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Remissyttrande angående Finansdepartements förslag till Ändrad 

beskattning av vissa biodrivmedel 

 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för alla länstrafikbolag 

och regionala kollektivtrafikmyndigheter vilka också är organisationens 

medlemmar.  

 

Förslag rörande HVO 

Svensk Kollektivtrafik har arbetat för att inblandningen av HVO ska kunna öka och 

stödjer därför promemorians förslag vad gäller skattebefrielse för inblandning över 

15 % av HVO till fullo.  

 

Förslag rörande FAME 

 

Däremot kan Svensk Kollektivtrafik inte stödja förslagen vad gäller FAME/RME. 

Sedan 2010 har antalet bussar som drivs på RME ökat kraftigt och är idag den 

nästa största förnybara energikällan inom kollektivtrafiken. Enligt de beräkningar 

som Sveriges Bussföretag låtit göra innebär promemorians förslag ökade 

energiskatter för kollektivtrafiken för minst 40 miljoner kronor för enbart fordon 

som drivs med B100. Till detta kommer skattehöjningen för 70 % av alla bussar i 

kollektivtrafiken som drivs med diesel med RME inblandning om ca 7 %. 

Kollektivtrafikföretagen dras med lönsamhetsproblem och kostnaden för att bedriva 

den av samhället önskade kollektivtrafiken har också ökat. Promemorians förslag är 

alltså ett olyckligt styrmedel som ökar kostnaderna för kollektivtrafiken och då 

dessutom för den miljövänligaste delen av kollektivtrafiken. 

 

Värt att uppmärksamma är de osäkerheter som finns i Energimyndighetens 

underlag, vilket bygger på en allt för kort mätperiod vad avser tillverknings-

kostnader, bristfällig självrapportering från nyttjare samt avsaknad av vissa 

väsentliga kostnadsposter. Dessutom noterar vi att Energimyndigheten i sitt 

insända remissvar av den 17 juli tydligt betonar dessa brister och också påpekar att 

beslutsunderlaget vad gäller överkompensation är felaktigt och istället måste bygga 

på en senare insänd komplettering, vilken minskar överkompensationsgraden med 

ca 20%, och fortsatt bygger detta på osäkra siffror. 

 

I promemorian (sid 12) nämns också en ”extra säkerhetsmariginal” i skatteuttaget. 

Av detta kan vi inte tolka annat än att det för departementet är bättre att 

biodrivmedel överbeskattas (dvs görs onödigt dyra för att med säkerhet uppfylla  

EUs statsstödsregler) än att klimatsmarta drivmedel ges möjlighet att ersätta 

fossilbränslen. 
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I promemorian nämns (sid 12) vikten av långsiktiga skatteregler, men i själva 

verket måste väl en långsiktig politik vara målet. Det är därför önskvärt att 

kollektivtrafiken ges goda förutsättningar att bidra till ett hållbart samhälle utan att 

drabbas av ytterligare pålagor. Med dessa skattehöjningssignaler är risken annars 

att ambitionen till 2030 om en fossilfri fordonsflotta samt visionen om 

nettonollutsläpp av växthusgaser inte kommer att kunna uppnås. Både för 

tillverkare, distributörer och användare av RME som alla verkar på 

konkurrensutsatta marknader måste lönsamhet och långsiktighet vara ledorden. Vi 

menar att effekten blir att fordonsinköpare och entreprenörer upplever osäkerhet 

vad gäller möjlighet och förutsättningar att använda miljödrivmedel och risken är 

stor att men får en fastlåsningseffekt i konventionella fossil diesellösningar. Med 

detta förslag riskerar också förutsättningarna för den infrastrutur för RME i Sverige 

som byggt upp att få sina fötter undanslagna. 

 

Vi ser därför att det underlag som promemorian bygger på avseende FAME 

ytterligare fördjupas och att andra vägar att tillfredsställa EU-kommissionen 

undersöks innan något beslut fattas rörande denna del av promemorian. I andra 

hand – i de fall det inte är möjligt- att föreslår vi att en miljöbusspremie inrättas. 

Denna premie skulle kunna vara t.ex. 100 tkr/buss och till sin storlek motsvara 

beloppet som kommit in via den i promemorian föreslagna skattehöjningen. På så 

sätt skulle branschen styras mot mer miljövänliga fordon och i alla fall till viss del 

kompenseras för den av alla parter oönskade skattehöjningen. 

 

 

Remissens utformning 

 

Svensk Kollektivtrafik anser det högst anmärkningsvärt att varken Svensk 

Kollektivtrafik, SKL eller Sveriges Bussföretag har getts möjlighet att yttra sig kring 

denna promemoria, och främst vad avser ändrad beskattning av RME, då förslag i 

hög grad berör och drabbar busstrafiken. Vi noterar också att kollektivtrafiken, som 

står för närmare 60 % av användandet av B100, och konsekvenser för denna 

sektor inte ens nämns i promemorian.  

 

Dessutom är det högst remarkabelt med den korta remisstiden, knappt en månad 

mitt under sommarsemestrarna. Det innebär också att Svensk Kollektivtrafik inte 

kunnat samråda med sina medlemar innan yttrandet lämnas, vilket inte är 

tillfredställande. 
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