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Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående förslag till 
föreskrifter om skyldighet ge konsumenter 
miljöinformation om drivmedel  

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 1,6 

miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik 

och 86 % av landets persontågstrafik. 

Bakgrund 

1 oktober 2020 träder bestämmelser om miljöinformation i kraft i 

drivmedelsförordningen (2011:346). Statens energimyndighet får meddela 
föreskrifter om utformningen av och innehållet i miljöinformationen till 

konsumenter och när informationen ska vara fäst på påfyllnadsanordningen, 
publicerad på webbplatsen och uppdaterad. Statens energimyndighet får även 

meddela föreskrifter om den rapportering som ska ligga till grund för 
miljöinformationen. Myndigheten har remitterat ett förslag till ändrade 
föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen parallellt med 

det här förslaget. 

Svensk Kollektivtrafiks synpunkter 

Detta remissvar är till delar likalydande som vårt remissvar angående förslag till 
ändring av föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.  

Drivmedel är en viktig del av omställningen till en fossilfri transportsektor, och 
Sverige har en globalt ledande position, både vad gäller produktion och 
användning. Kollektivtrafiken i Sverige använde fossilfria drivmedel till mer än 

90% (2019). Det är en produkt många svenskar regelbundet kommer i kontakt 
med, samtidigt en produkt som allmänheten har dålig kunskap om. Vi vet inte 

att över hälften av våra fossila drivmedel kommer från länder som Ryssland, 
Venezuela, eller Nigeria. 

Drivmedelmärkningen på pump kommer att vara den första i världen, och 

kommer att skapa ett stort intresse. För kollektivtrafiken kommer märkningen 
att underlätta för mindre trafikföretag som tankar på pump att säkerställa att de 

tankar drivmedel som uppfyller miljökraven som beställaren av trafiken, de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställt i trafikavtalen. Svensk Kollektivtrafik 
vill uttrycka sitt fulla stöd för Energimyndighetens märkning av drivmedel på 

pump.  

Vi ser märkning av drivmedel som ett sätt att jämna ut de komparativa 

nackdelar biodrivmedel har idag mot sina fossila konkurrenter. Kontroll och 
administration för biodrivmedel är betydligt mer omfattande än för fossila 



 

 

motsvarigheter, vilket leder till merkostnader för de klimatsmarta alternativen. Vi 
stödjer att märkningen ges på produktnivå.  

 

Kollektivtrafikens behov av miljöinformation om drivmedel 

Biodrivmedel spelar och kommer fortsatt att spela en viktig roll i den svenska 

omställningen av transportsektorn. Kollektivtrafikens använder numera fossilfria 
drivmedel till mer än 90%, och har gått i främsta ledet bort från fossilberoendet. 

För mindre trafikföretag och taxiföretag som tankar på publika mackar, kommer 

en korrekt miljöinformation om drivmedlet vid pump och på hemsidor att vara en 
stor hjälp för att säkerställa att man uppfyller beställarnas miljökrav på det 

aktuella drivmedlet. Det är viktigt att vara transparent och att det finns system 
för att belöna de gröna alternativen för att kollektivtrafiken även fortsatt ska 
kunna nå målen. Samtidigt är drivmedel en komplex produkt som transporteras 

långa sträckor, blandas i Europa, eller raffineras i Sverige. De fossila drivmedlen 
distribueras ofta i ett depåsmarbete i Sverige, där det som finns i en enskild 

pump kanske inte motsvarar vad respektive företag köpt in.  

Jämförelse med elmarknaden 

Drivmedelssituationen liknar på många sätt situationen med miljömärkt el. De 
elektroner som kommer ut i vägguttaget kan mycket väl vara en blandning från 

olika leverantörer, som i ett ”depåsamarbete liknande” tillvägagångssätt ”blandar 
el”. Vi har dock, sedan Bra Miljöval el infördes 1996, lärt oss att vi betalar för att 
enskilda leverantörer köper in motsvarande mängd ”grön el” i systemet. Vad som 

kommer ur vägguttaget vet vi inte. Samma förhållande gäller för drivmedel. 
Märkningen speglar det enskilda företagets ställningstagande, och den 

drivmedelsmix de erbjuder marknaden.  

Omfattning 

Paragraf 2 beskriver vilka drivmedel som omfattas, och refererar till 
drivmedelslagen. Det är viktigt att förbereda för kommande drivmedel av typ 
Recycled Carbon Fuels, som kommer att definieras av EU-kommissionen 2021.  

Vi stödjer att märkningen ges på produktnivå.  

Miljöinformation på pump 

Vi delar med två undantag Energimyndighetens förslag.  

1) Energimyndighetens andra a. anger att andel av förnybart skall anges i form 

av stapeldiagram. Vi menar att klimatreduktion bör vara den dominerande 
informationen. Andel gynnar inblandning av ett biodrivmedel med låg 

klimatnytta, dvs då blir andelen hög för att uppnå en klimatreduktion som man 
lättare når med biodrivmedel med hög klimatnytta. Vi föreslår att denna stapel 
utgår. Den förvirrar. Samma gäller information på webb.  

2) Vi saknar ursprungsland i information på pump i linje med vad som gäller för 
webb punkt e. När det gäller ursprungsland så är det viktigt att det är råvarans 

ursprung som anges, inte var produkten förädlades. EU regelverket ger 
medlemsländerna stor frihet att följa upp drivmedlens ursprung. Kraven är, 
genom förnybarhetsdirektivet, betydligt hårdare för biodrivmedel än för fossila 



 

 

drivmedel. Detta blir en nackdel för de förnybara drivmedlen som en svensk 
uppföljning kan kompensera. 

I Energimyndighetens förslag gäller olika villkor för olika drivmedel. De 
biobaserade skall deklareras med ursprungsland på pump, medan de fossila 

endast deklareras på företagens hemsida avseende ursprung. Vi finner detta 
olyckligt, och något som ytterligare ökar de komparativa nackdelarna för 

biodrivmedel. Genom ett system med ursprungsland både för fossilfria och 
biodrivmedel skulle konsumenten och trafikföretaget ges en möjlighet att 
påverka trafikens miljöpåverkan. 
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