
 

 

 

  

Rapport i enlighet med direktivet 2003/30/EG av den 8 
maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel 
eller andra förnybara drivmedel 

Denna PM utgör Sveriges andra rapportering i enlighet med direktivet 
2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av bio-
drivmedel eller andra förnybara drivmedel. 

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel 

Det nationella målet för 2005 

I enlighet med vad som tidigare meddelats Kommissionen har riksdagen 
genom beslut om budget för 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 21, bet. 
2004/05:NU3, rskr. 2004/05:120) lagt Sveriges vägledande mål för 
användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige. 
Från och med 2005 skall sådana drivmedel utgöra minst 3 procent av den 
totala användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på 
energiinnehåll.  

Skattestrategi för alternativa drivmedel 

Notifieringen av den skattestrategi som beskrevs i förra årets rapport är 
ännu inte avslutad.  

Kommissionen har dock nyligen godkänt den del av skattestrategin som 
avser nedsättning eller befrielse från skatt för pilotprojekt för alternativa 
drivmedel.  

Utvecklingsanläggning för svartlutsförgasning  

Den 23 februari 2005 invigdes en utvecklingsanläggning för 
svartlutsförgasning i Piteå i norra Sverige.  
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Svartlutsförgasning är en teknik som tar tillvara restprodukten svartlut vid 
tillverkningen av pappersmassa. Förgasningen av svartlutet ger drivmedel 
och el och kan effektivisera pappers- och massaindustrin.  

Statens energimyndighet har tidigare beviljat 237,5 miljoner kronor som 
delfinansiering till ett investeringsprogram för utveckling av denna nya 
teknik. Ett nationellt forsknings och utvecklingsprogram genomförs 2004-
2006, i samarbete mellan myndigheter, företag, universitet och högskolor. 

Miljöpolicy för statliga bilar 

För att öka andelen miljöanpassade bilar i den statliga förvaltningen 
beslutade regeringen i december 2004 i förordningen (2004:1364) om 
myndigheters inköp och leasing av miljöbilar att motsvarande 25 procent av 
alla statliga bilar som köps in 2005 skall vara miljöbilar. Som miljöbilar 
räknas bilar som helt eller delvis kan drivas med biogas, etanol eller 
elektricitet. För 2006 har målet satts till 35 procent. 

Trängselskatt i Stockholm  

Det s.k. Stockholmsförsöket syftar till att ett med miljöavgifter och utbyggd 
kollektivtrafik minska bilköerna och förbättra miljön. Förberedelser görs för 
att inom detta projekt den 3 januari 2006 starta ett försök med trängselskatt i 
Stockholm.  

Ett antal fordon kommer att vara undantagna för trängselskatten, bl.a. 
utryckningsfordon, taxi, bussar med totalvikt av minst 14 ton, etc.  

I syfte att främja miljövänliga fordon är även bilar utrustade med teknik för 
drift helt eller delvis med elektricitet, alkohol eller annan gas än gasol, s.k. 
miljöbilar, undantagna från trängselskatten.  

Grön skatteväxling  

Grön skatteväxling innebär att skatter på miljöskadliga aktiviteter höjs och 
skatten på arbete sänks. Syftet är bland annat att minska koldioxidutsläppen 
som bidrar till växthuseffekten.  

I budgeten för 2004 ingår en grön skatteväxling om totalt 2 miljarder 
kronor. Det innebär att olika miljöskatter höjs med 2 miljarder samtidigt 
som skatten för individer och företag sänks med lika mycket. 

Beslutet innebar bl.a. att koldioxidskatten höjdes med 18 procent samt att 
skatten på dieselolja höjts med 10 ören litern.  

I december 2004 fattade riksdagen beslut om budget för innevarande år. 
Den fortsatta gröna skatteväxlingen uppgick totalt till 3,4 miljarder kronor 
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för 2005. Bland skattehöjningarna återfinns bl.a. innebar höjd bensinskatt 
med 15 öre/liter och höjd dieselskatt med 30 öre/liter, exklusive moms. 

Samtidigt höjdes fordonsskatten med 340 kronor för bensinbilar i den 
vanligaste viktklassen och med 110 kronor för dieselbilar. 

Utredningen om förnybara fordonsbränslen  

Den svenska regeringen tillsatte den 3 juli 2003 en utredning som skall 
föreslå mål och strategier för en fortsatt introduktion av förnybara 
fordonsbränslen.  

Som tidigare rapporterats överlämnade utredningen den 30 januari 2004 ett 
delbetänkande1 med förslag bl.a. på det nationella, vägledande målet för 
2005.  

Den 12 januari 2005 överlämnade utredaren sitt slutbetänkande2 till 
miljöministern. I detta föreslås bland annat att det svenska vägledande målet 
för 2010 sätts till 5,75 procent. Utredaren förordar även en ökning av 
låginblandningsnivåerna för etanol i bensin och RME i diesel till 10 procent 
respektive 5 procent för att målen skall kunna uppnås på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vidare förordar utredaren fortsatt 
utredning av möjligheterna att införa s.k. gröna certifikat som styrmedel för 
att främja introduktionen av biodrivmedel, och att skattesubventionerna 
därför bör kunna upphöra efter 2008 

Slutbetänkandet är för närvarande på remiss.  

Låginblandning av etanol i bensin 

Som ovan nämnts förordar utredningen om förnybara drivmedel en ökad 
användning av inblandning av etanol i bensin som ett kostnadseffektivt sätt 
att snabbt uppfylla EU: s Biodrivmedelsdirektiv.  

Bränslekvalitetsdirektivet (98/70/EG med tilläggsdirektiv 2003/17/EG) 
tillåter dock endast fem procent inblandning av etanol i bensin. 

Emellertid ska EG-kommissionen senast den 31 december 2005 göra en 
översyn av bränslespecifikationerna i Bränslekvalitetsdirektivet. Bland 
annat ska EG-kommissionen se över volymprocenten för inblandning av 
etanol.  

                                                 
1 ) ”Förnybara fordonsbränslen – nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa 
bränslen kan ökas” (SOU 2004:4) 
2 ) ”Introduktion av förnybara fordonsbränslen” (SOU 2004:133)  
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Sveriges inställning är att EG-kommissionen bör lägga fram förslag till ett 
nytt Bränslekvalitetsdirektiv som tillåter 10 procent etanol i bensin. Sverige 
har inför mötet i miljörådet den 24 juni 2005 tillsammans med Spanien 
lämnat ett brev i frågan till miljökommisionären, Stavros Dimas, och vice 
ordföranden och transportkommissionären, Jacques Barrot.  

Uppdrag om miljöklassning av drivmedel 

Regeringen har under 2004 och 2005 gett Vägverket flera uppdrag med 
anknytning till arbetet att främja användningen av biodrivmedel.  

Ett av uppdragen är att se över specifikationen för miljöklass 1 diesel så att 
det blir möjligt att blanda in upp till fem procent RME i all diesel. I 
uppdraget ingår även att undersöka miljö- och hälsoeffekterna från 
fordonsemissioner vid inblandning av fem procent RME i miljöklass 1 
diesel.  

Vägverket har även av regeringen fått i uppdrag att utarbeta underlag för 
miljöklassning av alternativa drivmedel som helt eller delvis kan ersätta 
miljöklass 1 diesel.  

Regeringen har dessutom uppdragit åt Vägverket att granska 
förutsättningarna för en svensk reglering som tillåter efterkonvertering av 
personbilar. De efterkonverterade personbilarna skall utan att komma i 
konflikt med EU:s tillverkaransvar för avgasrening kunna drivas med 
alternativa eller förnybara drivmedel.  

Uppdragen redovisas under 2005.  

Tankställen  

För att få ett större genomslag för biodrivmedel i ren eller nästan ren form 
behövs ett mer heltäckande distributionsnät. Ett arbete för att öka antalet 
pumpar med alternativa bränslen pågår f.n. inom Regeringskansliet.  

2) Nationella resurser som anslagits för produktion av biomassa för annan 
energianvändning än transport 

Sveriges marknad för biobränslen 

Sverige har en fullt kommersiell marknad för biobränslen.  

Under år 2004 uppgick Sveriges totala tillförsel av biobränslen, torv m.m. 
till omkring 109 TWh 3.  

                                                 
3 SCB Meddelande EN 20 SM 0502 
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Dessa bränslen är huvudsakligen inhemskt producerade och utgörs av 
trädbränslen (ved, bark, spån och energiskog), returlutar (mellanprodukter 
vid kemisk massatillverkning), torv, och avfall (industriavfall, sopor, m.m.)  

Bränslena används huvudsakligen inom skogsindustrin, för uppvärmning 
(fjärrvärme och småhus) samt till elproduktion. 

3) Föregående års totala försäljning av drivmedel samt andelen bio-
drivmedel, mm 

Fordon för drift med biodrivmedel  

Antalet fordon för biodrivmedel och andra förnybara drivmedel fortsätter att 
öka4.  

Antalet s.k. Flexible Fuel Vehicles som kan köras på bensin eller E85 var 
vid 2004 års slut 13 362, vilket är en ökning med 67 procent eller drygt 
5 000 bilar, jämfört med år 2003.  

Även antalet lätta fordon avsedda för drift med biogas/naturgas eller bensin 
ökar, och är nu 4 519 jämfört med 3 439 år 2003. 

Också när det gäller fordon för biodrivmedel över 3,5 ton ökar antalen. 
Antalet bussar och lastbilar för drift med naturgas eller biogas har ökat med 
102 stycken till totalt 779. Antalet bussar för etanoldrift har dock minskat 
med 20 stycken jämfört med 2003 och är nu 382. Andelen bussar och 
lastbilar för etanol eller gasdrift utgör därmed omkring 1,3 procent av det 
totala antalet fordon över 3,5 ton.  

                                                 
4 ”Miljöanpassade fordon och drivmedel 2004”, Miljöfordon i Göteborg 2005-03-31 
 

 
Antal, 

december 
2004 

Förändring 
under 2004 

Förändring 
i procent 

Andel av 
nyregistrerin

g 

Andel av 
totalt antal 

fordon 

Personbilar och lätta transportfordon < 3,5 ton 

Etanol E85  13.362 + 5.387 + 67 % 1,8 %  0,3 % 

Naturgas/biogas & bensin  4.519 + 1.080 + 31 % 0,4 %  0,1 % 

Tunga fordon > 3,5 ton       

Naturgas/biogas bussar & 
lastbilar  

779 + 102 + 15 % 2,5 %  0,9 % 

Etanolbussar  382 - 20 - 5 % 0,0 %  0,4 % 
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Antalet tankställen 

I syfte att underlätta för fordonsköpare att välja miljöanpassade produkter 
och hitta miljöanpassade drivmedel driver Stockholm, Malmö och Göteborg 
kommun gemensamt med delfinansiering av EU-projekten Trendsetter 
(Stockholm) och TELLUS (Göteborg) web-portal kring miljöbilar.  

Enligt denna portal finns för närvarandet 232 tankställen i Sverige som 
tillhandahåller något slags miljöbränsle.5.  

Under 2004 tillkom 29 publika tankställen för etanol E856. Antalet vid 
årsskiftet var 131 st. Antalet publika tankställen för naturgas och biogas 
ökade under 2004 från 35 till 47. 

Användningen av biodrivmedel i Sverige  

De biodrivmedel som används i någon större utsträckning i Sverige är 
bioetanol, rapsmetylester (RME) och biogas. Vissa övriga biodrivmedel 
förekommer i mycket små mängder.  

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram indikatorer som 
kan tjäna som underlag för årlig uppföljning av de energipolitiska målen. I 
årets publikation7 rapporteras för första gången den indikator som 
överensstämmer med de nationella vägledande målen för biodrivmedel i 
enlighet med direktivet 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av 
användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel.  

                                                 
5 www.miljofordon.se 
6 ”Miljöanpassade fordon och drivmedel 2004”, Miljöfordon i Göteborg 2005-03-31 
7 ”Energiindikatorer 2005. Statens energimyndighet, 2005, in press 

Drivmedel  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Bensin (energimängd, TWh) 48,96 49,18 48,36 48,63 49,28 48,81 47,75

Diesel för transport  (energimängd, TWh) 24,79 25,10 24,44 24,84 28,49 29,83 33,99

Etanol  (energimängd, TWh) 0,09 0,09 0,16 0,25 0,45 0,88 1,64

RME  (energimängd, TWh) 0,09 0,11 0,06 0,03 0,04 0,05 0,09

Biogas  (energimängd, TWh) 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,13

Andelen biodrivmedel beräknat på 
energiinnehåll 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,7% 1,3% 2,3%
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Enligt Energiindikatorer 2005 uppgick den genomsnittliga användningen av 
biodrivmedel 2004 till 2,3 procent av all bensin och diesel för 
transportändamål, beräknat på energiinnehållet. Man kan alltså konstatera 
att biodrivmedelsanvändningen i Sverige redan 2004 översteg den 
referensnivå som anges i biodrivmedelsdirektivet. En fortsatt ökning av 
användningen krävs dock för att det nationella målet på 3 procent skall 
kunna uppnås 2005.  

Utvecklingen av användningen av etanol, RME och biogas visas även i 
diagrammet nedan.  

Användningen av vissa biodrivmedel 
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Som framgår ovan utgör etanol det huvudsakliga biodrivmedlet. Etanol 
svarade år 2004 för nästan 90% av biodrivmedelsanvändningen, räknat på 
energimängd. Biogas och RME svarar för större delen av resten, även om 
det sker en viss användning av t.ex. vätgas från förnybar el.  

Merparten av bioetanolen (omkring 90 procent) används för inblandning i 
bensin men volymerna som används i ren eller nästan ren form ökar också.  

Den inhemska produktion av etanol utgörs av produktion från spannmål vid 
företaget Agroetanol samt produktion baserad på biprodukter från 
pappersmassetillverkning vid SEKAB i Örnsköldsvik.  
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Den kraftiga ökningen av importen av etanol som observerades redan 2003 
har fortsatt. Under 2004 var importen fyra gånger så stor som den svenska 
produktionen. Ursprungsländer är främst Brasilien och andra delar av 
Sydamerika, men även Frankrike, Spanien och Italien.   

Bakgrunden är dels att de svenska anläggningarna inte kan producera 
tillräckligt för att motsvara efterfrågan, dels att importerad etanol oftast är 
betydligt billigare än den inhemska.  


