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Yttrande  om  Infrastrukturdepartementets  PM

'5reduktionspIikt  för  bensin  och  diesel  - kontrollstation"

(12020/03425)

BIL  Sweden  har  getts möjlighet  att till  Infrastrukturdepartementet  inkornma  med

synpunkter  på ovan  nämnda  PM.

BIL  Sweden  fir positivatill  att reduktionspliktsnivåerförväxthusgasreduktion  läggs fast

till  2030. Det  ärviktigt  att  det skapas lfögsiktiga  förutsättningarför  ökad  andel

biodrivmedel.  Aven  om  elektrifieigen  nutarfart,  frarnförallt  för  personbilar,  men  även

förtyngre  fordon,  så harhållbara  biodrivmedel  en avgörande  betydelse  för  att Sverige  ska

nå sitt  ambitiösa  mål  om  70 procent  rnföskad  klimatpåverkan  frfö  transportsektorn  till

2030.

Fordonsfödustrfö  har  en gemensam  lfögsiktig  strategi  för  att  rninska  klimatpåverkan  och

energianvidningenfrföfordonensomfönefattarenergieffektivisering,  ökadandel

biodrivmedel  sam nya tekniker,  främst  elelaföfiering  somnu  ökarsnabbt.  Det  kornrner

dock  på Ifög  sikt  att  finnas  transportupplägg  som  År svårare att  elektrifiera  där

biodrivmedel  komrner  att ha en avgörande  roll.  Biodrivmedel  år även av stor  betydelse  för

att  rninska  klirnatpåverkan  frfö  existerande  fordonsflotta.

BIL  Sweden  stödjer  också  Infrastrukturdepartementets  förslag  att  fossilfria

elektrobränslen  kan anv;indas  för  att  uppfylla  reduktionsplikten.

Samrnanfattning

*  BIL  Sweden  välkomnar  att reduktionsplikten  läggs fast  till  2030.

*  Det  är bra  elelarobtänslen  föreslffi  ingå  för  att  uppfylla  reduktionsplikten.

*  Sverigebörverkaföratthögföblandadebiodrivmedelfårfortsattskattefåeti

likhet  med  biogas somharffö  10 fö skattefrföet.

*  Okadandelbiodrivmedelfårföteledatillväsentligthögredrivmedelskostnader

järnfört  med  övriga  Europa.

*  SverigeböraktivtverkaförattpåverkabiodrivmedlensstälföfögihelaEUi

samband  med  översynen  av både energiskattedirektivet,  taxonomfö  och  direktivet

förfömybarenergi,  RED  II.

*  Reduktionsplikten  mite  beakta  alla tekniska  krav  vid  inblandnfög  av

biodrivmedel.
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*  Reduktionsplikten  rnoute ta hmsyn  till  att  den redan  existerande  fordonsflottan

kan kräva  alternativa  brmslekvaliteter  som  i  bakåtkompatibla  (s.k  "protection

grades"),

*  I samband  med  kontrollstationerna,  vart  tredje  i,  år det viktigt  att  bedöma  om

kornrnande  reduktionspliktsnivåer  är möjliga  att  nå ur  ett  tekniskt  perspektiv.

Höginblandade  biodrivmedel  fortsatt  viktiga

För  att öka andelen  biodrivmedel  föomtransportsektorn  och  nå Sveriges ambitiösa  mål

till  2030 krävs förutom  ambitiösa  och  lfögsiktiga  reduktionspliktsnivåer  fortsatt  satsning

på höginblandade  biodrivmedel,  I promemorian  nämns  iföregående  att det pågår  ett

arbete  att "lfögsiktigt  säkra högföblandade  och  rena biodrivmedels  konkurrenskraft".

Dagens  undantag  frfö  statsstödsreglerna  iEUgäller  endast  under  2021. Här  behövs

fortsatt  skattebefrielse  för  alla hållbara  biodrivmedel,  somtex  HVO100,  ED95,  E85,

FAME  etc. under  en lmgre  tidperiod  ilinje  med  det tioföga  skatteundantag  som  biogas

har. Fordon  som  är anpassade  förhöginblandade  biodrivmedel  komrner  att vara  en viktig

del iornstälföfögen  mot  en fossilfri  fordonsflotta.  Idag  är istort  sett alla tunga  fordon

certif-ierade  förHVOlOO,  Ett  drygt  tiotal  bilrnärken  erbjuder  personbilar  och  lätta

lastbilar,  med  dieselrnotorer,  godkida  för  HVO100.  Regeringen  fflste  verka  för  att de

europeiska  statsstödsreglerna  även fortsättningsvis  tillåterskattebefrielse  för  alla

biodrivmedel  med  hög  växthusgasreduktion.

Det  bör  även  utredas  om  höginblandade  biodrivmedel  skulle  kunna  ingå  alternativt  räknas

in  ireduktionsplikten.

Bevaka  biodrivmedlens  roll  iEuropa

Thr  fir det av  största  vikt  att  Sverige  driver  på för  att  påverka  biodrivmedlens  stälföing  i

hela EUisamband  med  översynen  av  både energiskattedirektivet,  taxonomfö  och

direktivet  för  förnybar  energi,  RED  II.  Oversynen  av energiskattedirektivet  skapar

möjligheter  att  skapa en  prissättning  av  fossila  bränslen  iEU  som  främjar  de fossilfria

alternativen.  Här  kan en  bred  nordiskkoalition  med  sarnsyn  idessa  fragor  bidra  till  att

påverka  EUien  mer  hållbar  riktning.  Risken  är annars  att  den  ökade  inblandningsgraden

av biodrivmedel  leder  till  kraftigt  ökat  pris  vid  pump  som  isfö  tur  ger  betydligt  högre

transportkostnaderiSverige  järnfört  med  övriga  länderiEUsomharlägre

ambitionsnivåer.  Detta  kan itur  leda till  försärnrad  konkurrenskraft  för  födustrin  samt

minskad  mobilitet  isamhället.

En  tydlig  svenskstrategi  för  arbetet  med  dessa lagstiftningar  År välkornmen.  En  fördel  är

om  detta  också  sker  igod  dialog  med  den breda  grupp  biodrivmedelsintressentersom

finns  iSverige.

En  svenskbiodrivmedelsstrategi

Trafikverket  föres&isitt  irföktnfögsunderlag  föförtransportinfrastrukturplaneringen  för

perioden  2022  -  2033 och  2022  -  2037 att  en  svenskbiodrivmedelsstrategi  för

produktion  och  användnfög  av biodrivmedel  tas fram.  En  sådan strategi  serBil  Sweden

som  avgörande  för  att  klara  klirnatmålet  till  2030.
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Biodrivmedel  för  ökad  energisffierhet

Promemorian  berör  att reduktionsplikten  kornrner  att  få en  positiv  påverkan  på

sjäIvförsörjningsgrad  av drivmedel.  Bil  Sweden  serstora  fördelar  med  detta.

Under  2020 och  början  av 2021 har  den globala  pandemin  visat  att fungerande

vägtransporter  ärhelt  avgörande  för  att grundläggande  samhällsfunktioner  som  sjukvård,

industriproduktion  och  detalj-och  livsmedelshandel  ska fungera.  Personbilstransporterhar

varit  avgörande  för  att avlasta  konektivtrafiken  och  på sätt minska  srnittspridningen.

En  ökad  andel  biodrivmedel  rninskartydligt  sårbarheten  för  satnhällsviktiga  gods-och

persontransporter  på väg och  ökar  energisäkerheten.  Bil  Sweden  anser  att  detta  mnågot

som  bör  beaktas  iän  större  utsträcknfög  ien  kommande  svenskstrategi  för  biodrivmedel.

Tekniska  krav

När  reduktionspliktsnivåerna  succesivt  höjs fir det  viktigt  att hänsyn  tas till  existerande

fordonsflotta,  harmonisering  av  bränslekvalitet  (EUoch  globalt)  samt

gällande/kornrnande  regelverkför  emissioner.  Förutom  lfögsiktighet  iutveckling  av

bränslestandarder  och  harmonisering  av brmsle  på EU-nivå,  och  imöjligaste  mån  globalt,

bör  följande  beaktas:

*  En  existerande  fordonsflottas  kompatibilitet  med  framtida  bensfö  och  diesel  rnåste

säkerställas,  exempelvis  funktion,  materialkompatibi1itet  etc.

*  Det  kan  ej garanteras  att ernissionskrav  uppfylls  med  en brmslekvalitet,  som  fir

väsentligt  annorlunda  än dagens EN228  bensfö  och  EN590  diesel.

*  Detffönsoklarhetiregelverketförpersonbi1arutveckladeförettbränsleoch

testade  i"In  Service  Conformity"  på marföadsbränsle,  ifall  detta  brle  fir

väsentligt  annorlunda  än dagens bensin/diesel.

@ Anpassnfögavnyafordonförbensfösornärväsentligtannorlundamdagens

EN228  E10  kvalitet  innebär  betydande  utvecklingskostnaderför

fordonstillverkare.

*  En  möjlighet  med  nya biobränsIekomponenter  är att dessa, förutom  att  bidra  till

rninskade  C02  utsläpp,  har  möjlighet  att  optimeras  för  lägre ernissioner.

Exempelvis  gerHVOlOO  möjlighet  till  rninskade  utsläpp  av  skadliga  partiklar.  På

sarnma  sätt skulle  en "rätt"  designad  biobensin  kunna  ge lägre ernissioner.  Mer

forsknfög  behövs  inom  detta  ornråde.

Synpunkter  relaterade  till  kundperspektiv  och  bränslemarföad:

*  I takt  med  att dagens bränslestandarder  utvecklas  så rn'zte  det säkerställas  att

altemativ  balåtkompatibel  brmslekvalitet  fföns  tillgänglig  under  redan  existerande

fordons  livslängd.

@ Betydande  informationsfösatser  frfö  berörda  myndigheter  och  företag  kommer  att

behövas.  Det  är lämpligt  att detta  tas fram  gemensamt,  exempelvis  föom  ramen  för

standardise.ring  (SIS TK415).

@ Hänsynbörtasti1lfordonfrföutlandet,irnportavfordonellerbesökandefordon.
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Hi  kommer  löpande  avst;imnfög  isamband  med  kontrollstationerna,  vart  tredje  år, att

vara  nödvändiga  för  att bedöma  omkomrnande  reduktionspliktsnivåer  är möjliga  att  nå ur

ett  tekniskt  perspektiv.

BIL  Sweden  år mföa  om  att lfögsiktiga  och  teknikneutrala  stynnedel,  som  ligger  ilinje

med  motsvarande  regelverkinom  EU,  tas fram  för  att säkerställa  att vi  ni  målet  om  att

nå 70 procent  rnföskad  klimatpåverkan  itransportsektom  till  2030 och  medverkar  gärna  i

en  fortsatt  dialog.

Stockholm  den 16 februari  2021

BIL  Sweden

'Ande-rs 'L-

Tekniskchef


