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Promemoria - Reduktionsplikt för rena och höginblandade
biodrivmedel
Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss och vill lämna följande
synpunkter.
Skogsstyrelsen vill betona vikten av långsiktiga och stabila regler i energioch klimatpolitiken för att underlätta för näringslivet att bedöma framtida
efterfrågan och våga investera i produktion som är central för
klimatomställningen.
Skogsstyrelsen tillstyrker förslaget att rena och höginblandade biodrivmedel
blir en del av reduktionsplikten i stället för att främjas genom skattebefrielse,
om ett statsstödsgodkännande för skattebefrielse för dessa drivmedel inte kan
erhållas.
Skogsstyrelsen anser att det är viktigt att den klimatnytta som dagens
styrmedel åstadkommer inte minskar genom förslagen i promemorian.
Reduktionsplikten bör således utvecklas för att åtminstone ge samma
minskning av utsläpp av växthusgaser som en nedsatt skatt på rena eller
höginblandande drivmedel hade givit.
Någon ändring av reduktionsnivåerna för bensin och diesel föreslås inte i
denna promemoria. I promemorian framförs att en analys av om
reduktionsnivåerna för bensin och diesel behöver ändras för att Sverige ska nå
de klimatpolitiska målen i transportsektorn bör göras i samband med
kontrollstation 2022. Skogsstyrelsen anser att en sådan analys bör generera
förslag som säkerställer att den i promemorian föreslagna borttagandet av
skattebefrielse på rena eller höginblandade drivmedel i slutändan inte leder till
en svagare styrning.
Vidare anser Skogsstyrelsen att det är viktigt att möjliggöra för att
biodrivmedel med hög klimatnytta baserade på restprodukter från skogsbruket
och skogsindustrin ges goda förutsättningar att fortsätta utvecklas och fortsatt
främja dess konkurrenskraft gentemot fossila drivmedel.

I detta ärende har generaldirektör Herman Sundqvist beslutat och policy
advisor Jörgen Pettersson varit föredragande. I den slutliga handläggningen
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har också avdelningschef Göran Rune, enhetschef Magnus Viklund och
utredare David Ståhlberg deltagit.
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