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Remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp
genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
Härmed översänds utkast till förordning om reduktion av växthusgasutsläpp
genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen på remiss.
Förordningen reglerar i huvudsak hur energiinnehåll och växthusgasutsläpp
ska beräknas för bensin, dieselbränsle och biodrivmedel. När det gäller
dieselbränsle används ett annat energiinnehåll än det som framgår av tillämpningsdirektivet till bränslekvalitetsdirektivet1. Skälet är att en annan kvalitet
av dieselbränsle normalt används i Sverige jämfört med övriga EU.
I förordningen föreslås även ett krav på att etanol ska vara odenaturerad vid
import från tredje land eller framställning inom EU. Motsvarande villkor
finns i dag i lagen (1994:1776) om skatt på energi och gäller för skattebefrielse för låginblandad etanol i bensin. Konsekvenserna av att villkoret behålls i
reduktionsplikten ska förutsättningslöst utvärderas vid en kontrollstation om
två år då även frågan om huruvida det därefter ska finnas kvar eller avvecklas
ska behandlas.
Förslaget om förseningsavgift och reduktionspliktsavgift följer den inriktning
som aviserades i proposition 2017/18:1, s. 365 f.

1
Rådets direktiv (EU) 2015/652 av den 20 april 2015 om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och
dieselbränslen
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Remissinstanser

1

Kammarrätten i Jönköping

2

Förvaltningsrätten i Linköping

3

Kommerskollegium

4

Naturvårdsverket

5

Skatteverket

6

Tullverket

7

Transportstyrelsen

8

Statens energimyndighet

9

Konkurrensverket

10 BIL Sweden
11 Lantbrukarnas Riksförbund
12 Skogsindustrierna
13 SveMin
14 Svensk Bensinhandel
15 Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO)
16 Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI)
17 Svenskt Näringsliv
Remissvaren ska ha kommit in till Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, senast den 1 mars 2018 till e-postadressen
m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till
christina.nordenbladh@regeringskansliet.se och m.remisserenergi@regeringskansliet.se. Remissvaren bör lämnas in i både word- och
pdf-format. Ange diarienummer M2018/00360/R och remissinstansens
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget i förordningen.
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Frågor under remisstiden besvaras av Christina Nordenbladh, 08-405 22 65,
christina.nordenbladh@regeringskansliet.se, Andreas Kannesten, 08-405 14 98,
andreas.kannesten@regeringskansliet.se och Martin Palm 08-405 28 24,
martin.palm@regeringskansliet.se.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Egon Abresparr
Rättschef
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