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politikens grundläggande inriktning, men kan 
komma att leda till justeringar av styrmedel och 
instrument. 

Transportsektorns omställning till långsiktig 
hållbarhet är en av våra största utmaningar. En 
ny miljöbilsdefinition planeras införas 2013, som 
tydligare premierar fordon som har låga 
koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets vikt. 
Genom införandet skärps kraven för att få 
befrielse från fordonsskatt. Energiskatten på 
diesel höjdes med 20 öre per liter 2011 och 
kommer att höjas med ytterligare 20 öre 2013. 

3.8.2 Det internationella arbetet – 
klimatfinansiering i fokus 

Klimatfrågan är regeringens högst prioriterade 
miljöfråga. Breda och teknikneutrala 
ekonomiska styrmedel, inriktade mot att 
förorenarna ska betala, är centrala för att 
klimatmålet ska nås på ett rättvist sätt och till 
lägsta möjliga kostnad för samhället. Regeringen 
har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram 
underlag till en färdplan för ett Sverige utan 
nettoutsläpp av växthusgaser 2050 
(dnr M2011/2426). 

Klimatförändringarna är globala och påverkar 
livsbetingelserna i hela världen. Grunden för ett 
framgångsrikt klimatarbete läggs i breda, inter-
nationella överenskommelser om minskade ut-
släpp av växthusgaser. För att möjliggöra en hög 
ambitionsnivå är det viktigt att de åtgärder som 
vidtas är kostnadseffektiva och långsiktiga. I det 
internationella arbetet verkar Sverige inom EU 
för att det nuvarande energiskattedirektivet ska 
ändras. En viktig del i förslaget är att det ska bli 
obligatoriskt för alla EU:s medlemsstater att 
införa koldioxidskatt.  

Under COP 17-mötet i Durban fattades 
beslut om att initiera en process som ska leda till 
en ny klimatöverenskommelse med bindande 
rättslig verkan. Överenskommelsen ska ingås 
2015 och börja gälla fr.o.m. 2020. Fokus 
kommer de närmaste åren att ligga på hur det 
s.k. tvågradersmålet ska uppnås. Detta betyder i 
sin tur ett ökat fokus på det åtagande som 
ingicks 2009: att mobilisera 100 miljarder dollar 
fram t.o.m. 2020 för klimatrelaterade åtgärder i 
utvecklingsländer.  

Regeringen utreder tillsammans med andra 
parter vilka finansieringskällor som bör och kan 
prioriteras samt vilken roll offentlig respektive 

privat finansiering ska spela. Klimat-
finansieringen ska delvis kanaliseras via den s.k. 
gröna fonden. Det finns stora förväntningar hos 
utvecklingsländerna om att fonden snabbt ska 
komma på plats och på sikt kanalisera stora 
finansiella flöden. I fokus för regeringen är att 
fonden utformas så att den utgör ett mervärde 
till övriga klimatfonder.  

3.8.3 Klimat- och energiskattepaket 

En ökad användning av biodrivmedel bidrar till 
måluppfyllelsen till 2020, men är också viktig för 
de mer långsiktiga ambitionerna inom energi- 
och klimatpolitiken och för att nå regeringens 
prioritering om en fossiloberoende fordonsflotta 
till 2030.  

Det är angeläget att skapa stabila villkor för de 
aktörer som producerar och handlar med bio-
drivmedel. För att öka långsiktigheten och stabi-
liteten kommer därför beskattningen att regleras 
i lag och inte som tidigare via dispensbeslut av 
regeringen.  

EU:s statsstödsregler innebär att en skatte-
befrielse för biodrivmedel inte får medföra över-
kompensation. Om företag som producerar bio-
drivmedel får en skattelättnad som överstiger 
merkostnaden för produktionen i förhållande till 
kostnaden för produktion av fossila drivmedel, 
riskerar de enskilda företagen att få betala 
tillbaka det belopp som motsvarar skatte-
befrielsen. Risken för överkompensation har 
varit störst för låginblandade biodrivmedel under 
de senaste åren, varför en viss beskattning av 
dessa biodrivmedel bedöms vara nödvändig. 
Samtidigt bedömer regeringen att biodrivmedlen 
inte kan stå på egna ben. Av denna anledning bör 
ett kvotpliktssystem införas under 2014, som 
syftar till att inblandning bör ske av 
10 volymprocent etanol i låginblandad bensin 
och 7 volymprocent FAME i diesel för att 
åstadkomma en varaktig ökning av låginblandade 
volymer av biodrivmedel på marknaden.23 En 
ökad inblandning från dagens nivå medför 
minskade koldioxidutsläpp om ca 0,6 miljoner 
ton, vilket minskar beroendet av fossil energi 
och styr mot de uppsatta energi- och klimat-
politiska målen. Det är viktigt att gynna 

 
 
                                                      
23 FAME är förkortning för fettsyrametylestrar (biodiesel). 
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