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Till  
Infrastrukturdepartementet 
 
Synpunkter på uppdaterad förordning och miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters 
bilar och bilresor 
 
Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på den 
föreslagna förordningen och vill ge följande skriftliga synpunkter. Svebio har tidigare 
framfört liknande synpunkter vid det möte som anordnades den 13 december 2019. 
 
Svebios synpunkter i sammanfattning 
 
Svebio anser att förslaget har så stora brister att det inte bör genomföras, utan ett nytt 
förslag bör tas fram.   
 
Förslaget till miljöbilsdefinition kommer i praktiken att utesluta en stor andel av de bilar som 
har bästa klimatprestanda, men premiera andra bilar med tvivelaktig klimatnytta.  
 
Om förslaget genomförs måste det kompletteras med regler om att fordon som kan köras 
och körs på högblandade biodrivmedel som E85, HVO100, B100 och ED95 räknas som 
miljöbilar på samma sätt som biogasbilar.  
 
En regel måste också införas om att laddhybrider ska köras på förnybart drivmedel för att 
erhålla bonus.  
 
Om förordningen genomförs kommer det att bli den slutliga dödsstöten för den svenska E85-
marknaden och därmed fullföljandet av ett klimatpolitiskt misslyckande.  
 
En förordning måste också öppna för att betrakta efterkonverterade bilar som miljöbilar.  
 
Allmänt 
 
Vi är kritiska till att förslaget inte innehåller en motivtext och en konsekvensanalys. 
Utformningen av regelverket för miljöbilar och upphandling av dessa är kraftigt styrande för 
nybilsmarknaden, eftersom kommuner, regioner och många privata aktörer utformar sina 
regler utifrån det statliga regelverket. Mot den här bakgrunden behövs en grundlig analys av 
konsekvenserna och miljöeffekterna av förslagen. En sådan analys saknas.  
 



Grundläggande fel med bonus-malus 
 
Enligt Svebio bör styrningen av utsläppen i transportsektorn i första hand ske genom 
beskattning av utsläppen, dvs i praktiken genom drivmedelsbeskattningen. Det ger en direkt 
koppling till klimatpåverkan och låter marknadens aktörer avgöra vilken teknik som ska 
användas. Man slipper byråkratisk styrning av vad som är ”bra” och ”dålig” teknik.  
 
Svebio har i remissvar rörande bonus-malus framhållit brister i systemet. Denna kritik 
kvarstår. Genom att bonus-malus används som utgångspunkt för miljöbilsdefinitionen förs 
dessa brister också in i den statliga upphandlingen av bilar.  
Bristerna i bonus-malus består dels i vilka bilar som ges bonus, dels i vilka bilar som ges 
malus och/eller ges otillräcklig bonus.  
 
En tung laddhybrid som huvudsakligen körs på fossilt bränsle ges bonus, trots att 
klimatnyttan är tvivelaktig för denna bil. Det finns inga garantier för att laddhybriden till stor 
del eller i huvudsak körs på el. Många fordon i statliga tjänst kommer att köras långa 
körsträckor i områden med bristfällig laddinfrastruktur. I dessa fall kommer laddhybriden att 
främst köras på fossilt bränsle och därmed vara en bil med stora utsläpp och koldioxid.  
Svebio har i olika remissyttranden begärt att det görs en uppföljning av hur laddhybriderna 
används i praktisk körning. Någon sådan analys har oss veterligt inte genomförts.   
 
En dieselbil som körs på 100 procent biodiesel, HVO100 eller B100, får ingen bonus, utan 
belastas med malus. En sådan bil har mycket låg klimatpåverkan, sannolikt lika bra som en 
biogasbil som konsekvent körs på biogas.  
 
En flexifuelbil som konsekvent körs på E85 ger mycket goda klimatnytta. Etanolen får allt 
bättre klimatprestanda. Sverige har en unik situation i Europa med ett väl utbyggt 
distributionsnät för E85, som nu hotas av en sjunkande efterfrågan eftersom det inte säljs 
några nya flexifuelbilar. Andra länder, som Frankrike och Belgien, bygger nu ut distribution 
för E85. I USA växer distributionsnätet för E85 också kraftigt. När bonus-malus infördes gavs 
ingen extra bonus till flexifuelbilar.  
Att införa en miljöbilsdefinition som inte inkluderar flexifuelbilar innebär att marknaden är 
död för nya etanolbilar. Följden blir onödigt stora utsläpp av koldioxid från bensin och att 
distributionsnätet för E85 gradvis avvecklas.  
Flexifuelbilar bör följaktligen inkluderas i miljöbilsdefinitionen, liksom de bör ha en extra 
bonus inom bonus-malus, dvs inkluderas i paragraf 5.3 i förordningen (2017:1334) om 
klimatbonusbilar, på samma sätt som gasbilar. 
 
Krav på flexifuel för laddhybrider  
 
Om staten vill stödja försäljningen av laddhybrider bör man ställa krav på att dessa är 
flexifuel, dvs att de kan tankas med E85 om de är bensindrivna. Om de är dieselfordon kan 
de redan nu köras på ren biodiesel.  
 
Krav på tankning 
 



Paragraf 6 i den föreslagna förordningen anger att bilar som är utrustade för alternativt 
bränsle ska ”i största möjliga utsträckning” drivas med sådant bränsle. Vi anser att regeln bör 
skärpas och att man bör införa ett tankningkrav för att fordonen ska betraktas som 
miljöbilar. Kravet bör gälla för alla typer av fordon: flexifuelbilar, dieslar som kan köras på 
ren biodiesel, laddhybrider (som ska vara flexifuel) och biogasbilar.  
 
Efterkonvertering 
Efterkonvertering är ett relativt enkelt och billigt sätt att minska klimatpåverkan från 
befintliga bilar. Statistiken visar att det idag finns cirka 100 000 laddbara bilar inom en 
fordonsflotta på 4,87 miljoner bilar. 0,6 procent av bilarna är rena elbilar och 1,34 procent är 
laddhybrider. De bilar som säljs rullar i genomsnitt i 17 år. Efterkonvertering och bränsleval 
för den befintliga bilparken är alltså avgörande för att snabbt minska utsläppen från 
transportsektorn. Miljöbilsdefinitionen måste omfatta också efterkonverterade bilar som 
kan drivas med olika biobränslen.  
 
Sammanfattande synpunkt 
 
Syftet med en miljöbilsdefinition måste vara att åstadkomma en optimal minskning av 
koldioxidutsläppen genom att styra myndigheternas val av bilar och transporter. Den 
föreslagna förordningen ger ingen sådan garanti, utan leder till onödigt stora utsläpp och till 
onödigt höga utgifter för staten eftersom man styr till tunga och dyra fordon.  
Det behövs en kraftig omarbetning av förslaget. Om så inte sker bör man hellre avstå från att 
införa en bristfällig miljöbilsdefinition och istället styra klimatpåverkan från statens fordon 
enbart med hjälp av bränslevalet.  
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