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1. Introduktion 

 
1 Detta mål innebär att de nationella utsläppen ska minska med minst 85% till detta årtal medan resterande 15% kan 
täckas med kompletterande åtgärder (ökad kolsänka, bio-CCS och verifierade utsläppsminskningar genom 
genomförande av åtgärder i andra länder).  
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en  
3https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-
increase-2030-emissions-reduction-target-to-60  
4https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-countries-agree-2030-climate-goals-before-
battle-with-lawmakers/  
5 2018 var andelen förnybar energi i transportsektorn 8% i EU och 29% i Sverige (European Commission, 2020a). 
enligt EU:s beräkningskonventioner. Den faktiska andelen i Sverige var ca 23% men räknas upp i EU-statistiken genom 
att avancerade biobränslen och el korrigeras med uppräkningsfaktorer. 
6 FAME står för Fatty Acid Methyl Ester där rapsmetylester är det vanligaste alternativet i Sverige. HVO står för 
Hydrogenated vegetable oil och är en form av biodiesel som är mycket lik fossil diesel.  

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-countries-agree-2030-climate-goals-before-battle-with-lawmakers/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-countries-agree-2030-climate-goals-before-battle-with-lawmakers/
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• 

 
7 EU kommissionen presenterade en vätgasstrategi i juli 2020 (European Commission, 2020b).  



3 
 

• 

• 

• 

 
8 Denna term väljs som övergripande begrepp för företeelsen snarare än system för handel med utsläppsrätter eftersom 
jag menar att handeln i sig inte är den centrala delen av styrmedlet utan regleringen. Handeln är till för att öka 
effektiviteten i systemet men det är inte den aspekten som ”driver” systemet. Mycket av resonemangen i rapporten 
handlar dock om EU:s system där man har valt att tala om system för handel med utsläppsrätter. Där väljer jag att 
använda det allmänt förekommande begreppet EU ETS för detta system.   
9 Vilket i dagens system motsvarar dem som är skattskyldiga vad gäller bränsleskatter.  
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2. De studerade styrmedlen 

2.1. Drivmedelsskatter 

 
10 I detta skede handlade det framför allt om att täcka kostnaderna för vägslitage. Bevillningsutskottet ansåg t. ex. 

1936 att ”med automobilbeskattningen avsåges att erhålla täckning för de kostnader, som motorfordonstrafiken 
förorsakade vägväsendet”. Och 1937 års automobilskatteutredningen (SOU 1937:53) ansåg att ”skatten borde drabba 
de olika fordonskategorierna så vitt möjligt i förhållande till den vägslitning de förorsakade”. 
11 Värdena utan parentes är beräknade exklusive moms, de med parentes inklusive moms.  
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2.2. Vägskatt 

 
12 Minimiskatterna är 359 Euro/1000 l bensin och 330 Euro/1000 l diesel.   
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2.3. System med överlåtbara utsläppsrätter 

 
13 Till exempel baserat på historiska utsläpp eller i förhållande till produktion baserat på någon form av riktvärde.  
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2.3.1. Transportsektorn som en del av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) 

2.3.2. Ett separat system med överlåtbara utsläppsrätter för transportsektorn 

 

 
14 SFS (2004:1199) kap, 1 a § 
15 Denna restriktion kan uppfattas som en aning bakvänd eftersom det är industrin som i allmänhet bedöms vara 
priskänslig snarare än flyget och som därför skulle behöva ”skyddas”.  
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2.4. Reduktionsplikt för fossila drivmedel 

2.5. Kopplingar mellan de olika styrmedlen 

 
16 Vid beräkning av växthusgasutsläpp från fossil bensin och dieselbränsle ska utsläppen anses vara 93,3 gram 
koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil bensin och 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossilt 
dieselbränsle. (SFS 2018:195 8 §).  Utsläppen för biodrivmedlen som ersätter de fossila drivmedlen beräknas i enlighet 
med reglerna i EU:s direktiv om förnybara energikällor. 

https://lagen.nu/2018:195#P8S1
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3. Analytiskt ramverk 

3.1. Effektivitetsaspekter 

 

 
17 Att ett klimatstyrmedel är kostnadseffektivt innebär inte nödvändigtvis att klimatpolitiken är kostnadseffektiv 
eftersom målen kan vara satta högre eller lägre än vad som skulle vara kostnadseffektivt. Det finns många 
metodologiska skäl till att förutsättningarna för att entydigt säga vilken nivå på klimatambition som är kostnadseffektiv 
är mycket dåliga om inte obefintliga (se till exempel Khan och Johansson, 2017).  
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3.2. Drivkraft för olika lösningar  

3.3. Tidsdynamik och ambitionsnivåer 

 
18 Denna utgångspunkt är inte alltid giltig eftersom det inte är självklart att en aktör har kunskap om vilka 
åtgärdsmöjligheter som står till buds. Denna informationsbrist är ett av de skäl som finns för att andra typer av 
styrmedel också behövs.  
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3.4. Påverkan på andra sektorer 

3.5. Fördelningsaspekter 

 
19 Gränsskattejusteringar (carbon border adjustments) innebär att ett pris på koldioxid sätts på vissa importerade 
produkter för att skapa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan den inhemska industrin som belastas med ett 
koldioxidpris och industrier i länder där sådan prissättning eller motsvarande klimatstyrning saknas. Mekanismer som 
vid export kompenserar den inhemska industrin ingår också oftast i konceptet.  
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3.6. Institutionella aspekter 

 
20 Se tex de återbetalningsregler för koldioxidskatter som finns i Kanada (Murray och Rivers, 2015).  
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3.7. Tilltro och acceptans 
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4. Analys  

4.1. Drivmedelsskatter  

 
21 Utfasningsutredningens uppdrag handlar om utfasning av fossila drivmedel i Sverige, inklusive arbetsmaskiner 
samtidigt som EU också ställer om drivmedelsförsörjningen.  
22 Även om bensin och diesel ologiskt nog kan beskattas olika.  
23 Till stor del baserad på uppskattningar från Börjesson m fl. (2016).  
24 I många fall slår skatten inte igenom och påverkar aktörer fullt ut i olika valsituationer. Val av drivmedel styrs av fler 
faktorer än livscykelkostnader mellan olika alternativ.   
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4.2 Vägskatter 

4.3. System med överlåtbara utsläppsrätter 
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4.4. Reduktionsplikt 
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4.5 Kombinationer av styrmedel och styrmedelsgemensamma effekter 
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5. Sammanfattande diskussion 
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25 Överskott på utsläppsrätter har till exempel begränsats genom så kallad back-loading och införandet av en 
marknadsstabilitetsreserv.  



24 
 

 



25 
 

Referenser 

BERGEK, A. & JACOBSSON, S. 2010. Are tradable green certificates a cost-efficient policy driving 
technical change or a rent-generating machine? Lessons from Sweden 2003–2008. Energy 
Policy, 38, 1255-1271. 

BRAUN, M. 2009. The evolution of emissions trading in the European Union – The role of policy 
networks, knowledge and policy entrepreneurs. Accounting, Organizations and Society, 34, 
469-487. 

BÖRJESSON, P., LUNDGREN, J., AHLGREN, S. & NYSTRÖM, I. 2016. Dagens och framtidens hållbara 
biodrivmedel – i sammandrag, f3. The Swedish Knowledge Centre for Renewable 
Transportation Fuels. 

ELIASSON, J., PYDDOKE, R. & SWÄRDH, J.-E. 2018. Distributional effects of taxes on car fuel, use, 
ownership and purchases. Economics of Transportation, 15, 1-15. 

ELKERBOUT, M. & ZETTERBERG, L. 2020. EU ETS. Reform in the light of national policies., ELF, Bryssel. 
ENERGIMYNDIGHETEN 2020a. Energiindikatorer i siffror 2020, Eskilstuna. 
ENERGIMYNDIGHETEN 2020b. Energiläget 2020, ET 2020:1. Eskilstuna. 
ENERGIMYNDIGHETEN 2020c. Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för rena och 

höginblandade flytande biodrivmedel under 2019. Dnr 2020-000417. 
ENERGIMYNDIGHETEN & NATURVÅRDSVERKET 2006. EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 

2012. En rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket, ER 2006:45, 
Energimyndigheten Eskilstuna,. 

EUROPEAN COMMISSION 2020a. EU Energy in Figures. Statistical Pocketbook 2020. Luxembourg. 
EUROPEAN COMMISSION 2020b. A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe,  COM(2020) 301 

final, Bryssel. 
EUROPEAN COMMISSION 2020c. Impact Assessment. Accompanying the document "Stepping up 

Europe’s 2030 climate ambition. Investing in a climate-neutral future for the benefit of our 
people", SWD(2020) 176 final, Bryssel. 

EUROPEAN COMMISSION 2020d. Inception Impact Assessment. Revision of Directive 2003/96/EC 
restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity 
(Energy Taxation Directive or ‘ETD’ or ‘Directive’). Ares(2020)1350088 - 04/03/2020. 

FINANSDEPARTEMENTET 2018. En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. 
Fi2018/01103/S2. 

HENNLOCK, M., HULT, C., ROTH, A., NILSSON, L., NILSSON, M., SPREI, F. & KÅBERGER, T. 2020. Vägskatt 
för bilar, Rapport C 469, IVL, Svenska miljöinstitutet, Stockholm. 

HILDINGSSON, R. & JOHANSSON, B. 2016. Governing low-carbon energy transitions in sustainable 
ways: Potential synergies and conflicts between climate and environmental policy objectives. 
Energy Policy, 88, 245-252. 

IEA 2019. World Energy Outlook 2019, OECD, Paris. 
JOHANSSON, B. 2006. Climate policy instruments and industry—effects and potential responses in the 

Swedish context. Energy Policy, 34, 2344-2360. 
JOHANSSON, B., JONSSON, D. K., MÅNSSON, A., NILSSON, L. J. & NILSSON, M. 2014. Klimatpolitik och 

energisäkerhet: konflikter och synergier. FOI-R--3896—SE. Totalförsvarets forskningsinstitut, 
Stockholm. 

JOHANSSON, B., JONSSON, D. K., VEIBÄCK, E. & MITTERMAIER, E. 2015. Energifattigdom, trygg 
energiförsörjning och offentligt agerande, FOI-R--4020—SE. Totalförsvarets forskningsinstitut, 
Stockholm. 

JOHANSSON, B. & JONSSON, D. K. 2018. Beredskap i framtida energisystem. En analys med 
utgångspunkt i Energimyndighetens "Fyra framtider", FOI-R—4589—SE. Totalförsvarets 
forskningsinstitut, Stockholm. 

 



26 
 

JOHANSSON, B., NILSSON, L. J. & ÅHMAN, M. 2018. Towards zero carbon emissions – Climate policy 
instruments for energy intensive industries, materials and products. ECEEE Industrial 
Efficiency. Berlin. 

KHAN, J. & JOHANSSON, B. 2017. Koldioxidvärdering i transportsektorn. Reflektioner ur ett 
statsvetenskapligt perspektiv. Rapport 102. Miljö- och energisystem, Lunds universitet, Lund. 

KÅGESSON, P., ZETTERBERG, L. & FORSBACKA, K. 2008. Transporter och klimat. Om koldioxid och 
handel med utsläppsrätter. SNS Förlag, Stockholm. 

MECKLING, J. & JENNER, S. 2016. Varieties of market-based policy: Instrument choice in climate policy. 
Environmental Politics, 25, 853-874. 

MURRAY, B. & RIVERS, N. 2015. British Columbia’s revenue-neutral carbon tax: A review of the latest 
“grand experiment” in environmental policy. Energy Policy, 86, 674-683. 

MÅNBERGER, A. & JOHANSSON, B. 2019. The geopolitics of metals and metalloids used for the 
renewable energy transition. Energy Strategy Reviews, 26, 100394. 

NILSSON, J.-E., NYSTRÖM, J. & BÖRJESSON, M. 2020. Framtidens beskattning av vägtransporter, 
Rapport 1051. VTI, www.vti.se. 

OECD 2019. Taxing Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action. OECD Publishing, Paris. 
PORTINSON HYLANDER, J. 2020. Mellan effektivitet och rättvisa: mot en genomförbar omställning av 

transportsystemet. I: BJÖRKLUND, P. (red.) Fossilfritt Sverige : en antologi om 
klimatomställning i praktiken. Verbal Förlag, Stockholm. 

REGERINGEN 2009. Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010. 
Regeringens proposition 2009/10:41. 

REGERINGEN 2017. Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och 
dieselbränslen. Lagrådsremiss. M2017/01518/R. 

REGERINGEN 2019. Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och 
dieseldrivna bilar. Kommittédirektiv 2019:106. 

REGERINGEN 2020a. Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg. Kommittédirektiv 2020:38. 
REGERINGEN 2020b. Pausad BNP-indexering för drivmedel. Proposition 2020/21:29.  
REGERINGEN 2020c. Reduktionsplikt för bensin och diesel. Promemoria. 
REGERINGEN 2020d. Reduktionsplikt för flygfotogen. Lagrådsremiss. 
ROCCHI, P., SERRANO, M. & ROCA, J. 2014. The reform of the European energy tax directive: Exploring 

potential economic impacts in the EU27. Energy Policy, 75, 341-353. 
STERNER, T. 2012. Distributional effects of taxing transport fuel. Energy Policy, 41, 75-83. 
SWAHN, H. 2018. Kostnadsansvaret i trafikpolitiken från 1960-talet till idag. Henrik Swahn AB. 
SÖDERHOLM, P. 2012. Ett mål flera medel. Styrmedelskombinationer i klimatpolitiken, Rapport 6491. 

Naturvårdsverket, Stockholm. 
TRAFIKVERKET 2020. Klimatstyrmedel i infrastrukturplaneringen. En underlagsrapport till 

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 
2037. Solna. 

UNFCCC 2015. Paris Agreement. 
VÄGSLITAGESKATTEKOMMITTÉN 2017. Vägskatt, SOU 2017:11. 
ÅHMAN, M., NILSSON, L. J. & ANDERSSON, F. N. G. 2013. Industrins utveckling mot netto-noll utsläpp 

2050. Policyslutsatser och första steg, Rapport 88. Miljö- och energisystem, Lunds universitet 
Lund. 

 
 


	1. Introduktion
	2. De studerade styrmedlen
	2.1. Drivmedelsskatter
	2.2. Vägskatt
	2.3. System med överlåtbara utsläppsrätter
	2.3.1. Transportsektorn som en del av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS)
	2.3.2. Ett separat system med överlåtbara utsläppsrätter för transportsektorn

	2.4. Reduktionsplikt för fossila drivmedel
	2.5. Kopplingar mellan de olika styrmedlen

	3. Analytiskt ramverk
	3.1. Effektivitetsaspekter
	3.2. Drivkraft för olika lösningar
	3.3. Tidsdynamik och ambitionsnivåer
	3.4. Påverkan på andra sektorer
	3.5. Fördelningsaspekter
	3.6. Institutionella aspekter
	3.7. Tilltro och acceptans

	4. Analys
	4.1. Drivmedelsskatter
	4.2 Vägskatter
	4.3. System med överlåtbara utsläppsrätter
	4.4. Reduktionsplikt
	4.5 Kombinationer av styrmedel och styrmedelsgemensamma effekter

	5. Sammanfattande diskussion
	Referenser

