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2019/20:195 Värnande av skatteundantag för förnybara drivmedel
Utsläppen från transportsektorn ökar i en tid då de måste minska kraftigt. En
ökad användning av hållbara förnybara drivmedel i stället för fossila kan snabbt
minska våra utsläpp av växthusgaser. Förnybara drivmedel kan också
produceras i Sverige och bidrar då till arbetstillfällen och stärkt
försörjningstrygghet jämfört med import av fossila drivmedel där vårt land gör
sig beroende av diktaturer och osäkra stater långt från våra gränser. I dag kör
kollektivtrafiken i Sverige till 90 procent med förnybara bränslen eller el.
Tusentals bilister och företag kör sina fordon på förnybara drivmedel som
biodiesel, etanol och biogas. Företag som Swedavia, Södra och Arla har inom
regeringens klimatinitiativ Fossilfritt Sverige åtagit sig att ha helt fossilfria
transporter före 2030. Där kommer förstås förnybara drivmedel att spela en
viktig roll.
För att främja fortsatt användande av förnybara drivmedel har Sverige därför
haft ett undantag från EU:s statsstödsregler, och vi har kunnat ha en
skattenedsättning på förnybara drivmedel som etanol, biogas och biodiesel.
Detta har gjort drivmedlen billigare vid pump än vad som annars hade varit
fallet.
Nu vill EU ta bort det här skatteundantaget. Skulle det ske skulle priset vid
pump bli flera kronor dyrare per liter, och en stor del av kollektivtrafiken skulle
tvingas gå tillbaka till fossila drivmedel. Åkerier och privatpersoner skulle få
det svårare att ställa om. Kostnaderna bara för kollektivtrafiken skulle öka med
1 miljard kronor per år, och utsläppen skulle öka med 1,5 miljoner ton årligen.
Det här skulle vara dödsstöten för svenskproducerade förnybara drivmedel. Att
nå klimatmålet om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent
senast 2030 skulle bli mycket svårt.
Mot denna bakgrund vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att Sverige ska kunna
fortsätta att skattebefria förnybara drivmedel?
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………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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