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Söderenergis remissvar på promemorian Rena och höginblandade 

biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten  
 

Detta är Söderenergis remissvar på Infrastrukturdepartementet promemoria Rena och 

höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten. Diarienummer: I2021/03379. 

Söderenergi lämnar nedan yttrande över rubricerade promemoria.  

 

Söderenergi producerar resurseffektiv och miljövänlig fjärrvärme och el. I vår verksamhet 

energiomvandlar vi cirka 1 miljon ton avfall och bränsle som fraktas med tåg, lastbil och båt.  

Söderenergi har cirka 20 000 lastbilsrörelser årligen. För att vi ska kunna bidra till nationella, 

internationella samt bolagsspecifika klimat- och miljömål är möjligheten att ersätta fossila 

med förnybara drivmedel en förutsättning för att lyckas. Därtill möjlighet att ersätta fossila 

eldningsoljor med förnybara bio-oljor. Kommersiella villkor måste vara långsiktiga, 

förutsägbara och ekonomiskt premiera aktörer som ställer om till hållbara bränslen och 

drivmedel. 

Söderenergi anser att: 

• Sverige måste hävda principen att ingen koldioxidskatt ska tas ut på fossilfria drivmedel.  

• Sverige bör ha som mål att även i fortsättningen ha skattebefrielse för rena och 

högblandade biodrivmedel.  

• När Sverige ansöker om skattebefrielse för biodrivmedel bör man söka om ett långsiktigt 

skatteundantag, minst till 2030, precis som för biogas. 

• Sverige bör också ansöka om skattebefrielse för biooljor för uppvärmning.  

• För att hålla nere konsumenternas och företagens kostnad för diesel och bensin bör 

koldioxidskatten på biodrivmedel inom reduktionsplikten avskaffas. Man kan överväga att 

införa befrielse också för energiskatt.  

• Regering och riksdag måste bekräfta tagna beslut om reduktionsplikten för att garantera 

stabila och långsiktiga styrmedel och mål som grund för investeringar i ny och utökad 

produktion av biodrivmedel. Eventuell omprövning eller justering av nivåer bör ske i 

anslutning till beslutade kontrollstationer.  
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