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Budgetproppen ökar flödet av
biodrivmedel

I

överenskommelsen inför
årets budgetförslag har regeringen och (mp) och (v)
lagt fast tre viktiga principer för
att snabba på en introduktion av
förnybara drivmedel och miljöbilar på den svenska marknaden.
1. Det införs en permanent
skattebefrielse för förnybara
drivmedel som tex. etanol och
RME.
Detta är en milstolpe för en storskalig introduktion av förnybara
drivmedel. Med långsiktiga och
stabila spelregler för skatter på
biodrivmedel, blir det nu betydligt lättare för alla aktörer som
vill investera i fordon, infrastruktur eller produktionsanläggningar.
Det är EU’s nyligen tagna

skattedirektiv som nu möjliggör
för varje medlemsland att helt
själv avgöra vilka skatter man
väljer att sätta på förnybara drivmedel. Det är mycket positivt att
Sverige tillsammans med Tyskland, som första länder inom
EU, så snabbt och tydligt signalerar om permanent skattebefrielse för biodrivmedel.
2. Skattenedsättningen för
miljöanpassade förmånsbilar
förlängs till 2008.
Tio procent av nybilsförsäljningen i USA är flexifuelbilar, vilka
kan köras på alla blandningar av
etanol och bensin. I Brasilien
spekulerar vissa biltillverkare att
det om 3-4 år är 100 procent av
nybilarna försedda med flexifuelteknik där finns ju redan distri-
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butionssystemet. Sverige är redan det ledande landet i Europa
för introduktionen av flexifuelbilar. Bilarna som ännu bara är representerade av en bilmodell säljer 5 gånger mer än alla miljöbilar tillsammans. Med en långsiktigt reducerad förmånsbeskattning kommer efterfrågan för
flexifuel som förmånsbilar att
utvecklas positivt. Detta skickar
nödvändiga signaler till övriga
biltillverkare att utveckla fler bilmodeller för den Svenska och
Europeiska marknaden.
3. Mål ska sättas upp för statens
inköp av miljövänliga bilar.
Den offentliga upphandlingen
av miljöbilar är viktig av två skäl:
- De offentliga aktörerna måste föregå som goda exempel inn-
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an det är trovärdigt att ställa krav
på privata aktörer att förändra
sina fordonsflottor.
- Det är en viktig signal för
biltillverkare och energibolag, att
den offentliga upphandlingen,
som representerar en betydande
del av marknaden, kommer att
styras alltmer mot biodrivmedel
och miljöbilar. USA har sedan
1997 haft en federal lag som angett att 75% av alla federala fordon skall vara miljöbilar.
Vi i BAFF ser denna överenskommelse som ett mycket stort
och avgörande steg för den framtida utvecklingen av biodrivmedel i Sverige och för Sverige som
ett föregångsland för övriga Europa.
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