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Till statsrådet och chefen för

Miljö- och naturresursdepartementet

Regeringen bemyndigade den 27 maj 1993 chefen för Miljö- och
naturresursdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

miljöklassystemet för bilar med tillhörande föröveratt systemse
ekonomiska styrmedel Regeringen har beslut 30denm.m. genom
september 1993 överlämnat ansökningar från Scafi Miljö AB och Agro

nedsättningOil AB angående energiskatt eller ändring i lagenav
1957:262 energiskatt. Regeringen uppdrog samtidigt ut-om

fråganredningen behandla miljöklasser för dieselbränsle medatt om
förtur.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 26 oktober 1993av
landshövding Kjell A. till särskild utredare.Mattsson

Till huvudsekreterare den 25 oktober 1993 jur.kand.utsågs
MariAnne Olsson. 6 december 1993 förordnadesDen marknadschef

Erlandsson, Svensk Bilprovning,Lennart Motortestcenter, AB till
sekretariatetsekreterare. har biträtts Rose-Marie Nordlund ochav

Doris Olsson vid utredningsavdelning i Göteborg.Departementens
6 1993 förordnadesDen december kammarrättsassessor Per Berg-

Miljö- och naturresursdepartementet, och Sverker Lindbo,man,
politisk sakkunnig, Kommunikationsdepartementet, sakkunniga isom
utredningen. Som förordnades dag, sektionschefexperter samma

teknisk chefSören Hedberg, Vägverket, Börje Henningsson, Motor-
riksförbund, civilingenjör Roland Jarsin, Svenska Petroleummännens

ÅsaInstitutet, miljöchef Lindell, Bilspedition hovrättsassessorAB,
Gunilla Finansdepartementet, den 31 januariNäsman, 1994,t.o.m.
direktör Bilindustriföreningen, avdelningsdirektörLars Näsman,

Olsson, StatensLarsolov naturvårdsverk, departementssekreterare
Perby, Miljö- och naturresursdepartementet,Harald den 31t.o.m.
1994, trafiksekreterarejanuari Anders Roth, Svenska Naturskyddsföre-

ningen, överingenjör Wallin, Svensk BilprovningMats AB och
Öijvall,direktör Gunnar Grossistförbundet Svensk Handel.

Genom beslut den 8 februari 1994 ändrades förordnandena för
Gunilla och Harald Perby till från den februari 1994Näsman latt

ingå i utredningen.sakkunnigasom
Utredningen har antagit Miljöklassutredningen.namnet
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Avdelningsdirektörerna Eva Jernbäcker och Alexandra Norén, båda
Naturvårdsverket, har försett utredningen med underlagsmaterial och
lämnat värdefulla synpunkter på utredningsmaterialet.

fårJag härmed överlämna delbetänkandet Med tankarnairaps
SOU 1994:64.

Till betänkandet har särskilda yttranden fogats sakkunnigaav
Gunilla Näsman Roland Jarsin, Lars Näsman ochsamt experterna

Öjvall.Gunnar

Göteborg den 29 april 1994

Kjell A. Mattsson

MariAnne Olsson

Lennart Erlandsson
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Fackordlista

Förkortningar kemiska föreningarpå ochämnen m.m.

CO Koloxidkolmonoxid

CO, Koldioxid

HC Kolväten

NO Kvävemonoxid

NO, Kväveoxidutsläpp och samlande begrepp olika kväve-på
föreningar

NO, Kvävedioxid

lustgasN20 Dikväveoxid

polycykliska aromatiska föreningar,PAC dvs. inte bara
iblandkolväten; kallas POM, polycykliskt organiskt

material

hydrocarbons;PAH polycykliska beståraromatiska kolväten
flera bensenringarav

RapsoljeEtylEsterMed etanol rapsolja tillREE omestrad

Med rapsolja till RapsoljeMetylEsterRME metanol omestrad

SO, Svaveloxider

S02 Svaveldioxid

VME VegetabilieMetylEster

11
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cetantal Tal för tändvillighet har betydelse för utsläppen ochsom
körbarhet i samband med kallstart och körning tills

blivitmotorn varm.

certifiering fastställande produkts godkännandestatusav en

Cancerframkallandecancerogen

densitet Täthet bränslet.på Motoreffekten koppladär till densite-
dvs. fordonen har optimal inställning frånten, körbar-

hets- och emissionssynpunkt för densitetsområdesnävtett
i närheten det gäller för certifieringsbränslet.av som

emission Utsläpp

FBP Slutkokpunkt Final Boiling Point

feta oljor Oljor eller fetter vegetabiliskt eller animalisktav ur-
består fettsyror med olika långa kolkedjorsprung; av av

fotokemisk Smog bildas samverkan mellan kolväten, kvävegenom
oxider, luftens under inverkan solljus UV-ljus.smog syre av

gasol Handelsnamn blandningarpå huvudsakligen kolvätenaav
och butan; på engelska LPG, liquefied petroleumpropan

gas

genotoxisk Förändringar -mutationer på DNA-mole-arvsmassan-
kylerna, genmaterialet.

IBP Begynnelsekokpunkt Initial Boiling Point

kcal Kilokalorier

Kwh Kilowatt-timmar

Mj Megajoule, miljon joule, energimátt l MJ 0,239 kcal-

Med förmåga skadaförändring imutagen arvsanlagenatt ge

MWh Megavatt-timmar
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partiellt oxideradebl.a.förekommerOxygenateroxygenater som
alkoholer, fenoler,aldehyder, ketoner,kolväten syror-

m.fl. i avgaser.-

Ozonvävnadsmaterial.oxiderandekraftigtOzon ärozon
oxidationsforlopp,fotooxidanter initierarandraoch som

från blad och barr pånäringsämnenleder till förlust av
Ozon hartillväxten.till inverkan påoch därmedträd

inominverkan tillväxtpåha hämmandeockså visats
jordbruket.

osynlig rökSynlig ochPartiklar

liggahalterna börinnebärbegreppstatistisktPercentil Ett attsom
andel tidenvissvärde undervisstunder ett aven

kväveoxiderochför svavel-Samlingsbeteckning somsura gaser
bilda starkakan syrorsenare

Vattenhaltvh

Trögflutenhetviskositet

13
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Sammanfattning

Oljor

skatterabattertillhörandeoljor medmiljöklassningmedSystemet av
ändratsoljormarknadsbilden förharframgångsrikt. årPåvarithar tre

tillhörkubikmetermiljoner6försåld oljaall60 %så numeraatt av --
fjärdedelar vägtransporternaRuntmiljöklassadede tresorterna. av

2-diesel.ellermiljöklassmedutförs numera
omfattandemindrevidtagit elleroljebolag harberördaSamtliga mer

1994med höstenochmiljöklassade oljor. Frånframfåñråtgärder att
sådanadrivmedelsbehovettillgodoseraffmaderiersvenskakan av

oljor.
möjlig tackvaritdieseloljor harlättareanvändningenökadeDen av

europeis-till deni förhållandelitenmarknadensvenska ärdenattvare
oljeindustrineuropeiskaintegreradedenflexibilitetenochka somav
förändring.marknadenssvenskadeneffekternakompenserat av

miljöochhälsapåeffekterPositiva

Övergången i miljöklassdieselbränslenamiljöanpassadede bättretill
kolväten.ochpartiklar, rökutsläppminskadetill2 har lettochl av

tätortsmiljön.framför allt iluftkvalitet,bättretillbl.a.lederDetta en
antalförbesvärenlindrasåledes stortdieseln kan ettDen renare

samhällsekonomiskaDenallergier.ochlidermänniskor astmasom av
Påverkanvärdera.svårdocksjukdagarmindre äri form attvinsten av

försurning ochkorrosionvittring ochbyggnader samtpå genom
försurandeemissionermed lägreminskarväxtskador somgaserav

Även samhällsekonomiskadettakvävedioxider.svaveldioxid och ger
vinster.

för-inneburit inte baradessutommiljödieseln harInförandet av
detgjortegenskaper ävenbränsletstillmed hänsynbättringar utan
påKatalysatorerteknik.avgasrenandeanvändamöjligt att ny

gasfasikolmonoxid, kolvätenutsläppenmedfördieselmotorer att av
minska.kanpartiklarnaoch på

svavel-från lägrebortsettdet,sammanhangeti ärproblemEtt att
uppgiftEnligtutsläppsminskningarna.kvantifierahalter, svårtär att

15



Sammanfattning sou 1994:64

från Institutet för och luftvårdsforskning krävsvatten- mätperioder på
minst tio år för kunna effekterna i tätortsluften.att se

Nationella miljömål och transportsektorn

Trafikarbetets allt snabbare tillväxt under 1980-talet är orsak till atten
luftföroreningar från motorfordon har blivit problem, främst iett tät-

till följd det antalet bilarorter på begränsadstora Allergi-av yta.en
och luftvägssjukdomar Ökar och fleraär gånger vanligare iastma dag

bara förän några årtionden sedan.
Transporterna är och i många fall dominerandestor källa till fleraen

miljöhot, bl.a. klimatpåverkan, marknära och buller i tätorterna.ozon
Ett miljöanpassat och långsiktigt hållbart skall i allatransportsystem
led frånutgå vad människan och tål.naturen

Även det inte finnsännu sektorspecifika miljömål inomom trans-
portområdet Vägverketprövar i sin Miljörapport 1992 hur nationella
miljömål och dem gälla för vägtrafiken förhåller sig tillsom anses
varandra.

Vägverket konstaterar beträffande målet for reduceradeatt koldiox-
idutsläpp från trafiken inte uppnås till år 2000;att minskning meden
900 000 nödvändigär för stabilisera emissionernaton att på 1990 års
nivå. I fråga kväveoxider inteuppnås målet med 30-procentigom en
reduktion till 1995.år Däremot kan det fastställda målet att
minska utsläppen till 50 % mellan åren 1980 2000 uppnås. Att-
minska kolväteutsläppen med 70 % mellan åren 1988 och 2000 uppnås
inte heller, lika lite målet för reducerade svaveldioxidutsläpp.som

Trafik- och klimatkommittén har regeringens uppdrag föreslåatt en
samlad strategi för minska koldioxidutsläppen frånatt transportsektorn

Biobaserade drivmedel från förnyelsebara råvaror harm.m. betydelse
i detta sammanhang.

Miljöklassning oljor i några andra länderav

Sverige har varit banbrytande detnär gäller miljöklassning oljor.av
förekommerDet emellertid dieselbränslen med förbättrade miljöegen-

skaper kombinerade med olika former skatteincitament iäven våraav
nordiska grannländer Danmark, Norge och Finland. Miljöklass l-oljan

dockär unikt svensk.
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En anpassning den svenska energibeskattningen tillav
EG:s bestämmelser

Energiskatteutredningen har regeringens uppdrag tekniskgöraatt en
den svenskaöversyn energibeskattningen. Samordning skall ocksåav

med EG:sske Skatteregler mineraloljeområdet.på Utredningens
förslag bör därför samordnas med de förslag läggs beträffandesom
ändrade skatteuttag för dieseloljor.

På punktskatteområdet gäller inom EG direktiv 9212EEG,tre
928lEEG och 9282EEG skatteuttaget inom energi-rörsom
området. skattskyldighet föreligger för alla oljeprodukter skallsom
användas drivmedel föreller uppvärmningsändamål. Detta gällersom

för alla övriga produkteräven avseddaär användasattsom som
motorbränsle eller additiv eller tillsatsmedel i motorbränslen. Detsom
innebär också produkter med biologiskt skall beskattas.att ursprung

den svenska energibeskattningenI utgångspunkten skattenär endastatt
skall träffa den fossila delen olika bränslen.av

EG:s minimiskattenivå för dieselolja tilluppgår 245 Detecu.
i dagsläget 2:23 krl. Den nationella skattenivån skallmotsvarar

justeras årligen avstämninggång mellan värdet påen genom en ecun
och den nationella Skattebefrielsepå valutan. eller nedsättning skattav
kan för bränslenmedges vissa under förutsättning det sigröratt om
pilotprojekt och användningen sker i begränsad omfattning. Dettaen
gäller särskilt för projekt innebär teknikutvecklingsom en av
biobränslen. medlemsland kanEtt dessutom förslag från kommis-
sionen få införa ytterligare undantag från skatt eller skattereduktionen

särskilda skäl.av
Sverige i medlemskapsförhandlingarnahar uppnått ävenatt

framöver få tillämpa miljöklassystemet oljor, förutsatt EG:spå att
minimiskattenivå respekteras.

Skattedifferentieringen miljöklassade oljor överses

Skattedifferentieringen mellan olika bränslekvaliteternade har uppen-
barligen varit mycket för med hänsynoljebolagen till hurgynnsam
marknadsandelen för den miljöklassade harolja utvecklats bara på

fånågra år. En grundprincip i utformningen har varitsystemet attav
miljöavgiften skall de högre produktionskostnaderna blirmotsvara som
följden de ytterligare det innebär framställaprocessteg attav som
miljödieseln. Med ekonomiska tenderarstyrmedel produktionskost-
naden stiga till storleken styrmedlet.att av
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Den nuvarande skattedifferentieringen mellan de olika bränslena är
dock vad behövs förstörre än uppnå styreffekt. Denattsom samma
allmänna tillgången miljöklassad olja denpå svenska marknaden
gör delvis också förlorat sin pådrivande effekt. Enatt systemet
återgång till de skatteskillnader gällde från den 1 januari 1992som
eller 200 kr mellan miljöklass 1 och 2 och ytterligare 250 kr mellan
klass 2 och 3 innebär därmed enbart anpassning styrsystemetsen av
funktion. Skatteuttaget i miljöklass 1 och med hänsyn till dentagen

regeringen föreslagna överflyttningen miljöstyrningen frånav av
energiskattelagen till dieseloljeskattelagen, blir 850 kr i miljöklass 1
och 050 kr i1 miljöklass 2. För statsbudgeten innebär förslaget lägre
kostnader för miljöklassystemet 65med milj. kr. Eftersträvas däremot

fullständig utjämning i skattehänseende för skall hållasatt systemeten
statsñnansiellt neutralt bör generell höjning dieseloljeskattenen av
övervägas.

När ekonomiskt införts det viktigt för företagenärett styrsystem att
spelreglerna inte ändras alltför snabbt, eftersom de investeringar som
gjorts eller i produktionsenheterpågår för anpassning till regelsy-en

ofta mycket ochär sträcker sig lång tid.överstemet stora
Investeringsbesluten för tillmötesgå statsmakternas miljöam-att

bitioner fattades differenserna mellan miljöklassernanär motsvarade
den justering föreslås. Det bör därför fortfarande lönsamtsom nu vara
för oljebolagen producera de miljövänligare kval Inte helleratt
förtroendet för ekonomiska styrmedel bör rubbas.

Beskattningen vegetabiliska blandbränslenav

Arbetet med fossila bränslen har intensifierats.ersätta Målet äratt att
fordon skall kunna drivas fossilbränslen. Dieseloljautannya som

drivmedel kan i vissa fall med olika alternativ,ersättas alkoholert.ex.
främst etanol och metanol biogas ochsamt naturgas, motorgas.- -

Såväl inom Sverige internationellt tilldrar sig möjligheten attsom
använda vegetabiliska fetter eller oljor allt intresse. De kanstörreett

antingenanvändas i form eller inblandning i mineraloljor.ren som
Det uppenbart nuvarande Skatteregler inteär anpassade tilläratt

den utveckling pågår det gäller alternativanär drivmedel. Bl.a.som
skall bränsleblandningar med tillned 5 % mineraloljehalt beskattas för
mineraloljedelen. Miljöklassindelningen sker efter hela blandningens
egenskaper. bränsleblandningarDe förekommer på marknadensom
uppfyller inte kravenalla i miljöklass ellerl Skatten därförtas ut
enligt miljöklass bränslenDessa kommer på grund högreav en
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tillverkningskostnad därmed i konkurrensläge såsom marknadensämre
för dieselbränslen utvecklats.

lösa den uppkomna skattesituationen skulle kunnaEn väg att vara
dispens från eller de gällernågot någraatt parametrarge av som

miljöklass 2-olja. miljöklassning1- eller Systemet med oljor ärav
emellertid utformat efter de bränslespecifika egenskaper förgällersom
mineraloljor. Miljö- och hälsoeffekterna sådan allmän dispensav en

inte heller tillräckligt väl kända. därför inte lämpligtDetär är att
från de för miljöklassning.medge någon dispens nuvarande kraven en

med alternativa bränslen kommer föras markna-takt påI att att ut
betydelsen enhetliga skatteuttag. fråga detden ökar En ärsomav

skall ha andraangeläget ställning till blandbränslenäratt ta ansesom
bedömning hälso-fördelar skall grunden för ochutgöra en avsom

miljöeffekterna vid allmän användning, minskade koldioxid-t.ex.en
för miljöklassning alternativa bränslen behöverutsläpp. Ett system av

i anslutning därtill hur skatteuttaget skall ske.därför ochövervägas
bränslen tillinte utvecklingen alternativa skallFör avstannaatt av

konkurrensläge i förhållande dieselbränslen börföljd tillsämreettav
vegetabiliemetylester 65 %35 % V ME ochbränslen bestårsom av

låginblandning i miljöklass l-oljaparaffmisk diesel eller VMEen av
dieselolja iskattesubvention miljöklass Det innebärsomsammages

miljöklassför låginblandning i l-olja kommerskatteuttaget attatt en
kubikmeter och för inblandning 35 %till 106 kr meduppgår per en

kubikmeter. föreslagna skatte-i paraffinisk diesel med 73 kr Deper
januari 1995. till den real-gälla från den l Med hänsynbörsatserna

riksdagenpunktskatterna beslutade vårenvärdesäkring som omav
behöva justeras. Bestämmelserna bör föras1993 kommer beloppen att

den energiskattelagen.in i nya
förskattebefrielsen RME i bränsleblandningarfrånTill skillnad

bensin eller dieseloljaskall skatt för alkoholer blandas itas ut
Avgasemissionerna liksom demotsvarande den gäller för bensin.som

alkohol i dieseloljabiologiska konsekvenserna inblandning ärav av
i skattefrågan.inte tillräckligt för ställning Dennaväl kändaännu att ta

till luft ochtill gäller utsläppbör dess resultaten både vadanstå att
alkoholprogrampåverkan KFB:spå hälsa och miljö från bl.a.m.m.

föreligger.

Kriterier blandbränslenför miljöklassning av

inblandning i mineral-Miljöpåverkan orsakad ellerRMEav ren som
specifikationer för RME ocholjor har varit dåligt känd. Bristen på

det såväl här hemmablandningar därmed i dieselolja har lett till att
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i övriga Europa säljs produkter under beteckningsom samma men
med olika innehåll. Samtidigt försvåras jämförelser mellan olika
försöksresultat. En internationell standard med krav på renhet, litet
fosforinnehåll, litet svavelinnehåll måste skapas för begränsaattm.m.
de negativa effekterna. Särskilda och kontrollmetodermät- för
vegetabiliebaserade drivmedel behöver fram inomtas snarast ramen
för det europeiska standardiseringsarbetet. För undvikaatt att
otillbörliga bränslen dyker på marknaden, både vad gäller hälsaupp
och miljö och med hänsyn till tillverkaransvar och hållbarhetskrav,
kan bestämmelser motorbränslen komma bli nödvändiga.attom

Användningsområdet för vegetabiliska blandbränslen bör

begränsas

blandbränslenDe i dag finns på marknaden bör användas i be-som
gränsade flottor, där användningen kan hållas under kontroll. Det är
också angeläget fordonsägarna inte använder sådana bränslenatt som
fordonstillverkarna avråder ifrån med hänsyn till avgasfunktion och
avgasprestanda. Detta gäller särskilt sådana fordon omfattassom av
avgaskrav med hänsyn till garantiåtaganden olika slag.av

Det fortsatta arbetet

Utvecklingen långsiktigt hållbart innebärmot ett transportsystem att
dagens fokusering kring skattefrågan för de biobaserade alternativa
drivmedlen måste Inriktningenöverges. borde i stället att ut-vara
veckla tillverkningsteknik och användarområden för sådana bränslen.
En introduktion i skala kräverstörre samspelnära mellan teknik,ett
tillverkning och användning.

Med hänsyn till långtidsegenskaperna och effekten påatt motorernas
hållbarhet dåligt kända vidär användning alternativa bränslen finnsav
det motstånd sådana bränslen bland biltillverkare och oljepro-ett mot
ducenter. Ett mil jöklassningssystem kräver både och bräns-att motorer
len optimeras för komponenterna tillsammans skall kunna bidra tillatt

långsiktigt hållbart Ett utökat samarbete mellanett transportsystem.
biltillverkare drivmedelsproducenteroch nödvändigt förär åstad-att
komma bränslesnålare bilar drivs med bränslen förorsakarsom som
mycket låga utsläpp. Den allmänna tillgången miljöklassad diesel

det möjligt ställagör dessa högre krav från samhällets sida.att
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för alternativaanpassadeNuvarande Skatteregler För oljor inteär
miljöklassningssystem liksomdrivmedel olika slag. särskiltEttav

tillbränslen, eventuellt baserat på råvaranmätmetoder för sådana om
utvecklas.förnyelsebar eller inte, behöverdrivmedlet är
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Författningsförslag

ändring i förslag till ändring i lagentill lagFörslag om

1992:1438 användning vissadieseloljeskatt och avom

olj eprodukter

1992:1438 dieseloljeskattföreskrivs § lagenHärigenom 5att om
följande lydelse.vissa oljeprodukter skall haanvändningoch av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

19951994 Dieseloljeskatten förDieseloljeskatten för årår
tillhöri-tillhöri- för oljeprodukterför oljeprodukter uttasuttas

miljöklass743 med 850 kronormiljöklass med kronor 1l gaga
2miljöklass 2 kubikmeter, miljöklasskubikmeter, perper

med 1 kubik-kubik- 050 kronor040 kronormed 1 per per
3 med och miljöklass 3 medoch miljöklass metermeter

300kubikmeter. l kronor kubikmeter.300 kronorl perper
tidenFör efter årtiden efter utgången år utgångenFör avav

1994 fram medoch med och till och år1994 och fram till år
1998 med demed de skall skatten1998 skall skatten tas ututtas
belopp enligtenligt omräknasomräknasbelopp somsom

skatten 5 Därefter skall skattenDärefter skall5 tastas aa
gällermed beloppdetmed det belopp gällerut ut somsom

1998. Skatt1998. Skatt utgången årvid år vidutgången avav
inte för den deldockskall dock inte för den del skall tas uttas ut

bränslet bestårbränslet består vege-som avsom av vege- avav
fettereller animaliskaeller animaliska fetter tabiliskatabiliska

oljor eller metyl- ellereller oljor eller metyl- eller eller
fettsyror frånfettsyroretylestrar från etylestrar avav

oljor.fetter ellerfetter eller oljor. sådanasådana
destillations-kokintervallTill miljöklass 1 oljor harhör ettsom

285° C vid 95olika 180 ochintervall bredd mellan procentav
kubikmeter vidkilogramdestillat, densitet mellan 800 och 820 peren

enligt l99394z234.lydelseSenaste prop.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15° C och innehåller högst 0,001 viktprocent svavel och högst 5som
volymprocent aromatiska kolväten. Sådana oljor får inte innehålla klart
mätbara polycykliska aromatiska kolväten och måttet denpå naturliga
tändvilligheten cetanindex får inte understiga 50.

Till miljöklass 2 hör till miljöklass 1 inte hänförliga oljor harsom
kokintervall destillationsintervall olika breddett mellan 180 ochav

295° C vid 95 destillat, densitet mellan 800 och 820procent en
kilogram kubikmeter vid 15° C och innehåller högst 0,005per som
viktprocent svavel och högst 20 volymprocent aromatiska kolväten.
Halten polycykliska aromatiska kolväten får inte överstiga 0,1
volymprocent och måttet denpå naturliga tändvilligheten cetanindex
får inte understiga 47.

Till miljöklass 3 hör övriga oljor.
Miljöklass för bränsle bestäms med ledning hela bräns-av

leblandningens egenskaper.

Denna lag träder i kraft den
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l Oljor

Systemet med miljöklasser oljor infördes 1991,år med vissen
kravskärpning redan fr.0.m. 1992, och därmedår tillhörande
skattesubvention har varit mycket framgångsrikt styrmedel förett

Årsnabbt få fram miljövänliga kvaliteter på marknaden. 1993att
utgjorde 60 % all försåld olja 6 miljoner kubikmeterca av - -
miljöklass 1 eller trefjärdedelarRunt utförsvägtransporternaav

med miljöklass 1- eller 2-diesel.numera
Övergångentill de bättre miljöanpassade dieselbränslena har haft

positiva effekter hälsa och miljö.på Ett problem det bortsettär att
från svaveldioxid svårt kvantifiera de minskadeär utsläppen.att nu
Härför krävs mätperioder minst tio förpå år kunna effekter-att se

i tätortsluften.na
Sektorspecifika miljömål inom transportsektorn saknas för

närvarande. Vägverket har i Miljörapport 1992 nationellaprövat
miljömål miljömål för vägtrafiksektom. Verketsgentemot
uppskattning innebär trafiken inte uppnår målen vad gälleratt
emissionema koldioxid, kolväten och svaveldioxid. Däremotav

kväveoxideruppnås målet vad gäller till år 2000.
Samtliga berörda bolag har vidtagit eller mindre omfattandemer

åtgärder för få fram bränslen miljöklassad dieselolja. Frånatt av
raffinaderieroch med hösten 1994 kan svenska tillgodose drivmed-

elsbehovet för vägtrafikfordon med sådana oljor.

1.1 Oljors miljöklassindelning

1.1.1 Miljöldassade oljor infördes år 1991

Dieselfordon skapar hälso- miljöproblemoch utsläppgenom av
framför allt partiklar, kväveoxider, och svaveldioxid.kolväten
Utsläppens storlek och skada kvalitetberor både bränslets ochpå på
motorteknik. syfte stimuleraI till ökad användning miljövän-att aven
ligare drivmedel infördes den januari 1991 miljöklassningl en av
oljor och skattesubventioner för raffinaderierna incitamentatt attge
tillverka bränslen. Lagen 1957:262 allmän energiskattrenare om
ändrades de energiskattepliktigaså oljorna blev indelade iatt tre
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ändrades deså energiskattepliktiga oljorna blev indelade iatt tre
miljöklasser beroende deras skadlighetpå för miljön jfr prop.
198990:111, bet. 198990:SkU31, rskr. 198990:357.

Utgångspunkten för uppdelningen i miljöklasser 1991år svavel-var
halt, aromathalt och destillationsintervall, vilket vid den tidpunkten var
de enda Skatt skall erläggas bl.a. för fotogen,parametrarna. motor-
brärmoljor och eldningsoljor andra oljeprodukter, med undantagsamt
för smörjoljor och smörjfetter inte används för energialstring.som

Från januari1 1992 förändrades både definitionerna och skatteskill-
naderna mellan de olika miljöklasserna. De ytterligare parametrar som
fördes in hade i olika visat sig ha betydelse för emissionerna.test
Halten reglerades och för halten polycykliska aromatis-aromaterav av
ka kolväten PAH infördes särskilt krav, då destränga både kan
orsaka genförändringar genotoxiska och cancerframkallande.vara

Krav cetanindex,på är mått på bränslets naturliga tändvil-ettsom
lighet, infördes likaså. har betydelseDetta både för körbarhet och för
utsläpp bl.a. kolväten, kväveoxider och partiklar. För säkerställaattav
bränslets kvalitet infördes krav densitetäven på någotsamt en
förändrad begränsning destillationsintervallet.av

Vidare skärptes kraven för svavelhalt i klass 2 i syfte förbättraatt
tillgången bränsle förpå LETT-fordon lågemitterande tätorts-tunga
fordon. Den teknologi ianvänds dessa fordon kräver bränsleettsom
med maximal svavelhalt 0,005på viktprocent. Introduktionenen av
sådana fordon riskerade bli försenad. Som jämförelse kanattannars
nämnas svavelhalten i miljöklass 3-oljan i Sverige äratt numera ca
0,1 %, medan den i länderandra kan till 0,3 %.uppgå Anledningen
till standarddiesel har förhållandevisäven låg svavelhalt iatt en
Sverige svavelskatten inte förär utgår oljor har svavelinne-att ettsom
håll lägre 0,1 %.är änsom

Genom de skärpta kraven för miljöklassindelningen densitet och
destillationsintervall kom den s.k. lättdieseln tillhöra miljöklassatt
Den hade, framför allt arbetsmiljöskäl i Lättdieselnanväntsav gruvor.
hade fram till 1991 iår ökande utsträckningäven slagit igenom som
drivmedel i stadsbussar och i skogsprocessorer.

Samtidigt ökade skatterabatten för både miljöklass 1 och 2 med
100 kr kubikmeter 0: 10 krl. Syftet med öka skattedifferensenattper
mellan dessa och klass 3 säkerställa oljebolagengentemot att attvar
fick incitament inrikta produktionen dessa bränslen ochatt mot att
säkerställa produktionen framför allt miljöklass 2 jfrav prop.
199091:90, bet. 199091:SkU24, rskr. 199091:343. denFrån
1 oktober 1993 har skatterabatten för miljöklass ökat med1 ytterligare

krm385 02085 krl.
Utvecklingen skattesatserna kriterieroch för miljöklassningav av
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oljor framgår tabellav

Tabell 1:1 Miljöklassning oljor och allmän energiskatt på de olika miljöklassernaav

Miliöklass 1 Miliöklass 2

91-01-01 92-01-01 93-10-01 94-01-01 91-01-01 92-01-01 94-01-01

Svavel 0,001 % 0,001 % 0,020 0,005 %max
Aromater 5 % %5 20% 20 %max
PAH 0 % %0,01max - -
Ceumindexmin 50 47- -kgafDensitet 800820 800-820- -Destination 180-300°C 180-300°C- -IBP startkokpunkt 180°C 1s0°c-95FPB
slutkokpunkt 285°C 295°C-

Energiskattför
krmMK3 540 540 540 562 540 540 562

Skatterabatt
krma 350 450 535 557 150 250 210
Energiskattför
MKI ochMK2
krm: 190 90 5 5 390 290 302

l 95 destillat praktisktår definierasätt slutkokpunktenprocents FPB 100 %.ett attmera

Riksdagen beslutade i december 1992 det dåvarande kilometerskat-att
skulle med särskildersättas skatttesystemet på dieselolja med 1:35en

kr liter den 1 oktober 1993. Redan innan ändringen hade iträttper
Ävenkraft sänktes skatten till 1:30 kr liter. i lagen 1993:1438per

dieseloljeskatt och användning vissa oljeprodukter knytsom av
skatteplikten i princip till lagen allmän energiskatt; endast tjockareom
oljor har lägsta flyttemperatur 15° Cpå undantas frånsom en- -

Övergångenbeskattning. från kilometerskatt till dieseloljeskatt var
bl.a. anpassning beskattningen den vägtrafiken tilltungaen av av
förhållandena inom EU. Kilometerräknare den användestypav som
i Sverige saknades i övriga Europa. sänktaDen skatten oljapå i
miljöklass 1 motiverades främst avskaffandet kilometerskat-attav av

skulle förbättra dieselbilens konkurrenskraftten bensinbilar.mot
Regeringen ville därför ytterligare stimulera den miljövänligare
dieselsorten jfr 199293:124,bet. 199293:SkUl3, rskr.prop.
1992932147 och l992l93zl92, bet. 199293:SkU34, rskr.prop.
199293: 370.
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Oljor inte uppfyller kraven i miljöklass 1 eller 2 klassassom som
miljöklass 3-oljor.

Från den l januari 1994 gäller flertalet punktskatter skall real-att
värdesäkras skattesatserna justeras med inflationenattgenom upp
under perioden 1994 1998. Dieseloljeskatten har med hänsyn till att-
den nyligen införtsså inte räknats på motsvarande jfrsättupp prop.
199394:25, bet. 199394:FiU1, rskr. 199394:l00.

1.1.2 Miljöklassningen dieselbränslen har varit positivav

Inledningsvis bör med miljöklassernänmas oljor harpåatt systemet
varit mycket framgångsrikt styrmedel för snabbt få framett att

Årmiljövänliga kvaliteter. 1990 hade mindre 1 % dieseloljornaän av
klarat kriterierna för komma i fråga för miljöklassning. Miljö-att en
klassade oljor har således på kort tid fått genomslag påett stort
marknaden. Drygt efter införandetår tillhör knappt 60 % dentre av
dieselolja säljs miljöklass 2 och ytterligare 20 % miljöklasssom
Således återstår endast 20 % den miljöklassen,sämsta miljö-ca av
klass

oljaDenna används i huvudsak till med hög belastningmotorer en
under lång tid, gäller för traktorer, skördetröskor Avt.ex. som m.m.
eldningsoljan tillhör 43 % miljöklass

Försäljningen överstiger vida de lämnades petro-prognoser som av
leumbranschen enligt 19909l:90 En god livsmiljö. Där antogsprop.

m3det maximalt 150 000 miljöklass 6 % marknaden,att av ca av
m3skulle förlevereras 1992. Iställetår har 1,3 miljoner levereratsca

miljöklass 1 och 2 under 1992år eller hälften den svenskaav av
m.dieselmarknaden, 2,6 miljoner För 1993 har försäljningenårca

de miljövänligare drivmedlen ökat ytterligare.av
Samtliga berörda oljebolag har vidtagit eller mindre omfattandemer

åtgärder för fram bränslen miljöklass Svenska Shell detatt av var
första bolaget startade med storskalig produktion miljöklasssom av
Produktionen både miljöklass och 2-oljor sker vid världsunikav en

Ävenanläggning i Göteborg. OK Petroleum investeringgör stornu en
i anläggning för producera miljöklass l-olja. Den beräknas ståatten
klar 1994.hösten svenska raffmaderiernaDe kommer härigenom att
kunna producera mängder klass och 2-oljor. Från den lstora
januari 1992 har Svenska Petroleum Institutet särskilt uppdragit
Statistiska centralbyrån SCB utvecklingen föratt rapportera
dieselbränslen och statistik miljöklassade oljor för uppvärmnings-över
ändamål har påbörjats under 1993 utvecklingenår och framgår av
tabell 1:2.
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Tabell 1:2 Dieselolja andel de olika miljöklasserna kvar-av-
talsvis

Diesel Mk 1 Mk 2 Mk 3

kv-92l 1 26 73

2 kv-92 1 38 61

3 kv-92 1 53 46

kv-924 10 60 30

kv-931 15 60 25

2 kv-93 17 60 23

3 kv-93 22 59 19

H23 25 50 25

âlla: SCB.

Figur 1:1

Diesel, olika miljöklassers andel

100%
.

30%

DM360%
mM240%
[MH20%

0%
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miljöklassema1:3 E01 andel de olika kvartalsvisTabell av-

Mkl Mk2 Mk3E01

8515

27 73

39l 60

43 56l

Killa: SBC.

Figur 1:2

andel. 1993olika miljöklassersE01,

100%
90%
80% -
70% -

DM360% -
UMQ50% -

40% IM1-
30%
20% -
10% -

:v0% -

3Naturligtvis har omställningen från klass till klass 2 och 1 givit åter-
produktion, har produktionen jetfotogenverkningar på t.ex.annan av

minskat kraftigt från de svenska raffinaderierna framgår tabellsom av
1:4.
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1:4Tabell Import, inhemsk produktion och jetbränsleexport av

m30001 1990 1991 1992 1993

Import 671 562 802 863
Produktion 502 328 203 91
Export 137 71 23 3

Produktionen miljöklassade oljor har påverkat kvaliteten denpåav
övriga produktionen. Genom tillverkningen för den svenskaatt
marknaden inte medger gasolja blandas in ökar gasoljeinbland-att
ningen i den del produktionen Detta innebärexporteras. attav som
köldegenskaperna försämras och därmed i störreatt exporten
utsträckning går till länder där detta inte medför några problem.

Den ökade användningen lättare dieseloljor i Sverige varitharav
möjlig tack den svenska marknaden liten i förhållande tillärattvare
den europeiska och flexibiliteten den integrerade europeiskaav
oljeindustrin, kompenserat effekterna den svenska marknadenssom av
förändring. storskaligEn kopiering det svenska ärsystemetav
dock inte möjlig investeringar.storautan

1.1.3 effekterPositiva hälsa miljöoch

Hälso- och miüäefelcter

Övergången miljöanpassadetill de bättre dieselbränslena i miljöklass
1 och 2 har lett till minskade utsläpp partiklar, rök och kolväten.av
Hälsofarligheten kolväten i gasfasi eller bundna tillav avgaser,
partiklar, har också minskat. Som följd härav har påverkan påen
hälsa och miljö kunnat reduceras. förbättringar leder tillDessa en
bättre luftkvalitet, framför allt i tätortsmiljön, i form mindre riskav
för genotoxiska skador, påverkan luftvägarna,påcancer, som
irritationer, allergi och Förekomsten dålig lukt och nedsattastma. av
sikt minskar. Påverkan byggnader vittring och korrosiongenom

försurning och växtskador minskar med lägre emissionersamt av
försurande svaveldioxid och kvävedioxider.gaser som

Den dieseln kan således lindra besvären för antalett stortrenare
människor, vilket samhällsekonomisk vinst,är än svår atten om
värdera. Om det leder till färre sjukdagar och förbättrat allmäntett
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hälsotillstånd, det klara samhällsekonomiska vinster.ger
Minskade utsläpp svavelföreningar i ocksåtätortemaav ger

sarnhällsekonomiska vinster i form lägre korrosionsskador.av
Beräkningar från Korrosionsinstitutet 1992 indikerar enbartatt
utomhusskadoma korrosionen i Sveriges tilluppgår 700tätorterav ca
milj. kr Till detta kommer höga kostnader för korrosionår.per
inomhus elektronik omätbaraböcker, skadorpå påsamtm.m.
kulturhistorisktvärdefulla föremål utomhus. kraftigaDen minskningen

svaveldioxidutsläppen i kan förväntas leda tilltätortema attav
korrosionskostnaderna minskar med betydande belopp.

gäller miljön i allmänhet leder de minskadeNär det så svavelutsläp-
till mindre försurning mark och Med 80 %vatten.pen av av

dieselförbrukningen miljöklass 1 och 2 minskar svavelutsläppensom
med 900 totala svenska svavelutsläppen1 år. De ärtonca per ca

00055 år.ton per
Enligt vissa beräkningar minskar utsläppen kväveoxider,även av

inte entydiga.denna punkt resultaten helt Man kan därförpå ärmen
inte i detta skede hävda lägre kväveoxidutsläpp åstadkommits medatt
miljödieseln.

Teknik

Införandet miljödiesel har dessutom inneburit inte bara förbättringarav
gjortmed hänsyn till bränslets egenskaper det möjligtävenutan att

avgasrenande teknik. Katalysator dieselmotoreranvända påen ny
kolmonoxid, i gasfasmedför utsläppen kolväten och påatt av

minska. Dieselmotorns prestanda har förbättratspartiklarna kan
tid och i bensinmotorns detunderavsevärt närstortmotsvararsenare

komfort Motoreffekten för personbils-gäller körbarhet, och buller.
försetts överladdning.dieseln har ökats medatt motorernagenom

miljöklassystemet1.1.4 Utvärdering av

utvärderingNaturvårdsverket har gjorts medInom systemeten av
miljöklasser i april 1993. dennalätta oljor. Den presenterades Ipå

slutsatsen miljöklassystemet har varit fram-dras också attrapport
gångsrikt.

faktorer kan förklaraDet kombination den mycketär treav somen

miljöklassningUtvärdering differentierad skatt lätta oljor dieselbränslcn,på avav
för miljörâtt miljöekonomiSNV, Hans Bergman, Enheten och 1993.
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snabba ökningen miljödieselns marknadsandel enligt rapporten.av

Den förmånliga skatterabatten har skapat incitament för företagen
få fram de produkterna.att nya

Tillverkningsprocessen för miljödiesel sammanfaller med den
minskade efterfrågan jetbränslepå grund lågkonjunkturenpå förav
flygsektorn. Raffinaderierna har kunnat utnyttja detta för påatt ett
billigt producera miljödiesel.sätt

Ökad miljömedvetenhet hos antal förbrukare bestämtett stora som
sig för endast använda miljöklassad diesel. Många kommuneratt
har också krävt miljödiesel skall användas, med hänvisning tillatt
den s.k. substitutionsprincipen enligt lagen 1985:426 kemiskaom
produkter.

konstaterarRapporten också användningen ekonomiskaatt av
styrmedel har medfört införandet betydligtgått snabbare änatt om
myndigheterna sighade generella krav,använt då oljebolagen medav
detta har haft intresse snabbt fram desystem ett stort attav
miljöklassade sorterna.

1.2 Miljöklassningen tillkom för minska luftför-att

orenande utsläpp

1.2.1 Luftföroreningarna i tätorter hälsoaspekten

Differentieringen skatten oljor har i första hand tillkommit förav
förbättra luftkvaliteten framföri allttätorterna. Det äratt tunga

dieselfordon emissionskälla i vårautgör både vadtätorter,storsom en
gäller rök, partiklar, lukt, bidraghälsoeffekter och till korrosionen.

bidragDe till ochutsläpp svavel- kväveoxiderett stort samtger av
partiklar.

Dieselfordon i framstår därför dominerandetätorter källa tillsom en
genotoxiska och cancerframkallande Det emellertid inteärämnen.
möjligt riskuppskattningargöra för alla finns iämnenatt som
stadsluften. tillkommerDet cancerfallockså antal kan bero påett som

indirekt exponering luftföroreningar eller via födan.en av
Sammansättningen bränslen och drivmedel spelar naturligtvisav en

roll för minska förorenandede utsläppen bilsävenstor att om en
motorkonstruktion körstilenoch har betydelsen.den Katalytiskstörsta
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avgasrening i första hand används bensindrivnapå bilar harsom
sannolikt bidragit till reducera de substanserna frånatt cancerogena
sådana fordon. förbättradeDen kvaliteten dieselolpå har bidragit till

minska såväl hälsoriskerna den allvarliga korrosionen påatt vårasom
byggnader och kulturföremål. Ett problem i detta sammanhang är att
det, bortsett från svaveldioxid, svårt kvantifieraär utsläppsminsk-att
ningama. Enligt uppgift från Institutet för Vatten- och luftvårds-
forskning krävs mätperioder minstpå tio förår kunna effekternaatt se
i tätortsluften.

1.2.2 Hälso- och miljömål

Trafikarbetets allt snabbare tillväxt under 1980-talet orsak tillär atten
luftföroreningar från motorfordon har blivit problem, främst iett

till följd dettätorter antalet bilar på begränsadstora yta.av en
Hos befolkningen i storstäder förekommer överrepresentationen av

olika sjukdomar. Allergi- och luftvägssjukdomar ökar och ärastma
flera vanligaregånger i dag bara förän några årtionden sedan.
Uppskattningsvis har 6 % befolkningen formnågon astmaca av av
och det finns tätortsfaktor för allergiska sjukdomar. Riskennumera en
för dödsfall i orsakad förorenad luft i tätorter uppskattas tillcancer av
130 miljon invånare. Långsiktigt bör den minska till nivåper samma

eftersträvas inom strålskyddet i fråga risker för allmänhetensom om
eller l 10 dödsfall i invånareår och miljon Jag har icancer per-
detta sammanhang inte tagit med buller det har betydandeävensom
effekter på människors hälsa.

De miljökvalitetsmål Naturvårdsverket formulerathar för attsom
minska luftföroreningarna i innebär:tätorter

Halterna kolmonoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, ochav sot-
partiklar skall riktvärden32000 liggaår under desenast som
fastställts.

Den totala cancerrisken till följd luftföroreningar bör minskasav-
kraftigt. Långsiktigt bör den minska till nivå efter-samma som

inom strålskyddetsträvas i fråga risker för allmänheten ellerom
högst 10 dödsfall1 i och miljon invånare.årcancer per-

2 Ett miljöanpassat samhälle; Naturvårdsverkets aktionsprogram Miljö 93.
3 Från den januaril 1994 till följdgränsvärden EES-avtalet.av
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ställde sig statsmakternamiljöpolitiska beslutet i juni 1991det årI
riktvärden numera gränsvärdenbakom målet Naturvårdsverketsatt

miljöpro-till 2000.luftkvalitet i skulle uppfyllda år Iñr tätorter vara
framhölls vidarepositionen från 1991år

cancerframkallande i skall halverasutsläppen ämnen tätorternaatt av-
till 2005,år

kemiskainte skall förstöraskulturarvetatt angrepp,av-
Naturvårdsverket angivitför bullerkvalitetvärden goddeatt som-

sikt.skall uppfyllas på

luftkvalitet, bl.a.EG:s direktivEES-avtalet gällerGenom även om
89427EEG gränsvärden och80779EEG ändrat direktiv omgenom

svaveldioxid och svävande partiklar ochvärden förvägledande
kvävedioxid. Gränsvärdet förluftkvalitetsnormer for85203EEG om

bestämda perioder inte överskridas. Deti luften får underkväveoxider
utförts WHO. betyder för svensktarbete Detdetbygger på som av

kväveoxider riktvärdenaför svaveldioxid, ochvidkommande ärsotatt
gränsvärden.i ställetnu

luftföroreningar skall9272EEGdirektivetEnligt genom ozonom
informationsbyte och Varningssystemövervakning,EG:s regler för

införlivas i svenskDirektivet kommerharmoniseras. rättatt genom
199394:203. NaturvårdsverketEES-avtalet ifrtilltilläggsavtal prop.

formulerat förinte några gränsvärdenavvaktan härpåhar i ozon.
inom EU.gäller förFöljande värden ozon

uglm° 8 timmar110Hälsa
rigm timma1200Växter
pgm° dygnsmedelvärde65

tagm.180överskridstillInformation allmänheten gränsvärdenaom

;rgmi360Varning till allmänheten
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1:5Tabell Naturvårdsverkets riktvärden gränsvärden ñr luftkvalitet EG:s gräns-
värden

Ämne Riktvärde Medelvârdestid Anmärkning
mgmiKolmonoxid timmar6 8 98-percentil ñr halvår -
ligm ;tgmmKvävedioxid timme110 l 200
pgm3 ugm375 dygnl 135
lagm pglm°halvår50 Aritmetiskt medelvärde1 S0
;rgmi ;rgmiSvaveldioxid 200 timme för1 98-percentil halvår 250
;rgmil100 dygn1 -
pgm3 pgm50 halvår Aritmetiskt medelvärdel 130
pgm pgm3dygnSot 90 98-percentil för halvår1 250
lagm rigmhalvår40 Aritmetiskt medelvärdel 130

bedömningsgnmderzpartiklar följandeFör anges

lagmi115 dygnTSP 98-percentil för halvårl
pgm350 halvår värdel Högsta
pgm3 dygnPM, 100 1 Högsta värde
ugm3 halvår20 Högsta värde1

Riktvärde för helår.
2 rekommenderasDe angivna värdena vid bedömning mätvärden för partiklar.av

totala mängden svävande partiklar.TSP
inandningsbaraPM, partiklar.

TSP-värdena gäller tak medanovan PM, -vårdena belastade platser t.ex.avser mer
gatumiljö.

Naturvårdsverkets gränsvärden ligger EG:s ungefärunder motsvarande
gränsvärden och vägledande värden.

underlag hälsoeffekternaEtt kvävedioxid har utarbetatsnytt om av
vid Institutet för miljömedicin IMM. rekommenderasDär en

pgm3kvävedioxidernasänkning till 100 l-timmesvärdeav som resp.
rigm40 halvårsvärde. riktvärde för kväveoxiderFör saknasettsom

i nuläget tillräckligt underlag.

1.2.3 Priset för behållakunna vårt kulturarvatt

sjunkande svaveldioxidhalten iDen svenska har minskattätorter
korrosionshastigheten för bl.a. många metaller. Däremot har inteman
kunnat skönja lägre takt i skadorna kulturminnennågon på porösaav
stenmaterial. En orsak kan skador, beror föro-påatt attvara som
reningar i tid,under lång visar sig.trängt Riksanti-stenen nu
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kvarieämbetet har årsmedelvärdet svaveldioxid ochangett att av
ugm3kvävedioxid inte bör högre 10 20 med hänsyn tillänvara resp.

kulturminnen och kulturföremål. förekomstenDet motsvarar av
luftensvavelhalter i utanför landsbygdsförhållanden.s.k.tätorterna,

Även bidrar till bryta ned material, riktvärde finnsnågotattozon men
inte angivet.

Under 1990-talets första har svaveldioxidhaltenår i luften i
storstäderna legat eller i nivå med det riktvärdeöverstrax som
Riksantikvarieämbetet för kulturminnen och kulturföremålangett att
inte förstörasskall ytterligare. Utsikterna behålla låga halteratt av
svaveldioxid i goda, bl.a. med hänsyn till den starkttätorterna är
minskade svavelhalten i dieselbränsle. dock osäkert vilkenDet iär
utsträckning skadetakten för stenmaterial m.fl. kan reduceras medsom
hänsyn till dels minneseffektef tidigare påverkan föro-av av
reningar, dels höga halter kvävedioxid och kanav ozon, som

svavelföreningarna förvärrasamverka med och den redan uppkomna
situationen.

Ännu inte tillräckligt uppmärksammade källor till föroreningar är
slitaget dels vägbeläggningen, dels från däcken. Kalifornienpå I där
betong vanlig vägbeläggning har luften visat sig innehålla bl.a.är som
kiseldamm. Vägverket utreder för närvarande dubbdäcken och dessas

utredning kommer jökonsekvensanalyseffekter. denna mill även atten
vägbeläggningeningå. slitaget på och dess konsekvenserFrågan om

utanför mittför miljön faller uppdrag. Jag vill emellertid framhålla
ordning.utreds i särskildvikten dettaattav

miljömål ochNationella1.2.4 transportsektorn

dominerande flerakälla tillTransporterna är och i fallmångastoren
luftföroreningarmiljöhot, bl.a. klimatpåverkan, ochmarknära ozon,

långsiktigtbuller i miljöanpassat och hållbarttätorterna. Ett trans-
och tål gällerskall från vad människan detutgå närportsystem naturen
slutligtsåväl tillverkning och användning omhändertagandeettsom av

trafikmedlen och infrastrukturen. den påverkanbörDessutom ärsom
med framställning, och distributionförknippad etttransport av

stegvisdrivmedel beaktas. kan innebära deDen strategi attsom
långsiktiga målen miljöpåverkan harminska trafiksektorns uppnåsatt

Åtgärderfast klimatpåverkan.regeringen lagt i propositionen motom
biobränslen, ökadDenna innehåller bl.a. ökad användning aven en

användning ekonomiska förbättrad kollektivtrafikstyrmedel, samtav
demonstrationsverksamhetutökad forsknings-, utvecklings- ochen

199293:179.prop.
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Miljöanpassningen transportsektorn beaktamåste så många miljö-av
hot möjligt. Inriktas miljöhänsynen endast eller fåtalsom mot ett ett
miljöhot riskerar suboptimerade åtgärdsprogram och högreman
kostnader i slutändan. Dagens fokusering kring växthuseffekten och
C02 emissionerna kan innebära de åtgärder vidtas föratt attsom-
minska de negativa effekterna dettapå område från vägtrafiken,t.ex.
inte får positiva resultat det gällernär andra miljö- ochsamma
hälsofaktorer. forskarefinnsDet i ställetattsom anser resurserna
borde inriktas på studera ozonbildning med tillhörandeatt problem.

Sedan 1992år redovisar trafikverken årligen miljösituationen. I
Vägverkets Miljörapport 1992 nationellaprövas miljömål ävensom
miljömål för vägtrafiken. Rapporten visar följande effektenrörsom

redan fattade beslut miljöpåverkan såvitt vägtrafiken.av om avser

Koldioxid

Målet utsläppen från trafiken 2000år inte skallatt överstiga 1990 års
nivå inte.uppnås En minskning med 900 000 krävs.ton

Kväveoxider

Målet minska utsläppen från trafiken med 30 % mellanatt år 1980 och
år 1995 inte.uppnås Minskningen beräknas bli 22 %. Däremot
uppfylls det fastställda målet minska utsläppen till 50 %att
mellan 1980åren och 2000. Minskningen beräknas bli 52 %.

Kol våren

Målet minska utsläppen med 50 % mellan åren 1988att och 2000
uppnås. Minskningen beräknas bli 64 %. Förslaget till mål minskaatt
utsläppen med 70 % mellan 1988åren och 2000 inte.uppnås I målet
ingår kolväteutsläppäven uppstår avdunstning frånsom genom
stillastående fordon vid tankning. Minskningen beräknas blisamt
67 %.

Svaveldioxid

Målet minska utsläppen från trafiken med 80 %att mellan år 1980 och
2000år uppnås inte. Minskningen beräknas bli 69 %.
Det finns emellertid inte någon uppdelning sektorsspecifikaav

4 Bl.a. Lennart Bengtsson, Max Plank-institutet iTyskland.
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miljömål inom transportområdet. Hittills fastlagda målsättningar har
dessutom kortsiktigt jagperspektiv. Enligt vad har erfarit harett
Trafik-och klimatkommittén K 1993:01 tilläggsdirektiv dir.genom

fått i1994:18 uppdrag redovisa för- och nackdelar med sektors-att
specifika miljömål för transportområdet utarbeta förslag tillsamt
tidsmässigt anpassade miljömål för olika trafikslag för arbetet kortpå
och lång sikt.

Vilka bidrar till dåliga1.2.5 lufttätortemas

Stora fasta förbränningsanläggningar har i allmänhet bättre förut-
sättningar begränsa utsläppen Utbyggnadensmå. fjärrvärmeänatt av
har medfört kraftig sänkning utsläppen från uppvärmning.en av
Vägtrafiken därför den dominerande källan till luftföro-är numera
reningar i vissa Vedeldning iItätorterna. småorter ettger pannor
väsentligt tillskott till cancerrisken. dag beräknasI femteän vartmer
småhus använda ved huvudsaklig värmekälla. Vedeldningen harsom
därmed orsakat del miljöstörningar, framför allt lokal karaktär.en av

installationkan avhjälpas modernaDetta ochgenom av pannor
sådan åtgärd kan minskaackumulatortankar. En utsläppen vissaav

till tiondel och andra till hundradel dem kommerämnen en en av som
från äldre pannor.

skärpts förAvgaskraven har successivt personbilar och vissa lätta
1989lastbilar sedan 1970. och medår Från års modeller infördes de

fordonskategoriernuvarande avgaskraveni1ör dessa och för tunga
1993 modeller. Förfordon från och med års lätta lastbilar och bussar

obligatoriska krav från och med 1992infördes modeller.årsnya
tidMiljöklassningen oljor har kort förändrat marknaden så attav

60 % all försåld olja tillhör miljöklass ellerräknat helår 1ca av per
inte helt uteslutet all inte alltförDet olja inom avlägsenär att en

framtid kommer kvalitet. Blyutsläppen har isådanatt vara av
eliminerats.praktiken miljöklassning bensin föreståendeEn är näraav

defredan finns bensin med bättre miljöprestan-marknadenpåmen nu
da.

Luftföroreningssituationen i påverkas både de lokalatätorterna av
utsläppen och långdistanstransporterade gränsöverskridandelångväga
föroreningar. En del belastningen svaveldioxid iochstor sotav av -

Sverige omkring hälften hänföras tillsödra kan utsläpp i andra-
Ozonhaltenländer. också i hög den långvägagradstyrs transportenav

föroreningar. Kvävedioxiderna tilldäremot delen utsläppär störreav
lokalt Trafiken den dominerande källan till kväveoxi-ärav ursprung.

der och bidrar med 70 80 % utsläpp, liksomsådana mycketav en-
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hög andel partikel- och kolväteutsläppen. de flestaI tätorterav ger
trafiken också dominerande bidrag till cancerrisken från luftföro-ett
reningar.

Tabell 1:6 Vägtrafikens andel i kväveutslâppens miljöeffekter i Sverige

Utsläpp Halt NO, i luft Kvâvedeposition
Dimension mängdemaberäknas Gräns-vdniefnns; %60 %N0,, 40ca

bas labøratø- % ammoniakpå 3 befolkningenav av
äverztpønerasriedata; svårt Kritisk belastnings-aa

säker beh-djia överskridsigräns
delar; %18stora

produktioninhemsk

Lokalt 70-805 40-7596
trafikfrån lokal mskfrån lokaltätorter

957%° 5Regionalt 43
från svensktrafikhela [anda

SNV 2 3Rapport 4205, 44139, 1993; SNV 1993; SNV Rapport 4132, 1993;
570-80%3SCB Na 18 SM 9202, 1992; 60-9096 lokal bildning IVLsav

6 718923 43966 60962URBAN-mätnät, 1991; SNV 4205, 1993;

1.3 Miljöklassning oljor i några andra länderav

Sverige har varit banbrytande det gäller miljöklassningnär oljor.av
innebär dock inte dieselbränslenDet med förbättrade miljöegenska-att
och med olika skatteincitament uniktär svensk företeelse utanper en

sådana bränslen säljs i bl.a. de nordiska länderna.även Bränslen som
miljöklass l-oljan finns inte marknadsbränsle någonmotsvarar som

armanstans.

Danmark

Sedan den julil 1992 gäller skattemässig skillnad mellan sådan oljaen
används för fordonsdrift och dieselolja. dieseloljaDensom annan som

används för fordonsdrift uppdelad i klasser, allmänär två och lätt
dieselolja. bestårDenna kategorier,två nämligen lätt diesel ochav
ultralätt diesel. l stället differentieradeför skattesatser mellan
miljöklasserna i det svenska har Danmark valtsystemetsom samma
beskattningsnivå för såväl lätt diesel för ultralätt diesel,som men
användningen den ultralätta dieseln berättigar till återbäringav av
skatten.
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Kravspecifikationerna för de båda oljornaTabell 1:7

diesel Ultralätt dieselSpecifikationer Lätt

kgmkgm820-860 820-855Densitet

0,05 %0,05 %Svavel

C370° C 325°95 % punkt

5049Cetantal

46 47Cetanindex

tillgänglig danskadieseln finns för närvarande denultralättaDen
därföri begränsad omfattning och denmarknaden endast reserveras

kollektivtrafikens personbilar och bussar.hand föri första

Finland

olika bränsleprodukter i formtill punktskatternaSom komplement på
främst motiverad miljöskäJ,grundaccis, dels tilläggsaccisdels avav

särskild skattedifferentiering för diesel-juni 1993infördes den 1 en
tillmycket låg svavelhalt i förhållandeinnehållerbränslen som en

standardoljan.
svenskasäljs i Finland påminner denCity-dieselDen omsom
nedan.kravspecifikationen för denna framgår2-0ljan ochmiljöklass

Kravspecifikation för City-diesel1:8Tabell

min. 47Cetantal

20 %Aromater max.

0,005 %Svavel max.

frånbåda kvaliteterna den 1Skattedifferentieringen mellan de är
grundkvaliteti svenska kronor 201994 räknat literjanuari öreper

kr. Enligt uppgift från densvavelfri dieselolja 1:441:64 kr och
vunnit insteghar City-dieseln snabbt påBilindustriföreningensvenska

försåld dieseloljahälften allfinska marknaden och knappt ärden av
kvalitet.dennanumera av
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Norge

I Norge mineraloljeskatt för bl.a. diesel- ochtas eldningsoljoruten
andra mineraloljor kan användas för uppvärmning.samt Skattensom

består komponenter,två dels koldioxidskatt, dels tilläggsskattav en en
beräknas efter produktens svavelhalt. En skatterabatt har införtssom

för oljor, svavelhalt understiger 0,05 viktprocent. Tilläggsskattenvars
för standardolja 0:07är norska kronor liter för varje påbörjadper
andel 0,25 viktprocent svavel i oljan. Denna skatt erläggs inte förav
den lågsvavliga oljan. Grundskatten för nämnda oljeprodukter 2:45är
norska kronor liter medan koldioxidskatten 0:41är norska kronorper

liter.per

Kalifornien

Sedan oktober 1993 får endast dieselbränslen vissamotsvararsom
miljöegenskaper säljas. Kvalificeringen för detta kan ske på två sätt.
Bränslet får innehålla 0,05 % svavel och 10 % Ett oljebolagaromater.
har vidare den möjligheten visa den saluförda oljan uppvisaratt att
bättre emissionsvärden vid standardiserad provning angivetän etten
referensbränsle. Den kaliforniska mil jömyndigheten CARB California
Air Resources Board utfärdar denna bakgrund certifikat tillmot ett
oljebolaget i fråga, där utsläppsvärden för bränslet fårattm.m. anges
saluföras på marknaden. Eftersom endast bränslen uppfyller desom
fastlagda miljökraven finns på den kaliforniska marknaden är
skattesatsen enhetlig.

1.4 Uppdraget m.m.

1.4. 1 Direktiven

Systemet med miljöklassningen oljor och den därmedav samman-
kopplade skattedifferentieringen mellan de olika klasserna har fått ett
snabbt genomslag marknaden.på mindrePå tillhörän år äntre mer

fjärdedelar försåldall olja de miljöklassadetre Somsorterna.av en
punkt i mitt uppdrag ingår förutom utvärdering försystemeten av
miljöklasser för dieselbränslen också överväga skattedifferentie-att om
ringen mellan olika mil jöklasser behöver justeras. Mina direktiv anger
också utredningsarbetet skall ske i nära samverkan med Natur-att
vårdsverket och andra berörda myndigheter och organisationer.
Arbetet skall också samordnas med de utredningar inom skatteområdet
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berör detta område.som
Som iled inriktningen långsiktigt bärkraftigtett mot ett trans-

tillsatte regeringen särskild1993 utredningvårenportsystem atten om
utsläppen trafiken.begränsa koldioxid från Utredningen harav m.m.

antagit Trafik- klimatkommittén. mina direktivoch Inamnet anges
särskilt skall kommittéarbetet samordnas med denna i frågaatt om
den delen mitt uppdrag gäller vidareutveckling miljö-av som en av
klassystemet för bilar.

Mina förslag skall utformas inte innebärså de sänkningatt en av
Sveriges ambitioner miljöområdet. ekonomiska konsekvensernapå De

förslag redovisas.lämnade skall analyseras och Detta gäller såvälav
samhällsekonomiska effekterna i förde myndigheter,stort som

tillverkare, importörerdistributörer användare. administrativaDesamt
aspekterna mina förslag skall präglas enkelhet. Innebär minaavav

ändringar i lagar och förordningarförslag behov berörda skall ävenav
redovisas.sådana

EES-avtalet den svenskaMed hänsyn till och ansökan med-om
utformningen mina förslag förhandlings-lemskap i skall vid deEU av

resultat här aktuella områden beaktas. denuppnåtts på I månsom
förslagen regionalpolitiska konsekvenser skall detta redovisas.kan

fogas bilaga till betänkandet.Direktiven lsom

Ändrade för uppdragförutsättningar mitt

delredovisningskulle förstaEnligt direktiven uppdraget lämnasen av
för bilarmiljöklasser med tillhörande föri den delen rör systemsom

styrmedel.ekonomiska
juni 1993 bränsleblandningarbeslutade den 2 medRiksdagen att ner

beskattasmineraloljehalt alltid skall för mineraloljedelen.till %5
importerades heltTidigare undgick vissa bränsleblandningar som

vintern sig skattefriheten förbeskattning. Under 199293 visade det att
sådantimporterade bränsleblandningar utnyttjades sätt ävenett att

utanförtillverkare tillverkningenseriösa sig förläggaansåg tvungna att
Sverige för Denna bristdärmed skattefrihet. påuppnå över-att

innebar kraftig konkur-ensstämmelse i energiskattelagstiftningen en
vegetabi-renssnedvridning. Svensktillverkade med hög andelbränslen

oljor belastades importerade blandningar,liska med skatt medan även
kunde säljas skattefritt.de baserade på svenska oljor,som var

beskattningen endast skallRiksdagens beslut innebär att avse
för vegetabiliska oljorfossilbränsledelen och ingen skattatt tas ut som

skattebelastningenblandningarna. Beslutet medför dockingår i att av
till deblandbränslen kom ändras. förhållandeIatt parametrar som

oljor uppfyller integäller för den nuvarande miljöklassningen av rena
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biobränslen och blandbränslen därav alla kriterier för klassasatt som
miljöklass eller 2-bränsle.ett

Efter ansökan till regeringen från Scafi Miljö AB och Agro Oil AB
nedsättning den allmänna energiskatten alternativtom en lagenav att

energiskatt ändras så motsvarande effekt miljöklassningom att som en
i de förmånligare skatteklassema uppnås har regeringen den 30 sep-
tember 1993 beslutat ärendena skulle överlämnasatt till utredningen
och frågan miljöklasser för dieselbränslenatt skulle behandlas medom
förtur. Besluten fogas bilaga 2 och 3 till betänkandet.som

1.4.2 Samarbetet med Trañk- och ldimatkommittén

minaI direktiv i fråga uppdragets punkteratt 3 ochanges om
5 skall samordning arbetet ske med Trafik- och klimatkommittén.av
Jag kommer emellertid inte behandla frågor miljöklassy-att rörsom

för bilar i detta betänkande.stemet Med hänsyn till mitt uppdragatt
utvidgats till omfattaäven blandbränslenatt och eventuell miljö-en
klassning härav, kommer de ställningstaganden jag gör attsom nu
betydelse för Trafik- och klimatkommittén, framför allt detnär gäller
dess uppdrag förutsättningarna införa miljözoner i vissaattom tätorter
dir. 1993:40. Blandbränslen har fördelar från koldioxidsynpunkt. Det
finns därför intresse från kommitténs sidaett denna aspekt beaktasatt
vid eventuell miljöklassning sådana bränslen. Vid minaen av
överläggningar med den särskilde utredaren för trafik- och klimat-
frågor, professor Lars Nordström, liksom dem skett mellan desom
båda sekretariaten, har vi kommit överens ha kontinuerligtatt ettom
utbyte dokumentation och information under arbetets gång.av

31 Kommunikationsforsknin gsberednin gen.

KFBSS alkoholprogram

Inom Kommunikationsforskningsberedningen KFB pågår ett
utvecklings- och demonstrationsprojekt användningensom avser av
motoralkoholer. Från början arbetet inriktat få till ståndmot attvar en
verksamhet med uteslutande alkoholer. Utgångspunkten för dennarena
prioritering miljöproblemen i därtätorter, alkoholdrift har denvar ren
största potentialen för hälso- och miljöförbättringar.

Att få större genomslag för teknikett bl.a. kräveren som nya
kommer dock lång tid.motorer Hos de flestaatt ta större motortillver-

kare pågår utveckling för alternativa drivmedel.motoreren av
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främst beroendeUtvecklingen har dock kommit olika långt, på
för de olika bränslena.internationella specifikationeravsaknaden av

både underBlandbränslen kommer därför intressantaatt envara
för alkoholdrifttill fordon harövergångstid dess ochatt motorer ren

enligt Kommunika-i tillräcklig omfattning marknadenintroducerats på
det fråga alkoholin-tionsforskningsberedningen. första handI är om

bensin till stånd ökande andelblandning i diesel eller för att en
drivmedelssystemet-. forsknings-biobaserade motoralkoholer i KFB:s

bränsleblandningar bl.a.därför utvidgats till medharprogram
dieselolja och alkohol.

tilldieselolja och andra oljebaserade bränslenfrånEn övergång
blandningar häravoch i inledningsskede skulle kunnabiobränslen ett

växthuseffekten. Erfarenheterna från detill minskningmedverka en av
få betydelsebedrivs inom för kanflottförsök programmetsom ramen

ställningstaganden.for minaäven

Energiskatteutredningenmed1.4.4 Samarbetet

teknisk energibe-i juni 1992Regeringen beslutade översynom en av
1992:80.skattningen dir.

tidigare främst haft fiskalt intresse.Energibeskattningen har ett
effektenmiljöstyrande skatterna betonatshar denUnder år avsenare

lagstiftningen energiområdettekniska påalltmer. Den översynen av
lagteknisk lösning innebär densyfta tillskall bl.a. atten som

skattelagstiftningen energi- och miljöområdetsplittradenuvarande
förslagEnergiskatteutredningens medskall utformasskall förenklas.

och miljöområdet.regler energi-beaktande EG:s påav
bestårblandbränslen vegetabiliska oljor,frånTill skillnad som av

beskattas blandbränslenrapsolja och mineraloljaRME, ochsom
enligtmineralolja eller bensinbestående etanol eller ochmetanolav

mineralolja skall beskattasbensinskattelagen. Att alkoholinblandning i
vegetabiliska oljor delsådana blandningar, där utgöränsträngare en

skapa snedvridningblandningen har hållpå många ansetts avenav
marknaden har detmellan de olika blandbränslena. Påkonkurrensen

alkoholinblandning iförbörjat skönjas ökat intressedessutom ett
behandla fråganmineralolja. därför redanDet angelägetär att omnu

miljöklass-blandningar imöjligt inlemma sådanadet är även ettatt
utvidgats tillförsöksverksamhet har ocksåningssystem. KFB:s att

finns vidare olikaomfatta bränslen här angivet slag. Det vägar attav
vilken pågåendeemellertid delösa skatteskillnadema på. Frågan är av
lösa de här aktuellaskulle ha till uppgiftutredningarna attsom

Energiskatteutredningenproblemställningarna. Tänkbart hade varit att
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tagit frågan i anslutning till översynenupp energiskattelagen ellerav
Trafik- och klimatkommittén med hänsyn till dessa bränslens positiva
effekter för koldioxidutsläppen. Det ligger också tillnära hands att
behandla såväl vegetabiliska alkoholbaserade blandbränslen isom ett
sammanhang.

Det hade i och för sig därför varit naturligt det i energiskatteut-att
redningens uppdrag ingått behandlaäven såväl beskattningenatt som

eventuell miljöklassning blandningaren olja med såvälav vegetabi-av
liska oljor alkohol. Regeringen har framgårsom under avsnittsom
1.4.1 beslutat frågan vegetabiliskaatt blandbränslen skallom
behandlas i anslutning till översynen skattedifferentieringenav av
miljöklassade oljor.

Vid överläggningar mellan de utredningarnatre vilkenom av oss
skall behandla eventuell miljöklassningsom och därmed differentie-en

rad beskattning blandbränslenpå med alkohol har vi enats attom
frågan ligger denära vegetabiliska blandbränslena och bland-att
bränslen inblandning bör behandlasoavsett i sammanhang. Ettett

vägande skäl fortungt denna lösning detär inom EGatt pågår ett
arbete med begränsning punktskatternaen uttaget på s.k.av av
biobränslen.

1.5 Betänkandets uppläggning

Mot bakgrund de problem och frågeställningar framgåttav i detsom
föregående betänkandetär upplagt så jag i kapitel 2 redogöratt för
gällande Skatteregler i förhållande till EU:s bestämmelser både vad
gäller mineraloljor och vegetabiliska bränslen och utvecklingen på
biobränslesidan i andra europeiska länder. Kapitel 3 behandlar frågan

den nuvarande skattedifferentieringen förom dieselbränslen och i vad
mån den kan behöva förändras. I kapitel 4 jag beskattningentar upp

vegetabiliska blandbränslen medan kapitelav 5 ägnas beskattningen
och eventuell miljöklassning alkoholbaseradeen blandbränslen. Iav
anslutning till kapitel redovisar jag eventuella konsekvenserresp. av
mina förslag detnär gäller administration och de samhällsekonomiska
effekterna i stort m.m.

I kapitel 6 slutligen jag förslag till dettar fortsatta arbetet medupp
utvecklingen biodrivmedel och eventuell miljöstyrningav sådanaen av
drivmedel.
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Sverige och EUiSkatteregler2 m.m.

ochjöklassindelningenMilskatteområdet.inteEES-avtalet omfattar
avtalet. Endärför intestriderskattedifferentieringen mot anpass-

nödvändigemellertidblirenergibeskattningensvenskadenning av
i EU.medlemsskapvid ett

innebärmedlemskapettillFörhandlingsuppgörelseni anslutning
miljöklassindelning förutsatttillämpafortsättaSverige får attattatt

ungefärochkubikmeter245minimiskattenivåEU:s ecu per-
respekteras.225 krmotsvarande 2 -

där skatteut-energibeskattningen,svenskafrån denskillnadTill
innebärbränsleblandingar,fossila delendenträffarendasttaget av

skall användashuvudprodukter överallaEG:s regler tagetatt som
skall beskattas.uppvärmningsändamâleller fördrivmedelsom

avseddaprodukterövriga ärallaförgällerSamma somsom
detillsatsmedel ärelleradditivellermotorbränsle oavsett omsom

skattebefrielsensvenskaDenbiologisktfossilt eller ursprung.av
behöva ändras.kommadärförkanproduktersistnämndaför att

medges inomskattnedsättningellerfrånSkattebefrielse ramenav
till be-förslagomfattning. Ettbegränsadmedpilotprojektför

kommissionen.föreligger frånbränslenvegetabiliskaskattning av
skallskatt10 % denkan kommaSkatteuttaget motsvaraatt somav

mineraloljedirektiv.EG:senligtdiesloljaföruttas
bränslenbiobaseradeellerbränsleblandningarmedFörsök rena

EFTA-länder.och i fleraEUbåde inomländeri antalpågår ett
fossilaförskatteuttagvarierar frånBeskattningen somsamma

skattebefriade.helttillbränslen att vara

miljöskatterEnergi- och2.1

ordningNuvarande2.1.1

betalasenergiskattskallenergiskatt1957:262 allmänEnligt lagen om
denuppdragmitt rörEftersomför elkraft.ochbränslenför vissa
detidieselbränslen kommerskattedifferentieringen pånuvarande

behandlas.mineraloljorskatternaendastföljande att
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De bränslen omfattas skatteplikt enligt energiskattelagensom ärav
kolbränslen, gasol, fotogen, dieseloljor,naturgas, eldningsoljor och
andra oljeprodukter med undantag smörjoljefetter inte användsav som
för energialstring. Dessa bränslen beskattas också med koldioxid-en
skatt enligt lagen 1990:582 koldioxidskatt.om

Skatt däremot inte förtas framställs iut biologiskametan som
eller för går bort till följdnaturgas, förlusterprocesser, vidsom av

eller omfomming. Tilltransport undantagen från beskattning räknas
också stadsgas, bensin och gasol används för framställningsom av
stadsgas, olika flygbränslen och för sådana produkter skatte-ärsom
pliktiga enligt bensinskattelagen.

Svavelskatt enligt lagen 1990:587 svavelskatt omfattar iom
princip bränslen dem har erlägga koldioxidskatt,samma attsom som
dvs. kolbränslen, dieselbränslen, eldningsoljor och torvbränslen.
Undantag dockgörs för olja innehåller högst 0,1 viktprocentsom
svavel. dag innehållerI alla oljor finns på marknadentunna högstsom
0,1 viktprocent svavel.

Produkterna indelas framgått i avsnitt 1.1 i miljöklasser.som
Oljornas indelning i miljöklasser påverkas deras innehåll bl.a.av av
svavel, aromatiska kolväten, centantal och destillationsintervall.
Energi- och koldioxidskatt med visst m3,antal kronortas ut ett tonper
eller liter.

Bensinskatren

Bensinskatt enligt 1961:372lagen bensinskatt.tas ut Ren etanolom
och flygbränsle beskattas dock inte. Vidare koldioxidskatt förtas ut
bensin och för motoralkoholer med undantag for metanol och etanol.

Skatten pd dieseloljor

Den 1 oktober 1993 den tidigare kilometerskattenersattes diesel-på
drivna fordon särskild skatt dieselolja enligt lagenav en
1992: 1438 dieseloljeskatt och användning vissa oljeprodukter.om av

Dieseloljeskatten med l 300 kr kubikmeter.tas Skattut docktasper
inte för den del bränsletut består vegetabiliska ellerav som av
animaliska fetter eller oljor eller metyl- eller etylestrar fettsyrorav
från sådana fetter eller oljor.

En grundläggande princip i de nämnda lagarna beskattningenär att
bara skall träffa fossila bränslen och således inte biobränslen som
vegetabiliska oljor, metanol och etanol. Biobränslen till skillnadsvarar
från fossila bränslen i princip inte för något nettotillskott koldioxid.av
Skatteplikten för oblandade bränslen ocksåär utformad på detta sätt.
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innebärDet blandningar med mineraloljehalter till 5 %att ner
omfattas skatteplikten och vegetabiliska och animaliska oljorattav
fortfarande skattefria.är

Alkoholinblandning i bensin beskattas däremot med 0:80 enligtkrl
bensinskattelagen medan sådan inblandning i dieselolja beskattas påen

bensin.sättsamma som

2 1.2 Energiskatteutredningen
.

jag i kapitelSom har 1 skall Energiskatteutredningennämnt enligt
direktiven dir. 1992:80 teknisk energibeskatt-göra översynen av
ningen. Bakgrunden till uppdraget energibeskattningen har varitär att
föremål för betydande förändringar, bl.a. i samband med skatterefor-

Förändringarna innebar skatt på koldioxid och infördessvavelattmen.
energiområdet i princip belades med mervärdesskatt. Industrinsamt att

har fått kraftigt sänkt energibeskattning. De ändringar vidtagitssom
energiskatteområdet tillsammans med införandetpå mil jöskatter harav

lett till lagregleringen har komplicerats blivitoch svåröverskådlig.att
Uppdraget innebär möjligheternaundersöka välja lagtekniskatt att en
lösning medför de nuvarande skatterna energi- ochpåattsom
miljöområdet fullständigt regleras i lag. Samordning skall skeresp.
med EG:s bestämmelser området EG:s direktiv 9212EEG,på
9281EEG och 9282EEG punktskatter på bl.a. mineralolje-rörsom
området. Enligt vad jag har erfarit kommer utredningen samla deatt
olika skattelagarna energiområdet i lag.på Utredningen skall enligten
uppgift lämna sitt förslag till samlad energibeskattning juniunderen
månad 1994. har i den jag lägger förslag tillJag mån ändraden
beskattning ifrån den nuvarande lagstiftningen.utgått En anpassning
till den lagstiftningen blir därmed nödvändig.nya

2.2 Beskattningen mineraloljor inom EUav

2.2.1 EES-avtalet och EU-medlemskap

EES-avtalet trädde i kraft den januari 1994.l Rättsakter i EUantagna
efter den 31 juli 1991 förhandlingstekniskahar skäl inte kunnat tasav
med i EES-avtalet. Sådana rättsakter tillkommit i interimsperio-som
den fram till ikraftträdandet avtalet bli integrerade i avtaletav avses
jfr 199394:203. Avtalet omfattar intedock skatteområdet.prop.
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Följaktligen strider den nuvarande differentieringen dieselbe-av
skattningen inte avtalet.mot

Ett medlemskap i EU innefattar däremot också skattefrågoma. Det
därför betydelse redogöra för såväl innehålletär närmare i deattav

aktuella direktiven oljeområdet, depå särlösningar Sverige harsom
fått i ñrhandlingarna. Skulle den aviserade folkomröstningen ettom
EU-medlemskap resultera i nej eller andra omständigheter innebäraett

Sverige inte blir medlem i berorEU, direktivens tillämpning ipåatt
vilken utsträckning tilläggsprotokoll till EES-avtalet härom träffas.

2.2.2 Skatteregler inom EG

Punktskatter inom EU

Skatter i huvudsak medlemsländernasär ansvarsområde och på
unionsplanet finns få regler avseende skatter. På punktskatteområdet
gäller olika direktiv rörande omfattningen punktskattertre uttagav av
inom EG.

I det allmänna direktivet 9212EEG punktskatter slås fast attom
sådan skatt skall mineraloljor,utgå alkoholpå och tobak. Direktivet
innehåller regler skattskyldighetens inträde förgemensamma om m.m.
dessa Omfattningen det skattepliktiga områdetvarugrupper. av
skattebasen för mineraloljor regleras i direktiv 9281EEG, medan
slutligen minimiskattesatser för vissa oljeprodukter framgår av
bestämmelserna i direktiv 9282EEG. Rådet har också fattat beslutett
92510EEG undantag från belägga vissa för särskilda ändamålattom
använda bränslen med skatt.

Förslag till beskattning koldioxidav

saknas förEU närvarande skatt koldioxidutsläpp.Inom på EU har
emellertid mål utsläppen koldioxid år 2000 skall liggasatt attsom av
på nivå 1990. förslagår Ett till allmän koldioxidbe-samma som en
skattning har emellertid funnits längre tid. För närvarandeen
diskuteras hur detta skall inomuppnås transportsektorn i EG:s
arbetsgrupp kring bilavgaser, Motor Vehicle Emission Group
MVEG. Sverige ideltar arbetet. Arbetsgruppen har lämnat ett
förslag till utformning sådan beskattning till kommissionenav en som
dock inte lagt fram förslag.någotännu

Det innebär i korthet följande:
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En årlig bilskatt skall baseras COz-utsläppenpå i gkm och-
beslutet härom måste enhälligt.vara

Det bedöms möjligt sänka COZ-utsläppen med 40 % hosatt ca-
bilar 2005år tekniska åtgärder och produktionenattnya genom

inriktas mindrepå och enklare bilar. För dettauppnå måsteatt
dels starka och klara marknadssignaler från myndigheternasges
sida, dels koldioxidskatt bilarpå kombineras med höjdatt en en
skatt på drivmedel.

Införandet skatten föreslås ske stegvis enligt följande:av-

För första året basnivå där skattensätts noll.är Dennaen-
föreslås för förstadet året till 160uppgå koldioxidg per
kilometer

Basnivån skärps därefter med 5 gkm och år så basnivån bliratt-
110 koldioxid 2005år åtgärderna med syfte attg som en av

målsättningenuppnå minska dessa utsläpp med 40 % till åratt
2005.

EU:s miljöministrar uppdrog vid sitt imöte 1994 kommissio-mars
till ministermötet i juni 1994 bl.a. analysatt presenteranen en av

utsläppsnivåerna 2000, tillkallaår högnivågrupp för utredaatt atten
förutsättningarna för koldioxidskatt och lägga förslag till huren
skatten bränslen skall kunna utformas med hänsyn tilltagen
bestämmelserna punktskatter.om

2.2.3 Mineraloljedirektiven

Mineralolja definieras i direktiv 9281EEG uppräkninggenom en av
olika produkter hänvisningmed till den indelning förekommer isom
EG:s tulltaxa CN Combined Nomenclature och innefattar bl.a.

Ävenprodukter tulltaxenummer 2710. i den svenska energiskatte-ur
lagen 1957:262 kopplinggörs till tulltaxenummer 27.10 ochen
definitioner angivna i tulltaxelagen 1987:1068. skattskyldighet
föreligger produkt är avsedd användas, bjuds tillatt utom en
försäljning eller används för uppvärmningsändamål eller som
motorbränsle. Detta gäller för alla övrigaäven produkter ärsom
avsedda användas motorbränsle eller additiv elleratt som som
tillsatsmedel i motorbränslen. innebärDet också produkter medatt
biologiskt skall beskattas.ursprung
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I direktivet 9282EEG också de minimiskattesatser,anges som
medlemsländerna skyldigaär for bl.a. bensin och vissaatt ta ut typer

dieselolja. Den lägsta skattenivån för dieselolja användsav som som
drivmedel 245är l 000 liter olja. krP.Detta 2:23motsvararecu per
Den nationella skattenivån skall justeras årligengången genom en
avstämning mellan värdet på och den nationella valutan.ecun

Används biobränslen i försöksverksamhet finns möjlighet atten
reducera skatten eller helt skattebefria bränslen. Genom rådetsatt
beslut 92510EEG kan medlemsländerna medges för speciellaatt
ändamål tillämpa skattenedsättning eller skattebefrielse för vissa
bränslen. Detta under förutsättning det sig pilotprojektröratt om
enligt de förutsättningar finns angivna i artikel 8 4 i direktivetsom
9281 EEG jfr avsnitt 2.3.1.

Den totala svenska dieselbeskattningen allmän energiskatt,
koldioxidskatt, dieseloljeskatt med nedan angivna växelkurs högreär

EG:s krm.minimiskattenivåän 2 225

Tabell 2:1 Beskattning oljor i Sverige och i EGav

krm3 MK 1 MK 2 MK 3

Allmän energiskatt 5 302 S62
Coz-skatt 957 957 957
Dieselskatt 300l 3001 l 300
Total dieselbeskattning 2 262 5592 2 819
EG:s minimiskattenivå 2252 2252 2 225
Skillnad 37 334 594+ + +

Av redogörelsen EG:s bestämmelseröver såvitt beskattningenavser
drivmedel framgår inte bara sedvanliga mineraloljebränslenattav utan

alla produkter huvud användsöver motorbränslen skalltagetsom som
beläggas med punktskatt enligt reglerna i de gällande direktiven. Detta
innebär således fetter, vegetabiliska oljor ochatt t.ex. estrar som
utnyttjas motorbränslen, skall beskattas på sättsom samma som
dieselolja.

Artikel 8 i mineraloljedirektivet 9281EEG dock medlemslän-ger
derna möjlighet lägre punktskatt eller helt befria vissaatt ta ut en
produkter från sådan skatt, de används i pilotprojekt rörandeom
teknisk utveckling miljövänliga produkter. Undantaget kanav mer
särskilt tillämpas vad gäller bränslen, härrör från förnyelsebarasom

Använd växelkurs SEK1 9:08.ecu
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dessutom förslag frånenergikällor. enhälligt ministerråd kan påEtt
införakommissionen medge medlemsland kan få ytterligareatt ett

särskilda skäl såvittfrån skatt eller skattereduktionundantag aven
mineraloljor.avser

förnyelsebara energikällor,för motorbränslen, baserade påIntresset
sigi Frankrike. franska myndigheterna harsärskilt De använtär stort

stödbefria vissa sådana produkter från skatt medmöjligheten attav
artikeln i direktiv 9281. motorbränsleblandningarden nämnda Deav

50 %i försöksflottor kan innehålla mellan 30 % tillanvändssom
Vanligast dockRME och mineralolja.rapsoljemetylester ärresten en

låginblandning till 5 %.upp

2.2.4 Förhandlingsresultatet

i 1994. EnligtFörhandlingarna medlemskap i avslutadesEU marsom
träffats får Sverige tillämpa miljöklassin-överenskommelserde som

minimireglerförutsättning Gemenskapensdelningen oljor under att
villkor finns angivna i rådets beslutskattesatser och deför som

92510EEG respekteras.
vegetabilis-etanol och andrareducerade punktskatter påfrågaI om

frånmedgivit undantaghar däremot Unionen inteka bränslen
med skatt. Vidarebränslen skall beläggashuvudregeln sådanaävenatt

COM 92 36förslag till direktivUnionen kommissionens ettattanser
biobränslen förbegränsning punktskatteuttaget pårörande en av

iSverige blir medleminnanmotordrift sannolikt kommer att antas
sida.från svenski förhandlingarnaDetta harEU. accepterats

olikaanpassningarmedlemskap krav påVid svenskt uppstårett av
vad gäller punktbe-Inriktningendet svenska skattesystemet.slag på

genomförasharmonisering skalllångtgåendeskattningen såär att en
avskaffas.skall kunnanuvarande gränskontrollernadeatt
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2.3 Beskattningen blandbränslen inom EGav m.m.

2.3.1 Förslag till direktiv rörande punktskatt på s.k.
biobränslen för motordrift

Kommissionen presenterade den 25 februari 1992 förslag tillett
direktiv rörande begränsning punktskatteuttaget biobränslenpå förav
motordrift Enligt förslaget skall medlemsländerna maximalt kunna

skatt på dessa bränslen,ta 10ut % skatten påen motsvararsom av
jämförbara olj ebaserade bränslen. Kommissionen biobränslenattanser
innebär fördel såväl miljöpolitisk energipolitisk aspekt.en ur som

De produkter omfattas förslaget etanolär framställtssom av som ur
lantbruksprodukter eller produkter med vegetabilisktur samtursprung
kemiskt förädlade vegetabiliska oljor framställts lantbrukspro-som ur
dukter.

Enligt förslaget skall skatt förutgå etanol och metanol med högst
10 % vad i medlemsstaten för blyfri bensin och förav tas utsom
vegetabiliska oljor med 10 % vad för dieselolja.tas utav som

2.3.2 EU-parlamentet har vidtagit genomgripande
förändringar direktivförslagetav

Kommissionens förslag har behandlats EU-parlamentet i februariav
1994. Härvid skedde antal tillägg och ändringar kommissionensett av
förslag.

Det kommissionen föreslagna obligatoriet minska skatten påav att
direktivet omfattande biobränslen har parlamentet ändrats tillav attav

frivilligt. Produkter kan komma i fråga för reduceradvara som en
mineraloljeskatt, lägst 10 % skatten på bensin eller dieselolja,av
måste enligt Parlamentet erhållna jordbruksproduktervara ur som
producerats på sådan mark lagts i träda enligt CAP förordningsom
l76592EEG. Det innebär etanol ETBE, metanol MTBE,att ren- -
vegetabilisk olja och blandbränslen omfattas bestämmelserna. Enav
glidande skatteskala föreslås också från parlamentet för 25 åratt om

50 % skattenutgöra angivna fossila bränslen. Parlamentet harav
dessutom lagt till artikel framtidarör koldioxidskatt.en ny som en
När sådan skatt läggs fossilapå bränslen skall den skatt skallen som

för vegetabiliska bränslen enligttas justerasut uppåt medovan en

2COM final92 36 forProposal Council Directive excise duties fuelsmotora on on
from agricultural sources.
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avsnittkoldioxidskatten jfr nedan underävenmotsvararsomsumma
4.5.4.

frågan dekommit fokuseras kringförslaget harDebatten att omom
Kritikerna hävdarvegetabiliebaserade bränslenas kostnader. att

förstatliga subventioner överleva påbiobaserade bränslen kräver att
konkurrensen spel, vilket brytermarknad. Därmedfri sätts moturen

kommissionenEnligt uppgift frångrundläggande princip inom EU.en
skallhur biobränsleninte fattat besluthar ministerrådet ännu om

reducerad skatt biobränslenpåbeskattas. Argument motrestssom en
skatteintäkter, miljöeffekternaleder till minskade ärdenär attatt

kostnadseffektiv åtgärd. fördet inte Dettveksamma och äräratt en
medlemsländerna kan enighetnärvarande oklart och nånär attomom

området.regler påanta gemensamma

vegetabiliebaseradestandard för2.3.3 Förslag till

oljeprodukter

kravspecifikation för vegetabili-förslag tillutkast tillVidare har ett en
kommissionen. Underlagetfram inomebaserade olj eprodukter arbetats

oljeindustrin, motortillverkare,i samarbete mellanhar utarbetats
provningslaboratorierinstitut, bildatochVME-producenter ensom

biodieselEUROBIODIESEL. få kallas måstekallad För attgrupp
VME.90 % vegetabiliemetylesterinnehålla minstblandningen

SS-CEN 590: 1993.standarddieselMineraloljedelen skall bestå av

blandbränslen i andra länder2.4 Beskattningen och

ersättningar till bensin ochUtvecklingen2.4.1 av
dieselolja

konsult3 översiktliglåtitklimatkommittén harTrafik- och göraen en
utvecklingen inom vadsamordnade EUredovisning dels denav

främst alkoholer,alternativa drivmedel,beträffar olika typer av
användningen dessa drivmedelbiogas, delsvegetabiliska oljor och av

biodriv-i liggerländer i Tyngdpunkten påi Europa.några rapporten
metanol, bioetrar MTBEbioalkoholer etanol ochmedel, dvs. somsom

användavegetabiliska oljor VMERME,och ETBE samt som
förmin mening betydelsehar enligtstyrmedel Rapporten ävenm.m.

3 Pilo, Svenska drivmedelskonsulter AB.Claês
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hur vi i Sverige skall hantera beskattningen biobränslen bland-ochav
ningar härav med traditionella bränslen. Nedan följer en samman-
fattning dessa uppgifter från fråga EG:sI behandlingrapporten.av om

biobränslen i beskattningshänseende hänvisar jag till avsnitt 2.3.av
Alltsedan den första oljekrisen år 1973 har flera länder i Europa

genomfört forsknings- och utvecklingsprogram rörande alternati-stora
drivmedel. likhet medI utvecklingen i Sverige satsades i förstava

hand Efterpå metanol. hand har andra alternativ såsom naturgas,
eldrift och biodrivmedel baserade förnybarapå vunnit insteg.råvaror
När det gäller biodrivmedel knyts intresset i iEuropa dag till
rapsoljemetylester RME och bioetanol, medan biometanol knappast
nämns.

Frankrike det land fårär ledande i Europa vadsom numera anses
gäller forskning, utveckling och demonstration drivmedel.av nya
Flera EU:s medlemsländer, bl.a. Nederländerna och Tysklandav

biomassa skall användas energikälla, så deärattanser om som
ekonomiska förutsättningarna bättre biomassan utnyttjas för el- ochom
värmeproduktion för tillverkning drivmedel.än Det har dock iav
Tyskland börjat skönjas ökat intresse för utveckla biobaseradeett att
drivmedel.

2.4.2 Frankrike

Biodrivmedel

Biobränslen har franskasåväl den regeringen oljeindu-engagerat som
strin jordbruket.och Huvudfrågan beskattningen. Diskussionerär
pågår införa skattesubventioner däremot förs inte någonattom men
debatt prissätta miljön införaoch ekonomiska incitament påattom
basis likformig energibeskattning för alla drivmedel. skerDetav en

satsning inblandning ipå bensin etanol och dessoxygenateren av som
derivat ETBE. Frankrike betraktasI inblandande biodrivmedel som
alternativa drivmedel. %Högst 5 etanol eller 15 % fårETBE blandas
i bensinen. inblandning i dieselolja RME på kommersia-är väg attav
liseras. Under 1993år har blandning högst 5 % fåttRMEen av
blandas i dieselolja. En låginblandning här angivet slag kan inomav
kort komma bli obligatorisk i Frankrike. De biltillverkarnastörreatt
har emellertid detta jfr kap. 6.protesterat mot
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Beskattning biodrivmedelav

Under perioden 1992 1996 inte någon skatt på biodrivmedeltas ut-
med hänvisning till artikeln skattebefrielse for pilotprojekt medom
alternativa drivmedel enligt EG:s mineraloljedirektiv. Beskattningen

olika inblandningarpå i bensin och dieselolja framgår nedan.

Premium Etanol Diesel- RME
bensin olja

F RF blyffi

Pris skatt 1:38 3:00 1:25 3:50utan
TVA moms 0:81 0:51 0:56 0:69
TIPP oljeskatt 2:83 1:67- -

Totalpris 5:02 3:51 3:48 4: 19
Jordbruksstöd 0:75- 151 2:60-2:75:- -

Efter avdrag TIPP-skatten blir etanol konkurrenskraftig medav
bensin, hänsyn tilläven energiinnehållet i etanol ärtar attom man ca
35 % lägre. blirDäremot efterRME avdragäven skattav samma
dyrare dieselolja. Skillnadenän blir emellertid mindre i framtiden,

TIPP-skatten for dieselolja kommer höjas tills denatt attgenom
kommer i nivå med andra EU-länders. Förhoppningen ocksåär att
självkostnadspriset för skallRME minska redan fånågra årom genom

rapshybrider med högre avkastning införs.att nya

2.4.3 Italien

Biodrivmedel

Försök med RME drivmedel har genomförts med traktorer frånsom
tillverkarna Fiat och Same och med dieselmotorer från motortillver-
karna Lombardini och Ruggini. RME for iprövas närvarande
taxiflottor flerai städer. I samtliga dessa försök används 100 % RME

inblandning dieselolja. RME används också flera håll förpåutan av
uppvärmning bostadsområden.av

Taxe lntérieure Produitsles Petroliérs.sur
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Beskattning biodrivmedelav

finnsItalien det förslag slopa skatterna förI VME ochattom
bioetanol, de har avslagits italienska regeringen, bl.a. imen av

behandlingenavvaktan direktivet beskattning biodriv-på av om av
medel i EG.

2.4.4 Nederländerna

Biodrivmedel

vissa försök med bioetanolI Nederländerna pågår i bussar och
försök med i taxibilar.eventuellt kommer RMEgöras Däremotatt

finns biodrivmedel för kommersiellt bruk.det inte några
attitydfinns allmänt avvaktande till biodrivmedel hos denDet en

regeringen, då de sammanlagda effekternanederländska inte är
miljön de ekonomiska förutsättningarna förpositiva för och biodriv-

medel dåliga.är
holländska energi- och naturvårdsverket NOVEM Nether-Det

Environmentlands Agency for Energy and the har låtit göra en
förutsättningarna försammanställning produktion biomassa iav av

publicerad 1992.Nederländerna, år Bl.a. behandlas möjligheterna att
biodrivmedel etanol och RME. Slutsatsen blirproducera attsom

drivmedel biomassa förblirproduktion flytande och relativtärur enav
koldioxidutsläpp. gäller idyrbar metod undvika Detta synnerhetatt

produktion biomassa. Nederländernavid jämförelse med Iav uren
produktion och från biomassa.därför på värmesatsas av

Storbritannien2.4.5

Biodrivmedel

biodrivmedel inte kommersiellt i Storbritanni-närvarande användsFör
försök med RME i bussar i ReadingVissa görs västertre omen.

RME-bränslet till försöken levereras det italienskaLondon. av
Biodrivmedel inte särskilt attraktivaföretaget bedömsNovamont. vara

miljösynpunkt. Möjligensig ekonomiskt eller kan de kommavare ur
specifika nischer. första handtill användning inom I RMEär av

den minst påverkar energiproduktion och distri-intresse attgenom
samtidigt ihop med jordbrukspoli-butionssystem och bäst EU:spassar

tik.
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Beskattning biodrivmedelav

Storbritannien kommer inom kort beskatta RME såsom dieseloljaatt
Äveni enlighet med EG:s mineraloljedirektiv. detta direktivom

medger skattebefrielse för pilotförsök, så finns det inte några planer
på införa sådana undantag, då inte på rapsmetylesternsatt trorman
kommersiella livskraft.

6 Tyskland

Biodrivmedel

Alternativa drivmedel har inte någon nämnvärd marknadsandel i
Tyskland. Intresset för utveckla och introducera alternativaatt
drivmedel fokuseras kring miljön i syfte minska emissionerna tillatt
luften och bakgrund fossilade tillgångarna begränsade.ärmot attav

Även i Tyskland liksom i Storbritannien rapsoljaom attman anser
biodrivmedel inte konkurrenskraftig,är diskuteras möjligsom en

användning vegetabiliska oljor i stadsbussar. Det ökade intresset förav
använda sådana drivmedel hänger med det tyska jord-att samman

bruksöverskottet. Samtidigt uppfattningenär den biomassa skallatt om
användas för energiändamål det ekonomisktär fördelaktigt attmer
producera och drivmedel.värme än

Trots detta viss tekniskpågår utveckling dieselmotor fören av en
vegetabilieolja. tydligt denDet tyskaär industrin följer vadatt noga

sker i fråga biodrivmedel och söker skaffa sig starksom om en
position på detta område.

Beskattning biodrivmedelav

biodrivmedelRena iär dag helt befriade från mineraloljeskatt. Detta
dock inte tillräckligtär för biodiesel skall kunna konkurrera medatt

konventionell dieselolja. Ett problem inhemsk tillverkad rapsoljaär att
dyrare importerad.är än Detta hänger med EG:s planera-attsamman

de skattelättnader för biodrivmedel inte kan begränsas till europeisktill-
verkade drivmedel billig rapsolja kommer importeras ävenutan att
från länder utanför EU. Den tyska regeringen stöder EU-kommissio-

förslag skatten biodrivmedelpå inte får överstiga %10attnens av
mineraloljeskatten januari 1994. Därigenom kan nuvarande skattebe-
frielse för biodrivmedel bibehållas.
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Österrike2.4.7

Biodrivmedel

Österrike nationell politik försaknar biodrivmedel. finnsDeten en
konflikt mellan företrädare för jordbrukssidan positiv medanärsom
de har det ekonomiska negativa grund minskadepåäransvaretsom av

Biodrivmedel inskatteintäkter. räknas dock under rubriken energibe-
sparingar i den nationella energipolitiken. innebärDet sådanaatt
drivmedel inte särskilt hög prioritet.ges

Österrike finns intresse inte bara för biodrivmedlenI ochRME
etanol för liquefied petroleum LPG. Sålunda drivsävenutan gas
Wiens hela bussflotta i dag med LPG.

Österrike ÖKO-Diesel.marknadsförs i underRME Ennamnet
Ö-NORM 1190,standard, C finns specificerat vad sådansom en

diesel får innehålla.

Bioetanol

Planer finns bygga anläggning för produktion 000100att tonen av
100 000 proteinfoderetanol och 350 000 säd ochårton tonper ur

Projektet innebär investeringskostnader. ekonomiskärter. Enstora
analys det s.k. AUSTROPROT-projektet har lett till följandeav
slutsatser:

skattedifferentieringBiodrivmedel förutsätter
politiskaDetta kräver beslut

Biodrivmedel därför politisk frågaär en
AUSTROPROT-projektet med nuvarande skatteförmånerär även
för biodrivmedel ekonomiskt omöjligt
Skulle däremot skatteförmåner införas för biodrivmedelsåväl som
bioråvaror motsvarande dem föreslås EU-kommissionensom av
i EG-direktivet blir projektet ekonomiskt fullt realistiskt.

Tills vidare har AUSTROPROT-projektet skjutits i avvaktan påupp
framtida EG-beslut för biodrivmedelskattelättnader och bioråva-om
ror.

Beskattning biodrivmedelav

År 1991 ändrades lagen mineraloljeskatt frånså och med årattom
1992 infördes skattelättnader för biodrivmedel. De innebär att
drivmedel fråntill 100 % produceras bioråvaror får skattera-som en
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batt med 200 österrikiska schilling RME får därmedton.per en
skattereduktion 95 % jämfört med dieselolja.om

Genom bioetanol inte tänkt användasär etanolatt att utansom ren
inblandningskomponent i bensin åtnjuter inte den motsvarandesom

skatteñrmån. För i någon mån förbättra konkurrensmöjlighetemaatt
har bestämmelser införts innebär vid inblandning högst 5attsom av
biodrivmedel erhålls skattereduktion. Vid inblandning RME ien av
dieselolja blir skattereduktionen dock något lägre, dvs. 84 %. På
motsvarande blir skattereduktionensätt 77 % vid inblandning etanolav
i bensin.
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3 Skattedifferentieringen mellan

miljöklassade oljor

Regeringens förslag flytta miljöklassindelningenöver frånatt
energiskattelagen till dieseloljeskattelagen för renodla mil jöstyr-att
ningen till drivsmedelsområden positivt. Nackdelenär är att
miljöstymingen den olja används i arbetsmaskiner, bl.a. iav som
traktorer, truckar, entreprenadmaskiner och i där arbets-gruvor,
miljöskäl därmed förlorad.väger går Detta bör kunna lösastungt
i särskild ordning, eventullt inom for arbetsmiljölagstift-ramen
ningen.

Vidareutvecklingen dagens kräver beständighet ochmotorerav
både och bränslen optimeras för komponenternaatt motorer att

tillsammans skall kunna bidra till långsiktigt hållbartett trans-
nuvarande indelningenDen i miljöklasser börportsystem. tre

därför bestå.
En miljöskatt med stark styreffekt innebär skattebasenatten

minskar i takt med den miljöskadliga verksamheten. Tillgången på
miljöklassad olja den svenska marknadenpå innebär att systemet
delvis förlorat sin pådrivande effekt. En återställning denav
skattedifferentiering mellan miljöklasserna till den nivå gälldesom
den januaril 1992 eller 200 kr mellan MK l och MK 2 och 250
kr mellan 2 och 3 innebärMK MK enbart anpassningen av

funktion. Med hänsyn till långsiktighetpåkravet ochsystemets
stabilitet i skattesystemen för företagens investeringar for att
tillmötesgå statsmakternas miljöambitioner bör det med mitt
förslag fortfarande lönsamt producera de miljövänligareattvara
sorterna.

3.1 Miljöklassade oljor drivmedelenbart som

Den totala årsförbrukningen lätta oljor tilluppgår knappt 6 miljonerav
m3, hälften används eldningsolja for uppvärmningsändamålvarav som
och hälften dieselolja for fordonsdrift. En tredjedel densom av
miljöklassade dieseloljan används i arbetsmaskiner, bl.a. i traktorer,
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entreprenadmaskiner och i där arbetsmiljöskältruckar, och gruvor,
för de bättre dieselsorterna.väger tungt

oljeprodukternade beskattade sådana deEgenskaperna hos är att
användningen i villapannor.varandra vid och Detkan ersätta motorer

särskilja dieselolja används i dieselmotorerhar hittills inte gått att som
Skattedifferentiering-eldningsolja används i villaparmor.och t.ex.som

uppvärmningsolja.omfatta såväl fordonsbränslekom därför att somen
1993942234 föreslagiti april 1994 emellertid iRegeringen har prop.

frånmiljöklassindelningen oljor energiskatte-överflyttning av aven
1992:1438 dieseloljeskatt och användninglagen till lagen avom

Bakgrunden till detta det införandetvissa oljeprodukter. är att genom
åtföljande märkningssystem skillnadnämnda lag och görsnumeraav

uppvärmning och olja för fordonsdrift. Detta harolja förpå öppnat
miljöklassindelningen till de oljormöjligheten därmed begränsaatt

drivmedel.används somsom
överflyttning miljöstyrningen för dennackdel med dennaEn är att
oljan används i arbetsmaskiner såledesmiljöklassadedel den somav

bränsleanvändning belastas förupphöra.kommer Denna närvaran-att
Energiskatteutredningendieseloljeskatt. pågårde inte med Inom ett

det dieseloljeskattepliktiga området iarbete med översynen av
till den tekniska anpassning energibeskattningenanslutning av som

nuvarande generellaeventuellt EU-medlemskap. Denbehövs vid ett
alla delar i överensstämmelse med EG:sskattebefrielsen inte iär

förhållande ochbestämmelser. Regeringen har uppmärksammat detta
miljöstyrningen skall kunnadet bör hurövervägasatt upp-anser

till sådana fordon inte skall omfattasrätthållas för bränsle som av
emellertid inte i mitt uppdrag.dieseloljeskatt. ingår EnDetta

inomframkomlig enligt min mening skulle kunnaväg att ramenvara
arbetsmiljölagstiftningen reglera användningen miljödieseln.för av

mervärde i arbetsmil-finns i dag bränslen kan haDet ettsom
dieselkvaliteter. återkommerjösammanhang i förhållande till andra Jag

i kapiteltill bränslen skall behandlas i skattehänseendehur dessa 4.
skattedifferentieringenMina i det följande frånutgår attresonemang

framöver gälla enbart motorbränslen.kommer att

3.2 förändrasSkattedifferentieringen behöver

sig den nuvarande skattediffe-fråga ställaEn måste ärsom man om
vad behövs förrentieringen mellan de olika bränslena större änär som

styreffekt.uppnåatt samma
Om skatteändringar kommer kostnad i forminga görs statens av

skatteintäkter från dieselförsäljning bli 080 milj. krminskade 1att ca
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jämförtår, med all diesel sålts varit standarddiesel. Enper om som
viss förändring kommer dock ske den överföringatt genom av
miljöklassindelningen till dieseloljeskattelagen jag redogjort försom
i föregående avsnitt. Det också möjligt förär deåtertastaten att
förlorade intäkterna höja skattesatsen för samtliga miljöklas-attgenom

funktion därmed förändras. Det styrandeutan att systemetsser
elementet i miljöklassificeringen skatterabatternasär storlek, och inte
skattenivån i sig.

Skatterabatternas storlek för miljöklass 1 och 2 bestämdes med
utgångspunkt från förväntad merkostnad för produktion klass.av resp.
Anledningen till skatterabatterna höjdes 1992år de skärptaatt attvar
kraven kunde förväntas innebära ytterligare fördyring produktionenav
jfr avsnitt 1.1.1.

Det kan också diskuteras skattedifferensen mellan börsorternaom
minska, då merkostnaden för producera miljödiesel blivit någotatt
lägre förväntat, vilket bl.a.än beror mindrepå efterfrågan påen
jetbränsle. Detta har gjort prisbilden för miljödiesel inte blivitatt
riktigt förväntat. Försäljningsprisema för de miljövänligaresom

i desamma för miljöklassär 3-dieseln.sorterna stort som
Generellt kan bör försiktigsägas med förändringaratt man vara av

skatterabatterna, dels då dessa har betydelse för oljebolagensstor
investeringsbeslut, dels grundpå trovärdighet avseendeatt statensav
andra ekonomiska styrmedel kan försämras förändringar skerom

Ändringaralltför ofta. skattedifferentieringar bör därför kunnaav
motiveras väl.

Skattedifferentieringen miljöklass 3 bedömdes vid införan-gentemot
det behöva denså kunde pådrivande faktorutgöra förstor attvara en
de skattskyldiga bolagen inrikta produktionen bättre bränslenatt mot
och säkerställa tillgången tillräckligapå mängder olja i framför allt
miljöklass När kraven skärptes för miljöklassindelningen gjordes
den bedömningen förslaget inte skulle innebära några störreatt
ekonomiska konsekvenser under de första eftersomåren då endast små
kvantiteter bränslen i miljöklass l och 2 skulle finnas tillgängligaav

marknaden. Skattesubventionenpå bedömdes sammanlagt uppgå till
70 milj. kr, 30 milj. finansieradeskr den skatte-ca varav ca genom

subvention lättdieseln föll bort prop. 199091:90.av som
Marknadsandelen för miljöklassade bränslen har emellertid

överträffat förväntningarna högst och skattesubventionenavsevärt
i dag tilluppgår 1 080 miljoner kronor, ökning med 1 010runt en

miljoner kronor från de bedömningar gjordes vid introduktionensom
miljöklassystemet.av

Övergången från kilometerskatt till dieseloljeskatt den 1 oktober
1993 motiverade insats för stimulera användningenextra atten av
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dieselolja har den minsta skadeverkningen för miljön. Därförsom
sänktes skatten miljöklass l-oljan,på huvudsakligen bedömdessom

Åtgärdenkunna komma användas för motiverades medatt transporter.
detta drivmedel konkurrensfördel. Energiskatten föratt ge en

krm3.miljöklass l-olja 5 Avsteget frånär principen denattnumera
allmänna energiskatten skall utjämna skillnader i produktionskostnad
mellan olika bränslen motiverades incitament tillatt ett attav ge
använda miljövänligare dieseloljor. Energiskatten för oljor i mil jöklass
2 och 3 förändrades dock inte jfr 1992932124.prop.

Riksdagen uttalade också vid behandlingen 199293: 192av prop.
krmsänkning dieseloljeskatten till 1 300 det finns skälattom en av

söka jämförelsevisden höga beskattningen gäller föratt anpassa som
i Sverige sikt denpå till den nivåtransporter attgenom anpassa som

beräknas gälla inom EG. Trots begränsat för skattesänk-ett utrymme
ningar borde transportområdet prioriteras för på detta stärkasättatt
bl.a. industrins konkurrenskraft. Jfr bet. 199293:SkU 34.

Fordonsägare fortfarande kör miljöklass 3-diesel,på främstsom
inom lantbruksområdet, skeptiskanågot till de miljövänligareär

Detta beror dels på lägre motoreffekt och högresorterna. en en
bränsleförbrukning, motorskadorl.dels ökad risk förpå Det deären

och för distribution i motormässigt överdimensioneradetätorttunga
dieselfordonen emissionskälla iutgör våra bådetätorter,storsom en
vad gäller rök, partiklar, lukt, hälsoeffekter och bidrag till korrosionen
liksom buller. miljöklassade dieselnDen i första hand avseddär att
användas i sådana fordon.

Enligt den förhandlingsuppgörelse villkoren för medlemskapettom
mellan Sverige och EU föreligger får vi fortsätta tillämpaattsom

med miljöklassindelning oljor, förutsatt EG:s mini-systemet atten av
miskattenivåer respekteras. Beroende växelkursenpå kan det samman-
lagda skatteuttaget variera och till och med hamna under den nivå som
gäller för skattesatsen mineraloljor. Avstämningenpå den nationellaav
valutan värdet skallpå ske årligen. Somgånggentemot ecun en
framgår kapitel 2 ligger med där angiven växelkurs miljöklassävenav
l-oljan den angivna miniminivån. Därmedöver höjningär en av
skatteuttaget detta skäl för närvarande inte motiverad.av

Bl.a. enligt uppgift från Länsförsäkringsbolagens AB.
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3.3 Trafikens kostnadsansvar

1988 trafikpolitiska beslut fastställdes de allra viktigasteI års att ett av
målen för trafiken såväl omedelbara långsiktigaär att genom som

miljöpåverkan.åtgärder kraftigt begränsa trafikens Beslutet innebar att
inriktningen skulle införa samhällsekonomiskt motiveradeattvara

för bl.a. miljöskador trafikslagavgifter de orsakar prop.resp.
198788:50, bet. 198788:TU 13, rskr. 1987882159. Vissa föränd-

skatter och avgifter har skett sedan dess.ringar Regeringenav
199394 budgetproposition miljömässigtkonstaterar i års att en

motiverad prissättning inte fått systematisk tillämpning inomännu en
transportsektorn, vilket innebär trafiken inte bär sitt fulla kost-att
nadsansvar.

framme tillämpaSverige ligger ändå väl det gäller ekonomis-när att
miljöpolitiken.ka styrmedel inom Jag har i kapitel l redogjort för den

positiva utveckling de differentierade skatterna samtliga oljeproduk-på
inkl. dieselolja, haft övergången från dieselolja i miljöklass 3påter,

till de kvaliteterna i miljöklasserna 1 och dag utförsI ännya mer
fjärdedelar allt transportarbete med dieselfordon kör påtre av som

kvaliteter standarddieseln från marknaden.dessa och påär väg ut
Skatten bensin exempel hur bensinpriset harpå påär annatett

betydelse för trafikutvecklingen och därmed bränsleförbrukningen.
Statens och transportforskningsinstitut VTI har gjort denväg-

bensinpris ligger sådan nivåbedömningen dagens på detatt atten
medför bilparken sikt ändras i riktning fordon med högrepå motatt
bränsleeffektivitet och biltrafikens ökningstakt kommer dämpasatt att

villkor[jfr Trafikavgifter samhällsekonomiska Ds 1992:44].på
vägtrafikenskatter och avgifter betalar kan delas påDe som upp

följande

skatter mervärdes- och energiskattallmänna-
avgifter för täcka väghållningskostnaderatt-
avgifter för effekter trafikolyckor, miljöexterna-

de studier gjorts det gäller principen detEn närav som om
trafikpolitiska kostnadsansvaret Vägtrafiken och det trafikpolitiska-

förutförd vid Lunds universitet, Avdelningenkostnadsansvaret -
för vägtrafi-industriell miljöekonomi, har belyst tillämpningen härav

värderingar september 1993.kens del med aktuella Lars Hansson,nu
Vägverket.Projektet har bedrivits i samarbete med

samhällsekonomiskakonstateras trafikolyckornasI attrapporten
luftföroreningar har kommit uppvärderas kraftigtkostnader och att

under Om kostnadsansvaret för vägtrafiken skulle tillämpasår.senare
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med de värderingar gäller inom miljöområdet och bl.a.nya som som
tagit sig uttryck i både svavelskatt och koldioxidskatt visar det sigen

dagens trafikavgifter helt otillräckligaatt är för kostnadsansvaretatt
skall uppfyllt.anses

Vägtrafikens kostnadsansvar 199293

Kostnadsansvar Personbilar Iastbbuss Totalt

Vighållning 10 224 4 600 14 844
Trafikövervakning 333l 187 5201
Koldioxidutsläpp 3 869 7311 5 600
Luftföroreningar 4516 3 094 9 545
Trafikolyckor 12 041 5 556 17 700

34 041 15 168 49 209

Trafikavgifter

Bilaccis 2291 471 7001
Bensinskatt 17 870 2 030 19 900
Kilometerskatt 634 2 491 3 125
Fordonsskatt 2 293 5311 3 824
Koldioxidskatt 3 869 7311 5 600
Miljöavgifter 0 0 0
Olycksavgifter 0 0 0

25 895 8 254 34 149

Totalt 8 146 6 914 15 060- - -
trafii-lcpolitiskaKälla: T-:arsVâgtrafiken och det kostnadsansvaret Hansson

1993.

Övergången från kilometerskatt till dieseloljeskatt den 1 oktober 1993
har höjning fordonsskatten skatteneutral.genom ansettsav vara

The European Federation for Transport and Environment, ärsom
internationell trafik- och miljöorganisation, har analyseraten den

europeiska trafikens kostnader, där både miljöhänsyn och kostnader
för buller och trafikolyckor inräknade. Rapportensär slutsats är att
EU och de europeiska regeringarna, under tioårsperiod måsteen
arbeta för trafiken själv skall bära sinaatt kostnader. Därför bör
trafikskatterna höjas med 30 % det första året och sedan med 10 %

2 Sätt rätt pris på trafiken, europeisk analys trafikens miljökostnader; Svensken av
nationalrapport, Naturskyddsföreningen juni 1993.
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ytterligare varje fram till dess slutmålet skulleår är nått. Detatt
bensinskatten höjas 60 % och dieselskatteninnebära måste medatt

med 130 %.
Målet kontroversiellt. Många intressen kommer sannoliktär att

detta. liter bensin skulle i dag kosta elvamotarbeta En närmare
inkl. vid självfinansiering för täckakronor, mervärdesskatt, atten

för trafikolyckor, buller, miljöpåverkan ochkostnaderna arman
Vägunderhåll.

trafiken inbringar i 29 miljarder enligtSkatten dag kronorpå
20 miljarder mindre den egentligenDet kronor vadär änrapporten.

varit möjligt lönsarnhets-kostar. Om det huvudöver görataget att en
vägtrafiken, skulle troligtvis visa 100-talsbedömning den påav

miljarder kronor i lönsamhet. emellertid i sig inget skäl tillDetta är
vägtrafiken skall slippa betala sina kosmader.att

anledning härav förs allt oftare tankar fram skatteväx-Med om en
ling mellan skatt energi och och löneskatten ochpå naturresurser
arbetsgivaravgiften.

för trafikpolitiska kostnadsansva-redogörelse jag lämnat detDen nu
bristen full kostnadstäckning inom transportsektorn ochpåret,

till framtida skatteväxling, givetvis med hänsyn tillmöjligheter tagen
exempelvis bibehållen konkurrenskraft,andra angelägna mål, som en

skattetrycket inte höjs eventuella förändringar böroch att varaav
förslagvägledande vid analys och eventuellt tilläven ettav enen

skattedifferentiering för dieselbränslen.ändrad

3.4 miljöklasser till tvåAntalet begränsas

olikaVid de överläggningar jag har haft med oljebolag och de
med olika intressenter detunderhandskontakter skett harsom

kravspecifikationer 2-framkommit skillnaden i mellan miljöklassatt
miljöklass l-oljan liten den merkostnad för det ytterligareoch såär att

för-för miljöklass l-olja oproportionerligt iärprocessteget stor
hållande till de miljövinster med den bästa miljödieseln.uppnåssom

föreslagits de nuvarande miljöklasserna och 2stället har det lI att
miljöklass skulle dennaskall slås till klass. En motsamman en ny
specifikationernabakgrund i och för sig kunna i sådanövervägas. en

densiteten slut-miljöklass skulle emellertid behöva ändras ochså att
till 330° C för tillkokpunkten justeras 320 kommauppåt attrunt -

Smörj-med bl.a. smörjegenskaperna i de nuvarande oljorna.rätta
den i dag oljan från användarhåll inteegenskaperna hos påståsrenaste

tillräckliga för generellt kunna användas i befintliga snabb-attvara
gående dieselmotorer. emellertid oklart de smörj-Det är sämreom
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egenskaperna beror densitet,på viskositet, kolvätesammansättning för
lite aromater, svavelhalt, slutkokpunkt eller kombination fleraen av

faktorer.dessa Bilindustrin och oljeindustrin har därför i samarbeteav
genomfört antal undersökningar för komma tillett med dessarättaatt

Detproblem. förefaller informationsproblemettnumera snarare vara
berördaför parter.

Vidareutvecklingen dagens har siktet inställt detpåmotorerav
bränsle kommer finnas på marknaden sju till åtta år.som att Ettom
framtida miljöklassningssystem kräver både och bränslenatt motorer

föroptimeras komponenterna tillsammans skall kunna bidraatt till ett
långsiktigt hållbart Jag återkommer till detta itransportsystem. det
delbetänkande vidareutvecklingrör miljöklassystemet försom en av

medbilar förslag till sådant Det ocksåär värdeett system. attav
spelreglerna för såväl oljeindustri bilindustri inte ändras försom
snabbt med tanke detpå utvecklingsperspektiv gäller. Jag ärsom
därför inte beredd föreslå ändringnågon antalet mil jöklasseratt förav
dieselbränslen.

3.5 Ekonomiska styrmedel skall följa
marknadsutvecklingen

3.5.1 Miljöavgiften skall högremotsvara

produktionskostnader

förGrunden skatteskillnaderna för dieseloljor olika miljöklasser ärav
merkostnaderna för tillverkningen dessa produkteratt kompenserasav

lägre skatt. Oljebolagen kan härigenom tillhandahålla dessaav en ur
miljösynpunkt bättre produkter försäljningspriset behöverutan att

Produktionskostnadenhöjas. för dessa produkter skall vägledandevara
skattedifferenserna.för Den skattesänkningen för miljöklasssenaste

oljan har andra motiv, nämligen denna klass konkurrensför-att ge en
del vid övergången från kilometerskatten till dieseloljeskatten.
Skattesubventionen därmed inte längre den högremotsvarar pro-
duktionskostnaden.

rafñneringVid oljan blir utbytet produkter olika beroende påav av
ochråoljan vilka raffinaderiet förfogar Varje raffina-över.processer

vissderi har möjlighet förändra utbytet produkternaatt av men
begränsas de gränsvärden för olika utgörav parametrar som pro-
duktspeciñkationerna. Med hänsyn till världsmarknadspriserna på de

produkternaolika de reflekteras Rotterdam-marknadenst.ex.som av
noteringar produktionen högsta möjliga intäkter. Styrningenstyrs mot
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kompliceras antal interaktioner. Så innebär ökningett stort t.ex. enav
jetbränsleproduktionen såväl kvaliteten mängden bensinatt avav som

påverkas liksom kvaliteten och mängden dieselolja eldnings-ochav
oljor. Sambanden och komplexa datoriseradeså många s.k.är att
linjärprogrammeringsmodeller, individuellt utformade för varje raffi-
naderi, används för produktionsplanering och styrning. enhetligNågon
tillverkningskostnad i traditionell betydelse finns för tillverk-som

arbetstidningen mässingskruv där priset mässing, förpåt.ex.av en
tillverkning och arbetskraftskostnad maskinutrustningens kostnadsamt

oljeprodukter.konkreta och beräkningsbara, finns inte för Pro-är
duktionskostnaden för given produkt beroende specifika-ären av
tionskraven också raffinaderiets processkonfiguration vilkaochmen av
övriga produkter produceras och kan endast beräknas med densom
modell framtagits för raffinaderiet.som

dieselolja miljöklass 2 produktionskostnaden beroendeFör ärav av
antal faktorer. fraktion kan användas ligger inomDenett ettsom

mycket strikt kokpunktsintervall konkurrerar tillverkningenmedsom
flygfotogen. Flygfotogenpriset därför grunden för kostnadsupp-ärav

begränsarbyggnaden. Till detta kommer begränsad aromathalt somen
råoljevalet. Genom lägsta begynnelsekokpunkt specificeradäratt en

Denpåverkas bensinproduktionen och kvaliteten bensinen. lågaav
Begränsningensvavelhalten kräver avsvavling produkten.av av

raffinaderiets dieseloljaslutkokpunkt innebär produktion övrigatt av
blireldningsolja påverkas köldegenskapernaoch så sätt sämre.att

raffinaderier.för dessa förändringar olika för olikaKostnaderna är
Med stigande produktionsvolym får dessa restriktioner allt större

miljöklassökar.effekt och produktionskostnaden För dieselolja 1av
kostnadsökningrestriktiva slutkokpunkteninnebär den jämförtmer en

ytterligaremed klass 2 behövs för reduceraattsamt att processteg
innebäraromathalten. fasta ökadDen kostnaden detta processteg enav

krm°,kostnad 100 ökade rörliga kostnader.vartill kommerav ca
produktionskostnadenMed ekonomiska stigastyrmedel tenderar att

till storleken samhällsekonomiska kostnadenstyrmedlet och denav per
storlekenhet ökar i motsvarande grad. Skattedifferensernas styr

andelarna de olika marknaden den gynnadeprodukterna såpå attav
denprodukten innebär totalaökar med ökad differens. Det att

samhällsekonomiska effekten blir dubbel, Ökad kostnad enhet ochper
fler med differentierade skatterenheter med hög kostnad. Ett system
kan hållas statsfmansiellt den genomsnittliganeutralt attgenom
skattenivån justeras med jämna mellanrum.

företagenekonomiskt införts det viktigt förNär ärett styrsystem att
investeringarspelreglerna inte ändras alltför snabbt, eftersom de som
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gjorts eller ipågår produktionsenheter för anpassning till regelsystemet
ofta mycket ochär sträcker sig lång tid.överstora

3.5.2 Svårigheter pris på miljönsätta rättatt

miljöskattEn med stark styreffekt innebär skattebasen minskaratten
i takt med den miljöskadliga verksamheten. Därmed minskar statens
inkomster. Systemet med miljöklassade oljor exempelär på detta.ett
Detta kan kompenseras med skattehöjningar finnsdetnya men

Ökadesvårigheter i bedöma styrkan beteendeförändringar.att av
skatteintäkter kan dock innebära samhällsekonomisk förbättringen
även utsläppen inte minskar i förhållande till dagens utsläppsnivå-om

skatten den samhällsekonomiska kostnaden förmotsvararer, om
utsläppen.

Vid inñrandet ekonomiska styrmedel ligger det i sakens naturav
företagde styrmedlet inte påverkas på identiskt sätt.att ettsom avser

För vissa företag skapas starkare ekonomiska incitament för andra.än
Det kan också finnas skillnader i olika företags möjligheterstora att
inom viss tidsram sin verksamhet till de förändradeen anpassa
ekonomiska betingelser styrmedlet innebär. Introduktionen desom av
miljövänligare oljorna har emellertid gått snabbt företagenattgenom
funnit det lönsamt introducera de produkterna. Man kanatt nya
därför ifrågasätta skattedifferentieringen mellan de olika miljöklas-om

alltförvarit jämförelse mellanEn den uppskattningsema gynnsam. av
kostnaderna för samhället gjordes vid introduktion miljö-som av
klassystemet, 70 milj. kr, och utfallet efter endast 080två år, l milj.
kr, tyder skattedifferentieringen varit tilltagenpå i överkant. Enatt

till enbart miljöklass l-oljor skulleövergång innebära statsfinansiellen
kostnad 3på miljarder kronor.ca

betyderDet resultatet ekonomiskt styrmedel aldrigsättsatt attav
med exakthet kan fastställas i förväg, inte heller den tid det förtar
företagen fullt sin verksamhet till styrmedlet. I dettaatt ut anpassa
ligger också inte kan kravställa styrmedlet iatt att ettman
begränsat tidsperspektiv framstår fullständigt rättvist och neutraltsom
företagen emellan.

3.5.3 Förslag till ändrade skattenivåer

Miljöklassade oljor medför framgått i det föregående ökadesom
kostnader för oljebolagen på två Dels måste dyrare olja,sätt. en
jetbränsle användas, dels blir produktionskostnaden högre.något
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miljöklassade oljorna har underlättats såvälIntroduktionen deav av en
sjunkande pris råoljan.låg efterfrågan på jetbränsle påsom

miljöklassade och inteOm till de blir totalövergången sorterna
skatteändringar kommer kostnad i formnågra görs statens av

skatteintäkter jämfört med skatteuttaget all olja varitminskade om
successivt bli dock möjligt destandarddiesel lägre. Det återtaäratt att

höja för samtliga miljöklas-förlorade intäkterna skattesatsenattgenom
funktion därmed förändras. styrandeDetutan att systemetsser

miljöklassificeringen skatteskillnadens storlek och intei ärmomentet
skattenivån i sig.

föreslåligger inte inom för mitt uppdrag någonDet attramen
energiskatten oljor. Utgångspunkten ñrändring den allmänna påav

skattesats förmitt i det följande således den utgårär somresonemang
krm°. Vidare ingår i mina beräkningaroljori miljöklass 3 eller l 300

drivmedel eller knappt 3den del oljan användsendast somav som
tredjedel arbets-kubikmeter. utnyttjas imiljoner Härav nära en

Fördelningen 25 %, 50 %, 25 % klasserna denmaskiner. på är som
i avsnitt 1.1.2.redovisas

olikaSkattejusteringen kan genomföras Enpå sätt. väg är en
oktober 1993till de skattenivåer gällde före den 1återgång mensom

punktskatternahänsyn till den realvärdesäkringmed tagen av som
1994 1998 och led i det saneringsprogramgäller för åren är ettsom-

1993.offentliga utgifterna riksdagen beslutadeför de vårenomsom
krm°.832i miljöklass skulle därmed till FörSkatteuttaget l uppgå

blir oförändrat. skulleövriga miljöklasser skatteuttaget Detta ge
40 milj. kr. Alternativ 1kostnader för statskassan drygtminskade på

tabell 3:1.framgår av
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Tabell 3:1 Skattenivåer enligt alternativ l

Krm3 MK 1 MK 2 3MK

Energiskatt 562 562 562

COZ-skatt 957 957 957

Dieselolje- 832 1 040 3001
skatt

Summa 2 351 2 559 2 819n

Skattediffe- +208 +260-
rentiermg

Krl

Förslag 2:35 2:56 2:82

Nuvarande 2:26 2:56 2:82

Förändring +0:09 10 10

Vid den sänkning skatteuttagen för miljöklass och 2-o1j0rnaav som
föranleddes de skärpta och utökade kraven för miljöklassningenav
fr.0.m. januari 1992 kom skatteskillnadernaden l mellan miljöklass

krm3200 miljöklassl och 2 till och mellan 2 och 3 till 250uppgåatt
krm3. motiverades ökade produktionskostnader förDetta deav
tillkommande kraven. återställande de skillnader i skatteuttagEtt av

då blev resultatet skulle innebära höjning i miljöklass tilll 850som en
krm3 krm krm3.från nuvarande 743 och miljöklass 2 till 050l
Härigenom bibehålls skattedifferentieringen till miljöklass Justering-

innebär samhällets kostnader för miljöklassningen minskar medatten
skattenivåerna65 milj. kr. enligt denna modell framgårDerunt nya

tabell 3:2.av
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nTabell 3:2 Skattenivåer enligt alternativ 2

uKrm3 MK 1 2MK MK3

Energiskatt 562 562 562

COz-skatt 957 957 957

Dieselolje-
skatt 850 0501 1 300

Summa 2 369 2 569 8192

Skattediffe- +200 +250-
rentiering

Kr1

Förslag 2:37 2:57 2:82

Nuvarande 2:26 2:56 2:82

Förändring +0: 11 +0:01 i0

Det uppenbart skatterabatterna harär varit väl tilltagna ochatt att
oljebolagen funnit mycketdet lönsamt producera de miljövänligareatt

Den allmänna tillgången miljöklassadpå dieseloljasorterna. gör att
delvis förlorat sin pådrivande effekt. Ytterligare alternativsystemet ett

skulle därför kunna tillåtergång de skatteskillnader gälldevara en som
vid introduktionen miljöklassystemet eller 200 kr mellan mil jöklassav
1 och 2 150och kr mellan klasserna 2 och Dieseloljeskatten i
miljöklass krml skulle därmed komma till 950uppgå medan denatt
i miljöklass krm3.2 ökar till 1 150 Skatteskillnaden gentemot
miljöklass 3 blir 150 kr. Samhällets kostnader för subventionen av
miljöklass l-oljan kommer blihärigenom 103 milj. kr lägreruntatt
medan de i miljöklass 2 beräknas medminska 110 milj. kr jfrrunt
tabell 3:3.
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I Tabell 3:3 Skattenivåer enligt alternativ 3

Krm MK 1 2MK MK3

Energiskatt 562 562 562

COz-skatt 957 957 957

Dieselolje- 950 l 150 300l
skatt

Summa 2 469 2 669 2 819

Skattediffe- +200 150+-
rentiermg

Krl

Förslag 2:47 2:67 2:82

Nuvarande 2:26 2:56 2:82

Förändring +0:2l +0:l1 iO

Att konstruera för miljöavgifter handlar mycket oftasystem attom
flera alternativapröva avgiftsnivåer innan kommer fram tillman en

lämplig lösning. När verkat tid bör utvärdering göras.systemet en en
Resultatet härav kan påkalla justering. Detta bör emellertid etten vara
fortlöpande arbete. bakgrundMot behovet viss stabilitet ochav av en
långsiktighet för företagen med hänsyn till vidtagna investeringar för

tillmötesgå statsmakternas miljöambitioner jagatt återgångattanser en
till alternativ 3 skulle kunna rubba förtroendet för ekonomiskanu
styrmedel. Det dock obestridligtär faktum beslut dessaett att om
investeringar fattades de skattesubventioner kom gällamot attsom
från den januari 1992.l höjningEn nivåerna kan därför ske. Jagav
föreslår således nuvarande skattesatser för miljöklasserna 1 och 2att
justeras deså den subvention gällde före den latt motsvarar som
oktober 1993, dvs. alternativ 2 i det föregående.

Enligt min mening innebär detta inte någon sänkning miljöam-av
bitionema med ekonomiska styrmedelutan att systemetsnarare

till den önskvärda effekten uppnåtts. Det ligger också iattanpassas
linje med ökat genomslag för det trafikpolitiska kostnadsansvaret.
Systemets funktion ändras inte heller det fortfarande börattgenom

lönsamt producera de miljövänligare dieselsorterna.attvara
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Eftersträvas däremot fullständig utjämning i skattehänseende fören
skall hållas statsfinansiellt neutralt bör generell höjningsystemetatt en

dieseloljeskatten övervägas.av
Resultatet förhandlingarna medlemskap i innebärEUett attav om

Sverige kan fortsätta tillämpa miljöklassystemet för oljor underatt
förutsättning EU:s minimiskattenivåer respekteras. Mitt förslagatt
innebär den punkten inte ändring i förhållandepå någon till nivåerde

gällde under förhandlingarna. Däremot kan det mitt förslagsom om
finnasgenomförs behov underrätta EU-kommissionen deattav om

ändrade förhållandena.
bestämmelse ändrade skattenivåer antingenEn kan itasom

energiskattelagen tillmed hänsyn miljöklassindelning i nulägetatt
ingår i denna lag. har emellertid förutsattJag det förslagatt som
föreligger från regeringen överflyttning jöklassystemetmil tillom en av
dieseloljeskattelagen genomförs. Jag har valt lämna förslag till för-att
fattningsändring 1992:1438i lagen dieseloljeskatt ochom an-

vissa oljeprodukter.vändning De skattenivåerna bör frångällaav nya
den januari 1995. Med hänsyn tilll realvärdesäkringen punktskat-av

bör lagen träda i kraft tidigare.ter

3.6 Konsekvenser mitt förslagav

Försäljningspriset den miljöklassade dieselnpå har hittills legat på
nivå för miljöklass 3-dieseln. heller mittInte förslag börsamma som

föranleda höjning eftersomnågon konsumentpriset det bara innebärav
till de skattenivåer gällde före den l oktober 1993.återgången som

oljebolagen kommer det fortsattFör lönsamt producera deatt attvara
miljövänligare kvaliteterna.

Produktionen miljöklassad olja kommer i och med OKattav
anläggning klar under hösten 1994 sannoliktPetroleums uppges vara

innebära det möjligt försörja delen det svenskaär störreatt att att av
förbehovet miljöklassade oljor drift motorfordon. blirDetav av

därmed ökad konkurrens bör bidra till fortsatt jämnen som en
prisnivå de miljöklassade jämfört förmed den miljöklasssorterna
3-dieseln.

förslag tillMitt justering skatteskillnaderna innebär att statensav
inkomster blir knappt 65 milj. kr högre jämfört med nuvarande
förhållande. positiva effekterna minaDe på statsbudgeten begränsas av
förslag till beskattning blandningar vegetabiliska oljor ochav av
dieselolja i kapitel till 40 milj. kr för 1995.4 år På några siktårs
kommer emellertid finansieringen mina förslag i kapitel inte4 attav

77



Skattedzferentieringen mellan miüöklassade oljor 1994:64sou

kunna hållas skatteneutral den utveckling blandbränslen jagom av som
där skisserar kommer till stånd.

De bestämmelserna bör inte heller medföra någon gradstörrenya
merarbete för skatteförvaltningen.av
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Beskattningen vegetabiliska4 av

blandbränslen

fossilaArbete med bränslen har intesifierats. Diesoljaersättaatt
drivmedel kan i vissa fall med olika alternativ.ersättassom

vegetabiliskaMöjligheten använda fetter eller oljor antingenatt -
i form eller i blandningar med mineralolja drivmedelren som-
tilldrar sig allt intresse. Miljöklassystemet till-medstörreett

skattedifferentiering för oljor intehörande till dennaär anpassat
till följdutveckling. Blandbränslen kommer högre produktion-av

skatteregler därmedskostnader och med nuvarande i sämreett
marknaden för dieselbränslenkonkurrensläge såsom utvecklats.

4.1 Alternativa drivmedel

i fallDieselolja drivmedel kan vissa med olika alternativ,ersättassom
främst etanolmotoralkoholer och metanol samt naturgas,t.ex. - -

Såväl inom Sverige internationellt tilldrarbiogas och motorgas. som
vegetabiliska fettersig möjligheten använda eller oljor antingenatt -

eller i blandningar med mineraloljor ii form drivmedelren som-
dieselmotorer allt intresse jfr kapitel 2.störreett

fossila intensiñerats.Arbetet med bränslen harersätta Dettaatt
för långsiktigtframgår regeringens strategi hållbartett trans-av

Målet fordon skall kunna drivas fossil-är attportsystem. utannya
Miljövänliga drivmedel skall särskilt. biologisktbränslen. Förgynnas

drivmedel vegetabiliska oljorbaserade och därför inteestrar tassom
energiskatt eller koldioxidskatt skall bränslebland-någon Däremotut.

till mineraloljehalt alltid beskattasningar med 5 % för mineralolje-ner
l99293:SkU34. Miljöklassindelningendelen jfr bet. sker i dag efter

hela blandningens egenskaper. De bränsleblandningar före-som
marknaden uppfyller inte kraven i miljöklasskommer på 1 eller

vilket medför skatten mineraloljan i bränsleblandningenpåatt tas ut
enligt miljöklass bränslen kommerDessa på grund högreav en
tillverkningskostnad i förhållande till mineraloljor idärmed ett
ofördelaktigt konkurrensläge marknaden för dieselbränslensåsom
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utvecklats jfr kapitel 1. Skatteskillnadema framgår exemplet iav
tabell 4:1.

Tabell 4:1 Beskattning oljor och vegetabiliska blandbränslenav

MK MK1 2 MK 3 Scafi Agrolight
35 % RME 95 MK 1

krm 65 MK 53 RME

Energiskatt 5 302 562 0,65 562 0,95 562x x
COZ-skatt 957 957 957 0,65 957 0,95 957x x
Dieseloljeskatt l 300 l 300 3001 0,65 3001 0,95 xl 300x

exkl. 2 262 5592 2 819 l 835 2 687mer-
värdesskatt

För underlätta introduktionen såvälatt med mineraloljaav rena som
blandade biobränslen ingår i mitt uppdrag deöver nuvarandeatt se om
kriterierna för miljöklassning dieselbränslen huvudöver kantagetav
tillämpas biobränslenpå eller miljöklassning biobränslen börom en av
grundas på andra egenskaper demän aktuella förär mineraloljor.som
Här måste väga effekten koldioxidutsläppen,på bränsletsman samman
hälso- och övriga miljöeffekter, kan i olikauppstå led vidsom
framställningen bränslen, långtidsegenskaperna hos det aktuellaav
motorbränslet i kombination med förmåga tillgodogöra sigmotorns att
dess egenskaper hållbarhet.

Jag kommer i det följande behandla vegetabiliska oljoratt som
drivmedel liksom förslag till beskattning härav. kapitelIett 5 jagtar

frågan eventuell beskattning motoralkoholer i dieselolja.upp om en av
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oljor drivmedel4.2 Vegetabiliska som

Tekniken4.2. 1

drivmedel rapsoljan,Vegetabiliska oljor kräver äratt somsom
i Sverige, omförestras, dvs. fårförekommandevanligast reagera

RME eller med etanol tilltill repsmetylestermed metanol
lätthanterlig.för den ochrapsetylester REE göraatt tunnare mera

oliv,framställas radVegetabiliska oljor kan växter t.ex.en somur
används och rybsoch solros. Sverigejordnöt, sojaböna l raps som

framställs importeradeförekommer oljordetråvara, även att urmen
produkter.

till livsmedel. Enhuvudsakligen råvaraRapsolja har använts som
förutnyttjas för tekniskt bruk, där den råvaramindre del utgöräven

i avfettningsmedelRapsmetylester komponentvissa smörjmedel. som
gäller avlägsnaegenskaper dethar visat sig ha goda när smutsatt som

1993:16 skall utreda möjlig-Bioråvaruutredningen Masfalt.t.ex.
biologiska ianvändningen råvarorutveckla och ökaheterna att av

sågkedjeolja,Rapsolja i produktgrupper1993: 124.Sverige dir. som
de vegetabiliska alternativenrengöringsmedel tillhörhydraulolja och

område.inom detta
oljan antingenvegetabiliska oljor till såFramställningen går attav

rafñneras oljan och kanfröna. Därefterextraherasellerpressas ur
glyceroltrevärda alkoholen bytsdenvidare omvandlas så motutatt

trögtlytande vid lågarapsoljaalkoholer.envärda Ren är temperaturer,
lagring och distribution. Ii samband medvilket förorsakar problem

vinterbefintliga under höst,oanvändbar idetta skede denär system
med metanol tillomtörestrats, dvs.Rapsoljaoch vår. reageratsom

REE denmed etanol till rapsetylesterRME eller görrapsmetylester
lätthanterlig.viskositet till konsistensen ochlägretunnare mera
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4.2.2 RME drivmedel produkteffekterson1 -

Vid användning rapsolja eller RME för drift konventionellaav av
dieselmotorer kan problem koksbildning föruppstå; högtsom
fosforinnehåll kan förgifta katalysatorerna. Långtidseffekterna är
ännu inte tillräckligt väl kända. Ren RME eller inblandningsom
påverkar funktion och angriper gummimaterial.motorns Detta kan
ske i distributionssystemetäven ävensom lagring och hanteringatt
förutsätter kontroll vatteninnehållet för undvikaen noggrann av att
ökad surhetsgrad och biologisk tillväxt.

Hittills utförda livscykelanalyser produktionen visarav attm.m.
utsläppen försurande ämnen främst kväveoxider Ökarav när- -
RME diesel.ersätter RME kan reducera utsläppenmestsom av
koldioxid fossilt med 50 % med dagens till-av ursprung ca
verkningsmetoder bränsletnär ersätter standarddiesel. Med hänsyn

till andra kilmatgaser, särskilttagen avgången lustgas minskarav
vinsten räknat i koldioxidekvivalenter.

kräverRME särskilda motorer

Rapsoljans fysikaliska och förbränningstekniska egenskaper dengör att
inte kan användas bränsle i dieselmotorer. Det kan den däremotsom
i den s.k. Elsbettmotorn det ofta hänvisas till i dessasom samman-
hang. Motorn finns emellertid baraännu Skillnadenprototyp.som
mellan konventionell dieselmotor och Elsbettmotorn ligger i självaen
förbränningsförloppet. Förbränningsrummetoch spridarnas utformning
gör kan köras bränslenpåatt motorn skulle orsaka kraftigsom en
koksbildning i vanlig dieselmotor. Ren rapsolja har ien prototyp-

i personbilar uppvisat lägre kväveoxid-motorer och kolväteemissioner
traditionellaän dieselmotorer. Kolmonoxidutsläppen ligger på samma

nivå. Däremot utmärker sig Elsbettmotorn inte för låga partikelemis-
sioner i förhållande till referensmotorer. Slutsatsen i tysk ut-en
värdering Elsbettmotornär mycketär braatt kompromiss fören
personbilsapplikationer. Utvärderingen trecylindrigavser motor.en
Målsättningen framöver är med V6-mot0r klara mycketatt högten

Manuscript for Koss, Wroclaw 1986.
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inteUtredningen har dockemissionsmål.förbruknings- ochställda
for detta.kunna finna belägg

praktisk hanteringRME i

drift konventionellaföranvändning rapsolja eller RMEVid avav
förbrärmingsrum. Riskenikoksbildningdieselmotorer uppstår motorns

omvandlatsrapsoljan kemisktkoksbildning minskarför genomom
lågin-Samma gäller också vidtill rapsmetylester.omförestring en

idieselolja. Rapsoljeprodukter kan dessutom5 %blandning RMEav
oxidationskatalysatormängd bl.a.fosfor i sådaninnehålla att enen

vegetabilisktbränslen medHuvuddelen deförgiftas.snabbt av
såväl den svenskafinns tillgåför närvarande påatt somsomursprung

haltermellan olika högablandningarmarknaden beståreuropeiska av
mineraloljor.ochvanligen RMEav

vid användning RMElångtidseffekternatillMed hänsyn att renav -
ovissttillräckligt väl kända detinblandning inte äräreller ännusom -

traditionella dieselmotorer. Renanvändas iblandningar kandessaom
ochfunktionpåverkarinblandningskomponentellerRME motornssom

Även isjälva fordonet.såväl igummimaterial påangriper somm.m.
blandning påverkasådankandistributionssystemet m.m.pumparen

och plastall lack, gummidärförmåsteSärskild ägnas typ avomsorg
medvid kontakt RME.

och hantering kräverLagringfárskvara.RME är noggrannenen
surhetsgrad ochför undvika ökadvatteninnehålletkontroll attav

biologisk tillväxt.
koldioxid-avseendebränslen med påsåledesfinnsDet somnumera

fördelaktig medsammansättning. Mentrafiken harfrånutsläppen en
kanenergiinnehåll vanliga bränslen harlägre änhänsyn till ett

uppnåförsämras. Förför låg körbarhetenmotoreffekten bli och att en
vilketjusteras ibränsleinsprutningspumpenmotoreffektbättre måste

bränsle-i form ökadmiljöeffektertill icke önskvärdasin ledertur av
bränsleinsprut-justeraAttdärmed emissioner.förbrukning och ökade

sådantillåtet.inte Enredan typgodkänd ärningspumpen på motoren
optimerad ochfallcertifiering. I de äråtgärd kräver motornen ny

undvikas.problemdessadrivmedel kanför alternativtgodkänd något
härblandbränslen,vegetabiliskaanvändningen olikaFör att somav

alternativ tillfullvärdigtskallRME-inblandning, kunna ettvaraanses
miljöegenskaper,inte bara godafossila bränslen krävs ettsom

användningenkoldioxid,nettotillskott ävenberäknat attutan avav
onormala försämringarorsakarefter viss tidbränslet inte motornaven

avgasutsläpp.leder till högrei sinkringutrustningoch dess tursom
har också betydelse.Hälsoeffekterna
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Utgångspunkter för bedömning lämpligheten RMEen ellerav av
blandningar härav med dieselolja drivmedel för börsom motorer
därför körbarhet, hållbarhet och emissioner.vara En betydelsestor
bör tillmätasäven hälso- och miljöaspekterna liksom korrosionen på

Ävenbyggnadsmaterial. odlingen och andra biobränslen kanav raps
den sker på felaktigt kommasättom ett i konflikt jordbruketsmed

långsiktiga miljömål. Miljöeffekten bränslet både lokal, regionalav ur
och global synpunkt spelar också roll.

4.3 Biobränslens hälso- och miljöeffekter m.m.

4.3.1 Miljöeffekter vid tillverkning

Utsläpp luftföroreningar uppstår när olika bränslenav utvinns eller
odlas, framställs, lagras ochtransporteras, används. För de olika leden
i bränsles livscykel bränslekedjanett åtgår även viss mängden- -
energi.

Produktionen RME kan bl.a. upphov till högreav utsläppge av
kväveoxider jämfört med dieselframställning. Frågan utsläppom av

eller andra hälsopåverkandemutagena ämnen har varit oklar. Det har
gjorts vissa till livscykelanalyseransatser RME-bränslen. Exempelav
på detta finns i studie från det tyska naturvårdsverket, Umwelt-en
bundesamt, LCA of Rape Seed Fuels och i svensk Therapporten
Life of Fuels Ecotrafñc, 1992.

Ecotrafñcs beräkningar visar RME-användningatt reduktionger en
utsläppen klimatgaser räknade koldioxidekvivalenterav av medsom

omkring 65 % RME miljöklassersätter 2-olja i drivmedel.om I denna
beräkning ingår bl.a. gödnings- och bekämpningsmedelstillverkning,
skörderedskap, och törestring.transporter Däremot har studien inte
tagit hänsyn till avgången lustgas N20 från marken därav raps
odlas.

Den tyska studien visar RME kan reduceraatt utsläppenmestsom
koldioxid fossilt med 65 %av bränsletnärav ersätterursprung

standarddiesel. Tar dessutom hänsyn till andra klimatgaser ochman -
då i synnerhet avgången lustgas från marken blirså vinsten iav -
koldioxidekvivalenter räknat mycket liten. Beräkningen har kritiserats.
Bl.a. Svenska Lantmärmens Riksförbund i den tyskaattmenar man
studien räknat med för höga lustgasutsläpp och rapsodling i ställetatt
minskar utsläppen lustgas från mark skulle ha legatav isom annars
träda.
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främstförsurandeutsläppen ämnenstudierna visarBåda att av -
inte enbart pådiesel. Det berorkväveoxider ökar RMEnär ersätter-

RMEfrån fordonen går påkväveoxidutsläppende högre utansom
frånutsläppproduktionskedjantidigare iutsläpphögreäven genom

gödselframställning.ochtraktorer
tillgå denfinns påblandbränslendeProducenterna attsomav

1994 lägga framden 30 junimarknaden kommersvenska att en
Bilprovning-gjortsdebakgrundlivscykelanalys testermot som avav

universitet jfrStockholmsMTC och ävenMotortestcenterens
4.3.2.avsnitt

Bureau needsWhoEnvironmentalstudie från EuropeanI en -
framtida användningen1993 diskuteras denBrysselbiofuels av

inför EU-parlamen-tillkomändamål. Rapportenför olikabiobränslen
beskattning sådanatillförslagKommissionensbehandlingtets avav

drivmedelbiobränslebaseradetillkommer framStudienbränslen. att
medförtotalteftersom detransportsektorn,inomanvändasinte bör sett

bränslen. ställetfossila Ianvändningenvidemissionerhögre än av
medhushållningenintensiñeringökadsatsning påförordas avenen

övergripandedesåvälför uppnåsektordrivmedel inom denna att
Cellulosahaltigakoldioxidutsläppen.stabiliseramiljömålen attsom

bl.a.tillgången påberoendesannolikt påinte,behandlasråvaror att
Svenskabegränsad inom EU.längeenergiändamål så ärför ännuskog

hemställtutredningentillskrivelsehar iInstitutet attPetroleum en
dnr 394.utredningsarbetetiskall beaktasiresultaten rapporten

förbränningvid4.3.2 Miljöeffekter

RME ellerorsakadavgasutsläppenMiljöpåverkan somrenavav
Undersökningarkänd.dåligtmineraloljor har varitinblandning i

biologiskameddäribland1993, ävenSverige under åri tester,en
utsläppsnivåer-kväveoxidutsläpp medantill ökadetendensvisar en

l-dieseln eller någotMKnivåövrigt låg påi somsammana
Även detpåverkas. Ipartiklarsammansättningenhögre. av

Scañbränslet bästaoch1-bränsletMKhadebiologiska testet
Körbar-låga.genomgåendenivåernasamtidigtutfallet varsom

försämrades.heten

2 EES-området.miljöorganisationer inomsammanslutning för
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Miljöpåverkan avgasutsläppen orsakad inblandning RME iav av av
mineraloljor har varit dåligt känd. Utsläppen vid RME-drift har
studerats i några länder i Europa. Undersökningarna har främst rört
de s.k. reglerade föroreningarna, dvs. kolväten, kolmonoxid,
kväveoxider och partiklar. De har i första hand genomförts på rena
RME-bränslen och inte blandningarpå mellan mineralolja och RME.
Referensbränslena har varit olika standarddieselkvalitetertyper av som

kvaliteterär sämre de miljöklassadeän oljorna dominerarsom numera
den svenska marknaden. Vissa mätningar s.k. icke-regleradeav
föroreningar aldehyder och polyaromatiska kolväteföreningarsom
PAH ocksåär gjorda. De provmetoder använts oftastär desom som
relateras till de obligatoriska avgaskraven. Detta innebär för tunga
fordon enligt stationäratt motorn provats provmetod, den s.k 13-en
stegmetoden. Den har dock vissa brister det gällernär återspeglaatt
utsläppsbilden vid verklig körning.

Ifrån dessa undersökningar kan följande tendenser utläsas när
användning RME jämförs med användning standarddiesel:av ren av

Utsläppen kolmonoxid, kolväten och partiklar minskar någotav-
vid RME-användning det finns också exempel påmen motsatsen.

Utsläppen kväveoxider ökar vid RME-användning.av-

Utsläppen PAH minskar medan utsläppen aldehyder ökarav av-
vid RME-användning här finns också exempel påmen motsatsen.

Utsläppen bensen ökar i vissa undersökningar och minskar iav-
andra.

SverigeI har undersökningar RME-bränslentre genomförts underav
1993.år Jämfört med de provserier gjordes inför miljöklass-som

ningen oljor underlagetär begränsat. De slutsatser kan drasav som
kan därför inte vidare läggas till grund förutan slutgiltig be-en
dömning miljöeffekterna avgasutsläppen.av av

Statens Maskinprovningar

Hos Statens Maskinprovningar i Uppsala testades traktormotoren
Valmet 420 DS Turbodiesel enligt den s.k. 13-stegmetoden. Endast
analys de reglerade föroreningarna gjordes i provserien.av De

3 Kvalitetskrav på motorbrânslen; Naturvårdsverket Rapport 3751.
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dieseloljorförutomingick i undersökningenbränslen avvarsom
1-kvalitet ochmiljöklass tvåolja3 och RMEmiljöklass ävenren en av

70 % miljöklass 2-meddieselolja och RME,blandningar mellan en
65 % normalpa-35 % RME och% och medolja och 30 RME caen

relativtredovisas resultatenScafi. tabell 4:2rafñniska kolväten I
Även utsläppsvärdenl-olja.användning miljöklassvidutsläppen av
för allsidigtagits medmiljöklass 3 harstandarddieselför att ge en- -

bild.

4:2Tabell

Ämne ZRME RMEScañ MK101MK 3 MK 1

94 10377100104CO

100 6187100109HC

118113100105 100NOX

175 373124100Partiklar 149

%bränsleförbrukningen för RME 7ärvidarevisarProven att ren
ocksåanvändes. RMEreferensbränslenför dehögre än gersom

luktproblem.armorlunda

Sweden ABIndustriesVME

bränsleundersökninggenomfört påharIndustries Sweden ABVME en
AB. undersökning ingickdennaMineral IBolidenuppdrag treav

Bmiljöklass l-bränslen A ocholikabränslekvaliteter. Tvåolika samt
TD73 KBESom provningsobjekt användesScañ 101. motor somen

8-emissions-s.k. LuHProvmetod dleni lastmaskiner.används var
Tekniskautvecklad vid Luleåprovmetod,stationärcykeln ärsom en

gruvfordons-vidutsläppenrepresentativ bildförhögskola att ge en av
kvävedioxid,föroreningar,regleradeAnalys gjordesdrift. av

redovisasUtsläppsresultatenkolväten.polyaromatiskaaldehyder samt
4:3.i tabell

Industries Sweden4 VME129-17-3479,lågemissionsdiesel; TekniskProv rapport;av
1993.AB
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nTabell 4:3

HBränsle A 100 B Scañ 101

nCO 95 97

nHC 96 94
u

NO, 104 102

NO, 91 84

Partiklar 100 100

Utsläppen 16 olika polyaromatiska kolväten analyserades, därav
Scafibränslet lägre totalutsläpp härav jämförtett med de andragav två
bränslena. l redovisas deävenrapporten sammanlagda utsläppen av

utvalda PAH-föreningar eftersom dessasex genotoxis-anses vara mer
ka. Scafibränslet och bränsle A hade lägst utsläpp dessa föro-av
reningar. Bland de aldehyder analyserades det bara formalde-som var
hyd detektionsgränsen.över Scañ 101 hade lägst utsläppsom var av
denna förorening. I undersökningen ingick även fullastprestanda-ett

Resultaten visade Scafi 101 prestandasänkningatt jämförtprov. gav en
med de båda miljöklass 1-bränslena ungefär 6 % lägre maxeffekt vid
fullast.

Motortestcenter

Samma blandbränslen i undersökningen vid Statens Maskinprov-som
ningar ytterligare blandningsamt med 5 % RME och 95 %en
miljöklass l-olja har därefter utvärderats i undersökningstörre viden
Motortestcenter under hösten 1993. Som referensbränslen i denna
undersökning fungerade marknadsbränsle miljöklassett och ettav

miljöklass 2-kvalitet. Dessutom ingick miljöklass 2-bränsleav medett
cetantalshöjande additiv och fotogenfraktion,ett normalt inteen som

används drivmedel, kunna ha särskilt lågasom antogsmen som
emissioner. Detta i syfte utvärdera vissa i miljöklass-att parametrar
ningen dieselbränslen. biologiskaDe har utförtsav testerna av
Stockholms universitet. Resultaten från denna undersökning redovisas

rapport5i från Motortestcenter.en

5 Effects of Environmentally Classiñed Diesel Fuels, RME and Blends of Diesel
Fuels and RME Exhaust Emissions; MTC 9209 B; Kerstin Grâgg, AB Svenskon
Bilprovning.
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Diagram 4:1 4:2och
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Provfordonet Scaniabuss utrustad med DSC l127-lågemis-var en en
sionsmotor katalysator. Resultaten från analysenutan de regleradeav
föroreningarna vid körning enligt den s.k. busskörcykeln Braunsch-
weig-cykeln och l3-stegmetoden framgår stapeldiagrammen 4:1av
och 4:2.

Reglerade emissioner

Blandningen mellan den paraffiniska dieseln 65 % och RME 35 %
har utsläppsbild jämförbarär med dieseloljan isammantageten som
miljöklass Det finns dock tendens till ökad kväveoxid-en en
bildning. Med inblandning 30 % RME i miljöklass 2-dieselen av en
och RME ökade kväveoxidutsläppen tydligt. RME-bränslet 90ren gav
% lägre kolväteutsläpp vid busskörcykeltest och 80 % lägre utsläpp
vid 13-stegtestet. Motsvarande lägre utsläpp erhölls för bräns-även
leblandningama. Orsaken till detta något oklarär troligmen en
förklaring kolvätenaär RME-ursprung kokaratt vid högaav som-

troligen har kondenserattemperaturer på tillvägen mätinstrumentet.-
Vid analys RME-bränslenas partikelinnehåll så fannav storman en
andel kolväten kom från bränslet vilket talar för teorinsom attom
kolvätena kondenserat. Inblandningen 5 % RME i miljöklass l-av en
diesel visar något högre utsläppsnivåer. Detta blandbränsle gav
dessutom utfall isämre de biologiska jämförtett medtesterna
miljöklass l-dieseln, vilket framgår stapeldiagram 4:3.av

RME har inte innehålla svavel, det finns analysprotokoll,sagts men
visar högrepå svavelinnehåll de miljöklassadeän oljorna fårsom

innehålla

Icke-reglerade emissioner

Partiklarnas innehåll skiljer sig väsentligt vid diesel- och RME-drift.
De partiklar genererades vid dieselbränsledrift består till mycketsom

delstörre kol 50 65 % de partiklarän viduppstår RME-av som-
drift 15 %. RME-partiklarna härrör främst från bränslet och motorns
smörjolja. En del de kolväten inte i gasfasuppmättes vidav som
RME-drift har troligen adsorberats på partiklarna. Sulfat- och
nitratinnehållet analyserades på partiklarnaäven och utsläppsvärdena

genomgående låga.var

5 ofLCA Rapeseedoil RME Substitute for Diesel Fuel.or as
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Biologiska tester

4:3Diagram

5

t.

-20

RhfMKQoSU.Rhf Scam07TARÅEMK1M2oEHNL|AV250MQ

PhasePAHSerrivolauloD1PAHPamwlaloPhuoI
TA93+S9amandaPhaseAnnasinä1198-59PamwlataPhauAmosm last
TA100+S9PamwlalaPhanAnnaslutHTA100-S9PaticulataPhanAmoslut
TA98+S9Almas SamivolatilaPhuaI tant110589SanivolañbPhanAmosE om
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Resultaten från de biologiska relativtär svårtolkade, delstesterna är
spridningen dels härrör de från mätomgång. Istor, drasrapportenen
endast den slutsatsen miljöklass l-bränslet och Scafibränslet hadeatt
bäst utfall i det biologiska samtidigt nivåerna genomgåendetestet som

låga.var
OK Petroleum har med anledning härav i skrivelse till ut-en

redningen den 24 1994 ifrågasatt analys- och provtagnings-mars om
metoder utarbetade för fossila bränslen kan användas för motsvarande
analyser på biobränslen och ifrågasatt resultaten dnr 1394. Såväl
OK Petroleum Svenska Lantmännens Riksförbund har tagitsom upp
diskussioner med dem utfört De har också låtittesterna.som utom-
stående bedöma resultaten. Härefter har de för avsiktpersoner att
kommentera de biologiska testerna.

För åskådliggöra resultaten från de biologiskaatt redovisastesterna
i stapeldiagram 4:3 dessa för samtliga ingående bränslen. jämförelseI
med miljöklass 3-bränsle nivåernaär låga. O-linjenett anger
resultatet från miljöklass 1-bränslet, totalt uppvisade de lägstasettsom
värdena. Graderingen därefter hur många gånger bättreanger resp.

desämre provade bränslena i förhållandeär till detta bränsle. För att
inte i onödan komplicera bilden har spridningen resultaten uteslutitsav
i diagrammen. Budskapet visa deär variationer ändock finns.att som

Sammanfattning utförda provningarav

Sammanfattningsvis överensstämmer resultaten för RME relativtren
väl med vad tidigare visats i utländska undersökningar, medsom
undantag för kolväteutsläppen reducerades vadänsom mer man
tidigare uppmätt. Det RME-bränslets utsläppsbild är sammanvägtrena
mindre fördelaktig. Av detta följer RMEnär skall användasatt som
fordonsbränsle börså den i första hand blandas med dieselbränsleett
på sådant så kväveoxidutsläppensätt inteett ökar Dettaatt nänmvän.

särskiltär betydelsefullt längeså det inte finns särskiltärmotorer som
utvecklade för RME-drift.

Det allmäntär utbredd missuppfattning blandar tvåen att om man
för sig miljövänliga produkter blirså resultatet bättreännuvar en

produkt. Resultaten Motortestcenters provningar redovisadeav ovan
visar inte alltidså fallet.äratt

Kärbarhet

Av framgår även bussens körbarhet med detrapporten RME-att rena
bränslet och de RMEdieselblandningar provades, med undantagsom
för blandningen med endast 5 % RME, sämre denän gällervar som
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vid körning med traditionella bränslen. Problemet bestod främst i
ojämn tomgång. Tilläggas bör bussen användes iatt dennasom
testkörning vid tidigare undersökning varit utrustad meden en
oxiderande katalysator. Vid denna körning användes någoten
annorlunda dieselkvalitet miljöklass 2 resultaten indikerarav attmen
ungefär reduktioner kolväten och reduktionert.ex. störresamma av

kolmonoxid erhölls vidän RME-drift samtidigt kväveoxid-av ren som
utsläppen inte påverkades.

Avgasprov på personbilsdieselen

Motortestcenter har gjortäven på personbilsdiesel seavgasprov en
nedan. Utsläppsbilden föreföll emellertid obekant. Enligt uppgift från
ägaren hade bilen körts på Scafibränsle. Resultatetett Motortest-av

analys bränslet föreliggercenters inte.ännu Man utförde därförav
ytterligare med miljöklass 3-bränsleett referens-prov som anges som
bränsle i Naturvårdsverkets bestämmelser A13-Regulation.

Tabell 4:4 Resultat från enligt A13-Regulationavgasprov
Bil: TDI.-Audi 100 2,5 1993
Mätarställning: 10 000 kmca

Bränsle CO HC NO, Partiklar C02

Referensbrânsle 0,13 0,03 0,53 0,068 198,2
MK 3

Grânsvärde
för bensin och
diesel 2.1 0,25 0,62 0,124 -

Scañ 101 0,03 0,41 0,65 0,036 197,1

% 80 + 1 250 + 23 53--

Turbo Direct Injectiondirektinsprutande.

Såvitt de reglerade utsläppen framgår dels Scafi-bränslet kanavser att
helt andra emissioner i personbil demän visatsge i deten som

föregående, dels bilens kolväte- kväveoxidutsläppatt ligger klartsom
deöver utsläppsvärden fastställdaär dieseloljanär angivetärsom som
referensbränsle används. förhållandeI till referensbränsletsom i
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miljöklass 3 de högre medan koldioxidemissionemaär ännu ligger
ungefär på nivå. Dock nettoeffekten koldioxidutsläppenärsamma av
för den ingående rapsmetylestern inte avräknad. Resultaten visar
dessutom brister ipå mätmetoden for fossilbaserade bränslen detnär
gäller biobränslen.

4.4 Kriterier för miljöklassning blandbränslenav

En internationell standard med krav renhet, litet fosforinnehåll,på
litet svavelinnehåll för RME skapas förmåste begränsaattm.m.
de negativa effekterna produkt med olika innehåll.av samma men
Särskilda och kontrollmetoder för vegetabiliebaserademät-
drivmedel behöver fram inom för det europeiskatas snarast ramen
standardiseringsarbetet. Naturvårdsverket bör driva detta arbete.
För undvika otillbörliga bränslen dyker marknaden,påatt att upp
både vad gäller hälsa och miljö och med hänsyn till tillverkaran-

och hållbarhetskrav, kan bestämmelser motorbränslensvar om
komma bli nödvändiga.att

4.4.1 standard för vegetabiliska blandbränslen,En en
nödvändighet

Bristen specifikationer förpå RME och blandningar därmed i
dieselolja har lett till det såväl här hemma i övriga Europaatt som
säljs produkter under beteckning med olika innehåll.samma men
Samtidigt försvåras jämförelser mellan olika försöksresultat. Vissa
länder inför nationella kravspeciñkationer. internationellEnnu
standard med renhet, litetkrav fosforinnehåll, litet svavelinnehåll

för RME skapas förmåste begränsa de negativa effekterna.attm.m.
För undvika skador på drivs med RME eller medatt motorer som

RME-inblandning i dieselolja det viktigt det framställdaär bränsletatt
Österrike Ö-normfyller vissa krav. I finns den särskilda standarden,

C 1190, den kravspecifikation skall gälla för förRMEsom anger som
kunna utnyttjas drivmedel i dieselmotorer. Detta förhållandeatt som

har också inneburit det kommit fram marknaden.påatt motorernya
Dessa har påtagit sig tillverkargarantier mellanpå 1 4 år för-

de körs uppfyllernär på RME demotorerna parametrarsom som
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i standarden. En sådan garanti emellertid inte detmotsvararanges
svenska tillverkaransvaret.

Skillnaden i kvaliteten på RME-produkten förekommer också enligt
dansk undersökning, utförd på uppdrag Miljøstyrelsen,en av

Transportkontoret7. Den RME produceras i Danmark hållersom en
högre kvalitet den österrikiskaän produkten. Miljøstyrelsen detanser
nödvändigt med kravspecifikation för RMIE innan det brukas ien
någon omfattning.större Företrädare för Lantmännens Energi AB
LEA har uppgivit till utredningen kvaliteten denpå RMEatt som
framställs i Sverige de i denmotsvarar parametrar som anges
österrikiska standarden. Man håller det också för troligt dettaatt
kommer bli standard inom EU.att en gemensam

Med hänsyn till det franska RME-programmet har iävenman
Frankrike beslutat standard ñr låginblamdning RME 5 %om en av
ilstandarddiesel, s.k. diester. Den innehåller hänvisningar till franska
standarder för mätmetoder.

Som framgått i kapitel 2 har det i samarbete mellan oljeproducenter,
biltillverkare, RME-producenter och laboratorier utarbetats förslag till

standard inom StandardenEU. blandningen gemensam avser en av
90 % RME och 10 % dieselolja standardkvallitet. Det har inte varitav
möjligt inom tidsramen för delbetänkandedetta få kännedomatt om
hur förslaget mottagits EU-kommissionen. Den angivna för-av
delningen mellan dieseloljaRME och inteär heller aktuell för
närvarande i Sverige.

Genom kravspecifikation den ingåendepå mineraloljan i det hären -
fallet paraffindiesel eller de miljöklassadenågon produkterna ochav -

för den ingående rapsmetylestern, produkternas kvalitet.garanterasen
Vidare uppnås enhetlighet både gällervad de kemiska och fysikaliska
egenskaperna. TrañkenlhetVid Naturvårdsverkets har bakgrundmot

de bränsleblandningar vid och vidMotortestcenterav provatssom
VME:s undersökning försök gjorts förslag till kravspe-utarbeta ettatt
cifikationer för de blandningar i frågakan förkomma särbe-som en
handling i skattehänseende. Man bör dessutom överväga om en
specifikation biobränslenpå böräven omfatta på energiinne-krav ett
håll.

7 Anvendelse af Rapsoliemethylester iROME dieselmotorer Dnr M 4033-0007,
1993.
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till specifikationFörslag för blandbränsle 35 VME65% % paraffmkk diesel

EgenskapParameter Metod VMB MTC Förslag

Cetantal, min. 155164SS 72,7 71,9 70

mmzsViskositet 40°C ASTM D445 2,0 2,15 2,2est, max.

n kgm3,Densitet 15° C, ASTM D4052 791 803 790-805max.

Svavel vikt, ASTM D4045 3 54ppm max.

Grumlingstemp. °C, 155145SS -23 -28max. -

Destination °C IBP, min. ASTM D86 195 180-

°C 95 %, ASTM D86 347 350346max.

HFlampunkt min.°C, SS ISO 2719 71 70 70

u vikt,Vatten ASTM D1744 150ppm max. m -

% vikt,Aska ASTM D482 0,04 0,01max. -

Kokstal % vikt, 155166ramsb SS 0,02max. - -

Korrosion 3h100° C; ASTM D 130 1 1 1max.

% 155Aromater vol., FSS 116 5,01 0,1max.
%PAH vol., GC-MS, IP391 0,02 0,05 0,02max.

Oxidationsrest mg 100 ml ASTM D240 0 2 0.001

Fosfor mgl, ASTM D3231 21max. -

Energiinnehåll MJl, min. ASTM D240
ellervärmevårde ASTM 33,4 33,3 33,3
D 4809-90

4.4.2 Mätmetoder och kontroll

Oljans kvalitet har betydelse för trafikens påverkan hälsapå ochstor
miljö. kvalitet oljan innebärBättre på lägre utsläpp kanämnenav som
orsaka och skador sådanapå Många bindsämnencancer arvsmassan.
till de partiklar släpps vid törbrärmingen. Partikelmängden hörutsom

ihop med svavelhalten och aromathalten i bränslen.nära Låg svavel-
halt leder till minskade svavelutsläpp och förutsättning förär atten
partikelfällor och katalysatorer skall kunna användas för rening av

Kokpunktsintervallethar också förbetydelse kolväteutsläp-avgaserna.
Om den nedre för kokpunkten flyktighetenför låggränsen är ärpen.
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Äroch det finns risk för kolväteutsläppen ökar. denstor övreatten
hög innehåller oljangränsen kolväten kan särskilttunga som vara

hälsovådliga. I de Motortestcenter utfört och där kon-prov som
ventionella analysmetoder fungerar inteanvänts mätmetoden för RME,
vilket har de låga mätvärdena för kolväten.gett

uppföljningVid Motortestcenters dieselbränslen låg tilltreav som
grund ñr miljöklassningen oljor har det framkommit användaattav
metoder skiljer sig mellan laboratoriema. Detta olika på deger svar
analyser utförts de bränslena med hänsyn till hälso- ochtresom av
miljöeffekter. Det visar krav innehållpå motorbränslenatt av som
blandats med eller RME eller alkoholer etanol därför börraps vara
kopplat till speciell metod eller metoder dokumenteratären ut-som
bytbara. För enhetlighetuppnå i mätmetoder bör arbeteatt ett snarast
påbörjas inom för det europeiska standardiseringsarbetet. Detramen
bör enligt min mening ankomma Naturvårdsverket driva dettaatt
arbete.

För särskilja olika biobaserade bränslen denatt är s.k. kol-typer av
C14-metoden säker identifikation bioursprung. Kol-l4-en av

Äldreisotopen har känd sönderfallstid. kolföreningar med organiskten
oljebaserade produkter, har lägre halt isotopent.ex.ursprung, en av

relativt nya biobaseradeän drivmedel.

4.4.3 Förhandsgodkännande blandbränslenav nya
säkerställer god miljöen

Utvecklingen alternativa bränslen påkallar behov regleraettav attav
kval itetsegenskaperna hos sådana bränslen. Hittills har kontrollen skett

hos Motortestcenter och andra provningsinstitutioner. Engenom prov
härprovserie angivet slag emellertidär kostsam för den enskildeav

producenten. Ett alternativ kan de grundläggande kraven påattvara
blandbränslen regleras dels standard det slag jag nämntgenom en av
i avsnitt 4.4.1, dels det med stöd bestämmelserna i lagenattgenom av
1985:426 kemiska produkter utfärdas förordning sikteom taren som

försiktighetsmåttde krävs för introduktionen ett nyttsom av
drivmedel på marknaden. I dag finns förordning 1985:838en om
motorbensin. Med hänsyn till den utveckling bara påbörjats närsom

alternativadet gäller bränslen och inblandning härav i både bensin och
finnsdieselolja det skäl inteöverväga bestämmelseratt om nya som

omfattar hela drivmedelsmarknaden bör införas. Naturvårdsverket har

3 Rapport MTC 91098, AB Bilprovning.Svensk
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i underlagsrapporten för miljöanpassat miljö,samhälle Trafik ochett
lämnat förslag till förordning motorbränsle. Genom bestäm-en om
melsema i sådan förordning uppfylls kraven på inte otillbörligaatten
bränslen både vad gäller hälsa och miljö och med hänsyn till till-
verkaransvaret enligt bilavgaslagen kommer på marknaden. Jagut
återkommer till frågan reglering motorbränsle i delbe-om en av
tänkandet vidareutveckling miljöklassystemet för bilar.om en av

4.5 Beskattningen blandningar vegetabiliskaav av

oljor mineraloljoroch

4.5.1 ordningNuvarande

I tulltaxelagen 1987: 1068 definieras produkter hänförliga till tulltaxe-
27.10 Oljor erhållna petroleum eller bituminösanummer som ur ur

mineral, andra råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripnaän
någon innehållande karaktärsgivande beståndsdelannanstans, som
minst 5 viktprocent oljor erhållna petroleum eller bituminösaur ur
mineral. innebärDetta således produkter innehåller minst 5att som
viktprocent oljor erhållna petroleum hänförs till tulltaxenummerur
27.10. kan bl.a. sigDet dieselolja för drift dieselmotorerröra om av
i personbilar och andra motorfordon och lätt eldningsolja för upp-
värmningsändamål. Motoralkoholer blandas i dieselolja beskattassom
enligt lagen 1961:372 bensinskatt.om

Riksdagen beslutade den 2 juni 1993 bränsleblandningar tillatt ner
5 % mineraloljehalt alltid skall beskattas för mineraloljedelen. Den
ändring i beskattningshänseende för bränsleblandningar mellan bl.a.

mineraloljarapsmetylesterolja och då blev följden trädde i kraftsom
den l augusti 1993. Skatt enligt lagarna allmän energiskatt,tas ut om
koldioxidskatt och svavelskatt lagen dieseloljeskatt ochsamt om
användning vissa oljeprodukter. Bränsleblandningar liggerav som

% mineralolja5 beskattas således i sin helhetöver efter samma
skattesats gäller för den mineraloljan, och blandningarsom rena som
ligger under denna helt skattefria. En grundläggande principgräns är
i alla de nämnda lagarna beskattningen bara skall träffa fossilaär att
bränslen och inte biobränslensåledes vegetabiliska oljor.som
Skatteplikten för oblandade bränslen också utformad på dettaär sätt.
Vid placering i miljöklass i skattehänseende krävs hela bland-att
ningens egenskaper beaktas.

9 Naturvårdsverket; 4205.Rapport
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Regeringen har utredningentill överlämnat skrivelser från Scañ
Miljö och Oil variAB Agro AB de hemställt kravet detpåatt
kokpunktsintervall bl.a. krävs för oljeprodukt skallattsom en

förhänföras till bättre miljöklass saknar betydelse rapsmetylesteren
därmed den färdigaoch blandningen.

4.5.2 Vilka krav bör ställas vegetabiliska
bränsleblandningar

Nuvarande miljöklassning mineraloljor inte tillämpbartär påav
blandbränslen. hellerInte bör dispens medges från de nuvarande
kraven för bättre miljöklassinplacering. Ett miljöklassnings-en

för blandbränslen olika slag behöver fram.system tasav

Miljöklassystemet för dieseloljor etablerades för stimulera använd-att
ningen bränslen i för skapa bränslentätorter samt attav renare som

det möjligt ställa långt gående avgaskrav tillgör påatt motorer tunga
fordon. Framtagningen kriterierna grundade sig egenskaper hospåav
det traditionella dieselbränslet. Klassningen sådana bränslen skerav
efter följande kriterier kokpunktsintervalldestillationsintervall,
densitet, svavelinnehåll, aromatinnehåll och tändvillighet Cetanindex

framgår tabell 4:5.som av

Tabell 4:5 Kriterier för nuvarande miljöklassning

MK 1 MK 2

Dest.intervall

°CIBP, 180 180

95 % °C 285 295

kgm3Densitet, 800 820 800 820- -

Cetanindex 50 47

Aromathalt, vol-% 5 20

PAH mätbart 0,1varav

Svavelhalt, 10 50ppm
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dieselbränslen faller utanförDe de redovisade parametrarnasom ovan
i dessa miljöklasser klassas miljöklasssom

Begynnelsekokpunkten IBP 180°C för miljöklass och 21 är satt
för lägre startkokpunkt högre halter totalkolväten medatt en ger av-

Beträffande 95-procentig destillation vid 285° C för miljö-gaserna.
klass har det visats ingen signifikant skillnad1 kan mellanatt ses
reglerade utsläpp vid användning bränslen med 95-procentspunktav
297° C och 328°C. Scafi 101 liksom OilAgro uppfyller inte detta krav
vilket innebär beskattning enligt miljöklass 3 för blandningensen
skattepliktiga del. kokar vid 300 350° C.RME oñrbrändaDe-
bränslerester finns i kondenserar på tillvägenavgasernasom
mätinstrumentet, till 190° C. Detta innebär förär uppvärmt attsom ca
låga resultat redovisas. åskådliggöra betydelsenFör kokpunktenatt av
och problem mätning redovisas imed diagram destillations-4:4

förkurvorna samtliga bränslen ingick i Motortestcenterssom
undersökning.

Av diagrammet framgår i de fall ingår tillRME betydandeatt en
del i dieselolja ändras destillationskurvorna på markant sätt.etten

beaktas vid mätning emissioner.Detta måste av
Erfarenheten det inte bryta specifiktgår problemsäger att att ettut
oljeområdetpå och särbehandla det. kan redan konstaterasHär den

asymmetrin fyra de uppställda kraven skulle hela bland-att av avse
ningen medan kraven endast skulle fossildelen. Det ärett av avse

specifikockså svårt binda beskattningen till produkt. Påatt upp en
oljeområdet det med justeringarmycket lätt små skapaär att en ny

blandbränslenaprodukt. Redovisningen hur de provade förhåller sigav
till de lagts fast for de miljöklassadehar oljorna skulleparametrar som
i och för sig tala för skulle inordnas ide kunna det nuvarandeatt
miljöklassystemet från tilläggmed dispens eller till demen en nu
gällande koldioxidkoefficient. Systemetkraven, emellertidärt.ex. en
utformat efter de bränslespecifika egenskaper förgäller mineral-som
oljor. därför inte utvidgasJag bör eller förändrasatt systemetanser
för kunna tillämpas på vegetabiliska blandbränslen. hellerInteävenatt
bör dispens från de inågon gällande kraven miljöklassystemet för
mineraloljor, eftersom miljö- och hälsoeffekterna sådan dispensav en
inte tillräckligt väl kända. Däremot bör enligt min meningär ett
särskilt miljöklassystem för blandbränslen olika slag övervägas.av
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4.5.3 Tillgång på rapsolja m.fl. vegetabiliska bränslen

Produktionen flytande biobränslen jordbruksprodukter begrän-ärav av
sad, bl.a. den växtföljd gång 6:e4:e bör följasår,vartav en som-
vid odling oljeväxter för undvika växtföljdsjukdomar. Enligtattav
Svenska bioenergiinstitutets SBI bedömning kan jordbruket i bästa
fall, med hänsyn till växföljds- och miljöskäl, odla maximalttagen
225 000 hektar årligen. Till följd konkurrens från skogen,raps av
höga transportkostnader och allmänt prisläge på biobränsleett pressat

det i dag inte möjligtär utnyttja del denän åkerarealatt mer en av
inte används för livsmedelsproduktion energigrödor.som av

Den s.k. Blair-House-uppgörelsen mellan EU och USA inom ramen
för de i december 1993 avslutade GAH-förhandlingarna innebär att

har åtagitEU sig minska sin oljeväxtodling till 5 128 miljoneratt
hektar. Vid eventuellt svenskt medlemskap i kommerEU oljeväx-ett

andel basarealen, 1,8 miljoner hektar, till högstuppgåternas attav
145 000 150 000 hektar. dennaInom areal skall 15 % läggas i träda.-
Oljeväxter kan odlas den totalapå trädan ingår i Blair-House-som
uppgörelsen 50 % värdet utanför livsmedelssektorn,avsättsom av

för rapsodling för energiändamål. Oljeproduktionen tilluppgårt.ex.
120 000 00055 Det krävs 0001ton, ton exporteras.ca varav ca -

m1500 ha rapsolja.mark för producera 1 000 Till dettaatt
kommer 200 000 rapsmjöl förbrukas inom landet inomtonca som
fodersektorn.

Från och med 1994 skörd kommerårs odlingen oljeväxter attav
inordnas i med inlösenpris i kombination med arealbidrag.ett system
Detta innebär närmande sker till EU:s marknadsordningsystem att ett
för oljeväxter prop. 199293: 100, bil. 10.

° Rapsolja och rapsoljeprodukter; Miljöpåverkan och potential på drlvmedelsmarkna-
den; Nutek R 1994:22.
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ROförData RME och

m3l RME 9 MWh

l liter RME 9 kWh
32,4 Mj
0,9 dieselekvivalenter

m3l RME 830-900 kg

1 liter RO 9,2 kWh
33,1 Mj
0,92 dieselekvivalenter

m1 900-910 kg

denna bakgrund m3Mot skulle 55 000 eller 50 000 rapsoljatonca ca
tillgängliga för den svenska marknaden ersättning för t.ex.vara som

dieselolja eller smörjoljor.
Marknadspotentialen dieselersättning inom transportsektorn ärsom

3 milj. skall jämförasDetta med den totala potentialen forrunt ton.
inhemskt producerad RME enligt redovisade beräkningarsom nu

till 55 000 dvs.uppgår knappt 2 % dieselvolymen. Inom EUton, av
i det s.k. ALTENER-programmet har målsättningen för andelen
biodrivmedel till %5 den totala drivmedelsmarknadenangetts ca av
år 2005.

KemikalieinspektionenfrånI uppskattas den totalarapporten
marknaden for smörjoljeområdet till i storleksordningenatt vara
55 000 mineraloljor i olika smörjmedel. Här skulle vegetabiliskaton
oljor efter produktutveckling kunna viss andel markna-ersätta en av
den. Vad beträffar potentialen för blandbränslen mellan RME och
dieselbränslen så givetvis tillgången till RME denär begränsande
faktorn. Blandningar med RME och paraffin begränsas kost-även
nadsmässigt tillgången till överskottsparafñn. Den paraffmav som
används i Sverige restprodukt från avparafñneringär dieseloljaen av
och importeras främst från Ryssland. Tillgången till sådan parafñn
uppskattas i studie för Transporthälsan till sammanlagt någraen

m3hundra i världen. Paraffinår kan framställasäventusen per ur
eller biogas blir då betydligt dyrare.naturgas men

tillgängligaDen volymen inhemskt tillverkad RME således be-är
gränsad. Skall rapsolja användas inom smörjoljäven framstår

Rena smörjan; Rapport 892 från Kemikalieinspektionen.nr
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det tydligareän endast liten del mineraloljemarknadenattsom en av
kan med RME.ersättas

RME kan antingen användas inom uttalade nischmarknader eller
låginblandning till 5 % i dieselolja. För erhållasom att ettupp- -

mervärde i förhållande till andra dieselkvaliteter krävs miljö- ochatt
arbetsmiljöeffekterna eventuella funktionsmässiga fördelarsamt
utnyttjas fullt Arbetsmiljöfördelarna utnyttjas sannolikt bäst inomut.
s.k. nischbranscher grönyteskötsel, truckhantering, i arbets-som
redskap, entrepenadmaskiner Scafi Miljö AB har i dag valt attm.m.
introducera RME i huvudsak enligt denna strategi.

4.5.4 Förslag till beskattning vegetabiliskaav
blandbränslen

Mineraloljor miljöklass 1 kvalitet med låginblandning 5 %av en
eller 35 % vegetabiliemetylester bör i skattehänseende jämställas
med skatteuttaget för miljöklass l-oljor. Skatten för sådana
blandningar bör utgå energiskatt och med 106 kr 73som en resp.
kr för den högre inblandningen för inte utvecklingenatt av
alternativa bränslen skall avstanna.

Som framgått i det föregående uppfyller biobränslen bland-ochrena
bränslen därav inte alltid alla kriterier gäller för klassasattsom som

miljöklass 1-bränsle. Blandbränslen grundar sigett påsom en
inblandning vegetabiliska oljor kan få svårt uppfylla kriterietattav om
kokpunktsintervall 180 285° C. harDetta medfört sådanaatt-
bränslen placeras i miljöklass Genom den därmed ökade skattebe-
lastningen kommer dessa bränslen i ofördelaktigt konkurrenslägeett
jämfört med andra bränslen. Naturligtvis spelar den ändrade be-
skattningen dessa trädde i kraft den 1 augusti 1993 vissav som en
roll.

RMEEftersom biobränsle innebärär den i princip inte någotett
nettotillskott koldioxid vid förbränningen. Vissa koldioxidemissio-av

dock oundvikliga vidär själva odlingen och efterföljande hanteringner
och distributionen. Verkningsgraden 1:3 för helatransportsom pro-

duktionskedjan för RME har beräknats. betyderDet fåratt utman
3 enheter förRME varje enhet insatt fossil råvara.

Det uppenbartär nuvarande Skatteregler inte anpassade tilläratt
den utveckling pågår det gäller alternativa drivmedel.när Jagsom

104



Beskattningen vegetabiliska blandbränslen1994:64sou av

här både vegetabiliska oljor och alkoholer metanol ochavser som
etanol och inblandning dessa i dieselolja.av

En ökad användning biobränslen bör stimuleras. förMen attav
likartad beskattninguppnå för skilda produkter krävs deatten nyare

drivmedlen inte motverkar de miljömål riksdag och regering tagitsom
ställning till. Inte heller bör hälsoproblem skapas lika lite attnya som

tillåter utsläpp skadliga föroreningar ökar. Introduktionenattman av
produkt får inte medföra funktion eller reningsut-att motornsav en

rustning försämras och därmed späder miljöproblemen.på saknasHär
idag tillräcklig kunskap. särskild komplikationEn i sammanhanget är
bestämmelserna i bilavgaslagen tillverkares för och hållbar-om ansvar
hetskrav avgasreningen.på Bränslen för dieselmotorer kan också
uppföra sig helt olika i fordon ioch personbil. Dettaett tungt en
komplicerar bilden ytterligare.

SkattereglerE Uss

Energiskatteutredningen för närvarande teknisk anpassninggör en av
energiskattelagen till bestämmelserna skatteuttag bl.a. mineral-påom
oljor inom EG. Som jag har redovisat tidigare gäller den huvudregeln

skatt skall för mineraloljor. Skatt skall dessutom föratt tas ut tas ut
varje produkt skall användas drivmedel eller tillsatsmedelsom som

Äveneller utdrygningsmedel i sådant bränsle. bränsleblandningarett
skall således beskattas med skattesats enligt EG:s bestämmelsersamma
jfr avsnitt 2.2.3. De medger inte sådan allmän skattelindring fören

biobaserade drivmedel Sverige har infört.t.ex. som

Pilozprojekt kan övervägas

Genom rådets beslut 925 10EEC medges medlemsländerna föratt
speciella ändamål tillämpa skattenedsättning eller skattebefrielse för
vissa bränslen under förutsättning det sig pilotprojektröratt om som

begränsade i tiden. Sverige har i medlemskapsförhandlingarnaär
de pågående pilotprojektenuppnått inom för KFB:satt ramen

alkoholprogram begränsade i EG:s mening. Direktivtörslaget COMär
3692 skatt vegetabiliska bränslen kommer innebärapå denatt attom

i Sverige rådande skattebefrielsen. for sådana bränslen behöver
justeras.

Regeringen har möjlighet i de fall synnerliga skäl föreliggeratt
medge nedsättning befrielse fråneller skatt. dispensbestäm-Denna
melse framgår 9 kap. § lagen 1984:1514 punktskatter ochav om
prisregleringsavgifter. Yrkandet skattenedsättning från Scafi Miljöom

och Agro Oil AB baseradesAB på denna bestämmelse. Regeringen
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har dock inte detta stärkaväg de aktuellaansett bränslemsattvara en
konkurrenskraft överlämna ifrågavarande ärenden tillattgenom
utredningen. En lösaväg skattefrågan skulle kunnaattannan attvara
betrakta dem pilotprojekt i EG:s mening. Definitionen inom EGsom

vad betraktaär sådana projekt har varit mycketatt vil.av som som
Därmed skulle produkterna helt kunna befrias från skatt. En sådm
lösning faller troligen på Scañ 101 redan har introduceratsatt
marknaden och Agro Lights marknadsintroduktion avhängigatt är
skattefrågan. De således inteär avsedda för begränsad användnirg,en

i avgränsade flottor, det.ex. saluförs eller avseddaärutan ttt
saluföras denpå marknaden föröppna användning inom olika nischer.
Det därför inteär längre adekvat beteckna verksamhetenatt son
försöksverksamhet i EU:s anda. Enligt huvudregeln skall framgåttsom
tidigare sådana produkter avseddaär användasattsom motcr-som
bränsle beläggas med skatt de fossiltär eller biologisktoavsett om av
ursprung.

Konkurrenvörutsdttningarna bör likavara

Resultaten från de utförda emissionsmätningarna visar såvitt deavser
reglerade föroreningarna användningen RME lågin-att av som
blandningskomponent i dieselolja bör begränsas till 5 % i miljöklass
l-olja. En högre inblandning kräver användning parafñnisken av en
diesel, där inblandning på 35 % RME bör kunna Jagen accepteras.
vill fästa uppmärksamheten på emissionerna kväveoxider liggeratt av

de gränsvärdenöver gäller för miljöklass l-bränslen och dettasom att
bör beaktas tillverkare.av

Kostnaden för RME i princip världsmarknadsprisetmotsvaras av
rapsolja. Det låg under hösten 1993 mellanpå och 54 krl. Kostnaden
för RME-dieselblandningar beror vilka blandningsförhållandenav mm
väljer, kostnaden för dieselbränslet och den skatt åläggs bränslet.som

Kostnaden för den obeskattade dieseloljan miljöklass l-kvaliletav
bedöms till 2uppgå krl och med dagens skatt till 4:26 krl medan
råvarukostnaden för överskottsparafflnen troligen betydligt lägre.är
Betydelsen inplacering i miljöklass i skattehänseende1 framgårav av
tabell 4:6 och 4:7 både med utgångspunkt från nuvarande Skatteregler
och dem jag har föreslagit i kapitel 3 skall gälla framöver. Jag har
också tagit med dieseloljeskatten i redovisningen för att ge en
fullständig bild. harJag här bortsett från den skatt kan komma attsom
drabba RME-delen förslaget till beskattning vegetabiliskaom av
bränslen kommer Genom inplaceringen i miljöklass 3 har deatt antas.
vegetabiliska bränsleblandningarna konkurrensläge.sämre Det finnsett
därmed risk utvecklingen biobaserade bränslenatten avstannar.av
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4:6 SkattesatserTabell för blandbränsle bestående 35 % och 65 %RMEav
N-paraffindiesel enligt miljöklass l för fossildelen.

Krl Nuvarande Beskattning Diesel- Mitt för-Diesel-
beskattning enligt oljeskntte- oljeskatte- slagnuva-
enligt lagenMK 3 rande MK lagen1

AlternativMK 3 2

Energiskalt 0:37 0:37 0:37 0:07-

COZ-skatt 0:62 0:62 0:62 0:62 0:62

Dieselolje-
skatt 0:85 0:85 0:85 0:56 -

I 1:47 1:84 1:55Summa 1:84 0:69

blandbränsle bestående4:7 Skattesatser för 95 % MK l-olja ochTabell av
fossildelen.% enligt miljöklass 1 för5 RME

Beskattning Diesel-Krl Nuvarande Dieselolje- Mitt för-
oljeskatte-enligtbeskattning skattelagen slagnuva-

MK lagen Alternativenligt MK 3 rande 1 2
MK3

0:530:53 0:53Energiskatt 0:11-

0:910:91CO2-skntt 0:91 0:91 0:91

Diesel-
1:231:23oljeskatt 1:23 0:81 -

2:25Summa 2:67 1:022:14 2:67

överföringen energiskattelagen tillmiljöklassningen frånoljorav av
dieseloljeskattelagen fordon i dag inteinnebär tillägarnaatt som
omfattas dieseloljeskatteplikt fördelarnakan miste attav om av

miljöklassanvända miljöklassad dieselolja arbetsmaskiner. Deni sina
i3-diesel säljs används till delenännu marknaden mestasom

traktorer och andra arbetsmaskiner. jämställa de härGenom att
aktuella med miljöklass skulleblandbränslena i skattehänseende 1

köraanvändarna framöver ha valmöjlighet kunnaäven att etten
alternativ till den miljöklass blir fallet med3-0ljanorenare som

miljöklassningen.överföringen av

107



Beskattningen vegetabiliska blandbrânslenav 1994:64sou

föreslårJag därför bränslen består 35 % vegetabiliemety-att som av
lester VME och 65 % paraffinisk diesel eller låginblandningen av
VME med %5 i miljöklass 1-olja skattesubventionges samma som
dieselolja i miljöklass l såvitt fossildelen. Det innebäravser att
skatteuttaget ñr låginblandning VME i miljöklass l-oljaen av
kommer uppgå till 106 kr kubikmeter och för inblandningatt per en
med 35 % i s.k. paraffindiesel med 73 kr kubikmeter. Deper
föreslagna skattesatserna bör gälla från den 1 januari 1995. Med
hänsyn till den realvärdesäkring punktskatterna riksdagenav som
beslutade 1993våren kommer beloppen behöva justeras.attom

Mina direktiv genomförande mina förslagatt ettanger om av
förutsätter ändringar i berörda lagar och förordningar skall även
förslag till sådana ändringar lämnas.

Dieseloljeskatt för olja används för drift personbilar,tas ut som av
lastbilar och bussar. Oljeprodukter används för andra ändamålsom
beskattas endast med energi- och koldioxidskatt i förekommandesamt,
fall svavelskatt. Den tekniska lösningen för åstadkommaatt en

skatteinplacering de aktuella bränsleblandningarnagynnsammare av
kompliceras miljöklassindelningen oljor förs tillatt överav av
dieseloljeskattelagen, eftersom de användningsområden dessa pro-
dukter avsedda förär i princip inte omfattas dieseloljeskatt.av

Om lågbeskattad olja här angivet slag kommer denpåen utav
marknadenöppna kan felaktig användning inte svårighetutanen

upptäckas. Med har särställning i beskattningshän-ett system som en
seende det nödvändigtär oljorna inte används för andra tillåtnaatt än
ändamål. Detta utesluter bestämmelse härom i energiskat-att tasen
telagen lagen koldioxidskatt. Tänkbart också för-ärresp. om att
brukarna erlägger dieseloljeskatt för oljeprodukterna och att ett
återbetalningssystem tillskapas så motsvarande effekt i skatte-att en
hänseende uppnås inplacering i nuvarande miljöklass 1som en
innebär. Detta medför emellertid omfattande administration ochen
motverkar den enkelhet i regelsystemet enligt mina direktiv skallsom
prägla mina förslag.

Inom Energiskatteutredningen pågår arbete med tekniskett en
översyn energiskatteområdet och anpassning den svenskaav en av
energibeskattningen till de regler gäller inom EU. EG:s reglersom ger

möjlighet använda lågbeskattad olja till bl.a. motordrivna fordonatten
används inom vissa verksamhet. Enligt vad jag hartypersom av

erfarit kommer utredningen lägga sina förslag under juni 1994. Jagatt
har tidigare förutsatt beredning förslaget tillen gemensam av ny
energiskattelag och de förslag jag lägger fram. Jag avstår därför nu
från förslag till lagteknisk lösning härav ochatt ettavge en attanser
de bör föras in i den energiskattelagen.nya
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harJag också föreslagit produktspecifikation för sådanaatt en
bränslen utarbetas krav uppfylldamåste för de iattvars vara
skattehänseende skall kunna åtnjuta de fördelar lägre skatteuttagett
kan Naturvårdsverket bör få i uppdrag utveckla det förslag tillattge.
produktkrav överlämnats till utredningen liksom utformaattsom
produktspecifikation med låginblandning till 5 % i miljö-en upp en
klass l-diesel innan lagreglering kan ske.en

För skilja bränsleblandningarna för vilka skatt skall enligtatt tas ut
mitt förslag till lag och dem för vilka skattskyldighet föreliggersom
enligt övriga lagar på energiskatteområdet inteså den lågbeskattadeatt
oljan används för vägfordonsdrift bör denna märkas med särskiltett
märk- eller färgämne. Naturvårdsverket bör i anslutning till ut-
fomming produktspecifikationerna också få i uppdrag utformaattav

för hur märkning produkterna skall ske. Utöver hälso-ett system av
miljökravoch märkningssystemetpå måste rad andra kraväven en
uppfyllda skall fungera vid lågat.ex. att systemet temperatu-vara som

och tillförlitliga utslag, märk- och färgämnena skallattrer ge vara
avlägsnasvåra att m.m.

Med hänvisning till de hälsoeffekter påtalats vid framför alltsom
yrkesmässig användning märkt dieselolja regeringenhar tillsattav en
utredning dir. 1993:138 färg- och märkämnen för oljor.om
Utredningens förslag bör kunna utnyttjas i märkningssystemäven ett

jag föreslår.som

Handelshinder bör bevakas

Nationella specifikationer kan emellertid skapa tekniska handelshinder.
Trots det pågår blandbränsleprojekt i antal länder inom EES-att ett
området saknas det enhetlig standard för sådana bränslen inom EU.en
Ovissheten det gäller hanteringennär det förslaget tillav gemensamma
standard inom EU därförDet angeläget Sverigeär är inomstor. att

för det europeiska standardiseringsarbetet verkar för att ettramen
arbete påbörjas för användningen RME ochsnarast att garantera att av
med blandadeRME bränslen kan ske negativa konsekvenser påutan
detta område.

Principen den fria varucirkulationen och tillämpningen denom av
Cassiss.k. de Dijonprincipen inom för EES-avtalet innebärramen

emellertid godkänts i EES-land får saluföras i övrigaatt en vara som
länder inom EES. Såvitt jag kan bedöma bör importerade bland-
bränslen uppfyller kraven för förmånligare skatteplaceringsom en
komma i åtnjutande härav.
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4.6 Användningsområdet för vegetabiliska
blandbränslen bör begränsas

De aktuella bränslena bör användas i begränsade flottor så länge
det inte finns dieselmotorer optimerade förär dessasom som

bränslen. I fall kan och biltillverkares tillverkaransvarannat motor-
samhället och kraven hållbarhetpågentemot köparengentemot

komma urholkas.att

Det återstår rad problem lösa. Emissioner från rapsoljaatt ären
beroende arbetsprincipen hos dieselmotorn. RME kan således inteav

förbehåll användas i alla dieselmotorerutan ersättningtyper av som en
för normal dieselolja och anpassning till driftsförhållandenmotornsen
måste göras. Den tveksamhetenstörsta dockär detnär gäller
hållbarheten Detta talar för den härmotorerna. attav typen av
bränslen i första hand bör utnyttjas nischbränsle och användasettsom

drivmedel i begränsade flottor och i fordon särskiltärsom som
utvecklade för bränslet i fråga för undvika de övriga negativaatt
effekterna kan bli följden användning.orätt Som framgåttsom av en
i det föregående råder det osäkerhet vilka miljö- ochstoren pro-
dukteffekter kan efteruppstå lång tids användning iRMEsom en av
bränsleblandningar. Scañ Miljö AB har hittills utfört tillpåprov upp
3 000 mil. Ett långtidsprov för bör omfatta 50 000tunga motorer -
100 000 mil. Den undersökning Motortestcenter utfört inteärsom
heller tillräcklig för kunna bedöma de långsiktiga effekterna påatt

och för hälsan och miljön.motorerna
I avsnitt 4.3.2 visar nyligen genomfört emissioner-ett attavgasprov

från dieseldriven personbil körd Scaflpå 101 ligger överna en
gränsvärdena för reglerade föroreningar för standarddiesel och klart

deöver värdena iuppmätta referensbränslet miljöklass 3-diesel.en-
Naturvårdsverket har i sina ställningstaganden till resultaten från

Motortestcenter förutsatt de företag säljer de här aktuellaatt som
bränslena förutom det följer lagen 1985:426ansvar som av om
kemiska produkter genomför långtidsproväven med det aktuella
bränslet eller på försäkrar sigsätt inte driftstörningarannat attom som
medför försämrade avgasegenskaper hos fordonen skall behöva uppstå.
Även jag vill understryka vikten erforderlig produktutvecklingattav
företas så användningen biobaserade bränslen inteatt motverkasav av
dåliga produktegenskaper.
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4.7 Konsekvenser mina förslagav

Efekter statsbudgetenpå

Tillgången till inhemskt producerad uppskattas till 50 000rapsolja runt
m3. olja har flertal användningsområden bl.a.Denna potentiellaett
inom drivmedels- och smörjoljeområdena. Energi ABLantmärmens
LEA har lämnat följande scenarier i fråga hur denna olja motom
bakgrund deras planer introducera låginblandning ipå attav en
miljöklass l-olja marknaden kanpå ut.se

Marknadsintroduktionen januari 1995. Underplanerad till den 1är
första till 000beräknas volymen komma uppgå maximalt S0året att
m3. iBristande produktionskapacitet avvaktan på anläggningatt en ny
för raffinering rapsoljan byggs i Karlshamn orsakerna.ärav en av
Produkten i första hand avsedd användas drivmedel iär att som
lantbruksmaskiner, skogstraktorer och entreprenadmaskiner. Här
framhålls arbetsmiljöfördelarna med LEA:s produkt. marknadLEA:s

vissa nischer, där arbetsmiljöfördelamasåledes inriktad påär är tungt
miljövänligareskäl för välja drivmedel. eftervägande Två åratt ett

volymenintroduktionen räknar LEA med skall till i rundauppgåatt
m dieselolja.tal 000 ersättning för150 som

förutsattför fortsatta visarFöreträdare LEA att :att testeruppger
hittills kan markmadsandelenpositiva resultat i längreettsomsamma

m3.300 000perspektiv komma utgöraatt ca
ibeskattas nulägetLåginblandning i dieselolja efter skattesatsen i

inkomsterhelår skulle det förstamiljöklass För åretsstatens av
26,7tilluppgå ändringplanerade försäljning komma milj. kr. Denatt

hänsjynskattehänseende och medjag föreslår i till den höjdatagen
intäkternakapitel 3 beräknasföreslår i iskattenivå jag stället komma

till innebär skattebort-5,3 milj. kr räknat föruppgå helår. Detatt ett
återstäillning skattenivån ifall 21,4 milj. kr. Skerpå inte någon av

kr.miljöklass det ställetl uppgår i till 26,7 milj.
m3plamerade 150 000 ochPå sikt produktionsvolymen denär nått

slkulle i skattehänseen-med oförändrad dieseloljeskatt i miljöklass 1 en
skatteintäkterde bättre placering innebära uteblivna81,5 milj. ikr

16,3 milj. kr. Denmedan den med mitt förslag kapiteli 3 gter
fördubblingmaximala potentialen iskulle princip innebära en av nu

redovisade belopp.
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Låginblandning nischbränsle

Årproduktion 1 1MK 3 MK MK Förändring sta-
milj.kr intäktertens

1995-01-01
m550 000 26,7 26,7 5,3 21,4- -

1997-01-01
m150 000 81,5 81,5 16,3 65,2- -

Potential
m3300 000 160,2 160,2 31,9 128,3- -

Inhemskt odlad raps.
7 Nuvarande skattenivå i MK
9 Föreslagen skattesats.

Blandningar med andelstörre vegetabilisk olja och dieselolja deänen
proportioner jag föreslagit i föregående, nämligen med 35 % vegetabi-
lisk olja inblandning i dieselolja förekommer också på marknaden.
Scafi Miljö AB har tillfälligt lagt ned verksamheten närattmen avser
skattefrågan löstär återuppta den. Av den tillgängliga rapsoljan

mkommer 10 000 åtgå för inblandning i dieselolja.att Dennaca
blandning ocksåär avsedd användas drivmedel i företrädesvisatt som
arbetsmaskiner, truckarhantering m.m.

Försäljningen dieselolja med högre inblandning vegetabilie-av en av
baserad olja 35 % uppgick år 1992 till 9 000 kubikmeter och årca- -
1993 till ll 000 kubikmeter. För innevarande år planerna påvar en
försäljning motsvarande 1993 års nivå. Ambitionerna framöver -
förutsatt ändrad skatteinplacering framgår nedan liksom effekternaen -
på statsbudgeten.

Blandbränsle 35 % VME65 % parafñndiesel

Årproduktion 17 13MK 3 MK MK Förändring statens
intäkter

1994-01-01
m311 000 4,0 4,0 0,8 3,2- -

1996 -01-01
m325 000 9,1 9,1 1,8 7,3- -

Inhemskt producerad raps.
7 Nuvarande energiskatt i MK
3 Föreslagen skattesats.
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Enligt direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att
offentliga åtaganden dir. 1994:23pröva skall alla offentliga åtagan-

den förutsättningslöst. Redovisningprövas skall dessutom ske hur
förslagen skall finansieras. avsnitt 3.6l har jag redogjort för de
ekonomiska effekterna på statsbudgeten mina förslag till juster-av en
ing skattenivåerna i miljöklass och1 Jag har där aviseratävenav

förslagde till ändrad skatteinplacering vegetabiliska bland-att av
bränslen jag föreslår i detta kapitel kommer kräva vissattsom en
finansiering. Som framgår redovisningen kommer det påav ovan

siktnågra sarmolikt behövasårs ytterligare medel de 65utöveratt ca
milj. kr blir konsekvensen justeringen skattedifferensernasom av av
i miljöklassystemet.

En generell låginblandning 5 96 alternativtRME inblandningav en
med 35 % i dieselolja skulle innebära följande för inkomsterstatens
från energibeskattningen. För närvarande det 2är miljonerca
kubikmeter inomåtgår vägtrafiksektorn. Jag har här bortsett frånsom
den tredjedel dieselolja används i arbetsmaskiner.som

genomsnittligaDen skatten kubikmeter för samtliga klasser,per
med fördelning 25 % 50 %- 25 %- på klass, och meden av resp.-,
utgångspunkt från mitt förslag till skattenivåer alternativ 2nya

till 2 581:80uppgår kr. Med generell låginblandning % i5en av
miljöklass l-diesel ersättning för beskattad dieselolja eller 95 %som

krlm°2 369 blir skatteuttaget 2 250255 kr jfr 75. förhållandeIav s.
till dagens genomsnittliga skattenivå de minskade intäkternauppgår till

m3 krm°661,9 milj. kr. 2 milj. 330295x
Med ingångsvärden inblandningmed vegetabilie-samma men en av

baserad olja 35 % krm3på skattebortfalletuppgår till l 041:65 eller
sammanlagt 2 083 milj. kr.

finns inteDet något i dag tyder på utveckling härsom en av
skisserade alternativ. Samtidigt har i antal länder i Europa intressetett
ökat väsentligt det gällernär använda vegetabiliebaserade oljoratt som
drivmedel. Beskattningen sådana bränslen inte löstaär inomännuav
EU.

Sysselsättningsaspekter

livsmedelspolitiskaDet beslutet från juni 1991 förutsatte arealatt som
livsmedelsproduktion skulle alternativa användningsom-togs ur ges

råden. Här då biobränsleproduktionen skulle fåatt ett stortangavs
i det framtida energisystemet. härDe aktuella biobränslenautrymme

försök blandaär rapsolja och paraffinolja alternativtett att en
låginblandning i miljöklass l-olja till motorbränsle. Därmed har man
funnit bra användningsområde för produkt odlad omställ-påett en
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ningsareal. Odlingen rapsråvaran har och kommer i första handav att
ske på kontrakterad omställningsareal. Den innebär deen av
ekonomiskt realistiska alternativen för denna mark.

Administration m.m.

De potentiella kunderna har tankar, vilka i allmänhet fylls påegna en
gång året enligt uppgift från LEA. Med hänsyn till RMEom äratt en
fárskvara med hållbarhetstid på 90 dagar kommer pafyllnadsbe-en ca
hovet öka och därmed antalet gånger föratt skatteuppbörd. Föränd-
ringen i skattehänseende bör innebära obetydligt merarbete förett
skatteförvaltningen. Detta är övergángskaraktär.av
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5 Motoralkoholer inblandning isom

dieselolja m.m.

Till skillnad från skattebefrielsen för skallRME skatt påtas ut
alkoholer blandas i bensin eller dieselolja motsvarande densom

gäller för bensin. I takt med alternativa bränslen kommerattsom
föras marknadenpå ökar betydelsen enhetliga skatteuttag.att ut av

Avgasemissionerna liksom de biologiska konsekvenserna av
inblandning alkohol inte tillräckligtär väl kända förännu att taav
ställning till skattefrågan. Denna bör till dessanstå resultatenatt
både vad gäller utsläpp till luft och påverkan hälsapå och miljö

från bl.a. alkoholprogram föreligger.KFB:s Ett miljöklass-m.m.
ningssystem kan också omfattakomma blandningar häratt av
angivet slag.

5.1 drivmedelMotoralkoholer som

5.1.1 Alkoholer drivmedelsom

främst koldioxid,Trafikens utsläpp växthusgaser, betydande.ärav
förnyelsebaraMöjligheten tillverka alkoholer råvaror är vägatt av en

koldioxidutsläppen.börja minska de fossila Alkoholeratt att som
etanol och metanol kan drivmedel fleraanvändas på olika sätt,som

renalkoholbränslen och blandbränslen föri form både otto-som av
och dieselmotorer.

I Brasilien har etanol baserad huvudsakligen sockerrör använts
självständigt drivmedel miljoner bilar.för Erfaren-närmare 4,5som

heterna från Brasilien visar etanol eller blandningarnäratt ren av
etanol och bensin med 10 används speciellt% måsteän etanol ettmer
korrosionsskydd appliceras eller korrosionsbeständiga material
användas i bränslesystemen. körbarhetsproblemStart- kanoch
uppträda vid under C upphör15° närtemperaturer motorernasom
blivit I vissa fall kan förbättrade prestanda vidäven spårasvarma. ren
etanoldrift jämfört med bensindrift.

SverigeI pågår antal demonstrationsprojekt etanolett av som
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drivmedel bl.a. i stadsbussar med för bränslet anpassade dieselmoto-
Det i förstaär hand fråga alkohol.rer. På marknaden har detom ren

dessutom börjat skönjas ökat intresse för alkoholinblandningett i såväl
bensin dieselolja. Syftet är till ståndsom ökandeatt andelen
biobaserade motoralkoholer i drivmedelssystemet.

System för partiell ersättning dieselolja i dieselmotorav en genom
inblandning alkohol i oljan, emulgering i oljanav eller genom
ñrgasning insugningsluften har hittills inte vunnitav dåacceptans,
vinsterna vad gäller utsläpp har visat sig otillräckliga. I likhet med vad

gäller RME-blandningar i dieseloljasom från vissa håll inteuppges
heller alkoholinblandningar i oljan lämpa sig för befintliga motorer

omställning eller förutan alternerande användning med dieselolja. Ett
sådant bränsle får inte användas i för dieselolja certifierade motorer.

Till skillnad från blandbränslen består vegetabiliska oljor,som av
rapsolja och RME, och mineraloljasom beskattas blandbränslen

bestående etanol eller metanol och mineralolja ellerav bensin enligt
bensinskattelagen. Skälen härtill går tillbaka till början 1960-taletav
då den nuvarande lagen tillkom. Det rådde vid denna tidpunkt
olikheter i beskattningen vid import motorsprit och inhemsktav
tillverkad motorsprit. Därför kom alla blandningar innehållersom
alkohol och under förutsättning de är avsedda föratt motordrift att
beskattas på sätt bensin jfr 1961:7.samma Regeringensom harprop.
den l augusti 1993 slopat skatten på oblandad etanol. I bränslebland-
ningar med etanol skattenuppgår för etanoldelen till 80 örel medan
dieseloljedelen belastas med skatt för bensin. Attsamma som
alkoholinblandning i mineralolja beskattas strängare än sådana
blandningar där vegetabiliska oljor delutgör blandningen har påen av
många håll innebära konkurrensnackdel.ansetts en

Eftersom det angelägetär minska hälsoriskernaatt liksom skadorna
miljönpå detär jag har understrukit i tidigare kapitel,som också

viktigt säkerställaatt förbättringatt område inte innebäretten en
försämring på Utredningenett har därförannat. låtit konsult, Karl-en
Erik Egebäck, Autoemission K-E E Consultant AB, sammanställa
kända resultat från drivmedelsblandningar etanol och dieseloljaav
ävensom göra bedömning förväntade emissioner viden sådanav en
inblandning Rapporten kommer bilda grundenm.m. föratt mina
ställningstaganden såvitt beskattningen alkoholinblandning iavser av
dieselolja.

Blandbrânsle: Etanol i dieselolja sammanställning resultat och bedömningav- aveffekten på avgasemissioner.
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5.1.2 alkoholprogramKFB:s

energipolitiska beslutet medel till1991 i detRiksdagen anvisade våren
demonstrationsverksamhet medutvecklings- ochforskning-, an-

Transportforskningsberedningens,motoralkoholer ivändning av
regiKommunikationsforskningsberedningen KFB,93-07-01fr.o.m.

199l91:NU40, 1990912373. 120199091:88, rskr.bet.prop.
med 30 milj. krfrån energiteknikfondenmiljoner kronor avsattes
framåt för denna199192 och för fyrabudgetåret årårligen fr.o.m.

verksamhet.
till ståndinriktat fåarbetebörjan KFBzsFrån mot att envar

förrenalkoholer. Utgångspunkten dennauteslutandeverksamhet med
renalkoholdrift har deni därmiljöproblemenprioritering tätorter,var

miljöförbättringar. Projektet harochpotentialen för hälso-största
i Skövde ochi Stockholm, 15 bussaromfattat 32 bussarhittills

Örnsköldsvik, Karl-Erikdrivs med etanol.och 6 iMariestad rensom
avseende vissa datautredningenockså tillställtEgebäck har rapporten

vidi flottförsöketde etanoldrivna bussarnaemissionsmätningar påfrån
Lokaltrañk SL.StorstockholmsAB

bl.a. krävergenomslag för teknikfåAtt störreett nyasomen
därförkommerlång tid. Blandbränslendockkommer att tamotorer

ochtill dessövergångstidunderintressanta att motoreratt envara
omfattningi tillräcklig påalkoholdrift har introduceratsfordon för ren

inblandningarbedömningar vilkaförUnderlagetmarknaden. somav
bristfälligt ochenligt uppgift från KFBsiktoptimala på längre ärär

kan släppas förinnan sådana produkterytterligare studierkrävsdet
tilldärför utvidgatsforskningsprogram harbruk. KFB:skommersiellt

med alkohol.bränsleblandningar
oljebaseradedieselolja och andrafråntill övergångSkälen att en

inledningsskede blandningar härav,ibiobränslen, ochbränslen till ett
växthuseffekten.minskningönskvärd förär en av

dieseloljaiAlkoholinblandning1.3

i bensin det intebl.a. alkoholerinblandning ärskillnad frånTill av
blandadieselolja. Svårighetenimed inblandning häravlika vanligt att

ochalkoholerna, metanolvanligen användamotorsammanhangde i
till effektenflera skäldieselbränsle kanetanol, med attett avvara av

känd.inte särskilt väletanolblandad dieseloljaanvända äratt
till dieselmotorställs bränslet ärspecifika krav påDe ensom

till särskilttill. Förfaktor hänsynytterligare motoreratt taen
bränsletsbör ändringarna ilastbilar och bussartransportfordon som
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sammansättning inte bli större än de endast begränsatatt påverkar
fordonens körbarhet och övriga funktion. I det blandbränsleprojekt

bedrivs inom KFB:s biodrivmedelsprogramsom denär klart uttalade
målsättningen inga motorjusteringaratt skall behöva göras vid
övergång från användning oblandad till alkoholblandad dieselolja.av
Själva idén med blandbränsleoptionen grundas på fordonetatt utan
hinder skall kunna tankas med oblandad dieselolja tillgång tillom
blandbränsle salmas.

Alkoholema metanol och etanol mycketär begränsat blandbara,
särskilt alkoholen innehåller Dieselol medom inblandningvatten. en

alkohol med till 30 % har förav alkoholin-upp provats att genom
blandningen dels minska skadliga utsläpp partiklar, ochsotsom
kväveoxider, dels få in del bränsleförbrukningen ickeen ärav som av
fossilt En blandning alkohol och dieseloljaursprung. tenderarav
emellertid försämra oljans egenskaperatt sämre tändvillighet.genom
Etanol denär alkohol främst används vid blandningsom med
dieselolja. För detgöra möjligtatt blanda etanol medatt dieselolja,
egentligen etanol och diesel bildaratt emulsion, måste emulgatoren en

ytaktivt ämne till.ett sättas Detta i daggörs i relativt skala- storen
i Australien, där denna drivmedeltyp och går underav provas
benämningen diesohol.

Vid högre inblandningar behövs dessutom tillsats s.k. tänd-en av
förbättrare består organiska nitrater AVOCETsom ochav - -
BERAID eller särskilt glödstift iett tändhjälp.motorn som

Blandningar dieselolja, vegetabilisk olja och etanolav har också
drivmedel ochprovats tänkbaraär alternativ. Dessasom blir dock med

stigande alkoholhalt upp till 40 % etanol alltmer awikande från
dieseloljan för kunna användasatt anpassningutan en motorn.av

5.1.4 Prov med blandbränslen etanol och dieseloljaav

Inom för KFB:s biodrivmedelsprogramramen bl.a. emulsionerprovas
med 15 20 % etanol, 0,6 % emulgator och dieselkvalitet- en av
miljöklass 1 eller 2 i laboratorieskala. Därefter är avsikten ävenatt

bränslet i fyra olika äldre fordon. Förutsattprova denna blandningatt
lämpligär drivmedel utvidgas projektet till ytterligaresom fältprov.

I den första utvärderas bl.a.etappen emulsionernas stabilitet vid
undertemperaturer noll grader och emulsionens egenskaper vid

långtidsanvändning, eventuellt negativ påverkan på ochmotorn
Smörjningpumpsystemets Vissa material i slangar ochm.m. t.ex.

packningar kan eventuellt behöva bytas. Efter genomgångna försök
skall bränslet kunna användas drivmedel i den befintliga fordons-som
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fungeraovisst iparken. Det hur bränsletär ännu kan komma att nyare
modell och yngremed lägre emissioner av 1993 årsmotorer som

till-bilavgaslagens avgaskrav ochomfattas bestämmelserav om
Sverige. introduktionverkaransvar. Bränslet sådant Eniär nyttsom

därför inte möjlig år. Parallellti skala lär förrän någrastörre vara om
behöverpågående driftsproven vilka kravmed de utreds även som

ställas lagrings- och tankningsanläggningar.på

5.2 Miljöeffekter vid förbränning m.m.

hälsoeffekter vid inblandning alkohol5.2.1 Miljö- och av
i dieselolja dåligt kända

miljö och hälsa beror bl.a. hurDrivmedlens direkta inverkan på på
avdunstning spill,och utsläppensutsläpp skerstora genomsom

vid hanteringen drivmedel. Alkoholergiftighet och säkerhet ärav
jämfört med dieselolja, marginelltsäkerhetssynpunktsämre menur

med dieseloljans låga flyktig-bensin. hängerbättre Dettaän samman
het.

med dieseletanolemulsioner.gjordaemissionsprov hittills EnärFå
avgasutsläppenbränslets effekter på och biologiskprovning enav

den traditionellaskett för dieseloljan ochi med demanalys likhet som
också därför förmed göras. Detblandbränslen RME måsteför är

och hälsoeffektermiljö-eventuella bränslet.uttala sigtidigt att avom
emulsionernateori lägre utsläppoptimistiskförsiktigt ärEn att ger av

kväveoxider och i övrigt inte harpartiklar, möjligen också någraav
Utsläppendieseln aldehyder ochegenskaper änsämre ensam. av

dockprojekt ingår relativt omfattandeöka. I KFB:skolväten kan dock
icke-reglerade föroreningaremissionsprov både reglerade ochav

utredning. Provseri-liksom biologiska analyser minefter initiativ från
kommer påbörjas under 1994.vårenatten

Även till minskadeeffekten ledaalkoholinblandningen kanom av
tilldieseloljan ochutsläpp innebärskadliga den dock utspädning aven

sarmolikttändegenskaper,lägre energiinnehåll och sämreett som
kompenseras med tillsats tändförbättrare.måste en av

litteraturstudiez bekräftar endastnyligen genomfördEn att ett
omfattarantal undersökningar utförts,begränsat motorpara-som

användning alkoholl-meterstudier emissionsmätningar vid avresp.

2 TFBoch etanol. Dnr 93-61-litteraturstudie blandbrânsle bestående dieselEn om av
iTekniska högskolan Lund.för Vânne- och Kraftteknik,742;Lars-Ola Olsson, Inst.
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dieselbränsle till Det framgår ocksåmotorer. försöken inte utförtsatt
på sätt godtagbar bas för bedömningsom miljöeffekternager en av av
blandbränsledrift. Försöken har också varit alltför begränsade för att

klar bedömning påverkanen funktion skall kunnaav motornsav
Däremotgöras. antalet studier emulsioner och tillredningsynes av av

bränslen större.vara

5.2.2 Emissionsbilden från bränsleblandningar

Tillgängliga resultat från undersökningar bränsleblandningar medav
alkoholer i dieselolja ingen fullständig bild effektenger påav
emissionerna och påverkan fordonenspå driftsegenskaper.av I de fall
då undersökningarna skulle ha kunnat värdefulla resultat och erfa-ge
renheter bedömningenär de inte genomförtsatt på efter svenskaett
krav fullgott Dettasätt. minskar möjligheterna bedöma miljöeffek-att

blandbränsleoptionen.terna I några andra fallav har försöksmotorer
vidanvänts undersökningarna, vilket naturligtvis i tjänat syftetstort

med studierna, resultaten inte heller i de fallenmen god bildger en
det praktiska utfallet använda blandbränsletav att alkoholav i

dieselolja till motorfordon.
Den undersökning Australien bäst skulle ha kunnatsom ge

underlag till utredningen i fråga val bränsleblandning inkl.om av
emulgator har inte genomförts på så tillfredsställandeett sätt denatt
belyser effekten på emissionerna använda blandbränsleatt medettav
15 % etanol i dieselolja.

Försök har ändå gjorts i konsultrapporten med utgångspunkt frånatt
de undersökningar bäst uppfyller kraven på välsom att vara genom-
förda till allsidig bedömning effekten emissionernaen påmer vidav
användning etanol i dieselolja.av

De slutsatser dras är det för närvarandeatt saknassom ett om-

APACE 92: APACE RESEARCH LIMITED
Exhaust Emissions of EN-Service Trucks using Diesohol E 15 Compared Dieselto
Fuel. Mack R688RST and Mercedes Benz 2225V; Prepared for and behalf ofonAZTEC Transport and the Manildra Group of Companies, 1992.
Liotta 93: Frank Liotta, Jr, ACRO Chemical C0., Daniel M. Montalvo,

Souchwest Research Institute; The Effect of Oxygenated Fuels Emissions fromon a
Modem Heavy-Duty Diesel Engine SAE 932734 October 18-21, 1993.paper
Reprinted from: Diesel Fuels for The Nineties: Composition and Additives Meetto
Emissions and Performance Needs, SP-994.
Marietta 86: Martin Marietta Systems for the United States Departmentenergy of
Energy; Status of Alcohol Fuels Utilization Technology for Highway Transportation.
A 1986 Perspective. OAK RIDGE LABORATORY, 0RNLSUB85-22007/3.
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miljöeffekter-bedömafor kunnadatamaterialpassandeochfattande att
Egebäcksdieselolja.ialkoholinblandningförbränningvid egnaavna

har därförbildasemissionerochfungerarhurerfarenheter motorerav
osäkerhetgivetvisbedömningarna. Dettaförgrundenutgjort enger

itöroreningskomponenterriktningi vilkengällerbåde vad avgaserna
faktorYtterligareändringarna.storlekengäller påvadochändras en

kapitel allai ärjag påpekatocksåframhålls och attsomsom
medefter mönsterinteoch motortyper sammamotorer reagerar

t.ex.aldehyderemissionsparametrarkritiskavissabränsle. Församma
personbilartillvanliginsprutadindirektkan motortypmotoren

vanligdirektinsprutadsig frånskiljer motorpå sätt ensomreagera
lastbilar.ochtill bussarmotortyp

körbarhet börfordonensmotordetaljer ochpåverkan påVad gäller
detåtgärdas underochidentifieraskunnaproblemeventuella nu

ijagblandbränsleområdet. Som nämntKFB-projektet påpågående
emissionsmätningar planeratsomfattande attavsnitt 5.1 har ge-

dieselolja inom förietanolanvändningvidnomföras ramenav
projektet.

följdändras tilldriftsparametrartillMed hänsyn att motorns av
för olikaolikapåverkan någotärochetanolinblandningen attav

indirekt insprutademellaneffekternaåtskillnad igörsmotortyper en
bådaFörinsprutadedirektoch för motortypernamotorer.motorer

på fysikaliskaställs vissagrundläggande kravdockgäller para-att
skall cetantal,nämnasBland dessabränslet. parametrarhosmetrar

flampunkt.viskositet och
50.högt cetantal 45 Ettkräveritillverkas EuropaMotorer som -

medrisk driftstörningarforinnebärcetantallågtförför enmotorn
följd. För hålla cetantaletaldehyderochkolväteutsläpp attökade som

viskositettillsättas. frågaIbehövatändförbättrarekan omenuppe
krävsinsprutningspumpenbelastning atthård pågrundgäller på av

smörjande egenskaper.godaharbränslet
skallinteseparationfinns dessutom kravblandbränsleFör att en

pålitlig emulga-vilket innebärdieselolja,etanol ochmellan attske en
användas.måstetor
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Emissionspáverkan direktinsprutadepå motorer

Bedömningen är att

utsläppen fossilbränslerelaterad CO, minskar biomasse-av- om
baserad etanol används

partikelutslåppen minskar i relation till halten etanol i bränslet-

nivån kväveoxidutsläppenpå NO påverkas endast marginellt-
uppåt eller neråt, troligt neråt cetantaletmest hålls påom uppe
acceptabel nivå

Noz-andelen NO, ökar någotav-

utsläppen kolväten ökar något, särskilt sänkningenav- om av
cetantalet inte kompenseras

utsläppen aldehyder ökar någotav-

utsläppen oleñner särskilt eten ökar någotav-

partikelbundna PAH minskar i relation till minskningen- av
partikelutsläppen
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insprutadeindirektEmissionspdverkan pd motorer

Bedömningen är att

CO, minskar biomasse-fossilbränslerelateradutsläppen omav-
etanol användsbaserad

minskarpartikelutsläppen-

minskarkväveoxidutsläppen något-

NO, ökar någotNOz-andelen av-

särskilt sänkningenökar något,kolvätenutsläppen avomav-
kompenserascetantalet inte

ökaraldehyderutsläppen av-

vid användningsärskilt eten ökar någotolefmerutsläppen av-
blandkomponentetanol somav

minskningentilli relationminskarpartikelbundna PAH av-
partikelutsläppen

de olikabetydelsenVägning vad gällerföljandegörsI rapporten av
parametrarna:

betydelsefullminskning bedömsKoldioxidutsläppets omsom
dieselbränslemarknaden.andelblandbränsleoptionen får stor aven

särskilt be-bedömspartikelutsläppenminskningEn somav
tätortstrafik.itydelsefull för fordon

nackdel, dockbedömsaldehydutsläppenökningenEn som enav
används.metanolanvändsetanolmindre än omom

betydelse-särskiltbedömsPAH-utsläppenminskningEn somav
tätortstrañk.ifull för fordon
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Som framgått kapitel l kommer dieselmotorn inteav kunna klaraatt
framtida utsläppskrav katalytiskutan avgasrening. Ett problem dockär

måste arbetaatt så lågmotorn kväveoxidbildningatt sker. Inom några
år kommer det för kommersiellt bruk finnas katalysatoratt en som
även reducerar dessa utsläpp. Alkoholerna öppnar möjligheter för
katalytisk rening de inte upphov tillatt partiklar,genom bådeger som

katalysatornsstör arbete och påverkar användningen EGR Exhaustav
Gas Recirculation System.

Bränsleförbrukningen i volym räknat ökar väntat,som men
omräknat till energiekvivalenter skillnadenär liten mellan alkoholin-
blandad dieselolja och oblandad dieselolja. Slutsatsen i litteraturstudien
Olsson 93 är resultaten från den refereradeatt undersökningen visar

det går tillsättaatt till 25 %att etanol i konventionelltupp
dieselbränsle, tillsätter lösningsmedelemulgatorettom man samt en
tändförbättrare.

Erfarenheterna från de redovisade motorprovningarnaovan se
fotnoter 120 visar bl.a. verkningsgraden förs. att de olika bränsle-
blandningarna i likaär med verkningsgradenstort sett för oblandad
dieselolja för blandningenutom med 30 volymprocent, visar ettsom
avvikande mönster med betydligt lägre värden för effektiva medel-
trycket mellan lägsta och högsta effektiva medeltryck. Under for-
sökens inledning uppstod även problem med kärvande spridarnålar
vilket löstes tillsats Smörjmedel i bränslet.genom ettav

Det käntär inblandning alkoholatt i dieseloljan kan leda tillav
störningar i förbränningsförloppmotorns sig till kännasom ger som
mätbara variationer från förbränningscykel till förbränningscykel.
Variationerna är större vid låg motorbelastning och särskilt vid högt
varvtal vidän hög belastning och högre varvtal och det kan därför
sägas, det troligenatt är nödvändigt använda någon formatt av
tändhjälp tändförbättrare fört.ex. klara lugn och stabilatt gång hosen

vid låg motorbelastningmotorn och låga varvtal. En från miljösyn-
punkt acceptabel tändförbättrare kan därför bidra till minskaatt
utsläppen kolväten och därigenom begränsa miljöstörningarna.av

Snabbare nedbrytning alkoholerav

Bionedbrytning spill alkoholer i sker förhållandevisav naturenav
snabbt jämfört med kolväten. Effekterna både i och akvatiskaterrestra

har visat sig bådesystem mindre och snabbare förän spillvara av
bensin och dieselolja.

Slutsatsen med hänsyn är blandbränsleoptionenrapportenav att kan
bidra till vissa miljöförbättringar. Kommande emissionsmätningar på
blandbränsledrivna fordon bör dock inriktas på karakteriseraatt
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vidreglerade emissioneroch ickeregleradebådeemissionema av
och konstantatransientabåde viddriftsförhållanden, dvs.olika

driftsförhållanden.

alkoholinblandningbeskattningtill5.3 Förslag av
anstådieselolja böri

driv-Skatteregler pånuvarandetidigarepåpekat ärSom jag
detutveckling pågår närtill denanpassadeintemedelsområdet som

vad jagmedi likhetTänkbartdrivmedel.alternativa attgäller vore
alkoholin-fördieseloljaiRME äveninblandningförföreslagit av

blandningarvissaantal förfastläggaoljai sådanblandning ett
behandlas påskulle kunnaskattehänseendeikravspecifika som

bland-vegetabiliskaförgällaskallföreslårjagsätt somsamma
bränslen.

drivmedelskomponenterdrivmedel ellerintroduktionenVid av nya
ocheventuella miljö-kvantifieraochidentifieraviktigtdetär att

för i detredogjortjagledning denMedhälsorisker. rapport somav
förväl kändatillräckligaspekterdessa är attjag inteföregående anser

dieselolja.alkoholinblandning ibeskattningavñrgrundenutgöra en
för hälsanriskernabedömaförbiologiskabl.a.saknas attDet tester

min meningenligtkrävsinblandning. Detsådanmed samman-enen
klarlagda.blirsamverkanseffektereventuellariskbedömning därvägd

KFB-projektet.förske inomplanerassådanEn ramen
behovdetföregående finnsi dethar ettSom jag nänmt enav

ickemiljösynpunktochhälso-frånundvikamiljöstyming för attatt
miljö-marknaden. Ettdyker påblandningar separatönskvärda upp

börRMEalkoholer ochinblandningarförklassningssystem m.m.av
mittförgällertidsplandendet inomFörutsattskapas.därför att som

sådanförslag tillframläggaförfinns ettuppdrag att enutrymme
avseendenallai ärKFB-projektetfrånresultatenochklassning att

sådantredovisa hurslutbetänkandet kunnaimöjligt ettdetklara är att
skulle kunnaförslag ut.se
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fortsatta arbetet6 Det

långsiktigt hållbartUtvecklingen6.1 ettmot

transportsystem

bordelångsiktigt hållbartUtvecklingen transportsystemmot ett
föranvändarområdentillverkningsteknik ochutvecklaattvara

skattefrågan.kringfokuseringmindreochbränslenbiobaserade
kräverskala närabränslen isådana störreIntroduktion ettav

användning.tillverkning ochteknik,mellansamspel

handlabränslen kommitalternativadebattenhuvudsak har attI omom
allainte alltiduppfyllerolika slag. Debiobränslenbeskattningen avav

iför kommaskattereglernanuvarandei de attkravde angessom
innebärskatteinplacering. Dettaförmånligare attåtnjutande enav

medjämförtkonkurrenslägeikommer sämrebränslensådana ett
med högrefallet hängerfossilbränslen. Att så ärdagens samman

iSkillnadertraditionella drivmedlen.deförproduktionskostnader än
har uppfattatsdrivmedel ocksåalternativamellanbeskattningen som

beskattningenkonkurrenssnedvridande. Frågan hurochorättvist om
bensiniblandas indeskall skedrivmedelbiobaserade oavsett omav

i takt medaktualitetökad attkommerdieselolja ellereller att en
marknaden.pådrivmedel introducerasdessaalternativen till

bärkraftigtför långsiktigtstrategi transportsystemregeringensI ett
fossilbränslen.sikt drivasskall kunnafordon på utaningår att nya

bl.a.uppfylla de målbedöms i dag ha svårastTransportsektorn att om
anpassningbuller. Enochklimatpåverkandeutsläppminskade gaserav
människanvadfördet inomså atttransportsystemet ramenrymsav

Detlångtgående insatser.omfattande ochtål kräveroch naturen
åstadkommaför transportsys-i grunden synsätt ettbehövs attnyttett

för dagensmiljön. ställetIochrisker för hälsaninnebärintetem som
utvecklainriktningenskattefrågan bordekring attfokusering vara

baserade påbiobränslenanvändningtillverkningsteknik och av
råvaror.förnyelsebara
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För framtida koncept förett fordon och bränslen krävs iatt
samband med flottförsök intensifiera arbetet med alternativa bränslen.
En del i detta arbete är studera möjligheternaatt i befintligaatt
fordonsflottor använda inblandning i bensin eller dieseloljaen men
även drift med ickefossila bränslen, i de flottförsökrena t.ex.som

bedrivs i KFBzs regi.som
Introduktionen alternativa bränslen i skalastörre kräverav enligt

min mening nära samspel mellanett teknik, tillñrsel och användning.

6.2 Bättre hållbarhet på och lcringunustningmotorer

Uppmärksamheten vid användningen olika biobaserade bränslenav
eller inblandning bör inte bararena inriktassom på- ett-

beräknat nettotillskott koldioxid även på effekternautanav på
och dess kringutrustningmotorn så inte onormala försämringaratt

härav leder till högre avgasutsläpp.

För användningen olikaatt biobaserade bränslenav ellerrena som-
inblandningskomponent skall kunna fullvärdigtanses ettvara-
alternativ till fossila bränslen krävs inte bara goda miljöegenskaper,

beräknat nettotillskottett koldioxid,som även använd-av utan att
ningen bränslet inte efter viss tid orsakarav onormala försämringaren

och dess kringutrustningmotornav i sin leder till högretursom
avgasutsläpp. Hälsoeffekterna har också betydelse.

Bil- och motortillverkare i dagslägetär negativa till användaatt
blandningar i inte konstrueradeärmotorer härför. SverigeIsom beror
det tillverkaransvaretpå myndigheternagentemot och hållbarhetskra-

konsumenten. Somgentemot framgårven avsnitt 2.4.2 bedrivs iav
Frankrike omfattandeett såvitt låginblandningprogram högstavser en
5 % RME i dieselolja. Den franska biltillverkarenav Renault har
krävt den pågående försöksverksamhetenatt förlängs med hänsyn till
de oroväckande långtidseffekter på kunnatmotorn upptäckassom
hittills. Man sigmotsätter obligatorisk inblandning. Fören tunga
fordon har tillverkaren tills vidare sig all inblandningmotsatt RMEav
i dieselolja. Prov med bränsleblandningar i fordon har hittillstunga
ackumulerat 15 000 mil, vilket alldeles för kortanses vara
körsträcka för kunna dra några slutsatseratt det använda bränsletsom
långtidseffekter, särskilt åkerinäringen kräver livslängdsom en

100 000 mil för kommersiella fordon.
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detskrivit tillvidareACEA harbilorganisationeneuropeiskaDen
aktuellaför deuttryckt sinochindustridepartementetfranska oro

bränsleblandningama.
sammanfattaskanfranska RME-programmetdetUtvärderingen av

följande slutsatser.i
RME-in-varierande mängdsidanpositivadenSåvitt avavser

i fråga100 % kan konstateras50 och20, 30,0,5, 10,blandning om
intestandarddiesel MK 3 den% itill 5låginblandning attuppen

Hållbarhetsprovningföroreningar.regleradeutsläppenpåverkar av
inteuppvisade någrafordonstlottorbilar itestbränsle ochimed motor

ocksåharDenoch skador påi slitageresultatavvikande motorn. en
kunde inte%. Vidaremed 5reducerasPAHinverkan påpositiv som

bränsleinsprutningssystemet. Förupptäckas påslitageonormaltnågot
reformulering.heller någonintestandarddiesel krävsiinblandning

Ävenadditiv.särskildadockklimat fordrarkalltegenskaper iDåliga
intensivtköldegenskapernamedhar problemScafi Miljö AB ettmen

köldegenskaper.rapsmetylestemsför förbättraarbete pågår att
i franska RME-program-märkas detkunderesultatnegativaDe som

nedsmutsningonormalmedfördelåginblandningenbl.a. attmet envar
Även kundesmörjoljanutspädninginsugningsventilerna.på aven

troligen ändrarvilketockså,påverkasInsprutarnakonstateras.
Ljudnivån frånin i cylindern.insprutningsbildenutseendet på motorn

vid2 dBAlåginblandning och medvidytterligare l dBAmedökar en
inblandning.ZO-procentig

oljan sker.skumbildningökad tendensfinns ocksåDet att aven
skumning kan tyda pådåanvändare,nackdelDetta avsom enanses

tenderarföroreningaroregleradeUtsläppeniandra brister motorn. av
med aldehyder. Detfalletliksomanvänds, ärkatalysatoröka näratt

Biologis-bränsleförbrukningen.ökarmed RMEenergiinnehålletlägre
utförts.har inteka tester
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6.3 Bilindustrin

Med hänsyn till långtidsegenskapemaatt och effekten på motorer-
och avgasreningssystemets hållbarhet dåligtnas är kända vid

användning alternativa bränslen finns det motståndav ett mot
sådana bränslen bland biltillerkare och oljeproducenter. I Sverige

konfliktenär mellan tillverkaransvaret samhället ochgentemot
hållbarhetskraven bilköparen pågentemot avgasreningens funktion
uppenbar. Ett miljöklassningssystem kräver både ochatt motorer
bränslen optimeras för komponenterna tillsammansatt skall kunna
bidra till långsiktigt hållbartett transportsystem.

Miljöklassystemet för dieseloljor etablerades för stimuleraatt
användningen bränslen i tätorter för skapaav renare bränslensamt att

detgör möjligt installera reningsutrustningsom att mötersom
långtgående avgaskrav i fordon.tunga

Systemet med miljöklasser för bilar omfattar förutom gränsvärden
för avgasutsläpp för de klasserna äventre utökat tillverkaransvarett
både bilköparen ochgentemot samhället jfr avsnittgentemot 1.2.5.
Bestämmelser härom finns i bilavgaslagen 1986:1386. Avgas-
reningen omfattas krav funktionsduglighetpå och hållbarhet.av Det
innebär i korthet motortillverkaren kostnadsfrittatt för bilköparen skall
åtgärda den underkännsmotorn vid löpande kontrollom underen en
i bilavgasbestämmelserna specificerad ålder och körsträcka. Efter
hållbarhetskontroller kan tillverkare bli skyldiga återkalla ochatt
åtgärda alla fordon med viss motorfamiljmotorer av gränsvär-en om
den vid fullständiga urval representativaettavgasprov inteav motorer
innehålls. innebärDe i korthet tillverkaren ekonomisktäratt ansvarig
för behov reparationer fordonet. Bränslevalet harav härvidav stor
betydelse.

Med hänsyn till långtidsegenskapernaatt och effekten hållbar-på
heten olika alternativa drivmedel dåligtär kändaav finns det i dag
bland biltillverkare negativ attityd till alternativa bränslen. Sverigeen I

konfliktenär mellan tillverkaransvaret och hållbarhetskraven och
alternativa bränslen uppenbar. Det innebär bl.a. både biltillverkareatt
och oljeproducenter starkt sigmotsätter fordonen körs på altemati-att

bränslen eller blandbränslen och hävdarva de skall köras på detatt
bränsle blivit godkända för.motorerna Jag återkommer till till-
verkaransvaret i det delbetänkande jag enligt direktiven skall lägga
fram såvitt vidareutvecklingen miljöklassystemetavser för bilarav
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har här velat lyfta fram bilindustrins på vegetabiliskamen syn
blandbränslen.

6.4 Miljöklassningssystem för alternativa bränslen

behövs

Nuvarande skatteregler för oljor inte anpassade för alternativaär
drivmedel olika slag. särskiltEtt miljöklassningssystem förav
sådana bränslen behöver utvecklas liksom mätmetoder, eventuellt
baserat på råvaran till drivmedlet förnyelsebar eller inte.ärom

uppenbart nuvarande Skatteregler inteDet anpassade till denär äratt
utveckling det gällerpågår alternativa drivmedel.när Jagsom avser

vegetabiliska oljorhär både och alkoholer metanol och etanol ochsom
inblandning dessa i dieselolja. Andra alternativ gasdrift, eldriftärav
och för några.vätgas nämnaatt

fråga väsentligEn miljöklassningär äratt tasom upp om en av
biobränslen grundasbör på andra egenskaper hos bränslet demän som

aktuella vad gäller mineralolja. Skall det nuvarande ändrasär systemet
eller kompletteras med andra dem gäller föränparametrar ettsom
renodlat dieselbränsle Vi talar här olika produktertvå medom men

användningsområde, dvs. drivmedel i dieselmotorer.samma som
Vidare ställningdet angeläget till blandbränslen börär att ta om

efter blandningens hela egenskaper eller efterklassas de olika
beståndsdelarnas egenskaper. ifall förDet kravenär värt att notera att
miljöklassinplacering endast fossildelen blir i principdetavser

uppgifteromöjligt kontrollera bolagens vad har blandatsatt om som
ihop. endast den färdiga produkten kan undersökas.Det är som

fossildelen får lita lämnade uppgifter.Angående på För bolag iman
vissa uppgifterSverige kan kontroller lämnade göras,av men

svårigheter vid kontroll importerade bränsleblandningar.uppstår av
kravspecifikation kan komma bli europeisk standardDen att ensom

innehåller helt andra fördelningar de här aktuella bränslena.än
det beskattningenHandlingsutrymmet gäller alternativbrärtslennär av

delvis begränsat med hänsyn till behovet harmonisering medär enav
EG.
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COZ-utslappen bar avgörande faktorvara en

Klimatfrågan intar särställning i miljöarbetet. Utsläppenen av
klimatpåverkande har effekt de sker.oavsettgaser samma var
Problemet således globalt.är Koldioxidutsläppen begränsas.måste

Från flera håll har framförts avgörande för miljöklassningatt en av
biobaserade bränslen bör den råvara utgör grunden förvara om som
drivmedlet fömyelsebartär eller inte.

Som led i minska koldioxidutsläppen ingårett iatt regeringens
strategi fossila bränslenersätta med bränslenatt inte någotsom ger
nettotillskott koldioxid. Samtidigt förutsätter introduktionav en av
biomassabaserade motorbränslen energiåtgången i de bräns-att nya
lenas produktions- och förädlingsled förhållandevisär låg.

RME fömyelsebartär bränsle tillgångenett begränsadärmen
eftersom det finns övre för hurgräns oljeväxtodlingen kanstoren

Äveneller får paraffindieseln finns i begränsad mängd.vara. en
Förutsättningar introduceras i skalastörre saknasatt därmed. Jag vill
här också fästa uppmärksamheten på rapsolja också kan användasatt
inom smörjoljeområdet.

Enligt uppgift från Trafik- och Klimatkommittén diskuteras hur
utsläppen koldioxid skall kunna begränsas. Tankar finnsav m.m. om
dels generell koldioxidskatt baserad på kolinnehållet i fossilaen
bränslen och successivt skall kunna höjas, dels på införasom att en
särskild drivmedelsskatt trafikskatt biobaseradepå bränslen, som- -
har funktion dieseloljeskatten enligt principen trafikenssamma som om
kostnadsansvar. Kommittén lämna sina förslag under juniattavser
1994.

Kommitténs slutliga ställningstagande i denna del kommer haatt
betydelse för hur det framtida instrumentet för stimulera ökadatt en
användning biobränslen och övrig hushållning med fossila bränslenav
skall utformas.

Med hänsyn härtill och det nuvarande miljöklassystemetatt för oljor
bygger på andra egenskaper demän kan aktuella försom vara
biobaserade bränslen jag eventuell miljöklassningattanser en av
biobränslen behöver utredas ytterligare. Underlaget från de under-
sökningar hittills gjorts vad gäller hälso- och miljöeffekterna ärsom
begränsat och slutsatserna måste därför användas med försiktighet.

Det råder också osäkerhet och analysmetoderen om prov- ut-
arbetade för fossila bränslen applicerbaraär biobränslen.på Med
hänsyn till avsaknaden adekvata mätmetoder för biobränslen måsteav
sådana fram innan det möjligtär medtas säkerhet kunna lägga fastatt
de biologiska effekterna biobränslen. Dessa frågetecken behöverav
rätas ytterligare tekniska och vetenskapligaut utredningar. Jaggenom
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förslagmedslutbetänkandet möjligt återkommaidärför att omavser
utformat.tänkaskansådanttill hur systemett vara

integrerasmåsteFordonsteknik och bränslen6.5

drivmedelsproducen-ochbiltillverkaremellansamarbeteutökatEtt
bränslesnålare bilarför åstadkommanödvändigtär att somter

utsläpp. Denmycket lågaförorsakarbränslendrivs med som
det möjligtdieseloljamiljöklassad görtillgången på attallmänna

samhällets sida.frånkravdessa högreställa

kriteriermiljöhänsyn mångaprocessutveckling ärochprodukt- ettI av
skallskall tillgodoses. T.ex.omfattningmindreelleri större ensom

lågaenergieffektivitet medochprestandakombinerabilmotor
tekniskatillförlitlighet. Denhögbuller ochlågtavgasutsläpp,

ifortlöpande avgasutsläppenreduceratillbidrakanutvecklingen att
därförutvecklas. krävsmotorfordon Detmed ettsamband att nya

drivmedelsproducenter. Denochbiltillverkaremellansamarbeteutökat
produkter kanhög kvalitettillverkarbilindustrinsvenska avsom

internationella utveck-marknadenposition denpåsinförbättra om
bilar med bränslenbränslesnålare drivsalltlingen går sommot som

utveckling tillutsläpp. Kommer inte dennalågamycketförorsakar
biltillverkning kommerkanske intelångtsådet gå attstånd kan att

i dag ochTrafikstockningarden ärindustridomineradeden somvara
innebära nyttotrafik kankanmiljö endastochhälsapå attpåverkan

framtid,i näraoch privatbilismen begränsastillåtaskomma omatt en
inte något görs.

detdieselolja ärgörmiljöklassadallmänna tillgången attDen nu
fordonstillverkarnapåkunna ökade krav attpraktiskt möjligt ställaatt

reningstekmik.fordon medintroducera senaste
introduceraoljeindustrinhar nyligenVolkswagen attuppmanat

%0,05tillsvawelhaltenreduktiondieselbränslen. Enbättre maxav
%.minska med 7skullepartikelemissionernainnebäraskulle att

bilarutvecklamöjlighetendessutom den endaVolkswagen attattanser
0,24mpg-bilarbränsleförbrukning 100lågmed motsvararextremten
medtillsammansbränslekvaliteterbättreintroducera10 kml är att

spridare.bränsleinsprutningspumpar ochnya
biltillverkareeuropeiskasammanslutningACEA är avsom en

skullebränslestandardförslag tillderas accepterashävdar att en nyom
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de gasformiga utsläppen kunna reduceras med till 40 % ochupp
partikelutsläppen med till 30 %.upp

Utvecklingen modern förbrärmingsteknikav en och katalysatorer
måste också påskyndas. Som jag har nänmt tidigare kommer jag i det
delbetänkande vidareutvecklingsom miljöklassystemetavser en förav
bilar visa huratt motorutvecklingen skall kunna kopplas till bränsle-
specifikationer för minska avgasutsläppen.att
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yttrandenSärskilda

Gunilla Näsmansakkunniga1 Av

förhållande till deiuppfyller,blandbränslen parametrarVegetabiliska
kriterier förinte allamiljöklassningen,nuvarandeför dengällersom

miljöklassenligtskatttill följd härav2 ochellermiljöklass 1 uttas
miljöklass-inuvarandehar förstUtredningen prövat parametrarom

blandbränslenavegetabiliskadeförändrasbör manattsystemet passa
Därefter harlämplig.lösningen inte ärdentillkommit framhar att
vegetabiliskabehandla detmöjligheternaundersöktutredningen att

medjämställasbränslet skall kunnasådantblandbränslet sättpå att en
denvaltUtredningen harnärvarande.förmiljöklass änbättre

lösningen.
dockskallolämpliga. Först sägaslösningarna ärbådaJag attanser

ochtydligt redovisat de mångaharochklartmycketutredningenatt
tillupphovblandbränsle närvegetabilisktproblem gerstora som

utredningsmaterialMed detfordonsdrift.föranvändsbränslet som
förden naturliga slutsatsendockbordetagit framutredningen

klartvegetabiliska blandbränslena ärdeuttalavaritutredningen attatt
heltutredningens vilketsyfteOm är,fordonsdrift.förolämpliga

vegetabiliskaföranvändningsområdetbegränsaframgår,klart att
detfinnsmotorredskap, traktorer sådrifttillblandbränslen m.m.av

problem deredovisatsDe närutreda.svårigheterflertal att somett
torde ifordonsdriftvid stortblandbränslena användsvegetabiliska vara

motorredskap,driftförbränslet användsdesamma när avsom
skallhurproblemvidareuppkommertraktorer Det manm.m.

för andra,användsbränsletanvändningsområdet såbegränsa att
definieraomöjligtdetändamål.olämpliga, Dessutom är atttydligen

bestämmandeproduktspecifikation med paramet-innanbränslet aven
hellerfinns intebestämtshardessaframtagen. Innanär parametrarrar

berördaförbestårbränsletvarikontrolleramöjlighetnågon att
blandningarna finnsmärkningtillMöjlighetenmyndigheter. menav

Medytterligare.utredasbörflera problemi siginnefattardetta som
hämmasbränsletdefinieraförhar valtutredningenlösningden att

medblandbränslenvegetabiliskaövrigautvecklingenockså armanav
sammansättning.

135



Särskilda yttranden sou 1994:64

Med hänsyn till alla de problem här redovisats och enligtsom som
min uppfattning, inte tillräckligt analyserats borde utredningen avvakta
med lägga fram förslagatt innebärett miljöklassöverflyttningsom en
för vegetabiliska blandbränslen tills dess fullständigt besluts-att ett
underlag tagits fram.

2 Av Roland Jarsinexperten

RME dyrt, dåligt och miljömässigt tveksamt-

Som i bränslefrågor har jagexpert deltagit i utredningens arbete och
därvid behandlat frågorna utifrån ekonomiska, miljömässiga och
tekniska utgångspunkter. Från dessa utgångspunkter har jag följande

anföra beträffande oljoratt vegetabilisktav ursprung.
Utredaren föreslår särskild skattebehandling två bränslenen av som

innehåller komponenter vegetabiliskt benämnt VME.av ursprung,
Förslagets innebörd är VME-delen bränsletatt liksom ärav nu
skattefritt och dessutom VME-inblandningenatt medför lägre skatten
för kolvätedelen. För bränslet 95% Mkl 5% VMEex + motsvarar
den sammanlagda skatterabatten knutenär till VME 10 krlitersom
VME.

Denna rabatt är ekvivalent till 3,3 7 miljarder forkr varje-
Sverigesprocent utsläpp koldioxid. VMEav har inte någraav

fördelar emissionssynpunkt förutom lägre koldioxidemissioner.ur
Inbesparade emissioner växthusgaser inteär helt lätt beräknaav att

under utredningens gång har värdenmen innebärpresenterats attsom
effekten ligger inom intervallet 0,82-l,78 kr COZ-ekvivalenter literper
RME rapsoljemetylester. Med skatterabatt 10 krliter RMEen av
betyder detta 5,60 12 krkg C02. Detta kan jämföras med koldioxid--
skatten 8är örekg C02 för industrin och 33som örekg CO, för
övriga.

Metodiken subventionera VMEatt två gånger, först totalgenom
skattefrihet och sedan sänkt skatt för kolvätedelengenom när VME
inblandas skulle kunna försvaras blandningen blev bättreom genom
synergistiska effekter. Med VME-inblandning försämras bränslets
emissionsegenskaper.

I betänkandet refereras till skrivelser från Scafi Miljö AB och Agro
Oil AB. Huruvida dessa innehåller uppgifter kan motivera desom
föreslagna skatterabatterna eller icke käntär eftersom handlingarna
sekretessbelagts och inte i utredningen.presenterats
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beskrivning egenskaper kanBetänkandet VME:sger en av som
dyrt och miljömässigtsammanfattas med orden dåligt, tveksamt. Jag

inte stödja förslaget då det inte finns energiekonomisk ellerkan någon
miljömässig grund för subventioner i denna omfattning.

3 NäsmanAv Larsexperten

iNej §11 RME dagens motorer

med allt bättre miljöegenskaper,Bilindustrin utvecklar motorernu
tekniken blir allt komplicerad. ochvilket innebär Motoreratt mer

integrerat där bränslets egenskaperbränslen måste systemettses som
i detta perspektivblir viktigare. bränsleallt Ett oprövat ärnytt en

gjort med RME-bränslenomöjlighet. lilla pekar påDet är attsom
blirmiljöegenskaperna och prestandabåde sämre.

förtjänstfullt redovisat de problem ochUtredningen har på sättett
användningen ihänger med RMEosäkerhet tungasamman avsom

Koksbildning i förbränningsrum, tätnings-fordon. uppstår motorns
förgiftas, körbarhetenmaterial och lacker angrips, katalysatorer

långtidseffekterna inte kända. negativa effekterförsämras, Dessaär
höginblandningarför såväl låg- RME.kan konstateras avsom

Även utredningens skrivningar bränslets miljöegenskaperom
bilindustrin tagit del Framförväl med de harstämmer rapporter av.

kraftiga ökningarna utsläppen kväveoxiderallt vill vi peka depå av av
blandbränslen.mutagenicitet vid användandetoch ökad av

kombination med detnegativa effekter iRME-bränslenas på motorer
fordonen skall innehålla gällandeålagts tillverkaren attansvar som

fordonstillverkaren inte kan RMEemissionskrav gör acceptera attatt
stimuleras bränslemarknaden. Tillverkaransva-via skattepolitiken på

motorfamilj8 eller 500 000 km innebärgäller i år attret om ensom
vid myndighetens avgaskontroll, resultatblir underkänd t ex som av

populationen åtgärdas tillverkaren. Ettfelaktigt bränsle, helamåste av
åtgärden i sig,åtagande medför kostnader, delssådant stora genom

ersättning för förlorad inkomstinte minst de krav på sommen genom
från sitt fordon underhar, därför han måste avstånärngsutövaren att

åtgärden vidtas.den tid
marknaden, liksom varierandedessa bränslen påFörekomsten av

idag till-del länder där bilarna körs hindrabränslekvaliteter i en
tillverkaransvar och certifiera fordon iverkarna från sigpåtaatt ett

miljöklass och1
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Varje skall köras bränsledet den godkänd för.motor är Varje
blandning RME förutsätter speciellt anpassade för dettamotorerav
bränsle. Då, och endast då, uppnås bästa effekt för både miljö och
effektivitet.

Visserligen kan märkning bränslet med böter knutna till felen av
användning troligen hålla bränslet borta från fordon med tillverkaran-

Bilindustrin utvecklar och levererar emellertid också försvar. motorer
andra användningsområden utanför landsvägstraflken där naturligtvis

förgängse funktion och hållbarhet gäller.motornsansvar
Därför viär och motorsynpunkt bränsleemot sämreatt ett nytt ur

med tveksamma miljöegenskaper skattesubventioner stimulerasgenom
in marknaden.på

Öijvall4 Av Gunnarexperten

Vid olika har utredningen diskuteratmöten kapitel 3.3 angående
trafikens kostnadsansvar. Särskilt då den refererade studien Larsav
Hansson missledande flerapå Därför dis-ansetts sätt.som vara
kuterades inom utredningen styrka presentationen studien iatt av
utredningens ställetI blev det detså skulle in irapport. att tas texten

studien endast exempel hurär på kan frågan.att påett man se
Vi har vid sammanträdena framfört starka invändningar demot

beräkningar Lars Hanssons studie Pâ kostnadssidanpresenterar.som
räknas värdena med parallellt trafikavgifternaupp moms som

exklusive Vidare lönsamhetsbedöm-presenteras presenterasmoms.
ningen litet slarvigt med begreppet 100 tals miljarder kr vilket ettger

mellan 1000på 200 och miljarder kr.spann
basisPå Lars beräkningarHanssons framhåller utredningenav att

transportsektorn inte bär sina kostnader vilket vi olyckligt.anser vara
Tidigare beräkningar visar bilismen betalarår 47 á 49attegna per

miljarder kr. Noteras bör, ingårhäri inte de avgifter kommeratt som
från lastbilssidan respektive sidan.buss Andra studier har presenterat
beräkningar bilismen betalar 45 miljarder kr, vilket liggerattom ca
relativt denära beräkningarna.egna

Slutsatsen är, vägtrafiken inte betalarbara sina kostnader efteratt
uppräkning värdet för skador och miljö, betalar än så.utanav mer
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Kommittédirektiv

1993:64Dir.
bilarformiliöklassermedVidareutveckling systemetav

m.m.

1993:64Dir.

1993-05-27regeringssammantxådevidBeslut

statsrådet Johansson,naturresursdepartementet,Miljö- ochChefen för
anför.

Mitt förslag

uppgift övertillkallas medsärskild utredare attföreslår seJag att en
ekonomiskaförtillhörandebilar medför systemmiljöklassystemet

vidare-bedömning hurförunderlag ettutarbetastyrmedel och ett av
utformas.skall kunnautvecklat system

tillverkaransvar,frågor rörvissaocksåskall övervägaUtredaren som
dieselbrânslen.förskattedifferentieringochtillbehörreservdelar,underhåll,

Bakgrund

detanförsklimatpåverkan attåtgärder199293: 179 mot m.m.l omprop.
vidareutvecklas.motorfordon börförmiljöklassermednuvarandesystemet

varandeNu system

förförsäljningsskatterdifferentieradeochmiljöklassermedEtt system
Miljöklassystemet1992.juliSverige den lintroducerades i avserbilar

1991:1481bilavgasförordningenmodeller. l1993 årsmedbilar från och
grundläggande,deMiljöklass 3miljöklasser.definieras motsvarartre

successivtsträngareinnehåller2 och lklassernaochobligatoriska kraven
uppfyllerfordonintroduktionen merpåskynda somkrav. För att av

olikamellan dedifferentieratsförsäljningsskattenharlångtgåendemiljökrav
inteförsäljningsskattendenbeslutatdockhar att nyaRiksdagenklasserna.

modeller.årstidigare1993 ochfordonpåskall tungaut avtas

tillSkäl översyn

medvidareutveckla systemetochövertillskålflerafinns att seDet nu
ettvidareutveckla systemetsombehovetskål attärEttmiljöklasser. av

närmandeSverigesskål ärstyrmedel. Ettmiljöpolitiskt annatverkningsfullt
EG.till
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l l99l92:l70 det europeiska ekonomiskaprop. samarbetsområdetom
EES det avsiktenär kravnivåemaattanges i deatt svenskamiljöklassema
skall till kommande EG-regler där såanpassas är möjligt med bibehållen
miljöambition.

De gällande EG-direktivennu på detta område innebär vissabegränsningarnär det gäller möjligheten nationelltatt användaekonomiska
styrmedel för påskyndaatt introduktionen fordon. Begräns-av renareningama har markerats särskilt tydligt i EG-kommissionens förslag tilldirektiv för avgaskrav för personbilar träda iavsett kraftatt år l996.
Förslaget är ännu inte varförantaget, det år ovisst hur dessabegränsningar
kan komma formulerasatt i det slutliga direktivet. Sverige har i deförhandlingar medlemskap i EGom har inletts begärtson1 nu ävenattfortsättningsvis kunna ha ett med effektivasystem ekonomiska styrmedel.
Resultatet förhandlingarna kommerav påverka utformningenatt ettavsvenskt miljöklassystem.

Samtidigt är det regeringens ambition olikaatt sätt verka för detattinom EG utarbetas ett gemensamtsystemvsom gör det möjligt att ettverkningsfullt sätt stimulera introduktionen bilar uppfyllerav somlångtgåendemiljökrav. Möjligheterna ha inflytandeatt över utvecklingen avbilavgasreglema inom EG har ökatnu svenskattgenom berettsen expertmöjlighet delta iatt [EG-kommissionens förexpertgrupp bilavgaser.
l det svenska miljöklassningssystemet för personbilar motsvarar, somnämnts, miljöklassnyss 3 de grundläggande, obligatoriska avgaskraven.Miljöklass 2 demotsvarar krav införs federalt isom USA 1994 ochmiljöklass l den införda kravnivån TLEV Transitional Low EmissionVehicles i Califomien. Från 1994 års modeller skall delen avnybilsförsäljningen i Califomien uppfylla kraven enligt TLEV. Liknandeklassindelning gäller för lätta lastbilar. Kraven i miljöklass l kan klarasmed sådana bränslen i dag finns på densom svenska marknaden. Enligtproposition 199091: 156 miljöklasser förom fordon skallnya elbilarm.m.hänföras till miljöklass l propositionen det då inteatt fannsangavs någotbehov särskild miljöklassav förfordonen med mycket låga utsläpp, mendet inteatt kunde uteslutas miljöklassindelningenatt i framtiden kan behöva

utökas.

Hållbarhet och rillverkararuvar

De svenska bilavgasreglema ställer krav avgasrcningenshållbarhet
med för tillverkaren avgaskravenuppfylls underattansvar en angiven

bilens livslängd. miljöklassl l och 2 har tillverkaransvaret utvidgats tillav
större del bilens livslängd gällernär det lätta fordon.en av

miljösynpunkt viktigtär det avgasreningen fungerar väl under bilensatt
hela livslängd. Detta kan tillgodoses det ställs krav V31attgenom
tillverkare bilägare.som

Regler tillverkaransvar förutsattshar kunna behållas såval enligtom
EES-avtalet vid svenskt medlemskap i EG. frågaDenna harettsom
behandlats i l99l92:l70, bilagadel lll, 13. modifieringEn deprop. av
regler det möjligtgör utkräva bör dock overvagasmedattsom ansvaret
hänsyn till de allmänna reglerna i EES-avtalet och EG-ralten- Vidare
behöver omfattningen vad gäller avgasrelaterade delaransvaretav
preciseras.
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och tillbehörReservdelar

långtgående till-äri svenska avgasreglemagrundtanke de ettEn
till-1991:1481 gällerbilavgasförordningenEnligt §verkaransvar.

utslâppsbcgrânsandevid utbytebara ägarenverkarens avansvar om
demiljösynpunkt är sämre änfråninte anskaffar delaranordningar som

denbilen utrustad med närdelar var ny.varsom
ienligt vadavgasreningenfungerarsäkerställaFör som uppgesatt att

sinaangivit iNaturvårdsverketharavgasgodkännandetsamband med
iinjustering avseendenutrustning ochA40 bilsföreskifter att en

specifikationawika från denfårfrån utsläppssynpunktinteväsentliga som
skallVidarefordonstyp.motorfamilj ochavgasgodkändgäller för aktuell

funktionsdugligt skick.iutrustningen vara
regeringens1990septemberden 14Naturvårdsverket lämnade

avgasgodkännandeförtill hurförslaguppdrag systemett avett
utformas. Systemetskulle kunnaoch tillbehörkomponenteravgasrelaterade

bilavgasförordningenbilavgaslagen ochisäkerställa kravenskall att
används. Fleraoriginaldelarandra komponenter änuppfylls även om

dyrbart.för komplicerat och Avremissinstanser ansåg att systemet var
införas.bordeNaturvårdsverketinte hellertyckteskål systemetattsamma

ochavgasrelateradekomponenternågra EG-regler förfinns inteDet
liknar Naturvårdsverketsnationella reglerhar docktillbehör. Tyskland som

påverkar gällandeSveriges tillhur nårmande EGgenomgångförslag. En av
reservdelaroch tillbehör behöver göras.avgasrelateraderegler försvenska

Sverigetillverkaransvaret ikatalysatorbilama omfattasförstaDe avsom
Undersökningardå tillverkaransvaret upphör.sig ålderbörjar dennärma

håller livslängd.inte under bilens helamånga katalysatorervisathar att
tillverkaransvaretbilen inte omfattas drabbar kostnaden förNär längre av
katalysator i många fallkatalysatorbyte bilägaren. är kostsamt, ochByte av

hållas förangeläget kostnadernakan Ett särskilt hurdet är att systemnere.
miljöambition skallbibehållen kunna ställas utbyteskata-krav med

i originalutförande,behöver därför angeläget.lysatorer, de ärattutan vara
från håll önskemål möjligthar flera det skallDet rests att attom vara

ingår i avgasgodkändasälja inte den fordonstypen. kantillbehör Detsom
hitta formeranledning försöka för förenklatdärför finnas god-att

utrustningkännandeförfarande för avsedd förär bilar avanceradutansom
tillverkaransvaret.omfattasinte längreavgasreningeller avsom

Övriga frågor

l992l93zl92 utredningenI sänktdieseloljeskatt attprop. m.m. angesom
miljöklassning 199293:179fordon iaviseratsom av prop. omsom

åtgärder klimatpåverkan användningenskall övervägamot om avm.m.
blytillsatser i bensin helt undvikas skatte-bör kunna samt om
differentieringen olika beträffande dieselbrånslenmellan miljöklasser

justeras.behöver Frågan blytillsatser har redan behandlats avom
Naturvårdsverket i föreslå miljöklasser förredovisningen uppdragetattav
bensin. förEn utvärdering skattedifferentieringenmedsystemetav
dieselbrânslen dockär angelägen.
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Uppdraget

En särskild utredare bör tillkallas för över miljöklassystemetatt se i sinhelhet med tillhörande försystem ekonomiska styrmedel och för attutarbeta underlagett för bedömning hur vidareutvecklatettav skallsystemkunna utformas. Utredaren skall också överväga vissa frågor rörsomtillverkaransvar, underhåll, reservdelar, tillbehör och skattedifferentieringför dieselbränslen. Med utgångspunkti resultatet Sveriges förhandlingaravmedlemskapi EGom bör i utredarensuppdrag ingå följande uppgifter:Overväga kompletteringom en miljöklassema medav hänsynstagande
till utsläpp koldioxid ärav verkningsfulltett och från olikautgångspunkterekonomiskt försvarbart sätt minskaatt dessautsläppoch i så fall föreslå sådanakompletteringar.
Overväga definitionenom miljöklassema börav kompletteras medhänsynstagandetill utsläpp andra skadligaav ämnen än de somregleras i dag och i så fall föreslå sådanakompletteringar.
Overväga hur kompletteringen miljöklassystemetav med enmiljöklass eventuellt fler med mycket långtgåendemiljökrav kan skedel isom en ett för påskyndaprogram introduktionenatt fordonavmycketsom lågagenererar utsläpp, varmed i första hand avsesfordon inte drivs med bensin ellersom dieselolja. förslagEtt till
definition sådan miljöklass eller sådanaav miljöklasseren bör i så
fall lämnas.
Överväga hur avgasreningens funktion under bilens hela livslängd
skall kunna säkerställas lämplig kombinationgenom en avhållbarhetskrav med tillverkaransvar i miljöklassema och Ökatett

för bilägaren underhållaansvar bilen.att Metoder för stimulera tillatt
underhåll äldre fordon bör studeras.av

5. Skisseraolika förslag till lösningar till kan fungerasystem som somverkningsfulla miljöpolitiska styrmedel och där förslagen kan
användas underlag i expertdiskussionersom inom för EES-ramen
avtalet och vid framtida diskussioner inom EG om gemensammaregler. Medlemskapsförhandlingarnabör därvid följas noga.Föreslå lämplig utformningen de svenska reglernaav omtillverkaransvar med hänsyn till EES-avtalet och eventuelltett
medlemskapi EG.
överväga7. och lämna förslag till hur ett med kravsystem på
avgasrelateradereservdelar och tillbehör bör utformas, särskilt i fråga

utbyteskatalysatorerochom med särskild hänsyn till konsekvenserna
närmandeett till EG.av Förslagets konsekvenser för den svenska

bilavgaslagstiftningensregler för tillverkaransvar skall därvid belysas.
Föreslå förenklatett godkännandeförfarandeför tillbehör avseddaför
bilar inte har avanceradsom avgasrening eller inte längresomomfattas tillverkaransvaret.av
Utvärdera hur med miljöklassersystemet för dieselbrânslen har
fungerat och överväga skattedifferentieringenom mellan olika
miljöklasser behöverjusteras.

De lämnadeförslagen bör utformas så de inte innebäratt sänkningen avSveriges ambitioner på miljöområdet. De ekonomiska konsekvensernaavlämnade förslag skall analyseras och redovisas. Detta gäller såväl de
samhällsekonomiska effekterna i effekternastort för myndigheter,som
tillverkare, importörerdistributörer användare.samt Förslag lämnassomskall utformas sådantett sätt enkelhet iatt regelsystemetfrämjas och att
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förutsätterförslagengenomförandeOmunderlättas.administrationen ett av
innehållaredovisningenbörförordningar,ochlagari berördaändringar

ändringar.sådanaförslag till

arbetsformerTidsplan, m.m.

ochNaturvårdsverketmedsamverkaniskall ske näraUtredningsarbetet
medsamordnasbörArbetetorganisationer.myndigheter ochberördaandra
skallArbetetområde.dettaberörskatteomrâdetinomutredningarde som

under3 och 5punkternabeträffandesärskiltsamordnasdärutöver
1993:01utredningen Kmed attrubrik Uppdragetovanstående om

trafiken.frånkoldioxidutsläppenbegränsa m.m.av
uppdraget rördeldelredovisning denskall lämnaUtredaren somavaven

styrmedelekonomiskaförbilar med tillhörandeförmiljöklasser systern
innehålla delardeskall1993. Delredovisningen3l decemberdensenast

EG-förhandlingama ochitill lägetredovisa med hänsynmöjligaär attsom
uppdraget bör lämnasSlutnedovisning helautvecklingen i EG. senastav

1994.30 juniden
kommittéer ochdirektiv till samtligaregeringensbör gällautredarenFör

1984:5,inriktning dir.utredningsförslagensutredaresärskilda om
1988:43dir.utredningsverksamheteni attangåendeEG-aspekter samtom

1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisa

Hemställan

jag regeringenanfört hemställerjag hartill vadMed hänvisning attnu
naturresursdepartementetMiljö- ochchefen förbemyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
miljöklassystemet bilar medföruppgift över1976:119 med att se-

styrmedelekonomiskaförtillhörande system m.m.,
sekreterare biträdeochsakkunniga,besluta annatexperter,att om

utredaren.
skall belastabeslutar kostnadernaregeringenjagVidare hemställer attatt

Utredningaranslaghuvudtitelnsfjortonde m.m.

Beslut

bifaller hansövervägandenochRegeringen ansluter sig till föredragandens
hemställan.

naturresursdepartementetMiljö- och
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2;48srKopia:
m, 7 n,[7; iREGERINGSBESLUT 39 JFINANSggg
Eåêl 318993DEPARTENIENTET 1993-09-30 Dnrlää

370593
Dossier 632

scafi Miljö AB
Östra Hamnen

LIDKÖPING531 87

energiskatt ansökannedsättning ellerAnsökan omom av

i skrivelser juliScati Miljö och denhar denAB 1en
påi nedsättningaugusti första hand yrkat199326 av

onergiskatt med stöd lagenallmän kap.9 S4av
prisreglerin savgifterpunktskatter och1984:151 om

på så i scafi ingden bränsletsätt endeatt 101
till miljöklassmineraloljan hänförs periodenunder1

augusti decemberden handden 1993 31 I andra1994.1 -
lagenhemställthar bolaget att 10 S 1957:262 om

såenergiskatt ändras attallmän motsvarande effekt
uppnås. stöd för ansökan har bl.a. detanförts attsom

på kokpunktsintervall krävs förkrav attsom en
till miljöklassskall hänförasoljeprodukt saknar1

därmed färdigarapsmetylester och förför denrelevans
bränsleblandningen.

åtgärdingenvidtar anledningRegeringen medannan av
kopior överlämnas till utredningenskrivelserna än att

vidareutveckling medsystemet1993:08M avom
bilar Utredningenför bör behandlamiljöklasser m.m.

dieselbränslenfrågan miljöklasser för med förtur.om

På regeringens vägnar

LundgrenBo

BergqvistAgneta

tillKopia
vidareutvecklinggtredningen H 1993:08 systemetom av

miljöklasser §§r.b1I§{ kepiqr handlingarmed P;m- av
bifogas
Jordbruksdepartementet
Miljö- naturresursdepartementetoch
Riksskatteverket
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Lülqga 3SOlI199M64

;$n:i575Kopiaá
FnvANs- 4o;;%.s2;zp REGERINGSBESLUT ,
DEEUUEMENTET3 372993Dnr1993-09-30

Dossier 632

OilAgro AB
Box 30192

STOCKHOLM104 25

energiskatt ansökannedsättning ellerAnsökan omavom
gngggiskagt1 gllmgngggging laggn 1g§7;2§2 gm

ii skrivelse augustioil denhar 1993AB 27Agro en
på energiskattnedsättning allmänhand yrkatförsta av

punktskatterkap. lagenstöd 1984:151med 9 4 s omav
på såprisregleringsavgifter isätt denattoch

ingående miljöklassmineraloljan tillhänförsbränslet
augustiperioden decemberden den1993under 1 311 -

lagenandra hand har bolaget hemställt att 10 SI1994.
såenergiskattallmän ändras att1957:262 om

uppnås.motsvarande effekt

åtgärdvidtar ingen anledningRegeringen medannan av
kopia överlämnas tilldenskrivelsen än att av

vidareutvecklingutredningen 1993:08 systemetM om av
bilarför Utredningenmiljöklasser börmed m.m.

frågan miljöklasser dieselbränslenför medbehandla om
förtur.

På vägnarregeringens

LundgrenBo

BergqvistAgneta

tillKopia
vidareutvecklinqUtredningen M 1993:08 avisystemetom

miljöklasser bilarför kopior handlingar.. med m.m. av
bii°9aS
Jordbruksdepartementet
Miljö- .mn naturresursdepartementet
Riksskatteverket
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