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Remissvar från Gröna Bilister 28 oktober 2012

Remissvar på
–
Nya CO2 krav för personbilar och lätta lastbilar

Sammanfattning
Gröna Bilister välkomnar EU kommissionens förslag till koldioxidkrav på fordon och lätta
lastbilar. Det är bra att visa på framförhållning, det ger tydliga spelregler för samhället. Men vi
saknar flera grundläggande aspekter i kommissionens förslag, och menar att det är extra viktigt
att just Sverige driver dessa frågor i dialogen.
De senaste åren har vi börjat se en förändring av transportarbetet, inte minst för lätta fordon.
Det höga oljepriset och EUs krav på bilindustrin har lett till energiförbättringar av aldrig
tidigare skådat slag. Vårt tågresande/pendlande har ökat på ett unikt sätt. IT ger oss möjligheten
till flexibelt resande, vilket skapar möjlighet till hemarbete och en möjlighet att optimera
resandet.
Våra kommentarer i sammanfattning:
 Kommissionen står kvar vid en linjär kurva som är viktbaserad med en viss lutning.
Gröna Bilister avvisar såväl den viktbaserade kurvan som den linjära approachen. Vi ser
inga särskilda fördelar med tunga fordon och menar därför inte att de ska tillåtas ha
högre utsläpp. Vidare menar vi att de klimatmässigt bästa och sämsta fordonen behöver
en tydligare stimulans respektive ett högre beting för att påskynda omställningen än vad
en rent linjär modell kan ge.
 Biodrivmedel är en viktig del av omställningen, inte minst i Sverige. Det saknas helt
referens till om fordon faktiskt kör på drivmedel som reducerar klimatpåverkande
utsläpp med upp till 80%. Den partiella stimulans som bl.a. den svenska regeringen
förhandlade fram för biobränslebilar verkar vara helt borttaget, trots att det behöver
förstärkas – inte minst för att uppnå EU:s egna mål för förnybar energi.
 En delmängd i biodrivmedelskravet är låginblandning av förnybara drivmedel i fossila.
Sverige är pionjärer på inblandning av hydrerad biodiesel, med tre bolag som
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konkurrerar om en ur EU synpunkt unika klimatprestanda. Det är helt orimligt att en
inblandning av relativt höga nivåer av biodiesel HVO, i nuläget upp till 27% med
potential för ännu högre nivåer, inte syns i EUs kurva. Här kan kommissionen basera
sig på de konsensus data som arbetats fram avseende Well-to Wheels data (WtW), som
ger emissioner från förekommande bilmodeller med olika bränslen.
 En stor del av energieffektiviseringen av fordonen kommer att komma från
hybridisering. För att uppnå klimatreduktion måste den el som används vara
miljö/ursprungsmärkt el.
 Superkrediter slår fel och uppmuntrar till en osund optimering. Skall de finnas kvar bör
de av konkurrensneutrala skäl gälla alla fordon som med kombination av biobränsle och
teknik når detta mål.

Inledning
Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation bistår vi gärna med förslag till hur
transporternas miljöpåverkan kraftfullt, skyndsamt och kostnadseffektivt kan minska. Vi har
alltsedan vårt grundande haft detta som huvudfokus och har i åtskilliga remissvar och flera
egna skrifter gett omfattande förslag på hur detta bäst kan ske. Vi har också återkommande
angivit att det behövs en övergripande handlingsplan och moderniserad handlingsplan för detta.
Vi väntar ännu.
Vår utgångspunkt, och därvidlag skiljer vi oss från mer traditionella bilistorganisationer, är att
Sverige ska vara en föregångare i omställningsarbetet. Vi är övertygade om att världen behöver
föredömen att inspireras av, en roll som Sverige delvis axlat de senaste åren, men också att det
är lönsamt för ett land som vårt att profilera sig som pådrivande inom hållbara trafiklösningar. I
detta remissvar utvecklar vi detta i de delar som är relevanta för regeringens förslag till handlingsplan.
Vi bedömer att processen att bryta ett ensidigt oljeberoende kommer att kräva både långsiktiga
satsningar och innovationer. Det kräver ett tålmodigt arbete.En myndighets strategi måste
spegla dessa ansatser, och bejaka en dynamisk politik som söker fram och stöttar innovationer i
en långsiktig riktning för oljeoberoende. Det är speciellt aktuellt i dessa dagar när regeringen
försvagar incitament för omställningen av transportsektorn.
Vi menar att det långsiktigt gagnar ett land bäst finansiell att ta de kostnader en omställning
leder till tidigt. Rapporter som bland annat Stern rapporten stödjer detta.

Bakgrund och effekter av kommissionens krav på bilindustrin
EU kommissionen försökte först med frivilliga överenskommelser med den europeiska
bilindustrin. När detta inte fungerade kom de bindande kraven, och timingen var perfekt. Ett
rekordhögt oljepris hösten 2008 gav en skjuts åt utvecklingen. Dessa två krav,
myndigheternas och marknadens, gav en snabb teknikutveckling.
Alla bilföretag visar samma utveckling, nedan ett exempel från Volvo. Innan kraven sa
bilindustrin att teknikutvecklingen normalt kan ge en förbättring på 3-5%. Volvo visade att
man kan minska utsläppen med närmare 80% på sju år. Detta med existerande teknik och
en stor portion sunt förnuft, inga nya revolutionerande innovationer.
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Teknikutveckling –
tack vare högt
oljepris och EU lagstiftning
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Det är tydligt att politiken underskattade den tekniska potentialen.
Om man sedan lägger till klimatnyttan av biodrivmedel så ökar potentialen ytterligare. Om
Volvon i bilden ovan tankar på OK Q8 minskar utsläppen med ytterligare omkring 20%.
Biodrivmedlen måste enligt förnybarhetsdirektivet klara vissa grundläggande klimat- och
energieffektivitetsmål. Alla biodrivmedel granskas nu årligen av Energimyndigheten, som i
år kom fram till att de biodrivmedel som finns i Sverige har mycket bra värden, och till
största delen redan klarar de mål som gäller från 2017.

1. Gör tunga fordon större nytta än små?
Vi sitter i genomsnitt knappt 1,5 personer i varje bil i Sverige. Det kräver inga stora bilar, och
situationen är detsamma i resten av Europa. Därtill är sambandet mellan tunga bilar och bilar
med stora inre utrymmen inte alls entydigt – t.ex. är flertalet sjusitsiga bilar endast
”mellantunga” medan flertalet tvåsitsiga sportbilar är ”tunga”. Vidare vet vi att olycksrisken
för oskyddade trafikanter – den grupp som ökar i trafikolyckorna – generellt sett är högre ju
tyngre fordonet är. Vi avvisar därför kommissionens förslag att gynna tunga fordon genom en
lutande linje enligt kommissionens förslag menar vi är felaktigt, och det motverkar den viktiga
satsningen inom bilindustrin på lättare fordon. Senaste VW Golf väger exempelvis 20% mindre
än föregångaren. Nu tvingas bilindustrin väga viktiminskningar mot ett eventuellt straff för att
de är ”för duktiga”.

2. Har bilindustrin med biobränslen och el att göra?
Självklart har den det. Ett bilföretag som lanserar fordon som kan gå på biodrivmedel bör ha
en bonus för detta. Idag är klimatnyttan av biodrivmedel reglerad i nationell lag, dvs inga
skattesubventioner går till biobränslen som inte klarar Förnybarhetsdirektivets krav. Det är
mycket bra, men det råder stor osäkerhet om hur hållbar kommissionens vilja är. Det talas
om att sänka kraven, och att ställa oproportionerligt tuffa krav på så kallade indirekta
landeffekter för biobränslen.
Vi menar att bränslet är en lika viktig aspekt som bilens energieffektivitet, och rent av har
en mycket större påverkan. Detta reflekteras inte i kommissionens förslag.
En omfattande analys har gjorts igenom det konsensusarbete kring emissioner från källan
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till fordonet (Well-to-Wheels) som genomförts av JRC/CONCAWE/EUCAR (se: Well-toWheels rapport 2011, APPENDIX 1, Summary of WTW Energy and GHG balances, samt
Renewable electricity consumption (CSI 031/ENER 030) - Assessment published Apr
2012. http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/).
Enligt denna analys klarar inte elfordon som laddas från den europeiska elmixen
kommissionens superkreditsmål.
I linje med den sedan länge antagna principen om att förorenaren skall betala menar vi att
det nu måste till en teknikneutral bedömning för så viktiga EU direktiv.

3. Superkrediter
Vi ser ingen anledning att ha så kallade Superkrediter om 1,3 om ett företag presterar
elfordon med låga utsläpp (under 35 gram). Detta är standardteknologi redan idag, om än
dyr, och skulle friskrivningen ligga kvar uppmuntrar det till en osund optimering. En
progressivt ökande straffavgift för högemissionsbilar har bättre effekt.
Om en bil körs på biogas hamnar emissionerna under de 35 gram som avses, och en hög
biodieselinblandning för laddhybriderna Volvo V60, Peugeot 3008/Citroen DS5 får samma
effekt. Skall dessa fordon få en superkredit eller ej?

4. Straffavgiften
Förslaget är bra, med successivt högre straffavgifter. Avgifterna bör vara höga, under
förutsättning att kurvan justeras enligt våra åsikter ovan. Om detta inte sker, och om
biobränslefordon inte kompenseras på annat sätt, bör straffavgiften enbart gälla
konventionella fordon (inte är anpassade för ett biobränsle, för el, el-hybrid eller för en hög
inblandning av biodiesel).
Vi noterar dock att kommissionen med diskussionen kring superkrediter öppnar för att
bedöma fordonet tillsammans med bränslet, vilket öppnar för en bredare debatt.

5. Emissionemätningar
Vi ifrågasätter starkt dagens emissionsmätningar som skall ge en grund för beräkningar av
allt från superkrediter till straffavgifter. Här måste man väga in emissioner från både bilen
och bränslet.
Kommissionen kan hävda att de emissionsmätningar som genomförs enbart avser fordon.
Dock antyder superkrediterna att man för elfordon tas hänsyn till kombination av bränsle
och fordon.

För Gröna Bilister
Jakob Lagercrantz
Ordförande
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