Oljebolagens uppfattning om när de kommer
att kunna uppfylla kraven i "pumplagen"
Gunnar Hadders, Gröna Bilister, 30 mars 2006

Inledning
Regeringen har i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutat att utfärda en lag som gör stora bränslesäljare skyldiga att sälja förnybara drivmedel.
Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2006.
Utbyggnaden av pumpar med förnybara bränslen som till exempel biogas eller
etanol ska ske successivt mellan den 1 april 2006 och den 1 januari 2010.
I ett första steg ska de stationer som säljer mer än 3 000 kubikmeter bensin eller
diesel per år tillhandahålla minst ett förnybart bränsle. För att undvika att små
företag träffas av allt för omfattande investeringskostnader undantas säljställen
som säljer mindre än 1 000 kubikmeter fossila bränslen per år från lagförslaget.
Enligt regeringens bedömning kommer cirka 2 400 säljställen att omfattas av
lagens krav medan ungefär 1600 ställen undantas.
Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att tillföra 50 miljoner
kronor år 2006 för att säkerställa förutsättningarna för försäljning av flera olika
biodrivmedel. År 2007 är partierna överens om att tillföra 100 miljoner kronor för
samma ändamål.
Vägverket blir central tillsynsmyndighet för den nya lagen. Vägverket får även ge
enskilda säljställen dispens från kravet att sälja förnybart om det finns särskilda
skäl.

Uppgifter om oljebolagen
Din-X
VD jan Pålsson
Idag

En pump för E85.

När

Redan idag uppfyller företaget årets krav, dvs. den enda station som
faller under kravet har etanol. Drygt 40 stationer har idag volymer som
omfattas av det senare kravet. Införandet är ännu inte planlagt.

2

Jet
Mikael Ring
Idag

Fyra E85-pumpar. Totalt kommer 113 mackar beröras av tvånget 2006.

När

Jet räknar med att i slutet av 2006 kunna erbjuda E85 på majoriteten av
företagets drygt 160 stationer i Sverige. Några först under jan-feb 2007.

Norsk Hydro
VD Bengt-Göran Markeborn
Idag

En pump för E85

När

Kommer klara kravet 2006, som berör 4 stationer, under året. Har
ambitionen att under 2006 etablera fler än vad som krävs av lagen.
Väntar idag på föreskrifter från myndigheterna.

OKQ8
Johnny Sandberg
Idag

137 stationer med E85, inkl samarbetspartnern Tanka.

När

Innan sommaren beräknas flertalet av de ca 140 stationer (inkl. Tanka)
som berörs av lagkravet 2006 ha en pump för E85 klar för drift. 64
stationer återstår idag att åtgärda.

Preem
Tomas Ögren, Presschef
Idag

Preem har idag 38 stationer med E85.

När

50 stationer omfattas av lagkravet. De tolv sista av dessa blir klara under
april.

Shell
Martin von Arronet
Idag

17

När

Till oktober. 100 stationer berörs. Totalt 130 stationer ska ha E85 före
årets slut.
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St1
Huvudkontor Uppsala
Idag

33 stationer

När

Uppfyller kravet redan idag eftersom företaget fortfarande förser alla
stationer i Sverige med pump för E85 från början.

Statoil
Helena Fornstedt, Informationsdirektör
Idag

90 servicestationer erbjuder E85.

När

Ca 120 stationer omfattas av lagkravet i första fasen. Ambitionen är att
uppnå lagens krav under 2006.

Många av bolagen pekar på problem att i dagsläget fullgöra lagskyldigheten pga.
att det inte finns tillräckligt många ackrediterade entreprenörer att utföra jobbet,
oklart regelverk samt tjäle i marken.
Presenterade uppgifter sammanfattas här i en tabell. En del uppgifter om antalet
servicestationer är ungefärliga.

När är kravet Antal stationer som
uppfyllt?
berörs 2006

Antal stationer med E85
idag (inkl. de som inte
berörs 2006)

Idag

1

1

Feb -07

113

4

Norsk Hydro

Dec

4

1

OKQ8 inkl. Tanka

Aug

140

137

Preem

April

50

38

Shell

Okt

100

17

St1

Idag

Uppgift saknas

33

Statoil

Dec

120

90

528

321

Din-X
Jet

Summa
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