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Hållbar och innovativ mobilitet

Drivkraft Sverige ”Fit for 55”

• Drivkraft Sverige står bakom de svenska klimatmålen och målet att EU ska nå netto-noll senast 2050. Fit for 55 är 
avgörande för resan mot ett EU utan växthusgasutsläpp, men det är också viktigt att slå vakt om grundläggande 
principer om kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. 

• Mer än 250 m personbilar i EU förväntas drivs av en förbränningsmotor även 2030. Ska klimatmålen nås till 2030 
krävs en snabb omställning till hållbara drivmedel.

• Sverige har en mycket stor, hållbar biodrivmedelssektor som befinner sig långt fram i ett europeiskt perspektiv. Det 
ger Sverige goda förutsättningar att använda biodrivmedel för att fasa ut fossila drivmedel och på längre sikt att 
använda biodrivmedel för att klara klimatutmaningen för till exempel flyg och sjöfart.

• Drivkraft Sveriges utgångspunkt är att alla transport- och energislag behöver växelverka över tid för att uppnå 
kostnadseffektiva utsläppsminskningar och en omställning som är hållbar även ur konkurrenskraft- och 
trygghetsperspektiv.

• Tyvärr en negativ syn på biodrivmedel och skogsråvara i EU. Men skogsråvara är något vi använder, vi 
återplanterar och vårdar skogen. Vi behöver gemensamma regelverk som tillåter innovation och utveckling även 
på detta område.



Hållbar och innovativ mobilitet

Är vi ”Fit for 55”

• ”Fit for 55” är ett omfattande paket av direktiv och förordningar, övergripande konsekvensanalys 
med inbördes påverkan av förslaget saknas. Sverige bör verka för en sådan.

• EU ECTS systemet är komplext. Drivkraft Sverige efterlyser en referensgrupp inom t.ex. RK 
eller lämplig myndighet för fortsatt analys och förslagen och dess konsekvenser.

• Drivkraft Sverige uppmanar till försiktighet gällande delegerade akter, exempelvis Taxonomin. 
Mindre demokratiskt, rättssäkert och transparent.



Hållbar och innovativ mobilitet

Är vi ”Fit for 55”

• Drivkraft Sverige anser att det inte bör införas något handelssystem för vägtransport och 
byggnader då det riskerar ineffektivt, både vad gäller omställningstakt och kostnadseffektivitet.

• Om det ändå ska införas bör det vara i ett separat handelssystem, som i förslaget. Dock under 
längre period.

• Genom införande av ett handelssystem kommer transportsektorn att ha flera styrmedel: den 
nationella reduktionsplikten, förnybarhetsdirektivets krav på förnybart i transportsektorn och 
också den nationella drivmedelsbeskattningens koldioxidelement. Dessa styrmedel kommer 
sammantaget leda till högre kostnader för drivmedel och det måste i en konsekvensutredning 
framgå vad den samlade effekten blir.


