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Yttrande över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 

Naturvårdsverket motsätter sig förslaget främst på grund av följande skäl: 

• Sverige har tillsammans med i stort sett alla världens länder förbundit sig 

att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås. 

Sverige bör då inte ge skattelättnader till fossila bränslen. Eventuell 

kompensation för högre bränslepriser bör därför utformas på ett sätt som 

inte försenar klimatomställningen. 

• Tillfälliga stöd skapar osäkerhet och motverkar de långsiktiga 

styrsignaler som miljöpolitiken behöver ge och som är grunden i det 

klimatpolitiska ramverk som riksdagen står bakom. 

Naturvårdsverket instämmer i att de höga drivmedelspriserna får konsekvenser 

för hushåll och företag men bedömer att förslaget kan ge negativa konsekvenser 

för klimatarbetet. Naturvårdsverket har i flera sammanhang förordat en höjning 

av den generella koldioxidskattenivån liksom en översyn av den långsiktiga 

beskattningen av transportsektorn. Förslaget innebär en försvagad styrning mot 

transportsektorns mer långsiktiga lösningar, såsom elektrifiering, ett mer 

transporteffektivt samhälle och övergång till förnybara bränslen. Det försvårar 

därmed möjligheterna att nå våra klimatmål inom transportsektorn där 

utsläppsminskningarna de senaste åren varit långt ifrån tillräckliga.  

Att motverka kortsiktiga prisförändringar med skattesänkningar skapar osäkerhet 

och undergräver den långsiktighet som miljöpolitiken behöver. Det riskerar 

dessutom att skapa en förväntan om att staten även framgent kommer att 

motverka prisökningar. Naturvårdsverket ifrågasätter förslaget även utifrån att 

skattelättnaden enbart går till de som använder drivmedel med högt fossilt 

innehåll, men inte till användare av höginblandade (förnybara) drivmedel. 
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av avdelningschefen Maria Ohlman. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Gunilla 

Sallhed och handläggarna Mats Björsell, Kristin Sinclair och Dag Lestander. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger 

    Maria Ohlman 
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