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YTTRANDE ÖVER DIREKTIV OM MILJÖKRAV VID 

UPPHANDLING AV BILAR OCH VISSA 

KOLLEKTIVTRAFIKTJÄNSTER 

INLEDNING 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har en ovanligt god bild av de behov som länssty-
relserna och andra statliga myndigheter har identifierat, i arbetet med att klimat-
omställningen av fordonsparken ska genomföras så effektivt som möjligt. Till att 
börja med samordnar vi länsstyrelsernas miljöledningsnätverk, som även innefat-
tar aktiv samverkan med länsstyrelsernas upphandlingsnätverk. Vi samordnar 
även en länsstyrelse-gemensam satsning för Fossilbränslefria länsstyrelser, där 
flertalet länsstyrelser deltar. Vi deltar också aktivt i Miljömålsrådets åtgärdsarbete 
och samverkar med de nationella miljömålsmyndigheterna inom programområdet 
Staten går före, som bl.a. rör upphandlings- och transportområdet. Vi har även 
genomfört ett flertal regionala upphandlingsprojekt med lokala och regionala 
myndigheter som målgrupp. Slutligen har vi som alla länsstyrelser utvecklat en 
regional infrastrukturplan för elfordon och förnybara drivmedel i förstärkt sam-
verkan med lokala aktörer inom både privat som offentlig sektor. Sammantaget 
gör detta att vi har en god överblick av behoven inom området som remissen av-
handlar.   

Vår sammanvägda analys visar att biogasdrivna fordon är en nödvändig kompo-
nent i klimatomställningen av fordonsflottan, såväl inom länet som för andra de-
lar av landet som har liknande förutsättningar som Kronobergs län.  

YTTRANDE 
Länsstyrelsen avstyrker förslaget till ny miljöbilsdefinition, då det skulle begränsa 
möjligheterna till att fortsätta upphandla/avropa fordon för biogasdrift och även 
skapar osäkerhet kring bonus-malus.  

Länsstyrelsen vill inledningsvis framhålla vikten av långsiktiga politiska riktlinjer 
när det gäller klimatomställningen av Sveriges fordonspark. Fordon har en lång 
livslängd och de beslut som fattas idag får konsekvenser under lång tid framöver. 
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Förändringar av dagens inriktning bör därför göras med försiktighet och i syfte 
att förstärka/förtydliga ett långsiktigt arbetssätt.  

Det framförs i samhällsdebatten argument om att enskilda lösningar räcker, men 
det bästa tillåts då blir det godas fiende. Det får inte tillåtas att ske, inte i en så 
samhällsomfattande och framtidsviktig fråga som klimatomställningen av for-
donsparken.  

Den dialog och samverkan som vi har med både lokala, regionala och nationella 
aktörer ger vid handen att inget enskilt drivmedel klarar att lösa klimatomställ-
ningen av fordonsparken. Förutsättningarna i landets olika delar och för olika 
branscher är helt enkelt för olika. Vi kommer att behöva både förnybara drivme-
del och eldrivna fordon för att lösa utmaningen.  

Biogas är därför en viktig komponent i klimatomställningen, på en rad olika om-
råden. Biogas som drivmedel har stora fördelar på systemnivå, den är ett av de 
bästa exemplen på cirkulär ekonomi, då den baseras på restprodukter, ger mins-
kad metanavgång från gödselanvändning samtidigt som växtnäringen tillgänglig-
görs bättre och ger låg påverkan på luftkvaliteten i städerna. En annan aspekt är 
att biogasproduktionen har potential att växa. Den viktigaste faktorn för ökade 
produktionsmängder är att öka efterfrågan på biogas. Ytterligare incitament be-
hövs därför för att utnyttja biogasen fulla potential. Biogasdrivna fordon borde 
därför ha en mer jämställd position inom Bonus-malus. Ett konverteringsstöd till 
dagens befintliga fordonsflotta är också nödvändigt, satsningar på enbart nybils-
inköpen är inte tillräckligt för att nå klimatmålen.  

De förändringar som förslaget innebär riskerar att inte bara att begränsa möjlig-
heterna för statliga myndigheter att bidra till klimatmålen. Det riskerar även att 
skicka signaler till aktörer som bromsar nödvändiga investeringar. Redan förslaget 
i sig har orsakat att en aktör i länet har pausat utbyggnad av ett tankställe för bio-
gas, i avvaktan på hur förslaget landar. Detta visar hur viktigt det är med tydliga 
och långsiktiga incitament.  

Länsstyrelsen förordar istället att miljöfordonsdefinitionen fortsätter att vara 
kopplad till 5 § i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. På så vis befästs 
den långsiktiga inriktningen, vilket underlättar alla berörda aktörers investerings-
beslut.  

 

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET 
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med Klimat- och energisam-
ordnare Ida Andreasson som föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också länsråd Malin Almqvist och tf. avdelningschef Elisabeth Ardö medverkat. 

 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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