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Skrivelse	  från	  TRB	  Sverige	  AB	  gällande	  förslag	  till	  ändrad	  beskattning	  av	  vissa	  
biodrivmedel	  (promemoria	  juli	  2014).	  
	  
TRB	  Sverige	  AB	  är	  ett	  kompetensföretag	  som	  ägs	  av	  12	  stora	  transportföretag	  med	  
verksamhet	  över	  hela	  Sverige.	  Tillsammans	  förfogar	  TRBs	  delägarföretag	  över	  ca	  7000	  fordon	  
inom	  många	  olika	  fordonskategorier.	  TRB	  arbetar,	  för	  delägarföretagens	  räkning,	  främst	  inom	  
områdena	  drivmedel,	  miljö	  och	  trafiksäkerhet.	  	  
	  
Gemensamt	  driver	  TRBs	  delägarföretag	  ca	  100	  drivmedelsanläggningar	  (TRB-‐nätet).	  
Historiskt	  sett	  har	  fossil	  diesel	  i	  olika	  kvaliteter	  utgjort	  den	  absoluta	  merparten	  i	  vårt	  
stationsnät.	  RME100	  har	  de	  senaste	  åren	  skapat	  möjligheter	  för	  transportföretagen	  och	  
åkerierna	  att	  ställa	  om	  sina	  fordonsflottor	  till	  betydligt	  mer	  klimatsmarta	  transporter.	  	  
	  
År	  2012	  såldes	  via	  dessa	  drivmedelsanläggningar	  ca	  450	  000	  liter	  RME100.	  Volymen	  ökade	  
2013	  till	  ca	  2	  500	  000	  liter.	  Till	  och	  med	  juli	  2014	  ligger	  vi	  på	  närmare	  4	  000	  000	  liter	  med	  
ökande	  volymer,	  runt	  700	  000	  liter	  per	  månad.	  	  
Detta	  innebär	  en	  minskning	  av	  det	  fossila	  koldioxidutsläppet	  med	  ca	  1	  000	  ton	  per	  
månad,	  jämfört	  med	  svensk	  standarddiesel.	  
	  
Vi	  har	  investerat	  i	  totalt	  9	  drivmedelsanläggningar	  för	  RME100	  och	  hade	  planer	  för	  ytterligare	  
investeringar.	  TRBs	  åkerier	  har	  investerat	  i	  ombyggnad	  av	  flertalet	  fordon	  för	  att	  klara	  
RME100-‐drift.	  Dessutom	  tillkommer	  en	  ökad	  kostnad	  till	  följd	  av	  tätare	  serviceintervaller	  för	  
åkerierna.	  	  
	  
Åkerier	  i	  organisationen	  har	  räknat	  på	  kostnaden	  att	  driva	  fordonen	  på	  RME100.	  Beroende	  på	  
typ	  av	  ekipage	  och	  körning	  ligger	  besparingen	  idag	  på	  ca	  5	  kr/mil	  (motsvarar	  ca	  1	  kr/lit	  vid	  
normalförbrukningen	  4-‐5	  lit/mil).	  Detta	  tack	  vare	  att	  produkten	  har	  ett	  lägre	  inköpspris.	  Om	  
liggande	  förslag	  går	  igenom	  ser	  vi	  att	  det	  kommer	  att	  innebära	  en	  kostnadsökning	  på	  RME100	  
om	  ca	  6-‐8	  kr/mil.	  Detta	  kommer	  innebära	  att	  flertalet	  av	  våra	  åkerier	  kommer	  ställa	  tillbaka	  
till	  användning	  av	  fossil	  diesel.	  Det	  skulle	  medföra	  att	  det	  extraarbete	  som	  RME100-‐
användning	  innebär	  riskerar	  att	  bli	  ekonomiskt	  ointressant	  och	  oförsvarbart	  ur	  ett	  
företagsekonomiskt	  perspektiv.	  
	  
När	  det	  gäller	  förslaget	  att	  slopa	  begränsningen	  av	  skattebefrielse	  för	  HVO	  i	  dieselbränsle	  så	  
välkomnar	  TRB	  detta.	  Det	  kommer	  att	  ge	  bättre	  möjlighet	  för	  drivmedelsbolagen	  att	  bibehålla	  
och	  öka	  inblandningen	  av	  HVO	  i	  drivmedlet.	  	  
	  
Vi	  ställer	  oss	  däremot	  frågande	  till	  hur	  tillgången	  på	  produkter	  ser	  ut.	  Vad	  vi	  vet	  finns	  det	  i	  
dagsläget	  förhållandevis	  god	  tillgång	  på	  RME100.	  HVO-‐tillgången	  är	  däremot	  mer	  oklar.	  
PREEMs	  HVO,	  talloljan,	  går	  inte	  vad	  vi	  förstått	  att	  köra	  som	  100%	  HVO.	  Det	  gör	  däremot	  
Nestes	  produkt	  NExBTL	  (OKQ8s	  Biomax).	  Tillgången	  på	  denna	  produkt	  torde	  vara	  något	  
begränsad,	  speciellt	  den	  som	  är	  baserad	  på	  slaktavfall.	  	  
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(Däremot	  meddelar	  Neste	  och	  OKQ8	  att	  man	  måste	  inhämta	  godkännande	  från	  
fordonstillverkaren	  för	  att	  kunna	  använda	  NExBTL	  (Biomax)	  då	  produktens	  densitet	  ligger	  
utanför	  specifikationen	  för	  diesel,	  EN590)	  
	  
Vi	  på	  TRB	  förstår	  logiken	  i	  att	  man	  vill	  gynna	  ”andra	  generationens	  biodrivmedel”	  men	  vi	  
tycker	  dock	  att	  det	  är	  olyckligt	  att	  man	  gör	  det	  på	  bekostnad	  av	  ”första	  generationens	  
biodrivmedel”.	  Tanken	  måste	  ändå	  vara	  att	  vi	  ska	  minska	  användandet	  av	  fossila	  drivmedel.	  
Och	  vi	  påstår	  att	  vi	  kommer	  att	  behöva	  både	  första	  och	  andra	  generationens	  biodrivmedel	  för	  
att	  vi	  ska	  nå	  uppsatta	  miljömål	  och	  för	  att	  säkra	  framtidens	  energibehov.	  	  
	  
För	  att	  få	  drivkraft	  i	  omställningen	  till	  fossilfri	  fordonsflotta	  behövs	  ekonomisk	  stimulans	  för	  
utförarna	  dvs	  åkerierna	  och	  transportköparna.	  
	  
Vi	  på	  TRB	  Sverige	  AB	  står	  till	  förfogande	  för	  fortsatt	  dialog.	  	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
TRB	  Sverige	  AB	  
VD/drivmedelsansvarig	   	   Miljö	  och	  trafiksäkerhetsansvarig	  	  
Fredrik	  Landegren	   	   Peter	  Hildingsson	  
	  
033-‐102420	  
info@trb.se	  
	  
TRB	  Sverige	  AB	  ägs	  gemensamt	  till	  lika	  delar	  av	  följande	  transportföretag;	  
	  
Alltransport	  i	  Östergötland	  AB	  
ALWEX	  Transport	  AB	  
Bilfrakt.se	  
Centralen	  
FORIA	  AB	  
GDL	  Transport	  AB	  
GLC	  Göteborgs	  Lastbilcentral	  
LBC	  Frakt	  Värmland	  
MaserFrakt	  
MLT	  Mellansvenska	  Logistiktransporter	  AB	  
Närkefrakt	  	  
Sundfrakt	  AB	  
	  


