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Yttrande gällande Remiss (M2022/01828) Trafikanalys 
Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns 
klimatomställning 

Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss och tillstyrker beskrivningen 

att vad EU-kommissionen inom ramen för Fit for 55 landar i för beslut 

kommer att vara avgörande för vilka styrmedel som kan, bör och ska 

implementeras i Sverige och när. 

Skogsstyrelsen saknar i avsnitt 2.2–2.4 en tydlig diskussion om olika 

styrmedel utifrån vilka marknadsmisslyckanden som respektive styrmedel 

avser att korrigera. 

Skogsstyrelsen ifrågasätter varför Trafikanalys valt att endast rangordna inom 

respektive grupp, vilket enligt de själva innebär att ett förslag inom ett 

trafikslag och åtgärdsområde inte är jämförbart med ett annat. Vissa av 

förslagen saknar rangordning. Rangordning utan jämförbarhet försvårar för 

beslutsfattare att få en helhetsbild av förslagens måluppfyllelse. 

Skogsstyrelsen anser att samtliga förslag bör rangordnas utifrån deras 

betydelse för klimatomställningen med bedömning av effekter på kort 

respektive lång sikt. 

Skogsstyrelsen stödjer det Naturvårdsverket lyft i sitt bifogade yttrande 

rörande hållbara förnybara drivmedel. Att hållbara förnybara drivmedel är 

relevant inom samtliga trafikslag. En ökad inhemsk produktion av 

biodrivmedel kan stimuleras men kräver långsiktighet i politiken då 

uppbyggnad av produktion tar tid. Skogsstyrelsen vill uppmärksamma på 

diskussionen i rapportens avsnitt 2.4 om vad som behöver uppfyllas för att 

produktionen ska kunna anses som långsiktigt hållbar. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Herman Sundqvist. 

Föredragande har varit utredare Tina Nilsson. I den slutliga handläggningen 

har också avdelningschefen Göran Rune, enhetschefen Magnus Viklund, 

klimatspecialisten Giuliana Zanchi, policy advisor Jörgen Pettersson och 

utredare Stefan Karlsson deltagit. 
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