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Remiss av förslag till föreskrifter om skyldighet att ge
konsumenter miljöinformation om drivmedel
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tackar för möjligheten att bidra med våra
synpunkter och delger härmed vårt yttrande angående Energimyndighetens
ovan nämnda förslag.
LRF har ca 140 000 medlemmar som bedriver ca 70 000 företag inom det
gröna näringslivet1. Våra medlemmar finns utspridda i hela landet. LRF
medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård
och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om
tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.
Sammanfattning
LRF bejakar Energimyndighetens förslag och utformning av miljöinformation
om drivmedel. Informationen möjliggör att konsumenterna kan fatta
informerade beslut när de köper drivmedel. Det är positivt att drivmedlets
klimatpåverkan särskilt lyfts fram för att höja kunskapen kring drivmedels
miljöpåverkan och öka möjligheten till förändring av konsumentens val. LRF
anser dock att det är olyckligt att råvarornas ursprungsland inte redovisas på
påfyllnadsanordningen.
LRF:s synpunkter på Energimyndighetens förslag
LRF anser att det är av vikt att drivmedlets klimatpåverkan står i fokus och
tydliggörs för konsumenterna, Energimyndighetens föreslagna etikett är ett bra
alternativ för att visualisera detta. Att en enhetlig etikett ska användas för att
märka påfyllnadsanordningen är positivt, detta underlättar igenkänningen för
konsumenterna och det blir lättare att jämföra drivmedelsprodukter hos olika
leverantörer. Vidare delar LRF uppfattningen om att informationen bör ske på
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produktnivå då det underlättar förståelsen och kopplingen till det specifika
drivmedlet.
Viljan att köpa nationellt eller lokalt producerade produkter driver i många fall
intresset bland konsumenter utöver viljan att bidra till positiva miljöeffekter.
Inom detaljhandeln har konsumentinformation och ursprungsmärkning av
exempelvis livsmedel gett en tydlig effekt på konsumenters val. Frågan om
tillgång till inhemska insatsvaror och ökad en självförsörjningsgrad har även
aktualiserats i samband med Covid-19. LRF anser att det är viktigt med en
diversifierad energimix som stöds av inhemsk produktion av bland annat
biodrivmedel. För att öka efterfrågan på inhemskt producerade drivmedel krävs
information om ursprung, därav är LRF kritiska till att ursprungsland inte
kommer att redovisas annat än på drivmedelsleverantören webbplats. Vi har
förståelse för att detta är en kompromiss efter dialog med den Europeiska
kommissionen och LRF önskar att Energimyndigheten i högre grad ska
uppmuntra drivmedelsleverantörerna att frivilligt redovisa ursprungsland vid
påfyllnadsanordningen.
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