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Redovisning av uppdrag om hur stadens 
tjänsteresor kan användas för att trycka på för 
utvecklingen mot fossilfritt resande 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Stadsledningskontorets förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del har bifallits. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, V, S och D den 6 december 2019 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Inköp- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att under våren 2020 återkomma med ett 
ställningstagande avseende hur fossilfritt flygresande kan ingå i kommande upphandling 
av resetjänster, inom ramen för befintligt avtal för resetjänster och/eller som en separat 
upphandlad tjänst, utifrån nämndens rättsliga överväganden och enligt vad som framgår 
av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från MP, V, S och D den 6 december 2019 
och avslag på yrkande från SD den 6 december 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 6 december 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Karin Pleijels yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

 

Göteborg den 11 december 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 

Kommunfullmäktige 
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Yrkande – Redovisning av uppdrag om hur 
stadens tjänsteresor kan användas för att 
trycka på för utvecklingen mot fossilfritt 
resande 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Att Göteborg i sina planer och riktlinjer klart och tydligt jämställer biobränslen 
med fossila bränslen då det gäller koldioxidutsläpp vid förbränning. 

2) Att en oberoende konsult får i uppdrag att redovisa behovet av energiskog vid en 
övergång till biobränsle för flygresor, samt att man redovisar energiskogens 
negativa påverkan av kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Behovet 
av odlad areal för energiskog samt bortfall av matproduktion ska tydligt framgå i 
all rapportering. 

Yrkandet  
SD arbetar systematiskt och analytiskt med miljö- och energifrågor. Vi förstår skillnaden 
mellan begreppen förnybara energikällor och koldioxidfria energikällor.  

SD anser att när man jobbar med frågan om koldioxidutsläpp måste man börja med de 
största källorna först. Vidare kan man bara jobba utifrån de områden där staden äger 
frågorna. Att stadens flygresor endast ska göras med flygplan som går på biobränslen 
löser inga problem med koldioxidutsläpp, däremot får det en enorm effekt på 
kulturlandskapet. Importerat biobränsle kan komma från biomassa från urskogar i Europa 
eller regnskogsskövling i Amazonas.  

Är det verkligen det vi vill uppnå? Storskalig energiskogsodling på platser man istället 
kunde odla mat åt en ständigt växande befolkning?  

Klimatproblematiken är global och ska tas på allvar, men i den här fallet har man hamnat 
helt fel, ett annat ord för detta är suboptimering.  

Man kanske kan visa upp fina siffror på minskad förbrukning av fossila bränslen här i 
Sverige, men globalt sett får det katastrofala följder. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2019-12-06 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.9 
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (MP, V, S, D) 
2019-12-06 
 

Ändringsyrkande Redovisning av uppdrag om 
hur stadens tjänsteresor kan användas för att 
trycka på för utvecklingen mot fossilfritt resande 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att under våren 2020 återkomma 
med ett ställningstagande avseende hur fossilfritt flygresande kan ingå i kommande 
upphandling av resetjänster, inom ramen för befintligt avtal för resetjänster 
och/eller som en separat upphandlad tjänst, utifrån nämndens rättsliga 
överväganden och enligt vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande.   
 

2. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag. 
 

Yrkandet 
Fossilfritt resande innebär i första hand att andra transportslag än flyg ska användas. Vid långa 
resor som bedömts vara nödvändiga kan flyg vara det enda alternativ som anses rimligt, och 
då behöver staden ha en hantering som innebär att klimatavtrycket blir så lågt som möjligt. 

Enligt Transportstyrelsens rapport TSL 2017-6448 är det möjligt för en myndighet att bli 
avtalskund hos Fly Green Fund eller en annan leverantör som erbjuder en tjänst som minskar 
koldioxidutsläpp vid resor. Fly Green Funds upplägg innebär att utsläppsminskningarna görs i 
flygsektorn. Det innebär att flygresans utsläpp av koldioxid minskas i och med att fossilt 
bränsle byts mot bioflygbränsle, vilket är i linje med principen att åtgärder i första hand ska 
genomföras vid källan. Genom att ta fram upphandlingsunderlag för att minska fossila utsläpp 
vid flyg, kan Göteborg utöver egna minskningar av koldioxidutsläpp agera positiv förebild, 
som också ger andra kommuner möjlighet att ansluta sig. 
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Redovisning av uppdrag om hur stadens 
tjänsteresor kan användas för att trycka på för 
utvecklingen mot fossilfritt resande  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2019-05-22 § 375 till stadsledningskontoret att tillsammans 
med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på hur vi kan 
använda våra egna tjänsteresor för att trycka på för utvecklingen mot fossilfritt resande, 
t.ex. genom att använda Fly Green Fund, eller andra styrmedel mot fossilfria resor, 
förklaras fullgjort. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att senast under 2020 återkomma med ett 
ställningstagande avseende om fossilfritt resande ska ingå i kommande upphandling 
och/eller inom ramen för befintligt avtal för resetjänster, utifrån nämndens rättsliga 
överväganden och enligt vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret fick genom kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 §375 i uppdrag 
att tillsammans med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på 
hur vi kan använda våra egna tjänsteresor för att trycka på för utvecklingen mot fossilfritt 
resande, t.ex. genom att använda Fly Green Fund, eller andra styrmedel mot fossilfria 
resor.  

Inköp och upphandlingsförvaltningen har tagit fram rättsliga överväganden avseende 
upphandling, gemensam upphandling och statsstöd inom området.  

Stadsledningskontorets bedömning är att inköp och upphandling bör slutföra utredningen 
och återkomma med ett ställningstagande om de juridiska aspekterna men också att inköp 
och upphandlingsnämnden i ett nästa steg kommer till ett ställningstagande avseende 
tilläggsavtal och/eller kommande upphandling. Om nämnden genom tilläggsavtal till 
stadens gällande resebyråavtal inkluderar krav på delvis biobränsle vid flygresor och om 
resebolaget ska klimatkompensera vid flygresor finns en risk att det skulle anses vara en 
otillåten ändring upphandlingsrättsligt. Det skulle kunna medföra att domstol upphäver 
tilläggsavtalet samt att andra resebyråer kan kräva staden på ersättning på grund av detta. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  
Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-16 
Diarienummer 0789/19 
 

Handläggare 
Anna Cognell 
Telefon: 031-3680390 
E-post: anna.cognell@stadsledningskontoret.goteborg.se  
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Nämnden bör även återkomma med ett ställningstagande om nämnden vid kommande 
upphandling av resebyrå kan inkludera krav på delvis biobränsle vid flygresor och om 
resebolaget kan klimatkompensera vid flygresor. 

I ärendet ges även statusrapportering avseende närliggande uppdrag. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stadsledningskontoret bedömer att ekonomiska konsekvenser av aktuellt beslut ryms 
inom ordinarie verksamhet. 

Ekonomi bioflygbränsle 
Tillgången på biobränslen för flyget är idag knapp och utmaningen är att få igång 
kommersiell produktion av biobränslen för att möta flygets behov. Samtidigt är priset för 
hållbart producerat bioflygbränsle i dag avsevärt högre än för konventionellt fossilt 
flygbränsle. Världen över pågår det dock många aktiviteter som syftar till att både öka 
tillverkningen av bioflygbränsle och flygets användning av biobränsle. Det går idag inte 
att ge ett exakt pris för vad det skulle kosta att genomföra en flygresa med biobränsle, 
vilket dels beror på att olika flygplanstyper drar olika mycket bränsle, dels på att 
priset för bioflygbränslet sätts först när bränslet köps in. (Minskade koldioxidutsläpp 
från flygresor, Möjlighet att bli kund hos Fly Green Fund, Transportstyrelsens rapport 
TSL 2017–6448 september 2018) 

Barn-, mångfalds- och jämställdhetsperspektiven 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågorna utifrån dessa 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Genom att köpa in bioflygbränsle reducerar kunden sitt koldioxidavtryck. En övergång 
till biobränsle för flyget är en del av omställningen till en fossilfri transportsektor, men 
kan också innebära hållbarhetsutmaningar vid odling och uttag av biomassan. Denna 
omställning behöver ske med helhetssyn. Då tillgången på biomassa för att ersätta fossila 
drivmedel inte är obegränsad, kommer det att krävas en kraftig energieffektivisering både 
av fordon och på transportsystemnivå, för att minska transportsektorns klimatpåverkan. I 
takt med att fler sektorer ställer om från fossila bränslen ökar konkurrensen om råvaran. 
(Minskade koldioxidutsläpp från flygresor, Möjlighet att bli kund hos Fly Green Fund, 
Transportstyrelsens rapport TSL 2017–6448 September 2018). 

Miljöförvaltningens rapport 2018:13 Fossilfritt Göteborg – vad krävs?. En begränsning 
med biobränsle är att det inte minskar den klimatpåverkan som uppstår genom att 
flygplanen bidrar till molnbildning på hög höjd, den så kallade höghöjdseffekten. 
Höghöjdseffekten står för cirka 40 procent av flygets totala klimatpåverkan (Lee, et al., 
2010; Azar & Johansson, 2012). Det finns även olika koncept för innovativa 
flygplanskonstruktioner och alternativa drivmedel som vätgas eller el. Utveckling och 
genomslag av ny teknik tar dock mycket lång tid inom flygsektorn på grund av långsam 
förnyelse av flygplansflottan och höga säkerhetskrav, sådan utveckling kommer sannolikt 
endast ge ett marginellt bidrag inom den aktuella tidsperioden. En effektivisering på ett 
par procent per flygstolskilometer och år har begränsat ökningen av utsläpp från flyget, 
vilket sannolikt är en trend som kommer fortsätta (Naturvårdsverket, 2015). 
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Omvärldsperspektivet 
Betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för 
flyget (SOU 2019:11) ”biojetutredningen” lämnades över till regeringen i februari 2019. 
Utredningens huvudförslag är reduktionsplikt för flygfotogen. Den föreslår även bland 
annat att möjligheten att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtalen.  

Utredningen Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas (dir. 2018:45) ska 
kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på 
hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. 
Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2019. 

 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-22, § 375 

2. Rättsliga överväganden, inköp och upphandlingsförvaltningen 

3. Transportstyrelsens rapport TSL 2017–6448 september 2018. Minskade 
koldioxidutsläpp från flygresor, möjlighet att bli kund hos Fly Green Fund, 
Åtgärd inom Miljömålsrådet 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till rapportering av samt förslag till beslut, utifrån 
sitt beslut 2019-05-22 §375 att stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med 
berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på hur vi kan använda 
våra egna tjänsteresor för att trycka på för utvecklingen mot fossilfritt resande, t.ex. 
genom att använda Fly Green Fund eller andra styrmedel mot fossilfria resor. Uppdraget 
ska återkomma för beslut i kommunstyrelsen under 2019. 

I ärendet ges även statusrapportering avseende närliggande uppdrag. 

Beskrivning av ärendet 
Uppdraget 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-22, § 375, i enlighet med yrkande från S, D, M, V, 
L, MP och C om åtgärder för att nå ett fossilfritt Göteborg – tjänsteresor, fossilfria 
drivmedel och transporter: 

Att stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag 
utreda och återkomma med nedanstående förslag. Skulle utredningen visa på att de 
åtgärder som föreslås i rapporten kan effektiviseras för att ge största möjliga klimatnytta 
genom justerad utformning, så ska förslag på sådana justeringar återredovisas till 
kommunstyrelsen. 

1. Förslag på hur vi kan använda våra egna tjänsteresor för att trycka på för 
utvecklingen mot fossilfritt resande, t.ex. genom att använda Fly Green Fund, eller 
andra styrmedel mot fossilfria resor.  

2. Förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till 
fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter. 

3. Uppdragen ska återkomma för beslut i kommunstyrelsen under 2019. 

Detta ärende avser beslutspunkt 1, beslutspunkt 2 rapporteras i ett separat tjänsteutlåtande 
som kommer att behandlas samtidigt som detta tjänsteutlåtande vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-12-11. 

Närliggande uppdrag 
Andra beslut om uppdrag gällande tjänsteresor och policy och riktlinjer för resor som 
kopplar till aktuellt uppdrag ovan, har fattats under 2019. Stadsledningskontoret ser en 
koppling till nedanstående uppdrag och ger därför en statusredovisning avseende dessa 
uppdrag under rubriken Statusrapportering andra uppdrag med koppling till tjänsteresor 
och resepolicyn. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 § 319 om följande: 

- Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder som 
kan göra det enklare för stadens medarbetare att följa resepolicyn.   

- Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram metoder/rutiner för att 
kontinuerligt följa upp efterlevnaden av resepolicyn inom det ordinarie 
uppföljningssystemet utan att belasta verksamheterna med ökad administration.   

- Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående påbörja arbete med de 
förbättringsområden som identifierats utifrån den genomförda undersökningen av 
hur väl stadens resepolicy följs. 
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Rapporteringsdatum anges inte i beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11§ 26 om följande: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag 
genomföra följande åtgärder:   

- Skärpa stadens egen resepolicy avseende flygresor och öka andelen resfria möten 
i nationella och internationella samarbeten.   

Uppdraget ska påbörjas under 2019 inom befintlig ram och återrapporteras i samband 
med ordinarie uppföljning, (fler uppdrag gavs i beslutet som inte har koppling till resor). 

Även uppdraget beslutat 2018-11-22 § 27 om översyn av systemet för 
klimatkompensation har koppling till aktuellt uppdrag då kommunstyrelsen 2019-10-23 
beslutade om återremiss. En av beslutspunkterna är att stadsledningskontoret får i 
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ett nytt förslag (klimatväxlingssystem) 
i samband med återredovisning av uppdraget om att se över efterlevnad av resepolicyn.  

Fly Green Fund, Transportstyrelsens rapport och gemensam upphandling 

Fly Green Fund 
Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse som startade i juni 2015. 
Föreningen grundades av SkyNRG, Karlstads flygplats och NISA (Nordic Initiative for 
Sustainable Aviation). Föreningens målsättning är att driva på utvecklingen av 
bioflygbränsle i Norden genom att dels köpa in bioflygbränsle, dels satsa på forskning om 
och tillverkning av biobränsle för flyget. 

Verksamhetsidén bygger på att företag, offentliga aktörer och privatpersoner betalar en 
summa pengar till Fly Green Fund som är relaterad till flygresorna. Den tjänst som Fly 
Green Fund erbjuder innebär att 75 procent av intäkterna går till att köpa in 
bioflygbränsle och 25 procent går till att stötta utvecklingsprojekt som har som mål att 
starta tillverkning av bioflygbränsle i Norden och till forskning som bidrar till ökad 
kunskap och förståelse av bioflygbränsle och dess tillverkning. Biobränslet används av 
flygbolag som är partners till Fly Green Fund. Flygbolaget betalar för vad det kostar att 
flyga med fossilt bränsle medan Fly Green Fund står för den extrakostnad det innebär att 
istället tanka biobränsle. 

Transportstyrelsen rapport 
Transportstyrelsen har, med hjälp av Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten, 
genomfört Miljömålsrådets åtgärd att utreda möjligheten för myndigheter att bli kund hos 
Fly Green Fund för att bidra till minskad klimatpåverkan från sina flygresor.  

Resultatet presenteras i rapporten: Minskade koldioxidutsläpp från flygresor, möjlighet 
att bli kund hos Fly Green Fund, Åtgärd inom Miljömålsrådet, Transportstyrelsens 
rapport TSL 2017-6448 September 2018. 

Ur rapporten: Inom ramen för uppdraget identifierades paralleller mellan grön el och att 
köpa bioflygbränsle genom Fly Green Fund. Utredningen kom fram till att det är möjligt 
för myndigheter att använda sina medel till att bli avtalskund hos Fly Green Fund eller en 
annan leverantör som erbjuder en tjänst som att minskar koldioxidutsläppen från 
myndighetens flygresor genom inköp av bioflygbränsle. Utredningen kom fram till att 
den tjänst som Fly Green Fund erbjuder måste upphandlas enligt Lagen om offentlig 
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upphandling (LOU). Den del av kostnaden som avser stöd till forskning och utveckling 
kan dock innebära att statsstödsrättsliga frågor kan uppstå. Därmed bör ett anpassat 
upplägg upphandlas, där 100 procent av de inbetalade pengarna går till inköp av 
bioflygbränsle. 

Gemensam upphandling – Swedavia 
Göteborgs Hamn AB har fått förfrågan från Swedavia att delta i gemensam upphandling 
för att köpa biobränsle till sina tjänsteresor. Respektive part köper den andel den själv 
förbrukar och garanteras att motsvarade andel biobränsle blandas in i flygbränslet som 
tankas på svenska flygplatser.  

Rättsliga överväganden 
Nedan följer inköp och upphandlingsförvaltningens rättsliga överväganden kring 
frågeställningarna avseende upphandling, gemensam upphandling och statsstöd. De 
rättsliga övervägandena finns utförligare beskrivna i bilaga 2. 

Behov av fossilfritt resande i kommande upphandling alternativt inom ramen för 
befintligt avtal. 
Göteborgs Stad har ramavtal på resebyråtjänster vilket beställare i staden kan ropa av 
resor. Ramavtalet omfattar en heltäckande resebyråservice (fullserviceresebyrå) för att 
täcka behovet av tjänsteresor inrikes och utrikes för samtliga förvaltningar och bolag. 
Upphandlingen har föregåtts av ett noga förberett underlag som speglar behov och leder 
till ett konkurrensutsatt inköp. Något ytterligare behov av flygbränsle finns egentligen 
inte.  

Om det däremot finns ett behov av fossilfritt resande kan eventuellt möjligheten erbjudas 
genom att förflytta sig nedströms i värdekedjan, det vill säga från råvara till den 
sluttjänst/produkt som resenären bokar från resebyrån. Det måste dock utredas om en 
sådan lösning kan beaktas vid en kommande upphandling alternativt hanteras inom ramen 
för befintligt avtal. En gemensam förutsättning är att kravställningen i 
styrdokument/resepolicy är tydliga och skarpa så att de går att följa upp i syfte att mäta 
effekt och uppfyllnadsgrad.  

Inköp och upphandlingsförvaltningen har i befintligt avtal tagit höjd för eventuell 
utveckling, trender och liknande i resebranschen under ramavtalsperioden genom klausul 
i ramavtalet som reglerar möjligheterna till nya och/eller ändrade tjänster och produkter. 
Innebörden av befintligt avtal är bland annat att resebyrån för beställarens räkning 
konkurrensutsätter marknaden för resor. Allt sker utifrån gällande resepolicy och 
specifika behov kopplade till den enskilda bokningen. Konkurrensutsättning av 
marknaden för resor sker nästan uteslutande via ett så kallat Global Distribution System 
(GDS) där marknadens tjänsteleverantörer, till exempel flygbolag, hotell med flera 
ansluter sig för att exponera sina tjänster/produkter i realtid. GDS-systemet är således en 
”marknadsplats” där utbud och efterfrågan möts. 

I syfte att konkurrensutsätta inköpen och uppfylla grundläggande upphandlingsrättsliga 
krav såsom proportionalitet och likabehandling måste marknadsutbudet utredas. 
Möjligheterna till såväl ändringar/tillägg till befintligt avtal som kravställande i 
kommande upphandlingar måste således föregås av en marknadsanalys och föregående 
utredning avseende marknadsmognad och befintligt utbud av produkter/tjänster. Ett allt 
för högt kravställande kan även innebära att resebyrån i nästa led får svårt att 
konkurrensutsätta beroende på hur mogen marknaden i sin helhet är.  
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Om det rör sig om en ändring av befintligt avtal får denna inte heller överstiga tio procent 
av kontraktsvärdet eller om detta värde överstigs inte utgöra en väsentlig ändring av 
kontraktet enligt upphandlingsreglerna. En ändring av ramavtal kräver dessutom 
ömsesidighet mellan Göteborgs stad och befintlig leverantör.  

En ytterligare alternativ är att utreda om det skulle vara möjligt att köpa in en annan tjänst 
som ger samma resultat. För detta vidkommande måste dock hänsyn tas till 
upphandlingsrätten samt kommunallagens krav på allmänt intresse och 
lokaliseringsprincipen. 

Möjlighet till upphandling av Fly Green Fund och gemensam 
upphandling genom Swedavia 
Fly Green Fund 
Anskaffning av andelar bioflygbränsle av aktörer som Fly Green Fund måste handlas upp 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna uppfattning delas även av 
upphandlingsmyndigheten i bilaga till Transportstyrelsens rapport, Minskade 
koldioxidutsläpp från flygresor - Möjlighet för myndigheter att bli kund hos Fly Green 
Fund. Det innebär att tjänsten måste konkurrensutsättas, att även andra anbudsgivare än 
Fly Green Fund tillåts att delta. En upphandling får inte heller utformas i strid med 
konkurrensprincipen i LOU i syfte att gynna eller missgynna vissa leverantörer. Det är 
därför inte möjligt att välja Fly Green Fund utan möjlighet för andra anbudsgivare att 
delta i upphandlingen. Det bör dock vara möjligt att handla upp en utökad andel 
användning av bioflygbränsle under förutsättning att behovet finns och det inte strider 
mot statsstödsreglerna, se nedan. 

Fly Green Fund har som målsättning att dels att driva på utvecklingen av 
biobränsleutvecklingen i norden dels att satsa på forskning om biobränsle för flyget. Den 
verksamheten strider mot lokaliseringskravet och den kommunala kompetensen i 
kommunallagen. Eftersom verksamheten riktar sig långt utanför Göteborgs Stads 
kommungräns skulle det strida mot kommunallagens lokaliseringsprincip men också den 
kommunala kompetensen. 

Gemensam upphandling - Swedavia 
Ett deltagande i gemensam upphandling med Swedavia (se ovan) väcker flera 
frågeställningar. Det är oklart vem som gynnas av den ersättning som skulle erläggas av 
Göteborgs Stad. Upplägget med Swedavia är att ersättning betalas in till Swedavia som 
sedan handlar upp andelar bioflygbränsle. Upphandlingen motsvarar Swedavias behov. 
Som offentlig aktör måste Göteborgs Stad därför utreda statsstödsproblematiken 
ytterligare. Åtminstone måste det säkras att Göteborgs Stad som motprestation för 
ersättning erhåller motsvarande andel bioflygbränsle och att upphandlingen genomförs 
enligt LOU. Denna lösning innebär att Göteborgs Stad har begränsade möjligheter att 
påverka avtalsförhållanden enligt Swedavias förslag till avtal.  
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Statsstöd 
En del av ersättningen till åtminstone Fly Green Fund går till forskning och utveckling 
vilket ur ett statsstödsrättsligt perspektiv skulle bli problematiskt. Till den del Göteborgs 
Stad skulle erhålla bioflygbränsle eller andel i bioflygbränsle alternativt en tjänst eller 
andel i tjänst kan tjänsten generellt sätt handlas upp medan den del av ersättningen till en 
leverantör som inte ger någon motprestation tillbaka utgör statsstöd. Enligt 
statsstödsreglerna i Fördraget om den Europeiska Unionens Funktionssätt är statsstöd 
generellt sett förbjudet. Huvudregeln är att EU kommissionen måste pröva och godkänna 
åtgärdernas förenlighet med den inre marknaden innan stöd kan beviljas till exempelvis 
Fly Green Fund eller annan leverantör. Syftet med reglerna är att säkerställa konkurrens 
och att förhindra att vissa företag eller viss produktion gynnas. 

De rättsliga övervägandena finns utförligare beskrivna i bilaga 2 Rättsliga överväganden. 

Användning av tjänsteresor för att trycka på för utvecklingen mot fossilfritt 
resande 
Det är flygresorna och sammansättning av fordon och regler om fordonsbränsle i stadens 
egna fordonsflotta som har främst inverkar fossilfrihet i tjänsteresor. Även hur 
laddinfrastrukturen ser ut och hur staden planerar för den spelar roll. Detta och 
fordonsflottan hanteras i det parallella uppdraget, Förslag på hur stadens nämnder och 
bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i 
stadens egna verksamheter, som ingick i samma beslut som aktuellt uppdrag. 

Det finns dock åtgärder som kan minska antalet och längden på tjänsteresor vilket kan ge 
lägre användning av fossila drivmedel. Dessa avser stadsledningskontoret inkludera i 
uppdragen om resepolicyn, se nedan. 

Statusrapportering andra uppdrag med koppling till tjänsteresor och 
resepolicyn 
Närliggande uppdrag om stadens tjänsteresor och stadens policy och riktlinjer för resor i 
tjänsten har fattats under 2019. Stadsledningskontoret har påbörjat arbetet kring stadens 
policy och riktlinjer för resor i tjänsten avseende bland annat uppföljning, förbättringar 
och resfria möten enligt de uppdrag som givits. Stadsledningskontoret avser att 
återkomma till kommunstyrelsen under andra kvartalet 2020 med svar på dessa uppdrag. 
Nedan följer resonemang om några utgångspunkter i det arbetet. 

Vid utvärderingen av stadens system för klimatkompensation framkom även andra 
synpunkter avseende resande i staden. Bland annat att stadens policy och riktlinjer för 
resor i tjänsten behöver bli skarpare avseende resfria möten. Det behövs också tekniska 
förutsättningar och kunskap för att skapa resfria möten av god kvalitet. Ansvarig för 
resfria möten, ambassadörer som står för kontinuitet, på varje förvaltning och bolag kan 
bidra till bättre förutsättningar. Vid utvärderingen av klimatkompensationssystemet 
väcktes även idéen om att undersöka möjligheten att förvaltningar och bolag öppnar upp 
delar av sina lokaler för alla stadens anställda. Genom att kunna arbeta en stund eller äta 
sin lunch i närheten av där man senast utfört ett arbete eller varit på möte, kan minska 
resandet. Ytterligare möjlighet kan vara att varje förvaltning och bolag skaffar sig 
kunskap om och använder potentialen som bruttoptimering har, för att minska 
tjänsteresornas längd.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (9) 
   
   

Kommunstyrelsen föreslog genom beslut 2019-10-09 kommunfullmäktige att besluta att 
stadens förvaltningar och bolag ska ha verksamhetsspecifika klimatmål. Om detta 
beslutas så kan även det vara styrande för hur anställda i staden reser. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att inköp och upphandling bör slutföra utredningen 
och återkomma med ett ställningstagande om de juridiska aspekterna men också att inköp 
och upphandlingsnämnden i ett nästa steg kommer till ett ställningstagande avseende 
tilläggsavtal och/eller kommande upphandling. Om nämnden genom tilläggsavtal till 
stadens gällande resebyråavtal inkluderar krav på delvis biobränsle vid flygresor och om 
resebolaget ska klimatkompensera vid flygresor finns en risk att det skulle anses vara en 
otillåten ändring upphandlingsrättsligt. Det skulle kunna medföra att domstol upphäver 
tilläggsavtalet samt att andra resebyråer kan kräva staden på ersättning på grund av detta. 

Nämnden bör även återkomma med ett ställningstagande om nämnden vid kommande 
upphandling av resebyrå kan inkludera krav på delvis biobränsle vid flygresor och om 
resebolaget kan klimatkompensera vid flygresor. 

Göteborgs Stad har som kommun mycket begränsade möjligheter att ta fram tilläggsavtal 
till stadens gällande resebyråavtal. Staden har också begränsade möjligheter att nyttja Fly 
Green Fund. 

Stadsledningskontoret bedömer att andra åtgärder för hur vi kan använda våra egna 
tjänsteresor för att trycka på för utvecklingen mot fossilfritt resande hanteras inom andra 
pågående uppdrag enligt ovan. 

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yrkande från S, D, M, V, L, MP och C särskilt 
yttrande KD om åtgärder för att nå ett 
fossilfritt Göteborg – tjänsteresor, fossilfria 
drivmedel och transporter  

§ 375, 0789/19  

Beslut 
Enligt yrkande från S, D, M, V, L, MP och C den 22 maj 2019: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag 

utreda och återkomma med nedanstående förslag. Skulle utredningen visa på att de 

åtgärder som föreslås i rapporten kan effektiviseras för att ge största möjliga klimatnytta 

genom justerad utformning, så ska förslag på sådana justeringar återredovisas till 

kommunstyrelsen. 

1. Förslag på hur vi kan använda våra egna tjänsteresor för att trycka på för 

utvecklingen mot fossilfritt resande, t.ex. genom att använda flygreenfund, eller andra 

styrmedel mot fossilfria resor.  

2. Förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till 

fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter. 

3. Uppdragen ska återkomma för beslut i kommunstyrelsen under 2019. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, V, L, MP och C den 22 maj 2019 och 

föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag 

genomföra följande åtgärder: 

1. Skärpa stadens egen resepolicy avseende flygresor och öka andelen resfria möten i 

nationella och internationella samarbeten. 

2. Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi och Parkeringsbolaget får i 

uppdrag att underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon och fossilfritt 

resande. Det innefattar t.ex. goda möjligheter till laddning för fordon, och att använda 

och parkera cyklar och lastcyklar.  

3. Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att stötta stadens alla nämnder och 

bolag att göra upphandlingar och inköp på ett sådant sätt så att vi påskyndar 

omställningen till fossilfria transporter.  

4. Uppdragen ska påbörjas under 2019 inom befintlig ram och återrapporteras i 

samband med ordinarie uppföljning. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Handlingar 
Yrkande från S, D, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 22 maj 2019. 

Yttrande från SD den 20 maj 2019. 

Yttrande från MP och V den 21 maj 2019. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 maj 2019.  

David Lega (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 maj 2019. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från 

den 21 maj 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Skrivelse nr 91 till kommunfullmäktige 

 

Dag för justering 

2019-06-05 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Helene Odenjung 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 

 



Bilaga 

 

Inköp och upphandlingsförvaltningens rättsliga överväganden 

I detta dokument behandlas rättsliga överväganden i ärendet. Framställningen disponeras enligt 

följande; i) upphandling, ii) gemensam upphandling, iii) statsstöd och iv) alternativ. Det kan 

konstateras att ärendet bör utredas närmare såväl upphandlingsrättsligt som statsstödsrättsligt.  

Upphandling  

Anskaffning av andelar bioflygbränsle av aktörer såsom Fly Green Fund måste handlas upp enligt 

Lagen (2016:1145) om Offentlig Upphandling. Denna uppfattning delas även av 

upphandlingsmyndigheten i bilaga till ovan nämna rapport Transportstyrelsens rapport TSL 2017–

6448 September 2018. Det innebär att tjänsten måste konkurrensutsättas, att även andra anbudsgivare 

än Fly Green Fund tillåts att delta och att grundläggande upphandlingsrättsliga principer i LOU 4 kap 

1 § om transparens, likabehandling, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och icke diskriminering 

iakttas. En upphandling får inte heller i strid med konkurrensprincipen i LOU 4 kap 2 § utformas i 

syfte att gynna eller missgynna vissa leverantörer. Det är således inte möjligt att välja Fly Green Fund 

utan möjlighet för andra anbudsgivare att delta i upphandlingen. Det torde dock vara möjligt att handla 

upp en utökad andel användning av bioflygbränsle under förutsättning att upphandlingsrätten i övrigt 

iakttas, att behovet finns och att den motprestation som erhålles motsvarar den ersättning som erlagts  

Ytterligare en frågeställning rör behovet. Göteborgs stad har Ramavtal på resebyråtjänster, IK18366-

01, och leverantören i det avtalet handlar upp flygresor från flygbolagen som därefter köper in 

flygbränsle. Något behov av flygbränsle som sådant förefaller därför saknas. Istället bör man 

identifiera vad för slags tjänst som egentligen köps in och behövs. En marknadsanalys kan därefter 

göras för att undersöka om inköpet kan konkurrensutsättas. För att illustrera detta närmare kan 

hänvisas till att då Kalmar kommun handlat upp förnybart flygbränsle är det för att Kalmar kommun 

via bolag äger en flygplats och därmed har behovet. Den upphandlingen med ärendebeteckning 2018-

34 har konkurrensutsatts och upphandlats enligt LOU.   

Denna fråga bör utredas närmare efter att en analys av behov och marknad har genomförts.  

Gemensam upphandling 

Ett deltagande i gemensam upphandling med Swedavia väcker flera frågeställningar. Den ovan 

nämnda frågeställningen avseende behovet kvarstår.  Det är oklart vem som gynnas av den ersättning 

som skulle erläggas av Göteborgs stad. Upplägget med Swedavia är att ersättning betalas in till 

Swedavia som sedan handlar upp andelar bioflygbränsle. Upphandlingen motsvarar Swedavias behov, 

Som offentlig aktör måste Göteborgs stad därför utreda statsstödsproblematiken ytterligare. 

Åtminstone måste det säkras att Göteborgs Stad som motprestation för ersättning erhåller motsvarande 

andel bioflygbränsle och att upphandlingen genomförs enligt LOU.  

Om denna lösning skulle väljas ska erinras om att Göteborgs stad har begränsade möjligheter att 

påverka avtalsförhållanden enligt det av Swedavia föreslagna avtalet. Bland annat så framkommer det 

av avtalet att Swedavia inte tar ansvar gentemot samarbetspartner för leveranser enligt leveransavtalet 

samtidigt som samarbetspartners inte kan göra några rättigheter gällande mot leverantören enligt 

leveransavtalet.  Göteborgs stad har även begränsad kontroll över leveransavtalet.  Kostnadsansvaret i 

avtalet innebär att Göteborgs Stad förbinder sig till viss volym och att Göteborgs stad dessutom har ett 



ersättningsansvar till Swedavia för det fall denna volym inte avropas. . Under alla omständigheter 

måste således detta avtal genomgå en översyn.  

Förslaget att låta Kammarkollegiet genomföra en upphandling skulle kunna vara möjligt så länge 

upphandlingen inte utgör statsstöd, speglar behovet och att ersättningen motsvaras av 100 procent 

motprestation i form av upphandlad tjänst dvs. att inköpen inte riskerar att samtidigt utgöra statsstöd.  

En upphandling måste således innebära att 100 procent av ersättningen går till inköp av en tjänst. Om 

den ersättning lämnas som överstiger vad man erhåller tillbaka i form av motprestation aktualiserar 

även detta överskott en tillämpning av statsstödsreglerna.  

Statsstöd 

Att observera är att den typ av tjänst som Fly Green Fund erbjuder väcker frågeställningar om 

statsstöd. Från vad som får förstås går en del av ersättningen till åtminstone Fly Green Fund till 

forskning och utveckling vilket ur ett statsstödsrättsligt perspektiv skulle bli problematiskt. Till den del 

Göteborgs stad skulle erhålla bioflygbränsle eller andel i bioflygbränsle alternativt en tjänst eller andel 

i tjänst kan tjänsten generellt sätt handlas upp medan den del av ersättningen till en leverantör som inte 

ger någon motprestation tillbaka utgör statsstöd. Statsstöd regleras i Fördraget om Europeiska 

Unionens Funktionssätt och tillsynen över statsstöd tillfaller EU kommissionen. Enligt 

statsstödsreglerna i Fördraget om den Europeiska Unionens Funktionssätt artikel 107-109 är statsstöd 

generellt sett oförenligt med den inre marknaden och som sådana otillåtna. Alla statsstöd som inte 

tillåtna enligt gruppundantag eller de minimis regler ska rapporteras till EU kommissionen som har att 

besluta i ärendet. Huvudregeln är således att EU kommissionen måste pröva och godkänna åtgärdernas 

förenlighet med den inre marknaden innan stöd kan beviljas till exempelvis Fly Green Fund eller 

annan leverantör. Syftet med reglerna är att säkerställa konkurrens och att förhindra att vissa företag 

eller viss produktion inte gynnas, Ersättning som inte korresponderar med erhållen tjänst riskerar 

därför att utgöra statsstöd. Otillåtna statsstöd ska återbetalas.  

Trots detsamma kan vissa statsstöd godtas som förenliga med den gemensamma marknaden. EU-

kommissionen kan exempelvis besluta att godta miljöstöd som förenliga med den inre marknaden 

under vissa förutsättningar och om medlemsstaten kan visa att det inte förekommer någon 

överkompensation. Riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi 2014–2020 (2014/C 200/01) 

tillämpas av kommissionen vid beslut om miljöstöd. Grundförutsättningarna för att stöd till skydd för 

miljön ska kunna ges är att stödet har en stimulanseffekt, att det är nödvändigt för att åtgärda ett 

väldefinierat marknadsmisslyckande och att det är proportionellt. Ett stöd som ges för bränslen som 

framställts av biomassa får kompensera endast för de merkostnader för framställningen av bränslet i 

förhållande till det fossila bränsle som ersätts. Annars föreligger överkompensation. Riktlinjerna 

hänvisar även till förnybarhetsdirektivet och anger ett krav på hållbarhet till biobränslen.  

Statsstödsproblematiken kräver ytterligare utredning.  

Alternativ  

Göteborgs stads har alltså ramavtal på resebyråtjänster, IK18366-01, enligt vilket beställare i staden 

kan ropa av resor. Ramavtalet omfattar en heltäckande resebyråservice (fullserviceresebyrå) för att 

täcka behovet av tjänsteresor och andra typer av resor inrikes och utrikes i hela världen för samtliga 

förvaltningar och bolag inom Göteborg Stad. Upphandlingen har föregåtts av ett noga förberett 

underlag som speglar behov och leder till ett konkurrensutsatt inköp. Något ytterligare behov av 

flygbränsle förefaller således, i enlighet med vad som angetts ovan, inte finnas.  



Om det däremot finns ett behov av fossilfritt resande kan eventuellt möjligheten erbjudas genom att 

förflytta sig nedströms i värdekedjan, dvs. från råvara till den sluttjänst/produkt som resenären bokar 

från resebyrån och de facto konsumerar. Det måste dock utredas om en sådan lösning kan beaktas vid 

en kommande upphandling alternativt hanteras inom ramen för befintligt avtal. En gemensam 

förutsättning är emellertid att krav i styrdokument/resepolicy är tydliga och skarpa så att de går att 

följa upp i syfte att mäta effekt och uppfyllnadsgrad.  

Inköp och upphandling har i befintligt avtal tagit höjd för eventuell utveckling, trender och liknande i 

resebranschen under ramavtalsperioden genom klausul i ramavtalet som reglerar möjligheterna till nya 

och/eller ändrade tjänster och produkter. Innebörden av befintligt avtal är bland annat att resebyrån för 

beställarens räkning konkurrensutsätter marknaden för resor. Allt sker utifrån gällande resepolicy och 

specifika behov kopplade till den enskilda bokningen. Konkurrensutsättning av marknaden för resor 

sker nästan uteslutande via ett s.k. Global Distribution System (GDS) där marknadens 

tjänsteleverantörer, t.ex. flygbolag, hotell, etc. ansluter sig för att exponera sina tjänster/produkter i 

realtid. GDS-systemet är således en ”marknadsplats” där utbud och efterfrågan möts. 

I syfte att konkurrensutsätta inköpen och uppfylla grundläggande upphandlingsrättsliga krav såsom 

proportionalitet och likabehandling måste marknadsutbudet utredas. Möjligheterna till såväl 

ändringar/tillägg till befintligt avtal som kravställande i kommande upphandlingar måste således 

föregås av en marknadsanalys och föregående utredning avseende marknadsmognad och befintligt 

utbud av produkter/tjänster. Ett allt för högt kravställande kan även innebära att resebyrån i nästa led 

får svårt att konkurrensutsätta beroende på hur mogen marknaden i sin helhet är. Kostnaden för 

resorna, ökade transaktionskostnader och det höjda priset ett sådant kravställande skulle kunna 

medföra bör även tas i beaktande.  

Om det rör sig om en ändring av befintligt avtal från denna inte heller överstiga tio procent av 

kontraktsvärdet eller om detta värde överstigs inte utgöra en väsentlig ändring av kontraktet enligt 

upphandlingsreglerna. En ändring av ramavtal kräver dessutom ömsesidighet mellan Göteborgs stad 

och befintlig leverantör.  

En ytterligare alternativ är att utreda om det skulle vara möjligt att köpa in en annan tjänst som ger 

samma resultat. För detta vidkommande måste dock hänsyn tas till upphandlingsrätten samt 

kommunallagens krav på allmänt intresse och lokaliseringsprincipen.  
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1 Sammanfattning och slutsatser 

Transportstyrelsen har, med hjälp av Energimyndigheten och 

Upphandlingsmyndigheten, genomfört Miljömålsrådets åtgärd att utreda 

möjligheten för myndigheter att bli kund hos Fly Green Fund för att bidra 

till minskad klimatpåverkan från sina flygresor. I åtgärden ingick även att, 

om det visade sig möjligt för myndigheter att bli kund hos Fly Green Fund, 

undersöka vilka miljökonsekvenser detta skulle få jämfört med 

klimatkompensering.  

I uppdraget ingick inte att ta ställning till om myndigheter bör teckna avtal 

med Fly Green Fund eller att råda eller påverka myndigheter till att välja att 

klimatkompensera eller minska utsläppen genom att köpa biobränsle.   

Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse som startade i 

juni 2015. Föreningens målsättning är att driva på utvecklingen av 

biodrivmedel för flyget genom att dels köpa in biodrivmedel, dels satsa på 

forskning om och tillverkning av biodrivmedel för flyget. Som företagskund 

hos Fly Green Fund får man möjlighet att köpa in bioflygbränsle som 

motsvarar bränsleåtgången för hela eller delar av företagets resor med flyg. 

Företaget kan välja en fast årlig avgift eller en avgift som är kopplad till en 

viss procentuell minskning av koldioxidavtrycket från företagets flygresor.  

  

Fly Green Funds upplägg innebär att utsläppsminskningarna görs i själva 

flygsektorn, d.v.s. flygresans utsläpp av koldioxid minskas i och med att 

fossilt bränsle byts mot biobränsle. När flygresans utsläpp 

klimatkompenseras görs utsläppsminskningarna i en annan sektor. 

 

Utredningen baseras på följande frågeställningar: 

Får myndigheter använda sina medel till att bli avtalskund hos Fly Green 

Fund? 

Vi har i denna utredning kommit fram till att det är möjligt för myndigheter 

att använda sina medel till att bli avtalskund hos Fly Green Fund eller en 

annan leverantör som erbjuder en tjänst som att minskar koldioxidutsläppen 

från myndighetens flygresor genom inköp av bioflygbränsle.  

I klimatpropositionen och budgetpropositionen från 2009 står det att 

myndigheterna kan stärka klimatarbetet genom att klimatkompensera för 

sina tjänsteresor eller använda grön el. Inom ramen för detta uppdrag har vi 

identifierat paralleller mellan grön el och att köpa bioflygbränsle genom Fly 

Green Fund, vilket vi menar motiverar att inköp av bioflygbränsle utgör ett 

alternativ till klimatkompensering. 
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Krävs upphandling? 

Vi har i utredningen kommit fram till att den tjänst som Fly Green Fund 

erbjuder måste upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Om sådan upphandling blir aktuell bör den genomföras som en central 

upphandling via Kammarkollegiet. Den del av kostnaden som avser stöd till 

forskning och utveckling kan dock innebära att statsstödsrättsliga frågor kan 

uppstå. Därmed bör ett anpassat upplägg upphandlas, där 100 procent av de 

inbetalade pengarna går till inköp av bioflygbränsle.  

 

Vilka miljökonsekvenser skulle myndigheters inköp av bioflygbränsle få 

jämfört med klimatkompensering?  

Både inköp av bioflygbränsle genom Fly Green Fund och traditionell 

klimatkompensering kan bidra till additionella utsläppsminskningar. Genom 

att köpa in biobränsle så minskar den faktiska mängden utsläpp av växthus-

gaser från flygsektorn, medan vid klimatkompensering kompenseras utsläpp 

av växthusgaser genom åtgärder i en annan verksamhet. Båda metoder har 

sina respektive utmaningar ur hållbarhetssynpunkt och kräver därför att håll-

barhetsaspekterna nogsamt följs i utformningen av projekt 

(klimatkompensering) respektive val av råvara (Fly Green Fund).  

Det är en avsevärd skillnad i pris mellan inköp av bioflygbränsle och 

traditionell klimatkompensering, där inköp av bioflygbränsle är mycket 

dyrare.  

Hur förhåller sig Fly Green Fund till styrmedel som ska minska flygets 

klimatpåverkan? 

För att undvika att utsläppsminskningar dubbelräknas inom EU ETS eller 

CORSIA är det viktigt att myndigheterna är noga med att själva ”äga” sina 

eventuella utsläppsminskningar från inköp av bioflygbränsle.  Den före-

slagna svenska flygskatten innehåller inga incitament för biodrivmedels-

inblandning och innebär därmed ingen risk för oönskad dubbelstyrning. 

Förslag till genomförande 

Vi föreslår att om myndigheterna önskar använda tjänsten, bör upphand-

lingen av effektivitetsskäl genomföras som en central upphandling genom 

Kammarkollegiets försorg. 

Det bör även klargöras vilka förutsättningar nationella myndigheter har att 

genomföra riktade lösningar för separata trafikslag.  

Förslag till fortsatt arbete  

Under våren 2017 har ”En strategisk plan för omställning av 

transportsektorn till fossilfrihet” överlämnats till regeringen. Den 

strategiska planen innehåller bland annat ett förslag som innebär att 
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regeringen bör ge relevant myndighet uppdrag att utreda vilka styrmedel 

och åtgärder som kan främja förnybara flygbränslen.  

Regeringen aviserade i juni 2017 en kommande utredning som ska 

analysera om det behövs styrmedel, som differentiering av flygplatsavgifter, 

offentlig upphandling och en kvot- eller reduktionsplikt, för att öka andelen 

biobränsle och förnybara bränslen. En uppgift för utredaren blir även att 

säkerställa att förslagen inte strider mot EU-rätten och att de biobränslen 

som används har en hög klimatprestanda. 

Av regeringens budget för 2018 som lades fram den 20 september 2017 

framgår att regeringen tillsätter en utredning för att analysera om det behövs 

styrmedel för att öka andelen förnybara bränslen och avsätter 20 milj kr 

2018, 30 milj kr 2019 och 50 milj kr 2020 för utveckling och forskning av 

biobränsle för flyg. 

 

2 Miljömålsrådets åtgärd 

Miljömålsrådet beslutade den 1 mars 2016 om en åtgärd som innebar att 

Transportstyrelsen, i samverkan med Energimyndigheten och 

Upphandlingsmyndigheten, skulle undersöka möjligheterna för 

regeringskansliet och dess myndigheter att, som en del i sitt 

miljöledningsarbete, bli kund och teckna avtal med Fly Green Fund för att 

bidra till minskad klimatpåverkan från sina flygresor.  

Om detta visade sig möjligt skulle ett förslag tas fram på hur detta skulle 

kunna genomföras samt en beskrivning göras av vilka miljökonsekvenser 

detta skulle få jämfört med klimatkompensering. 

I uppdraget ingick inte att ta ställning till om myndigheter bör teckna avtal 

med Fly Green Fund eller att råda eller påverka myndigheter till att välja att 

klimatkompensera eller minska utsläppen genom att köpa biobränsle.   

Uppdraget återfinns i bilaga 1
1
. 

2.1 Genomförande av åtgärden 

Transportstyrelsen har drivit arbetet, under vilket Upphandlings-

myndigheten har lämnat bidrag till avsnitt 5.2 och Energimyndigheten 

främst till avsnitt 5.3. 

                                                 
1  Formuleringen av uppdraget överensstämmer inte helt med den i stycke 2 gjorda beskrivningen av uppdraget. 

Vissa formuleringar i den ursprungliga lydelsen av uppdraget inte var möjliga att hantera, utan fick anpassas så att 

uppdraget stämde med de förutsättningar som gäller för att frågeställningen ska kunna hanteras. Uppdragets 
innebörd är dock oförändrad. 
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3 Hållbara biobränslen för flyget 

Frågan om hållbara biobränslen för flyget är högaktuell. Både flygbranschen 

och ICAO
2
 ser användningen av bioflygbränslen som viktig pusselbit i 

arbetet för en hållbar utveckling inom flyget och en minskning av flygets 

klimatpåverkan.  

De senaste åren har forskningen kring och utvecklingen av alternativa 

bränslen tagit fart, inte minst vad gäller biobränslen för den kommersiella 

flygtrafiken. Hittills har det genomförts mer än 2500 kommersiella 

passagerarflygningar med biobränsle inblandat i tankarna. Det är idag 

möjligt att blanda in upp till 50 procent biobaserat bränsle i det 

konventionella fossila jetbränslet, vilket då inte kräver någon särskild 

anpassning av flygmotorerna.   

 

Säkerhetsaspekten är avgörande för flygsektorn och de speciella 

förhållandena för flyget ställer hårda krav på det bränsle som används. 

Bioflygbränslen måste vara helt kompatibla med de standarder som gäller 

för fossilt flygbränsle.  

 

Det är således tekniskt möjligt att flyga på bioflygbränsle och detta kan vara 

ett led i arbetet med att minska flygets klimatpåverkan. En förutsättning för 

detta är dock att bioflygbränslet är hållbart producerat, att det finns bränsle 

att tillgå samt att det finns ekonomiska incitament eller reglering för 

flygbolagen att blanda in biobränsle.  

 

Tillgången på biobränslen för flyget är idag knapp och utmaningen är att få 

igång kommersiell produktion av biobränslen för att möta flygets behov. 

Samtidigt är priset för hållbart producerat bioflygbränsle i dag avsevärt 

högre än för konventionellt fossilt flygbränsle. Världen över pågår det dock 

många aktiviteter som syftar till att både öka tillverkningen av 

bioflygbränsle och flygets användning av biobränsle.  

4 Fly Green Fund 

Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse som startade i 

juni 2015. Föreningen grundades av SkyNRG, Karlstads flygplats och NISA 

(Nordic Initiative for Sustainable Aviation). Föreningens målsättning är att 

driva på utvecklingen av bioflygbränsle i Norden genom att dels köpa in 

bioflygbränsle, dels satsa på forskning om och tillverkning av biobränsle för 

flyget.  

                                                 
2 Flygets FN-organ International Civil Aviation Organization. 
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Verksamhetsidén bygger på att företag, offentliga aktörer och privatpersoner 

betalar en summa pengar till Fly Green Fund som är relaterad till 

flygresorna. Den tjänst som Fly Green Fund erbjuder innebär att 75 procent 

av intäkterna går till att köpa in bioflygbränsle och 25 procent går till att 

stötta utvecklingsprojekt som har som mål att starta tillverkning av 

bioflygbränsle i Norden och till forskning som bidrar till ökad kunskap och 

förståelse av bioflygbränsle och dess tillverkning.  Biobränslet används av 

flygbolag som är partners till Fly Green Fund. Flygbolaget betalar för vad 

det kostar att flyga med fossilt bränsle medan Fly Green Fund står för den 

extrakostnad det innebär att istället tanka biobränsle.  

Det finns fyra olika typer av aktörer knutna till föreningen:  

– Medlem – Föreningens medlemmar utgörs av NISA (Nordic 

Initiative for Sustainable Aviation) och SkyNRG m fl. Dessa 

medlemmar är drivande i dessa frågor.  

– Supporter – Företag och organisationer inom miljöområdet som 

hjälper till att sprida information om Fly Green Fund och dess 

målsättning. I dagsläget är företagsnätverket Haga-initiativet 

supporter. 

– Partners – Föreningens partners utgörs av flygbolag och 

flygplatser och dessa betalar föreningens administrativa 

kostnader. Detta gör att pengarna som kommer in från kunderna 

går till att köpa bioflygbränsle och stötta forskning och 

utveckling av biobränsle för flyget av lokala råvaror.  

– Kund – Företagskunder, organisationer eller privatpersoner. 

Kunderna betalar dels för bioflygbränsle, dels för forskning och 

utveckling av biobränslen för flyget genom årsavtal eller swish. 

 

För en myndighet är det endast aktuellt att bli kund hos Fly Green Fund. 

Som kund får man möjlighet att flyga på bioflygbränsle för hela eller delar 

av företagets tjänsteresor med flyg, samtidigt som företaget också är med 

och utvecklar marknaden för biobränsle till flyget. Kunden väljer själv hur 

stor del av resandet som de vill göra på bioflygbränsle och denna summa 

betalas in till Fly Green Fund. I avtalet ingår även en del som går till 

utvecklingsprojekt för att driva på utvecklingen av tillverkning av 

bioflygbränsle i Norden.  

 

Varje kund får årligen en rapport som visar hur mycket kunden har minskat 

sitt koldioxidavtryck vid tjänsteresor med flyg. I rapporten återfinns, 

förutom siffror på hur stor koldioxidminskningen är under året, även en 

livscykelanalys för det bioflygbränsle som kunden har bidragit till. Kunden 

kan sedan använda dessa siffror i sin miljörapportering. 

 



RAPPORT  
Minskade koldioxidutsläpp från flygresor Dnr TSL 2017-6448 

 

10 (22) 

Genom att köpa in bioflygbränsle reducerar kunden sitt koldioxidavtryck. 

Systemet kan jämföras med inköp av grön el, kunden betalar för sin del av 

utsläppen, men det är inte säkert att det är i just det flygplan som man reser 

med som bioflygbränslet tankas.  

 

Det finns olika lösningar för hur avgiften till Fly Green Fund utformas. 

Kunden kan antingen välja en fast årlig avgift eller en avgift som är kopplad 

till en viss procentuell minskning av koldioxidavtrycket från kundens 

flygresor eller en avgift som är kopplad till antal och typ av resor. Fly Green 

Fund erbjuder även möjligheten att swisha ett valfritt belopp, som går till 

inköp av bioflygbränsle och forskning och utveckling på samma sätt som för 

kunder som har avtal.  

 

Det går idag inte att ge ett exakt pris för vad det skulle kosta att genomföra 

en flygresa med biobränsle, vilket dels beror på att olika flygplanstyper drar 

olika mycket bränsle, dels på att priset för bioflygbränslet sätts först när 

bränslet köps in. 

5 Viktiga frågeställningar 

Under arbetet har vi identifierat följande avgörande frågeställningar: 

 Får myndigheter använda sina medel till att bli avtalskund hos Fly 

Green Fund? 

 Krävs upphandling? 

 Vilka miljökonsekvenser skulle myndigheters inköp av 

bioflygbränsle få jämfört med klimatkompensering? 

 Hur förhåller sig Fly Green Fund till styrmedel som ska minska 

flygets klimatpåverkan? 

 

5.1 Får myndigheter använda sina medel till att bli 
avtalskund i Fly Green Fund? 

Vi har i denna utredning kommit fram till att det är möjligt för myndigheter 

att använda sina medel till att bli avtalskund hos Fly Green Fund eller en 

annan leverantör som erbjuder en tjänst som att minskar koldioxidutsläppen 

från myndighetens flygresor genom inköp av bioflygbränsle.  

Nedan presenteras ett antal dokument som kan utgöra stöd för 

myndigheternas möjlighet att klimatkompensera för sina tjänsteresor med 

flyg. Avslutningsvis förs ett resonemang om huruvida texterna kan 

appliceras på minskning av tjänsteresornas utsläpp genom inköp av 

bioflygbränslen. 
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5.1.1 Klimatpropositionen 2009 

”På samma sätt som myndigheter kan minska sina utsläpp av växthusgaser 

genom att använda s.k. grön el, kan myndigheterna stärka klimatarbetet 

genom att välja att klimatkompensera sina tjänsteresor. Regeringskansliet 

klimatkompenserar alla sina flygresor sedan 2008. Tidigare har enskilda 

resor klimatkompenserats, till exempelvis till klimatkonferenser. Den 

svenska regeringen är därmed en av de första regeringarna i världen att 

brett klimatkompensera flygresorna för politiker och tjänstemän. De utsläpp 

som flygresorna orsakar kompenseras med stöd till projekt i 

utvecklingsländer som ger motsvarande utsläppsminskningar. 

Klimatkompensationen sker genom inköp av FN:s kontrollerade certifierade 

utsläppsminskningar från CDM-projekt (Clean Development 

Mechanism/Mekanismen för ren utveckling), som är en del av 

Kyotoprotokollet. Projekten är godkända av FN:s CDM Executive Board. 

Energimyndigheten ansvarar för förmedlingen och kvalitetskontrollen.” 

 

Regeringskansliet klimatkompenserade för alla sina flygresor under åren 

2008-2012. Från och med 2012 ingår flygresor inom EU i EU:s system för 

handel med utsläppsrätter
3
 och mot bakgrund av att det finns ett 

marknadsbaserat styrmedel för att minska utsläppen inom EU har 

Regeringskansliet från och med 2012 endast klimatkompenserat för 

flygresor utanför EU.  

I oktober 2016 gav regeringen uppdrag till Energimyndigheten att beräkna 

den mängd utsläppsminskningskrediter som behöver förvärvas för att 

kompensera för klimatpåverkande utsläpp till följd av de flygresor som 

Regeringskansliets personal har gjort i tjänsten under kalenderåret 2015 och 

förvärva motsvarande mängd utsläppsminskningsenheter. Endast sådana 

resor som inte omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter ska ingå i 

beräkningen. 

Utöver Regeringskansliet bistod Energimyndigheten tidigare ca ett tiotal 

andra myndigheter med att hjälp att klimatkompensera. Energimyndigheten 

upphörde dock med detta eftersom det låg utanför myndighetens 

kärnverksamhet samt att det fanns privata aktörer som kunde bistå med 

motsvarande tjänst. Huruvida dessa myndigheter har fortsatt med 

klimatkompensation efter att Energimyndigheten upphört med att bistå dem 

                                                 
3 Principen för EU:s handelssystem är att begränsa utsläppen. Detta görs genom att en övre gräns sätts för hur stora 

de totala utsläppen från företagen i systemet får vara. Denna högsta tillåtna gräns kallas ”utsläppstak”. Taket 

kommer att sänkas successivt för att på så sätt minska utsläppen. Systemet går enkelt beskrivet ut på att 
verksamhetsutövare tilldelas utsläppsrätter efter ansökan (för flygbolagen i förhållande till hur stora utsläpp 

flygbolaget hade i genomsnitt under perioden 2005-2007) och/eller köper utsläppsrätter på marknaden. En 

utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid. Varje år ska verksamhetsutövarna redovisa sina utsläpp av koldioxid samt 
överlämna utsläppsrätter motsvarande de utsläpp av koldioxid från fossila bränslen som verksamheten orsakat. 

Eftersom utsläppstaket minskar så minskar antalet utsläppsrätter. Systemet är tänkt så att om någon minskar sina 

utsläpp så kan den sälja utsläppsrätter.  
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har inte följts upp metodiskt, men enligt uppgifter från Energimyndigheten 

bedöms många av myndigheterna ha fortsatt med klimatkompensation med 

hjälp av privata aktörer. Exempelvis klimatkompenserar Göteborgs 

Universitet genom en intern klimatfond. När universitetet undersökte frågan 

senast var svaret från Miljö- och energidepartementet att det då inte 

bedömdes finnas några formella hinder för myndigheter att 

klimatkompensera med förvaltningsmedel.
4
 

5.1.2 Budgetpropositionen 2009/10:1 

Även i budgetpropositionen 2009 nämns klimatkompensering; 

 

”Enligt regeringens bedömning bör myndigheternas förvaltningsanslag för 

2010 och 2011 kunna användas för att klimatkompensera för 

myndigheternas flygresor i tjänsten. Myndigheternas verksamhet omfattas 

av styrmedel såsom koldioxidskatt och EU:s system för utsläppshandel. 

Detta gäller dock inte för myndigheternas flygresor eftersom flygbränsle för 

kommersiella ändamål är undantaget från energi- och koldioxidbeskattning 

och inte heller omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Från och med 2012 

omfattas dock flygsektorn av EU:s utsläppshandelssystem.” 

 

I senare budgetpropositioner omnämns inte statliga myndigheters 

möjligheter att klimatkompensera flygresor. 

5.1.3 Flygskatteutredningen 

I utredningen En svensk flygskatt (SOU 2016:83) som presenterades den 30 

november 2016 förs följande resonemang: 

”I förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 

myndigheters bilar och bilresor ställs krav på att de personbilar som en 

myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar. Staten 

tar en påtaglig merkostnad för denna miljöanpassning. En parallell 

förordning skulle även kunna vara tänkbar för flygresor som genomförs av 

myndighetspersonal. 

 

Ett initiativ avseende myndigheters flygresande och klimatanpassning har 

tagits av Miljömålsrådet som den 1 mars år 2016 aviserade att man – 

tillsammans med ett antal myndigheter – ska undersöka om myndigheter 

kan delta i finansieringen av Fly Green Fund. Ett alternativ till direkt 

finansiering av Fly Green Fund skulle kunna vara att erbjuda myndigheter 

                                                 
4 Uppgift från Göteborgs Universitet (Amanda Forsman, mejl 21 november 2016) 

http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1605/1605545_beslut-g--teborgs-universitets-klimatkompensation-

och-klimatfond.pdf  

 

http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1605/1605545_beslut-g--teborgs-universitets-klimatkompensation-och-klimatfond.pdf
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1605/1605545_beslut-g--teborgs-universitets-klimatkompensation-och-klimatfond.pdf
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möjligheten att genomföra sina flygresor med så kallad biobiljett i de fall de 

finns tillgängliga, eller att på annat sätt klimatkompensera för den utförda 

flygresan. För att ett sådant system ska fungera effektivt är det troligen 

nödvändigt att staten upphandlar möjligheten för myndighetspersonal att 

genomföra sina flygresor på ett klimatneutralt vis.”  

  
Flygskatteutredningen belyser att staten har krav på sig att miljöanpassa sin 

verksamhet även om det innebär en merkostnad. Utredningen nämner Fly Green 

Fund och klimatkompensering som två möjliga sätt för myndigheterna att uppnå 

klimatneutrala flygresor. 

5.1.4 Summeringanvändning av medel 

I klimatpropositionen och budgetpropositionen från 2009 står att 

myndigheterna kan stärka klimatarbetet genom att klimatkompensera för 

sina tjänsteresor, vilket regeringskansliet och flera myndigheter väljer att 

göra. Vår tolkning är att det idag är upp till varje enskild myndighet att välja 

om myndigheten vill använda sina medel till klimatkompensering.  

När dessa propositioner skrevs fanns inte möjligheter liknande Fly Green 

Fund som öppnar upp för ett annat sätt att minska myndigheternas 

koldioxidutsläpp. Dock nämns det i klimatpropositionen att myndigheter 

kan minska sina utsläpp av växthusgaser genom att använda s.k. grön el. I 

flygskatteutredningen från 2016 nämns möjligheten för statliga verk att 

minska utsläppen från tjänsteresor med flyg. Vår tolkning är att syftet att 

minska utsläppen således kan uppnås på flera sätt, exempelvis genom att 

reducera utsläppen genom inköp av biobränsle, grön el eller att kompensera 

för utsläppen i en annan sektor. Inom ramen för detta uppdrag har vi 

identifierat paralleller mellan grön el och att köpa bioflygbränsle genom Fly 

Green Fund vilket vi menar motiverar att inköp av bioflygbränsle utgör ett 

alternativ till klimatkompensering. 

5.2 Krävs upphandling? 

Vi har i utredningen kommit fram till att den tjänst som Fly Green Fund 

erbjuder måste upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Om sådan upphandling blir aktuell bör den genomföras som en central 

upphandling via Kammarkollegiet. Den del av kostnaden som avser stöd till 

forskning och utveckling kan dock innebära att statsstödsrättsliga frågor kan 

uppstå. Därmed bör ett anpassat upplägg upphandlas, där 100 procent av de 

inbetalade pengarna går till inköp av bioflygbränsle. Nedan redogörs 

närmare för bakgrunden till dessa ställningstaganden. 

5.2.1 Upphandlingsmyndighetens bedömning 

Upphandlingsmyndighetens chefsjurist bedömer att övervägande skäl talar 

för att de aktuella tjänsterna som Fly Green Fund erbjuder omfattas av 
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tillämpningsområdet för Lagen om offentlig upphandling (LOU) och därför 

ska dessa tjänster normalt upphandlas i konkurrens. 

Upphandlingsmyndighetens svar återfinns i Bilaga 2.  

  

Upphandlingsmyndigheten menar att den del av tjänsten som innebär att 

myndigheterna mot betalning erhåller miljövänligt bränsle vid 

myndighetens resor med flyg får anses som upphandlingspliktig. Däremot 

saknar den del som avser stöd till forskning och utveckling koppling mellan 

avgiften och resorna, vilket innebär att statsstödsrättsliga frågor kan uppstå. 

Det föreligger därmed svårigheter för myndigheterna att sluta avtal om 

denna del av tjänsten. 

5.2.2 Statligt avtal 

Ett alternativ till att enskilda myndigheter genomför egen upphandling är att 

upphandlingen utförs centralt av Kammarkollegiet vilket ger ett statligt 

ramavtal som samtliga intresserade myndigheter kan använda. Detta förslag 

framstår som det mest effektiva och bör därför förordas. Statlig upphandling 

tas även upp av flygskatteutredningen, se avsnitt 5.1.3. 

5.2.3 Summering upphandling 

Utifrån Upphandlingsmyndighetens resonemang är en upphandling av den 

aktuella tjänsten nödvändig, vilket kan leda till att flera anbudsgivare vill 

leverera tjänsten. Fly Green Fund bör således i enlighet med detta ses som 

en av flera möjliga anbudsgivare. 

 

Upphandlingsmyndighetens svar innebär också att det står klart att det är 

olämpligt för myndigheter att överväga ett upplägg där 25 procent av 

inbetalade pengar går till att stötta utvecklingsprojekt och till forskning 

eftersom bestämmelser om statsstöd då skulle kunna bli aktuella. Fly Green 

Fund kan dock erbjuda ett anpassat upplägg där 100 procent av de 

inbetalade pengarna går till inköp av bioflygbränsle, vilket innebär att 

frågan om statsstöd inte blir aktuell. 

5.3 Vilka miljökonsekvenser skulle myndigheters inköp av 
bioflygbränsle få jämfört med klimatkompensering? 

I miljömålsrådsåtgärden ingick att se vilka miljökonsekvenser inköp av 

bioflygbränsle skulle få jämfört med om utsläppen klimatkompenseras och 

nedan diskuteras detta ur olika aspekter. 

5.3.1 Flygets totala klimatpåverkan 

Flygets klimatpåverkan beror inte bara på utsläpp av koldioxid utan också 

på utsläpp av kväveoxid, partiklar och vattenånga på hög höjd. Dessa så 

kallade höghöjdseffekter, som inte påverkas nämnvärt av byte till 
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biobränsle, bedöms vara i samma storleksordning som klimatpåverkan från 

enbart koldioxid. Det innebär att den totala klimatpåverkan från en flygresa 

är ungefär dubbelt så stor som klimatpåverkan från koldioxidutsläppen.  

Hur stor klimatpåverkan en specifik flygresa har beror dock på faktorer som 

var på jorden flygresan genomförs, om resan sker på natten eller dagen, på 

vintern eller sommaren, på vilken höjd flygningen sker samt hur de 

atmosfäriska förhållandena ser ut just där flygningen sker. Majoriteten av 

inrikesflygningarna i Sverige når aldrig upp på de höga höjder som krävs för 

att höghöjdseffekter ska uppstå. Österström
5
 uppskattar den genomsnittliga 

klimatpåverkan från inrikesflyg till en faktor 1,3 av koldioxidutsläppen.  

5.3.2 Inköp av bioflygbränsle jämfört med klimatkompensering 

Fly Green Fund erbjuder en möjlighet att reducera utsläppen av koldioxid 

inom flygsektorn, d.v.s. utsläppen från flygningen minskar genom att 

biobränsle används istället för fossilt bränsle.  

Klimatkompensering innebär att man, exempelvis för en flygresa, betalar en 

extraavgift som går till projekt, främst i utvecklingsländer, som ska minska 

utsläppen av koldioxid motsvarande de utsläpp som flygresan har orsakat. 

Projekten behöver inte vara kopplade till transportsektorn utan kan 

exempelvis utgöras av plantering av träd eller produktion av energi från 

solpaneler och vindkraftverk. Klimatkompenseringen görs genom förvärv 

av utsläppskrediter, såsom exempelvis certifierade utsläppsminsknings-

enheter (CERs) från FN:s mekanism för ren utveckling (Clean Development 

Mechanism, CDM). Utöver CDM finns ett antal frivilliga standarder för 

klimatkompensering genom utsläppskreditering med varierande grad av 

strikthet. 

Det är dock en avsevärd skillnad i pris mellan inköp av bioflygbränsle och 

traditionell klimatkompensering, där inköp av bioflygbränsle är mycket 

dyrare. Att få igång en ökad produktion skulle kunna vara ett sätt att få ner 

produktionskostnaderna genom stordriftsfördelar och läreffekter. 

I och med utfasningen av Kyotoprotokollet och ikraftträdandet av 

Parisavtalet kommer CDM sannolikt ersättas med andra internationella 

samarbetsformer. I det följande jämförs Fly Green Fund med CDM, 

eftersom det är en vedertagen och pålitlig certifiering. I den mån andra 

certifieringar och kommande samarbetsformer har jämförbara krav är 

slutsatserna även relevanta för dessa. 

                                                 
5 Österström (2016), Luftfartens klimatkostnader – En delrapport inom Samkost 2. VTI rapport 907. 
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5.3.3 Additionalitet 

När utsläpp ska kompenseras är det naturligtvis angeläget att de 

kompenserande utsläppsminskningarna är additionella, d.v.s. att 

minskningarna inte hade skett även utan stöd från klimatkompenseringen. 

När det gäller CDM granskas detta av ett FN-organ under 

klimatkonventionen.  

För Fly Green Fund kan noteras att flygningar inom EES omfattas av EU:s 

handel med utsläppsrätter, ETS. Givet dagens stora överskott av 

utsläppsrätter
6
 är det dock inte troligt att minskade utsläpp från flyget leder 

till lika stora utsläppsökningar någon annanstans i systemet, särskilt inte i ett 

längre perspektiv där överskottets storlek påverkar förhandlingarna om 

framtida ambitionsnivåer för systemet. Oavsett detta ger Fly Green Fund 

kunden möjlighet att ”äga” sin utsläppsminskning. Det innebär att 

flygbolaget inte bör tillgodoräkna sig den här utsläppsminskningen inom 

ETS, eftersom det skulle kunna leda till dubbel bokföring. 

Utsläppsminskningen genom Fly Green Fund bedöms vara additionell. 

5.3.4 Hållbarhet 

En övergång till biobränsle för flyget är en del av omställningen till en 

fossilfri transportsektor, men kan också innebära hållbarhetsutmaningar vid 

odling och uttag av biomassan. Denna omställning behöver ske med 

helhetssyn, där åtgärder i olika delar av transportsektorn samspelar för att 

tillsammans nå målet. Då tillgången på biomassa för att ersätta fossila 

drivmedel inte är obegränsad, kommer det att krävas en kraftig 

energieffektivisering både av fordon och på transportsystemnivå, för att 

minska transportsektorns klimatpåverkan. I takt med att fler sektorer ställer 

om från fossila bränslen ökar konkurrensen om råvaran. 

För CDM finns både möjligheter och risker ur ett hållbarhetsperspektiv. De 

projekt som stöds genom CDM eller annan utsläppskreditering kan ofta 

bidra till andra positiva mervärden utöver minskade utsläpp av 

växthusgaser, såsom mer tillförlitlig eltillförsel, lägre utsläpp av 

luftföroreningar, bättre tillgång till miljöanpassade energitjänster på 

landsbygden, nya arbetstillfällen, minskade utgifter och bättre 

levnadsförhållanden i fattiga hushåll samt minskad avskogning. Samtidigt 

medför den lägre institutionella kapaciteten i många utvecklingsländer 

risker för bristande miljöövervakning, korruption och att samråd med 

lokalbefolkning och andra sakägare åsidosätts. Inom CDM ska värdlandet 

intyga att projektet bidrar till hållbar utveckling. Det finns ännu ingen 

standard för hur bidraget till hållbar utveckling ska mätas/kvantifieras, men 

                                                 
6 European Environment Agency (2016). Trends and projections in the EU ETS in 2016. EEA Technical report No 
24/2016. 
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detta är något som föreslagits i förhandlingarna om den fortsatta 

utvecklingen av samarbetsmekanismerna.  

5.3.5 Summering miljökonsekvenser 

Både inköp av bioflygbränsle genom Fly Green Fund och traditionell 

klimatkompensering kan bidra till additionella utsläppsminskningar. Genom 

att köpa in biobränsle så minskar den faktiska mängden utsläpp av 

växthusgaser från flygsektorn, medan vid klimatkompensering kompenseras 

utsläpp av växthusgaser genom åtgärder i en annan verksamhet. Båda 

metoder har sina respektive utmaningar ur hållbarhetssynpunkt och kräver 

därför att hållbarhetsaspekterna nogsamt följs i utformningen av projekt 

(klimatkompensering) respektive val av råvara (Fly Green Fund). 

 

Det är en avsevärd skillnad i pris mellan inköp av bioflygbränsle och 

traditionell klimatkompensering, där inköp av bioflygbränsle är mycket 

dyrare. Att få igång en ökad produktion skulle kunna vara ett sätt att få ner 

produktionskostnaderna genom stordriftsfördelar och läreffekter. 

5.4 Hur förhåller sig Fly Green Fund till styrmedel som ska 
minska flygets klimatpåverkan? 

5.4.1 EU ETS 

Flyget inom EES ingår sedan 2012 i EU:s utsläppshandelssystem (ETS). 

Enligt ETS-direktivet får flygbolag räkna utsläpp från användning av 

hållbara bioflygbränslen som noll-utsläpp. Avsikten med detta är att ge 

incitament till produktion och användning av hållbara biobränslen inom 

flyget. Med tanke på att tillgången på och användningen av hållbara 

biobränslen för flyget i dagsläget är mycket begränsad så har ännu inget 

svenskt flygbolag redovisat användning av biobränsle inom EU ETS, 

eftersom själva rapporteringen anses vara mer administrativt kostsam än den 

fördel flygbolaget skulle kunna få. Ett ökande oljepris och ökad tillgång på 

bioflygbränsle kan dock leda till att flygbolagen i högre utsträckning 

kommer vilja dra fördel av användning av biobränslen. När så sker är det 

mycket viktigt att inte både flygbolagen och kunderna, inom exempelvis Fly 

Green Fund, gör anspråk på de utsläppsminskningar som blir resultatet av 

användning av biobränslen. Det skulle leda till en dubbelräkning av 

utsläppsminskningarna, vilket måste undvikas. Pålitliga kontrollsystem så 

att detta inte sker måste därför utvecklas. 

5.4.2 CORSIA 

År 2021 kommer ICAO:s globala klimatstyrmedel CORSIA (Carbon 

Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) att träda i 

kraft. CORSIA innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp tillåts 
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växa fram till år 2020. Därefter måste flygbolagen kompensera för de 

utsläpp som överstiger 2020-års nivå genom att köpa utsläppskrediter, vilket 

då bidrar till utsläppsminskningar inom andra sektorer. Även inom CORSIA 

kommer användning av bioflygbränslen att premieras genom att dessa 

beräknas ge mindre koldioxidutsläpp än konventionella fossilbaserade 

flygbränslen. I takt med att kostnaden stiger för att kompensera för 

utsläppen som överstiger 2020-års nivå, torde flygbolagens efterfrågan på 

hållbara bioflygbränslen att bli allt högre. I och med att användning av 

hållbara bioflygbränslen inom CORSIA kan sänka flygbolagens kostnader 

för inköp av utsläppskrediter, kommer flygbolagen troligtvis i växande 

utsträckning vilja dra nytta av användningen av biobränslen. Även här finns 

en risk för dubbelräkning av utsläppsminskningarna om både flygbolagen 

och Fly Green Funds kunder skulle göra anspråk på utsläppsminskningarna 

vilket innebär att precis som för EU-ETS måste pålitliga kontrollsystem 

utvecklas så att detta undviks. 

I och med att CORSIA baseras på klimatkompensation skulle myndigheters 

eventuella klimatkompensering för sina flygresor kunna leda till att de 

utsläpp som överstiger 2020-års nivå kompenseras för två gånger, dels av 

flygbolagen och dels av myndigheterna.  

5.4.3 Förslaget på svensk flygskatt 

Den nuvarande regeringen har lagt fram ett förslag på införande av en skatt 

på flygresor. Då skatten föreslås tas ut per flygresa, oavsett vilket bränsle 

som används för att genomföra resan, ger den inga incitament för flygbolag 

att blanda in biodrivmedel. Om de svenska myndigheterna väljer att minska 

sina utsläpp från flygresor genom att bli kunder hos Fly Green Fund skulle 

det kunna ses som dubbelstyrning i förhållande till den svenska flygskatten, 

och till EU-ETS, eftersom båda syftar till att minska klimatpåverkan. Men 

varken den förslagna flygskatten eller EU-ETS är i dagsläget särskilt starkt 

styrande mot minskade klimatutsläpp från flygsektorn, och ger därmed få 

incitament till ökad biobränsleinblandning. 

5.4.4 Summering styrmedel 

För att undvika att utsläppsminskningar dubbelräknas inom EU ETS eller 

CORSIA är det viktigt att myndigheterna är noga med att själva ”äga” sina 

eventuella utsläppsminskningar från inköp av bioflygbränsle.  Den 

föreslagna svenska flygskatten innehåller inga incitament för 

biodrivmedelsinblandning och innebär därmed ingen risk för oönskad 

dubbelstyrning. 
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6 Förslag till genomförande 

I uppdraget ingick att undersöka möjligheterna för regeringskansliet och 

dess myndigheter att bli kunder och teckna avtal med Fly Green Fund eller 

motsvarande leverantör, samt, om det visar sig möjligt, ta fram ett förslag på 

hur detta ska kunna genomföras. Vi föreslår att om myndigheterna önskar 

använda tjänsten, bör upphandlingen av effektivitetsskäl genomföras som en 

central upphandling genom Kammarkollegiets försorg. 

Det bör även klargöras vilka förutsättningar nationella myndigheter har att 

genomföra riktade lösningar för separata trafikslag.  

  

6.1 Fortsatt arbete  

Under våren 2017 har ”En strategisk plan för omställning av 

transportsektorn till fossilfrihet” överlämnats till regeringen
7
. Den 

strategiska planen innehåller bland annat ett förslag som innebär att 

regeringen bör ge relevant myndighet uppdrag att utreda vilka styrmedel 

och åtgärder som kan främja förnybara flygbränslen.
8
 En rad styrmedel kan 

ingå i en översyn; differentiering av flygplatsavgifter eller differentiering av 

en eventuell flygskatt, kvotplikt för inrikesflyget eller att statliga 

myndigheter efterfrågar av biodrivmedelsinblandning vid flygresor. 

Regeringen aviserade i juni 2017 en kommande utredning som ska 

analysera om det behövs styrmedel, som differentiering av flygplatsavgifter, 

offentlig upphandling och en kvot- eller reduktionsplikt, för att öka andelen 

biobränsle och förnybara bränslen. En uppgift för utredaren blir även att 

säkerställa att förslagen inte strider mot EU-rätten och att de biobränslen 

som används har en hög klimatprestanda.  

 

Av regeringens budget för 2018 som lades fram den 20 september 2017 

framgår att regeringen tillsätter en utredning för att analysera om det behövs 

styrmedel för att öka andelen förnybara bränslen och avsätter 20 milj kr 

2018, 30 milj kr 2019 och 50 milj kr 2020 för utveckling och forskning av 

biobränsle för flyg. 

    

                                                 
7 Den strategiska planen är framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, 

Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens regeringsuppdrag. 
8 Ref.  punkt 2.2.10 Utred styrmedel för förnybart flygbränsle 
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Bilaga 1  Miljömålsrådets åtgärd  

 

Minskade koldioxidutsläpp från flygresor 

Transportstyrelsen i samverkan med Energimyndigheten (+ 
Upphandlingsmyndigheten) 

Det här ska vi göra 

Vi ska undersöka möjligheterna för att regeringskansliet och dess 

myndigheter, som en del av sitt miljöledningsarbete, deltar i Fly Green Fund 

för att bidra till minskad klimatpåverkan från sina flygresor. Fly Green Fund 

är en stiftelse i vilken bl a SAS, Braathens, Swedavia och Sveriges regionala 

flygplatser deltar. Verksamhetsidén bygger på att anslutna organisationer 

och företag köper biobränsle, vilket kan vara ett alternativ till 

klimatkompensering. Målet är att få upp efterfrågan och volymen på 

biobränsle för flyget samt att få igång lokal tillverkning här i Sverige.  

Så här ska vi genomföra åtgärden 

Vi ska utreda huruvida myndigheter kan ansluta sig till Fly Green Fund, och 

om detta är möjligt ska vi ta fram ett förslag på hur anslutningen skulle 

kunna genomföras samt vilka miljökonsekvenser detta skulle få jämfört med 

klimatkompensering.  

Därför behövs åtgärden 

Att ta fram styrmedel för att minska klimatpåverkan från flyget lyftes som 

en viktig fråga i den fördjupade utvärderingen 2015. Ett exempel som 

nämndes vid sidan av flygskatt var ökad användning av förnybara bränslen, 

något som både av flygbranschen och av FN-organet ICAO (International 

Civil Aviation Organization) ses som en viktig del för att uppnå en hållbar 

utveckling inom flyget. Det är idag tillåtet att blanda in upp till 50 procent 

biobaserat jetbränsle i det konventionella jetbränslet. Den stora utmaningen 

är dock att få igång kommersiell produktion av biobränslen för att möta 

flygets behov.  

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Målet med åtgärden är att minska koldioxidutsläppen från statens flygresor 

och att bidra till ökad efterfrågan och biobränsletillgång för luftfarten i 

Sverige. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Begränsad klimatpåverkan 

Tidplan för genomförande 

2016   
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Bilaga 2  Upphandlingsmyndighetens syn på 
upphandling av tjänsten 

 

Upphandlingsmyndigheten kontaktades och ombads göra en bedömning av 

om Fly Green Funds tjänst ska upphandlas.  Svaret från myndigheten
9
 avser 

ett upplägg där 75 % går till inköp av biobränsle och 25 % går till att stödja 

forskning och utveckling.  Svaret återges i denna bilaga. 

 

 Ett upphandlingskontrakt är enligt upphandlingsdirektiven ett 

skriftligt avtal med ekonomiska villkor som slutits mellan en 

leverantör och en upphandlande myndighet. Begreppet 

upphandlingskontrakt ska enligt EG-domstolen tolkas vidsträckt och 

omfattar såväl alla former av ersättning som kan kvantifieras i 

pengar och som en upphandlande myndighet åtar sig att betala till en 

leverantör, som alla olika sätt på vilka en leverantör, i utbyte mot 

ersättning, kan åta sig att ställa varor till den upphandlande 

myndighetens förfogande, samt utföra tjänster eller utföra bygg- och 

anläggningsarbeten för den upphandlande myndighetens räkning 

(Europeiska kommissionen, Guide to the Community rules on public 

procurement of services, s. 12, Guide to the Community rules on 

public works contracts, s. 12 och Guide to the Community rules on 

public supply contracts, s. 9). Av EG-domstolens avgörande i Scala-

målet framgår att alla avtal som omfattas av gemenskapsrättens 

tillämpningsområde ska upphandlas, även om de i den nationella 

rätten kategoriseras på annat sätt. Det är inte beteckningen i sig som 

är viktig utan innebörden i funktionella termer (EG-domstolens dom 

i mål C-399/98). 

 

 Av de lämnade uppgifterna framgår att miljövänligt bränsle i ökad 

omfattning bör användas vid de upphandlande myndigheternas 

tjänsteresor med flyg. Upplägget synes innebära att myndigheterna 

mot betalning erhåller miljövänligt bränsle vid myndighetens resor 

med flyg. Anskaffningen får därmed anses vara upphandlingspliktig. 

Att det inte är säkert att det miljövänliga bränslet finns på just de 

flygturer som myndighetens personal åker med bör inte tillmätas 

avgörande betydelse. Uppgifterna ger närmast vid handen att det 

miljövänliga bränslet kommer att användas i utökad utsträckning 

proportionellt i förhållande till dessa resor. Oavsett om det 

miljövänliga bränslet införskaffats till just de aktuella turerna torde 

alltså de eftersträvade miljövinsterna bli desamma.  

                                                 
9 Svaret kom från chefsjurist Anders Asplund 
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 Om kopplingen mellan resorna och miljöbränslet skulle saknas 

skulle det tala för att upplägget snarare var bidrag/stöd. Bidrag/stöd 

kan också aktualiseras även om det finns en koppling men om 

ersättningen utgår med belopp som överstiger det tillägg som man 

skäligen har att betala för att bränslet ska vara miljöbränsle. 

Annorlunda uttryckt ska ett avtal vara affärsmässigt. Om avtalet inte 

är det kan det i någon del anses utgöra stöd. I sådana fall kan 

statsstödsrättsliga frågor uppkomma. Upphandlingsmyndigheten är 

dock inte stödmyndighet för statsstödsfrågor och bör därför inte ta 

närmare ställning i dessa frågor.  

 

 Förutsatt att anskaffningen är upphandlingspliktig ska den normalt 

annonseras och upphandlas i konkurrens. Före en sådan anskaffning 

är det viktigt att myndigheten genomför en förstudie och noga 

analyserar myndighetens behov och vad marknaden kan erbjuda. En 

upphandling bör läggas upp på så sätt att den drar nytta av 

konkurrensen och inte stänger ute leverantörer eller alternativa 

utföranden i onödan. Alla krav och villkor ska vara likabehandlande, 

transparenta och proportionella. Mer information finns på 

Upphandlingsmyndighetens hemsida. 

 

 Ovanstående är endast en översiktlig bedömning utifrån de uppgifter 

som lämnats och lämnas i syfte att ge vägledning i 

utredningsuppdraget. Med hänsyn till övriga uppdrag och 

begränsade resurser kan inte Upphandlingsmyndigheten bistå genom 

att genomföra denna utredning. 
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