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Utformning av kvotpliktsystem för biodrivmedel 
av Johanna Jussila Hammes 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Denna rapport studerar utformningen av ett kvotpliktsystem för att befrämja 
konsumtionen av biodrivmedel samt olika kvotplikttypers kostnadseffektivitet. 
Konsumtionen av biodrivmedel i Sverige behöver öka på grund av EU:s ”förnybarhets- 
direktiv” (2009/28/EC), som stipulerar att till år 2020 ska 10 procent av drivmedels- 
användningen i transportsektorn ha förnybar härkomst. Vi skapar en analytisk modell 
och studerar tre olika sätt att formulera kvotpliktsystem under perfekt konkurrens.  

Den första kvottypen sätter ett allmänt mål för förbrukning av biodrivmedel – en viss 
procentandel av den totala drivmedelsförbrukningen ska vara av förnybar härkomst. 
Kvottypen definierar inte hur stor andel av specifika biodrivmedel som måste 
konsumeras, vilka biodrivmedel som ska konsumeras, eller hur stor andel av respektive 
fossila bränslen som måste ersättas av biodrivmedel. Enligt vår analys är denna typ av 
kvotpliktsystem kostnadseffektivt.  

Den andra kvottypen specificerar mål för respektive bränsle – en viss procentandel av 
den totala drivmedelskonsumtionen ska vara biodrivmedel som substituerar för bensin 
och en viss andel ska substituera för diesel. Den tredje kvottypen bestämmer att en viss 
procentandel av konsumtionen av bensin och dess biodrivmedelsersättare ska vara av 
förnybar härkomst och samma sak för diesel. Kvoterna här hänvisar alltså inte till total-
konsumtionen av drivmedel, utan marknaden delas effektivt i två. Den andra och den 
tredje kvottypen är kostnadseffektiva endast ifall andelarna för biodrivmedel blir exakt 
lika under den första typen av kvot. Om handel i biodrivmedelscertifikat tilläts kan 
systemet dock bli kostnadseffektivt. I frånvaro av certifikathandel kan dessa kvottyper 
leda till långvariga snedvridningar på fordonsmarknaden. 

Enligt EU:s förnybarhetsdirektiv får vissa biodrivmedel räknas in ”dubbelt” i kvot-
uppfyllelse. Detta leder till att minska den effektiva kvoten – om 1 procent av bio-
drivmedel får räknas dubbelt är ju redan 2 procent av kvoten uppfyllda. Eftersom kvoten 
blir mindre bindande sjunker också jämviktspriset på biodrivmedel, och utbudet av 
biodrivmedel minskar i motsvarande mån. Dubbelräkningen ger dock inget vidare stöd 
till produktionen av de dubbelräknade biodrivmedlen. 

Om biogas kan användas för att fylla antingen den andra eller den tredje typen av kvot 
kan kostnaderna för dessa begränsas. Om kvotfördelningen från början skiljer sig 
mycket från det optimala finns det dock risk för att biogasen inte räcker till för att göra 
systemet kostnadseffektivt. 

I ett perspektiv som betraktar hela ekonomin är ett kvotpliktsystem inte kostnads- 
effektivt oberoende av hur det formuleras. Anledningen är att kostnadseffektivitet i hela 
ekonomin förutsätter att marginalkostnaden för utsläppsminskning (för en typ av 
utsläpp som är enhetlig) från alla källor blir lika. Eftersom ett kvotpliktsystem ändrar 
marginalkostnaden för utsläppsminskning i transportsektorn kommer detta att skilja sig 
från den övriga ekonomin och systemet är inte kostnadseffektivt. 
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De Gorter och Just (2009) visar i sin analys hur en bränsleskatt på biodrivmedel höjer 
det genomsnittliga drivmedelspriset och sänker efterfrågan. De visar vidare att en 
kombination av ett (bindande) kvotpliktsystem och ett undantag från bränsleskatten för 
biodrivmedel utgör en subvention till all konsumtion av drivmedel, även de av fossil 
härkomst. Vi återger deras analys i rapporten. Utifrån denna analys rekommenderar vi 
att både energi- och koldioxidskatt ska införas för biodrivmedel, åtminstone den delen 
som ska ingå i ett kvotpliktsystem, samt att skatteundantag för de drivmedel, oberoende 
av om de är låg- eller höginblandade, som ingår i kvotpliktsystemet, inte ska medges.  

Vi analyserar marknadsmakt på biodrivmedelsmarknaden med hjälp av en Cournot-
oligopolmodell. Enligt denna konkurrerar företag på en marknad med en homogen vara 
med att bestämma de kvantiteter som erbjuds. Detta leder till en prissättning som är 
högre än under perfekt konkurrens. Givet att antalet företag i den fossila och 
biodrivmedelsbranschen är ungefär lika, och att kvotplikten inte är alltför strikt, 
kommer dock kvotpliktsystemet minska företagens marknadsmakt jämfört med en 
marknad utan kvotplikt. Om de givna förhållandena inte gäller, framförallt om 
kvotplikten är mycket strikt och/eller antalet biodrivmedelsproducenter är lågt i 
förhållande till antalet fossila bränsleproducenter, kan marknadsmakt leda till problem. 

Vi tillämpar Cournot-modellen även på biodrivmedelscertifikatmarknaden och finner att 
även om de företag som säljer certifikat till marknaden skulle ha marknadsmakt, gynnas 
effektiviteten på marknaden ändå av handel i certifikat. Därför rekommenderar vi att 
trots farhågorna om marknadskoncentration på certifikatmarknaden, ska handel i 
certifikat tillåtas. Vi diskuterar även kort ett så kallat ”safety valve”, som möjligtvis kan 
motverka marknadsmakt på certifikatmarknaden. 

Vi avslutar med en kort litteraturöversikt över direkta och indirekta förändringar i 
markanvändning samt biodrivmedlens påverkan på matpriset. Medan skeptiker existerar 
i det som gäller allvaret i båda effekter, framförallt på grund av att modellerna inte 
nödvändigtvis tar hänsyn till möjliga produktivitetsökningar, tyder flertalet studier på att 
ökad produktion av biodrivmedel kommer att under lång tid leda till ökade utsläpp av 
växthusgaser jämfört med ifall fossila bränslen hade använts. När koldioxidskattesatsen 
på biodrivmedel bestäms bör därför den indirekta effekten på markanvändning och de 
utsläpp som skapas på grund av detta, i möjligaste mån tas hänsyn till när skattesatsen 
räknas. Dessutom påverkar biodrivmedelsproduktionen matproduktionen, vilket 
åtminstone på kort sikt tenderar att ha en negativ påverkan på jordens fattiga genom 
högre matpriser.  

Utifrån den analys som vi gör är vår rekommendation att införa ett kvotpliktsystem av 
”typ 1”, med handel i certifikat och i kombination med årligen justerade koldioxid- och 
energiskatter på biodrivmedel. Den årliga justeringen av framförallt koldioxidskatten är 
viktig så att det skapas incitament till att minska koldioxid-, och företrädesvis även 
andra växthusgasutsläpp, från dessa bränslen. Eftersom koldioxidskatten uttrycks i 
kronor/kilogram CO2-utsläpp kommer den effektiva skattesatsen att variera mellan de 
olika biodrivmedelsslagen, men inte nödvändigtvis utifrån härkomst ifall detta skapar en 
orimlig administrativ börda.  
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Designing a quota system for biofuels 
by Johanna Jussila Hammes 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
S-581 95 Linköping, Sweden 

 
 

Summary 

In this report we examine different ways to formulate biofuel mandates (quotas for 
biofuel consumption) and whether these are cost-efficient. Consumption of biofuels in 
Sweden must increase because of Directive 2009/28/EC that mandates a consumption of 
10 per cent of biofuels out of total fuel consumption by 2020. We develop an analytical 
model and study three different specifications of quota systems. The first type of quota 
determines the percentage of biofuels that must be consumed out of total consumption 
of fuel for transport. This type of quota does not specify which types of biofuels that 
must be consumed, the quantities of specific biofuels to consume, or how much of a 
specific type of fossil fuel that has to be replaced by biofuel. According to our analysis, 
this type of quota is cost-effective.  

The second type of quota determines a specific goal for each type of fuel: a certain 
percentage of the total consumption of fuel must be biofuels that substitute for gasoline, 
and a certain percentage must substitute for diesel. The third type of quota determines 
that a certain percentage of the consumption of gasoline and its biofuel substitutes must 
be of renewable origin, the same concerns the diesel market. This type of quota in effect 
divides the market in two separate parts. Both the second and the third type of quotas 
are cost-efficient only if the shares of all types of biofuels become exactly the same as 
under the first type of quota. Trade in biofuel certificates can, however, make the two 
latter systems cost-efficient. In the absence of such a trade these two types of quotas can 
lead to long-term distortions in the market for vehicles, however. 

According to Directive 2009/28/EC, certain biofuels can be counted twice towards the 
national quotas. This leads effectively to the lowering of the quota; if 1 per cent of 
biofuels is counted doubly, they suffice to fulfil 2 per cent of the quota. Since the quota 
becomes less binding, the equilibrium price of biofuels also falls, and the supply of 
biofuels falls correspondingly. The “double counting” does not support the supply of the 
biofuels to be counted twice, however. 

Being allowed to use biogas to fulfil either the second or the third type of quotas makes 
it easier for these types of quotas also to be cost-efficient. If, however, the initial quotas 
differ significantly from the optimal quotas and the supply of biogas is limited, it may 
be that not enough biogas is available at the market to obtain cost effectiveness in the 
system.  

In a perspective that considers the whole economy, regardless of the quota type chosen, 
it is unlikely that cost-effectiveness can be obtained. The reason for this is to be found 
in the definition of cost-effectiveness: a system to limit emissions is cost effective when 
the marginal cost of emission abatement (for a uniform pollutant) is the same for all 
sources of the pollutant. Since the quota system would change the marginal cost of 
abatement for the transport sector it is likely that this cost will differ from other sectors 
and consequently, the system will not be cost efficient.  

De Gorter and Just (2009) show how a fuel tax imposed on biofuels raises the 
equilibrium price of fuels and lowers the demand. They also show that a combination of 
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a (binding) biofuel quota and a tax exemption given to biofuels in effect constitute a 
subvention to all use of transport fuel, even the fossil kind. We reproduce their analysis 
in the present report. Based on this analysis we recommend that energy- and CO2 taxes 
are imposed on at least those biofuels that are included in the quota system, and that no 
tax exemptions are given to any biofuels included in the quota system, regardless of the 
amount of biofuel blended in the fossil fuel (high or low). 

We analyse market power in the biofuel market by using a Cournot-oligopoly model, 
where firms producing a homogeneous product compete by determining the quantities 
produced. In a Cournot-oligopoly the market price will be set at a level higher than 
under perfect competition. However, given that the number of firms in the fossil fuel 
and the biofuel sectors are approximately the same, and given that the biofuel quota is 
not “too” strict, then a biofuel quota will lessen the market power of firms compared to 
a situation with no quota. If, however, the given circumstances do not hold, above all if 
the quota is very high and/or the number of biofuel producers in relation to the fossil 
fuel producers is very low, then the quota system may actually worsen the market power 
of firms. 

We use the Cournot-model also to study market power in the market for biofuel 
certificates. We show that even though those firms that sell certificates have market 
power, the market still becomes more efficient with trade than without. For this reason 
we recommend that trade in certificates will be allowed, regardless of the fears for 
market concentration. We also shortly discuss a “safety valve” system that may lessen 
the market power in a market for biofuel certificates. 

We end the report with a short overview of literature pertaining to direct and indirect 
land use change and the effect that biofuels can be expected to have on the price of 
food. While there are sceptics who question whether both the land use and the food 
price effects are of any importance, the criticism mainly being based on the fact that the 
models do not seem to take into account possible future increases in agricultural 
productivity, the majority of the models indicate that the production of biofuels will 
lead to increased emissions of carbon dioxide (and other greenhouse gases) over several 
years compared to a situation where fossil fuels were consumed instead. For this reason 
we recommend that when the CO2 tax on biofuels is determined, also the indirect land 
use change effect from biofuels should be taken into account as far as possible when 
calculating the tax rate. Besides, the increased production of biofuels adversely affects 
the price of food, the effect of which falls disproportionately on the poor of the world.  

Based on the analysis conducted in this report, our recommendation is to impose a 
biofuel quota of “type 1” with trade in biofuel certificates, and in combination with 
carbon- and energy taxes on biofuels. The tax rates should be adjusted yearly to the 
average emissions from each type of biofuels in order to give the producers a reason for 
lowering the emissions from production. Since the carbon tax is given in 
SEK/kilograms CO2 emitted, the effective tax rate will vary between the different 
biofuels. Optimally, the tax rates would even vary depending on the geographical origin 
of the fuel, but such a system might become too heavy administratively.  



 

VTI rapport 750 9 

1 Introduktion 

Denna rapport studerar kvotpliktsystem för biodrivmedel utifrån ett nationalekonomiskt 
perspektiv. Bakgrunden till studien är en rapport från Energimyndigheten 
(Kvotpliktsystem för biodrivmedel. Energimyndighetens förslag till utformning, 2009), 
som presenterar ett förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel i Sverige. Bland annat 
föreslår Energimyndigheten separata kvoter för de biodrivmedel som ersätter bensin och 
de som ersätter diesel. Anledningen till förslaget verkar vara stöd till teknologi-
utveckling. Energimyndigheten föreslår vidare att handel i kvoter inte ska tillåtas mellan 
de två kvoterna. Förslaget härstammar från farhågor om marknadsmakt på certifikat-
marknaden. Slutligen föreslås att biogas ska kunna användas för att fylla i båda kvoter – 
antagligen för att stödja biogas. Denna rapport är en vidare analys av frågan. 

Utifrån beskrivningen av kvotpliktsystem för biodrivmedel i Energimyndighetens 
rapport studerar vi olika sätt att formulera ett kvotpliktsystem, och huruvida dessa är 
kostnadseffektiva eller inte. Drivmedelsmarknaden har vissa egenskaper som gör den 
annorlunda från marknader där en homogen vara produceras och konsumeras. Således 
är bränslemarknaden delad i två separata men inte helt avskilda delar, en för bensin, och 
en för diesel.1 Ett relativt stort antal biodrivmedel som kan ersätta något av dessa två 
fossila drivmedlen existerar, exempelvis etanol och metanol som substitut for bensin, 
och FAME som substitut till diesel. Biogas och el som drivmedel är inte direkta 
substitut till bensin eller till diesel utan kräver egna tekniska lösningar i fordonen. Inget 
av de alternativa bränslena räcker dock i dagsläget till för att tillfredsställa hela 
efterfrågan för drivmedel. 

Det kan finnas flera skäl till att vilja införa ett kvotpliktsystem i Sverige. Det viktigaste 
gäller Sveriges åtagande gentemot EU. Således stipulerar direktiv 2009/28/EG 
(”förnybarhetsdirektivet”) ett mål om förnybar drivmedelskonsumtion till år 2020 på  
10 %. För att undvika eventuella böter eller andra straffåtgärder från EU:s sida måste 
Sverige se till att nå upp till förnybarhetsdirektivets mål. Direktivet motiveras utifrån 
EU:s miljöpolitik och mer specifikt ett behov av att minska transportsektorns utsläpp av 
koldioxid (CO2).

2 Såsom litteraturgenomgången i avsnitt 6.1 visar är det inte helt klart 
att ökad biodrivmedelsproduktion minskar utsläppen av CO2. Slutligen är det även 
möjligt att ett kvotpliktsystem skulle kunna driva teknikutveckling. Denna fråga 
diskuteras bl.a. i avsnitt 2 och kort även i det sammanfattande avsnittet 7. Vår slutsats är 
att ett kvotpliktsystem är ett ineffektivt styrmedel för att ändra sammansättningen i 
fordonsflottan – koldioxidskatten är ett effektivare styrmedel för att minska utsläppen 
av koldioxid från produktionen av biodrivmedel. Dessutom är ett kvotpliktsystem som 
har designats för att specifikt stödja vissa biodrivmedel ett dyrt sätt att minska 
utsläppen. För att stödja utvecklingen av helt nya drivmedel är det bättre att använda 
riktade forskningsstöd än ett kvotpliktsystem. 

I många länder ges biodrivmedel undantag från bränsle- och/eller koldioxidskatter.3 Ett 
annat vanligt styrmedel som används är tullar på import av biodrivmedel. I denna 
rapport studerar vi hur ett undantag från bränsleskatt samverkar med ett 
kvotpliktsystem. Vi visar, utifrån den analys som görs av de Gorter och Just (2009), att i 
närvaro av en bindande biodrivmedelskvot blir ett skatteundantag för biodrivmedel 

                                                 
1 Man kan också betrakta den relativt lilla fordonsgasmarknaden som en tredje del av 
drivmedelsmarknaden. 
2 Andra faktorer som ofta nämns som skäl till att stödja biodrivmedel är ökad energisäkerhet, och som en 
stödform till jordbruket. 
3 Detta är fallet exempelvis (för närvarande) i Sverige, Norge och i USA. 
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egentligen en konsumtionssubvention till alla drivmedel, även de av fossil härkomst. Vi 
studerar dock inte tullar och andra handelshinder. 

Förutom den komplikation som de två separata delmarknaderna skapar är det också 
möjligt att det i biodrivmedelsmarknaden råder marknadsmakt för biodrivmedels- 
producenter. Vi studerar hur oligopol eller monopolistisk konkurrens påverkar 
biodrivmedelsmarknaden. Vi finner att medan ett Cournot-oligopol eller monopolistisk 
konkurrens kan leda till högre priser än marginalprissättning, leder Bertrand-oligopol 
sannolikt till samma pris som perfekt konkurrens. Utifrån en analytisk synvinkel är 
Cournot-oligopol det intressantaste av de tre typen av marknadsmakt, eftersom kvot-
plikten påverkar de producerade kvantiteterna, och följaktligen priset. I närvaro av ett 
kvotpliktsystem kan således en diskrepans i antalet företag i den fossila bränsle- 
sektorn och biodrivmedelssektorn, i kombination med en strikt kvot, leda till att 
kvotpliktsystemet, istället för att minska marknadsmakt, ökar den. Om dock antalet 
företag i både den fossila- och biodrivmedelsdelen av marknaden är relativt lika, samt 
givet att kvotplikten inte är mycket strikt, kommer kvotplikten att minska marknads- 
makt under Cournot-oligopol. Det senare är sannolikt fallet i verkligheten. 

Modellen för monopolistisk konkurrens tillämpar vi i fallet där bensin- och diesel- 
sektorerna konkurrerar med varandra med en viss marknadsmakt. Vi hävdar dock att 
modellen inte är realistisk pga. konkurrens inom varje sektor. Vi tar vidare inte ställning 
till frågan om kartellbildning på den svenska drivmedelsmarknaden är ett problem men 
konstaterar att när det gäller biodrivmedel så kan dessa alltid importeras från utlandet, 
vilket sätter en effektiv gräns på de inhemska producenternas marknadsmakt. 

Vi avslutar diskussionen om marknadsmakt med en kort analys av hur marknadsmakt 
på biodrivmedelscertifikatmarknaden skulle påverka kvotpliktsystemet. Även här är 
utgångspunkten ett Cournot-oligopol. Slutsatsen är att även om sannolikheten för 
marknadsmakt på certifikatmarknaden vore stor, ökar handel i certifikat ändå systemets 
effektivitet. Vidare diskuterar vi ett ”safety valve” system som möjligtvis skulle kunna 
minska marknadsmakt. Denna fråga borde dock analyseras vidare. Marknadsmakt på 
certifikatmarknaden är dock inte en anledning till att förbjuda handel i certifikat. 

Rapporten avslutas med en kort diskussion av några övriga frågor som ofta dyker upp 
när biodrivmedel diskuteras. Dessa är frågan om både direkta och indirekta förändringar 
i markanvändningen och hur sådana förändringar påverkar utsläppen av växthusgaser, 
och frågan om hur ökad biodrivmedelskonsumtion kan förväntas påverka det globala 
priset på mat. Framförallt när det gäller indirekta förändringar i markanvändningen 
(ILUC) tyder resultaten från litteraturen på att ökad biodrivmedelsproduktion kommer 
att leda till ökade utsläpp av koldioxid (CO2) jämfört med situationen där transport- 
tjänster även i fortsättningen producerades med fossila bränslen. Även här finns de som 
tycker att effekten är liten, och att ökad produktivitet i jordbrukssektorn kommer att lösa 
problemet. Samma argument kan användas för att avfärda spörsmål gällande bio-
drivmedlens effekt på matpriset. Frågan bör således studeras vidare, men med tanke på 
att ökad biodrivmedelsproduktion kan leda till irreversibla effekter på både mark, klimat 
och biodiversitet, är en viss försiktighet att förorda. Dessutom kan det ta tid att 
åstadkomma eventuella produktivitetsökningar i jordbrukssektorn. Under tiden är det 
viktigt att inte matförsörjningen minskas alltför mycket, och att även miljöfaktorerna 
beaktas.  

Rapportens disposition är följande: Vi börjar med att kort diskutera frågan om 
kostnadseffektivitet och optimal styrning, framförallt frågan om hur den optimala nivån 
på styrmedel bestäms. Detta görs i avsnitt 2. I avsnitt 3.1 sätter vi upp en enkel modell 
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för att kunna studera vår frågeställning analytiskt. I avsnitt 3.2 definierar vi kostnads-
effektivitet på ett mer formellt sätt, för att sedan kunna använda konceptet för att 
utvärdera tre olika förslag till kvotpliktsystem som görs i avsnitten 3.3, 3.4 och 3.5. 
Dessa tre kvottyper baserar sig på Energimyndigheten (2009). I samband med kvot-
typernas kostnadseffektivitetsanalys diskuterar vi även hur möjligheten att räkna in 
vissa biodrivmedel ”dubbelt” mot kvotuppfyllnad påverkar kvotpliktsystemet, hur 
handel i biodrivmedelscertifikat skulle kunna fungera under respektive typ av kvot-
pliktsystem, och hur eventuella begränsningar i mängden låginblandning av bio-
drivmedel skulle påverka kvotpliktsystemet. Vi avslutar med avsnitt 3.6 där vi 
diskuterar hur vad vi kallar "kvot typ 2 och 3" skulle fungera i frånvaro av handel i 
kvoter, men där biogas kan användas för att fylla i kvotplikten. 

Efter en analys av olika sätt att utforma kvotpliktsystem vänder vi oss till frågan om 
samverkan mellan kvotpliktsystem och undantag från bränsleskatten för biodrivmedel. 
Analysen i avsnitt 4.1 till 4.3 är helt taget ur en artikel av de Gorter och Just (2009). I 
avsnitt 4.4 analyseras en skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel, och hur detta 
skulle påverka drivmedelspriset och kvotpliktsystem. I avsnitt 5 studerar vi frågan om 
marknadsmakt utifrån en analytisk angreppsätt. I avsnitt 5.10 studerar vi Cournot-
oligopol, i avsnitt 5.2 vänder vi oss till Bertrand-oligopol, och vi avslutar med 
monopolistisk konkurrens i avsnitt 5.3. I Avsnitt 5.4 studerar vi marknadsmakt på 
biodrivmedels-certifikatmarknaden, och vi summerar våra slutsatser i avsnitt 5.5.  

Avsnitt 6 lyfter kort upp några frågor som gäller både direkta och indirekta förändringar 
i markanvändning p.g.a. ökad biodrivmedelsproduktion och hur detta påverkar utsläpp 
av växthusgaser (avsnitt 6.1) samt frågan om hur ökad biodrivmedelskonsumtion 
påverkar priset på mat, i avsnitt 6.2. Avsnitt 6.3 lyfter kort upp några ytterligare effekter 
som i litteraturen har påpekats som intressanta. Avsnitt 7 sammanfattar rapporten och 
gör vissa förslag till utformning av ett kvotpliktsystem samt vissa andra styrmedel. 

 



 

12 VTI rapport 750  

2 Kostnadseffektivitet och optimal styrning 

Eftersom vi vill få fram information om kostnadseffektiva sätt att formulera 
kvotpliktsystem börjar vi med en beskrivning av hur begreppet kostnadseffektivitet 
tolkas. Det finns två sätt att se på kostnadseffektivitet (se även Brännlund och Kriström 
(1998)). Ett är att man tar målet för styrningen för givet: vi vill att n % av drivmedels- 
förbrukningen ska vara av förnybar härkomst. Vilket eller vilka sätt att nå detta mål är 
de minst kostsamma? Det sättet (eller den kombination av åtgärder) att nå ett mål som 
kostar minst är det som är kostnadseffektivt. Vidare, om exempelvis metod eller 
styrmedel a, som är billigast per enhet inte når målet förutsätter kostnadseffektivitet att 
man kompletterar med metod/styrmedel b som är näst billigast istället för att gå för 
metod/styrmedel c som är dyr men som ensam räcker till att fylla hela målet. 

Det andra sättet att se på kostnadseffektivitet tar kostnaden som utgångspunkt. Givet att 
vi har x Mkr att spendera på att befrämja konsumtionen av förnybara bränslen, vilket 
eller vilka sätt att spendera pengarna ger oss den största andelen förnybara bränslen i 
systemet. Under fullständig information är svaret på båda frågor lika: för x Mkr kan vi 
nå ett n % andel för de förnybara drivmedlen i systemet. I praktiken där osäkerhet råder 
kan denna likhet dock vara svår att nå. 

En bra genomgång av olika styrmedel för vägtransporter (i USA) och deras kostnads- 
effektivitetsegenskaper är Parry m.fl. (2007), som analyserar möjliga sätt att 
internalisera ett antal externa effekter. Kverndokk och Rosendahl (2011) gör en 
genomgång av litteraturen som handlar om olika styrmedel på drivmedel. Rajagopal och 
Zilberman (2007) gör en sammanfattning av den ekonomiska litteraturen, inklusive en 
diskussion om styrmedel, på biodrivmedelsområdet. 

Förutom kostnadseffektivitet är en annan viktig fråga hur vi vet att n % av den totala 
drivmedelsförbrukningen ur förnybara källor är den optimala andelen? Att utröna hur 
stor den optimala andelen för svensk del skulle vara går utöver syftet med denna 
uppsats. Vi kan dock diskutera vissa allmänna principer, vilka illustreras i Figur 1. 
Nationalekonomisk välfärdsteori visar att för att det ska finnas en anledning för staten 
att ingripa i en marknad måste det föreligga något marknadsmisslyckande. Ett exempel 
på sådana marknadsmisslyckanden är de externa effekter som uppstår från förbränning 
av fossila bränslen, då först och främst utsläpp av koldioxid (CO₂), men även andra 
lokala utsläpp (för ett antal studier som diskuterar de externa effekter som uppstår från 
bilkörning, se Parry m.fl. (2007)). Om vi utgår ifrån att ett kvotpliktsystem ska införas 
för att internalisera klimatexternaliteten kan vi studera frågan utifrån denna 
utgångspunkt.4 

Bilisterna betalar den privata kostnaden för sin bilanvändning bl.a. i form av driv- 
medelspriset. Studerar vi förändringen i kostnaden på marginalen får vi den privata 
marginalkostnaden för bilism, vilket betecknas av kurvan ”Privat MC” i Figur 1. Den 
samhälleliga marginalkostnaden är dock högre än den privata kostnaden bland annat 
pga. utsläpp. Om vi lägger till den kostnad som utsläpp och andra externa effekter 

                                                 
4 Det är naturligtvis möjligt att det är någon annan extern effekt som man vill internalisera med 
kvotpliktsystemet. Exempelvis i USA åberopas energisäkerhet som ett skäl till att införa en kvot för 
etanolförbrukning. En annan vanlig motivering är en strävan efter ett "levande landsbygd", m.a.o. kan 
stöd till biodrivmedel användas som något slags lantbruksstöd. Förutom behovet att internalisera en 
extern effekt kan naturligtvis även fiskala skäl ligga bakom behovet av att införa vissa styrmedel, dock 
inte ett kvotpliktsystem som inte bidrar med intäkter till statskassan. Slutligen kan en anledning till att 
införa ett kvotpliktsystem vara att vi har bundit oss till internationella avtal som vi måste respektera. I 
detta fall behöver det inte föreligga någon extern effekt för styrningen. 
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orsakar får vi den samhälleliga marginalkostnaden för bilism, vilket betecknas av 
kurvan ”Samhällelig MC” i Figur 1. Skillnaden mellan samhällelig MC och privat MC 
kan förväntas öka med ökat antal körda kilometer. 

 

Figur 1.  Optimal styrning för att internalisera den externa effekten från klimatutsläpp 
från trafik. 

Vi kör dock inte bil bara för att med flit förstöra miljön, utan möjligheten att förflytta 
oss skapar även nytta. Studerar vi nyttan av ytterligare körda kilometer får vi även en 
kurva för marginalnytta. Denna kurva kan förväntas sjunka i ökat antal körda kilometer. 
Eftersom marginalnyttokurvan motsvaras av efterfrågakurvan för transport, och vi vet 
att det senare åtminstone på kort sikt tenderar att vara relativt oelastisk (se exempelvis 
Sterner (2007)), har vi ritat ett relativt brant kurva i Figur 1.  

Den optimala körsträckan (”Kvantitet”) är då punkten där den samhälleliga marginal-
kostnadskurvan och marginalnyttokurvan skär varandra i Figur 1, vilket resulterar i KS 
körda kilometer. Vid denna punkt är dock den körda sträckan förmodligen kortare än 
vid det privatekonomiska optimum, KP. För att komma från privat till samhälleligt 
optimum kan exempelvis drivmedelspriset höjas till en nivå som motsvarar den 
samhälleliga marginalkostnaden, exempelvis med hjälp av drivmedelsskatter. Skulle 
drivmedel vara den enda kostnadsposten skulle detta räcka till att internalisera den 
externa effekten från bilkörning. Drivmedelsskatternas effekt är att minska efterfrågan, 
exempelvis finner Sterner (2007) att de höga bränsleskatterna i Europa har halverat 
drivmedelsefterfrågan jämfört med en situation där skattetrycket hade varit på den 
Amerikanska nivån. 

Om drivmedelsbeskattning är ett effektivt sätt att internalisera klimatexternaliteten och 
eftersom drivmedel redan beskattas i Sverige, uppstår frågan varför man skulle behöva 
ha ett kvotpliktsystem också? En anledning skulle kunna vara politiska skäl. 

Pris/ 
kostnad 

Kvantitet 

Marginalnytta 

Privat MC

Samhällelig MC 

KP KS 

PP 

PS 

Optimal skatt 
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Exempelvis Ahola m.fl. (2009) konstaterar att bensinskatten uppfattas som regressiv, 
vilket leder till motstånd mot höjd skatt.5 Fredriksson (1997), Aidt (1998) och en stor 
litteratur som följer dem visar hur lobbying kan leda till lägre miljöskattenivåer än vad 
som skulle vara samhälleligt optimalt. Bl.a. konstaterar Sterner (2011) att mäktiga 
intresseorganisationer har motsatt sig ökad drivmedelsbeskattning på grunder att detta 
skulle vara regressivt, och verkar ha fått gehör för sina krav. I en sådan situation kan det 
vara befogat att använda ytterligare kompletterande styrmedel, exempelvis ett 
kvotpliktsystem, som också höjer drivmedelspriset. Slutligen visar Drazen och Limão 
(2008) varför den regerande politikern/myndigheten i närvaro av förhandlingar med 
intressegrupper kan ha incitament att välja ineffektiv styrning, bl.a. en kombination av 
ett effektivt och ett ineffektivt styrmedel istället för enbart ett effektivt styrmedel. Detta 
har med respektive parts förhandlingsstyrka att göra, samt med fördelning av 
ekonomisk ränta mellan parterna, där politikern kan vinna mer ekonomisk ränta genom 
att välja ineffektiv styrning.  

En ytterligare fråga är varför det behövs ett kvotpliktsystem för att öka konsumtionen av 
biodrivmedel – varför klarar inte marknaden av detta av sig själv? Två omedelbara 
förklaringar inställer sig: den ena är teknisk, den andra ekonomisk. Det är möjligt att vi 
inte har de tekniska förutsättningarna för att konsumera en så stor andel av biodrivmedel 
som krävs av EU:s direktiv. Bland annat Energimyndigheten (2009) antyder dock att 
detta inte är fallet, utan tekniken tillåter konsumtionen av den mängd biodrivmedel som 
EU kräver i direktiv 2009/28/EG (”förnybarhetsdirektivet”). Dessutom skulle ett 
kvotpliktsystem inte vara ett effektivt styrmedel för att förmå konsumenter att köpa nya 
bilar som kan köras på biodrivmedel, eller att ge biltillverkare incitament att utveckla 
nya bilmodeller som klarar av en högre andel biodrivmedel. 

Den förklaring som kvarstår är då ekonomiska skäl. Detta tyder på att marknaden av sig 
själv inte klarar av att producera den mängd biodrivmedel som anses optimalt, till ett 
tillräckligt lågt pris. I en sådan situation kan staten införa styrmedel som tvingar 
leverantörer av fossila bränslen att blanda in mer biodrivmedel i sina bränsleblandningar 
än vad som är marknadsmässigt försvarbart. Det ligger dock ett implicit antagande 
bakom, nämligen att utbudet av biodrivmedel för det rådande marknadspriset är för lågt, 
och att ett högre pris på biodrivmedlen skulle öka utbudet. Detta förutsätter att 
utbudskurvan för biodrivmedel är stigande i priset på biodrivmedel och att ett högre pris 
betingar ett större utbud. 

Ett kvotpliktsystem fungerar på ett annorlunda sätt än drivmedelsskatterna, eller andra 
alternativa styrmedel som exempelvis feed-in tariffer eller subventioner. Istället för att 
påverka drivmedelspriset direkt genom skatten/subventionen och därmed minska 
drivmedelsefterfrågan eller öka biodrivmedelsefterfrågan, tvingar den in i systemet en 
viss andel förnybara bränslen. Såsom vi visar nedan kan ett bindande kvotpliktsystem 
höja konsumentpriset på drivmedel, och har därmed inte bara en effekt genom en 
substitutionseffekt gentemot fossila bränslen, men även en efterfrågeeffekt på 
drivmedel, och transporttjänster i stort.6 

Vi kommer i fortsättningen göra vissa antaganden. Den första är att EU kommissionen, 
som har satt målet för användningen av förnybara bränslen (direktiv 2009/28/EG), har 

                                                 
5 Sterner (2011) studerar frågan empiriskt i tolv länder och konstaterar att bränsleskatterna i de rika 
länderna är i bästa fall milt regressiva och att denna regressivitet enkelt kan motverkas med andra 
styrmedel och/eller transfereringar. 
6 Det är också möjligt, under vissa förhållanden, att införandet av ett kvotpliktsystem sänker 
konsumentpriset på bränslen. Om detta sker ökar naturligtvis efterfrågan för drivmedel. 
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genomfört en analys som ovan om vilken nivå av transportarbete och förbrukning av 
förnybara drivmedel som är optimal. Vi ifrågasätter med andra ord inte EU:s mål. Vi 
studerar inte heller andra, alternativa styrmedel. I den grundläggande analysen bortser vi 
dessutom från drivmedelsskatterna, tullen på biodrivmedel, mervärdesskatten och 
eventuella andra styrmedel. Vi antar perfekt konkurrens där annat inte explicit nämns. 

I ett perspektiv som betraktar hela ekonomin är det till slut viktigt att påpeka att 
kostnadseffektivitet kräver att marginalkostnaden för att minska utsläppen ska vara lika 
över hela ekonomin. Om kvotpliktsystemet ska internalisera den externa effekt som 
uppstår från trafikens växthusgasutsläpp måste styrningen i det stora hela justeras så att 
marginalkostnaden för utsläppsminskningen blir lika som i den övriga ekonomin. Detta 
ter sig närmast omöjligt att nå, speciellt med tanke på de övriga styrmedlen som finns 
på plats. Därför är det osannolikt att även om man i ett snävt transportsektorperspektiv 
kan designa ett kostnadseffektivt kvotpliktsystem, att systemet i ett allmänt ekonomiskt 
perspektiv kommer att vara kostnadseffektivt. Om det är andra motiv som ligger till 
grund för beslutet att införa ett kvotpliktsystem, exempelvis energisäkerhet, behovet av 
att stödja jordbruk, internationella avtal som Sverige har slutit sig till och måste 
respektera eller annat är denna punkt dock ointressant. 
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3 Kvotpliktsystem 

3.1 Det ekonomiska ramverket 

Drivmedel används för att producera en homogen vara, energi till vägtransporter (som 
betecknas med R).7 Vi antar att det säljs N olika slags fossilbaserade bränslen på 
marknaden (exempelvis bensin, diesel, naturgas, icke-förnybar el), förkortad till FF, och 
att dessa kan ersättas med M olika förnybara bränslen (exempelvis etanol, metanol, 
DME, FAME, biogas, förnybar el), förkortad till BF. Vi kan skriva totalefterfrågan på 
energi till vägtransporter (härefter kallad efterfrågan på drivmedel) på kort sikt, , som 
en funktion av priset:8 

∈ ∈

, 

(1)  

där di är efterfrågan på fossilbränsle i och  efterfrågan på biobränsle j, och pk är både 
konsument och producentpris på respektive drivmedel på kort sikt. Vi utgår ifrån att 
efterfrågan under marknadsförhållandena bestäms av priset på varan, och att efterfrågan 
faller när priset stiger, m.a.o., 0. 

Vi kan beteckna de olika bränsleslagens andel av totala bränsleefterfrågan som 

, ∈ ,  

(2)    

vilket ger efterfrågeförhållandet , där ∑ 1,			 	 . Vi kan då 
skriva priset på drivmedel på kort sikt som 

∈∈

, 

(3)    

vilket är en viktad medelvärde av de olika bränslepriserna. I frånvaro av ett 
kvotpliktsystem, och på lång sikt, måste priset på alla drivmedel vara lika. Vi betecknar 
de långsiktiga priserna med πi – då får vi den långsiktiga prisrelationen 	∀	 , ∈

, , . Varför det måste vara så är enkelt att se om vi funderar på vad som 
händer om . Om de två bränslesorterna är perfekta substitut byter alla 
konsumenter omedelbart (alltså redan på kort sikt) till det billigare bränslet tills dess 
pris ökar, och priset på det dyrare bränslet sjunker till en nivå där de är lika höga. Om de 
två bränslesorterna inte är perfekta substitut, utan det föreligger exempelvis tekniska 
hinder för ett direkt byte, kommer en prisdiskrepans i längden betyda att människor 
köper fler bilar som kan köras med bränsle j, och färre som kan köras med bränsle i. 
Detta leder till förändringar i bränsleefterfrågan och så småningom till prisjusteringar. 

                                                 
7 Modellslutsatserna ändras inte om även järnvägs-, flyg- och sjötransporterna inkluderas i totala 
transportefterfrågan.  I dessa fall ökar efterfrågan för de energislag som används som drivmedel, 
framförallt el och flygfotogen. 
8 Priset här avser inte pumppriset på respektive drivmedel, utan i den enklaste tolkningen är det fråga om 
priset i serviceekvivalenta termer. Eftersom bilar som kan köras med olika drivmedel också beskattas 
olika ska man i praktiken se priset här som det totala priset per körd kilometer. Här bortser vi dock från 
övriga styrmedel som skatter. 
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Därför håller prisparitet mellan exempelvis bensin- och dieselmarknaden i praktiken 
enbart i det långa loppet. För de biodrivmedel som är perfekta substitut till något icke-
förnybart bränsle gäller dock prisparitet även i det korta loppet.9 

Slutligen finns det en teoretisk möjlighet att genomsnittspriset antingen blir oändligt 
högt, → ∞, eller noll, 0. I det förra fallet blir drivmedelsefterfrågan noll, och i 
det senare blir efterfrågan oändligt. Vi antar att dessa två ”hörnlösningar” inte kan 
inträffa utan att genomsnittspriset alltid tar ett värde som möjliggör en inre lösning. 

Vi betecknar utbud av de olika bränslena som , och antar att utbud ökar i priset 
så att 0. Olika biodrivmedel antas ha olika utbudskurvor. Vi antar att utbudet av 
biodrivmedel är begränsad så att det inte räcker till att tillfredsställa all energiefterfrågan 
i vägtransporter. Med andra ord måste en viss andel av vägtransporterna ske med hjälp 
av fossila bränslen. 

På motsvarande sätt som ekvation (2) kan vi konstatera att kvotplikten förutsätter att 
utbudet av biodrivmedel motsvarar deras andel av totalproduktionen av biodrivmedel:10 

∈ ∈

 

(4)    

Från ekvation (3) kan vi lösa förhållandet mellan pR och priset på biodrivmedel k som 
∑ ∑ . Vi kan då skriva utbudskurvan för 

biodrivmedel k som en funktion av  genom att substituera priset i (4), som  

1
∑ ∈

, 

(5)    

där  definierar utbud för biodrivmedel k i termer av  istället för . 
Jämviktsvillkoret för pR definieras av 

 

(6)   

som kan lösas för ≡ ∗ , jämviktskvantiteten av total drivmedelskonsumtion. 
För att få fram biodrivmedel k:s jämviktspris måste vi avgöra den konsumtion som en 
bindande biodrivmedelskvot leder till. Detta ges ju av  vid alla bränslepriser 
pR. Biodrivmedel k:s jämviktspris ges då av ekvationen 

. 

(7)    

Med andra ord, om man evaluerar kurvan  vid pris pR får man jämviktskvantiteten 
av biodrivmedel k, Qk. Studerar man utbudskurvan för biodrivmedel k vid kvantitet Qk 
får man fram jämviktspriset på biodrivmedel k, pk (se även de Gorter och Just (2009)). 

                                                 
9 Minskad försäljningen av etanol i Sverige efter att bensinpriset sjunker illustrerar hur mekanismen 
fungerar. 
10 Ekvation (4) håller inte nödvändigtvis om biodrivmedelskvoten är bindande och det finns möjlighet till 
att spara och/eller låna kvoter. 
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Vi fortsätter med att kort diskutera de formella villkoren för att en biodrivmedelskvot 
ska vara kostnadseffektivt. Därefter skissar vi olika typer av biodrivmedelskvoter. 
Presentationen baserar sig på Energimyndigheten (2009), där åtminstone tre olika sätt 
att formulera kvotpliktsystem definieras. Vi benämner dessa "totala kvoter" (kvot typ 
1), "kvot för respektive förnybara bränsle" (kvot typ 2) och "kvot för respektive 
förnybara bränsle av respektive fossila bränslekonsumtion" (kvot typ 3).  

 
3.2 Kostnadseffektiva kvoter 

Vi diskuterade ovan hur kostnadseffektivitet kan förstås i mer praktiska termer. Här 
studerar vi frågan mer formellt för att förstå vad vi ska titta på i fortsättningen. 

Vi börjar med att konstatera att marginalkostnaden för biodrivmedelsproduktionen 
varierar mellan olika biodrivmedel. Vi antar dessutom perfekt konkurrens på 
bränslemarknaderna, och att handel i biodrivmedelscertifikat inte förekommer. Perfekt 
konkurrens betyder att marginalkostnaden för produktionen likställs med priset: 

, där Ck är kostnadsfunktion för bränsle k ∈	{FF, BF}. 

Ett optimalt kvotpliktsystem är då inte ett där alla typer av biodrivmedel ska ha samma 

andel, ∀ ∈ , av biodrivmedelskonsumtionen.11 För att studera vilken 

prisnivå som leder till lägsta möjliga kostnad för konsumenterna studerar vi hur det 
totala energipriset, pR, varierar med avseende på pi. Differentiering av ekvation (3) ger 

∈

0 

(8)   

Den andra termen på högersidan i ekvation (8) är positiv så länge som värdet i 
förändringen i andelen av total bränslekonsumtion, , för de övriga drivmedlen 
överstiger värdeförlusten för andelsförminskningen för drivmedel i, annars är termen 
negativ. Förutsatt prisparitet, m.a.o., 	∀	 , ∈ ,  är termen lika med noll 
eftersom summan av förändringar i andelarna är lika med noll. Således kommer det 
genomsnittliga energipriset att öka om priset på något bränsle ökar. Det lägsta 
totalpriset nås då när alla drivmedelspriser är lika vilket utifrån antagandet om perfekt 
konkurrens kan översättas till att marginalkostnaden för produktionen av alla drivmedel 
ska vara lika för att prissättningen ska vara kostnadseffektivt. Lämnas marknaden att 
fungera för sig själv når den, åtminstone i det långa loppet, denna jämviktsprissättning.  

Nästa steg är att inkludera ett kvotpliktsystem i modellen. Vi betecknar en bindande 
kvot med ∑ , där ∑ , där  betecknar 
biodrivmedlens andel av totalkonsumtionen av drivmedel utan kvotpliktsystem. Vi 
minimerar konsumenternas kostnad för drivmedel givet den begränsning som 
kvotpliktsystemet utgör: min ∑  med avseende av pi, i ∈	FF 
och pk, k ∈	BF och löser 

,

0 

(9)   

                                                 
11 Se även McKitrick (2001) för en analys av varför regleringar som uttrycks i procenttermer ska vara 
företagsspecifika och inte allmänna. 
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,

0 

(10)   

0 

(11)   

Ekvationerna (9) och (10) motsvarar ekvation (8). Igen drar vi slutsatsen att det lägsta 
totalpriset nås när alla fossila drivmedel har lika priser, och när de "reglerade" 
biodrivmedlen också har samma pris sinsemellan. Vi har alltså den lägsta möjliga 
kostnaden för att nå kvotplikten när marginalkostnaden för produktionen av alla typer 
av biodrivmedel är lika, m.a.o., där , , ∈ , . 

 
3.3 Totala kvoter 

Vi definierar den totala biodrivmedelskvoten, kvot 1, som en där det bestäms att 
biodrivmedlens andel av den totala drivmedelskonsumtionen, oberoende av vilken fossil 
bränsle som de olika biodrivmedlen ersätter, måste nå upp till en viss nivå: 

∑
, 

(12)  

där överskriften "K1" betecknar variablers värden i närvaro av kvot 1.  är alltså 
kvotplikten i andel, och för att kvoten ska vara bindande måste , m.a.o. den 
konsumerade mängden biodrivmedel med kvot måste överstiga den konsumerade 
mängden utan kvot. Efterfrågan för respektive biodrivmedel som behövs för att uppfylla 
kvoten ges av , ∈ . Totalefterfrågan för drivmedel,  definieras 
inte av kvoten, men eftersom kvoten påverkar det genomsnittliga drivmedelspriset pR, 
påverkas även totalkonsumtionen. 

Vi skriver den nya efterfrågafunktionen för vägtransporter som 

, 

(13)   

där ∑ , m.a.o., biodrivmedelsefterfrågan måste vara minst 
lika med kvotplikten. Priserna på de fossila bränslena faller eller förblir konstanta när ett 
kvotpliktsystem införs eftersom efterfrågan för dessa faller. Vi har således , ∈

. För att öka utbudet av biodrivmedel upp till den nivå som krävs av 
kvotpliktsystemet måste priset på dessa öka. Således har vi , ∈ . Det 
genomsnittliga priset på drivmedel blir då  
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. 

(14)   

Biodrivmedelspriset med kvot typ 1 är , , ∈ , . Ifall 
prisparitet inte håller kommer efterfrågan för det dyrare biodrivmedlet att minska och 
efterfrågan för det billigare att öka tills prisparitet nås även i det korta loppet. Eftersom 
varje biodrivmedel produceras upp till den punkt där marginalkostnaden för 
produktionen är lika med det gemensamma priset, , leder kvot typ 1 
automatiskt till att systemet är kostnadseffektivt, såsom beskrevs i Avsnitt 3.2. Om alla 
biodrivmedel inte är perfekta substitut med varandra nås prisparitet och därmed 
kostnadseffektivitet i det långa loppet. 

Hur ändras genomsnittspriset på vägtransporter när ett kvotpliktsystem införs? Vi 
differentierar ekvation (14) med avseende på kvotplikten: 

. 

(15)   

Såsom konstaterades ovan ökar inte priset på de icke-förnybara bränslena p.g.a. att ett 
kvotpliktsystem sänker efterfrågan för dessa bränslen. Dessutom minskar dessa 
bränslens andel av totalkonsumtionen eftersom ∑ 1 och . 
Termerna i den första parentesen i ekvation (15) är därför icke-positiva. Termerna i den 
andra parentesen gäller för biodrivmedlen och är icke-negativa. Huruvida priset på 
vägtransporter ökar eller sjunker beror därför på vilka termer som överväger i ekvation 
(15) (se även de Gorter och Just (2009) som studerar frågan vidare genom att använda 
uppskattade efterfrågaelasticitet, för amerikanska förhållanden). Om priset på 
vägtransporter ökar p.g.a. introduktionen av ett kvotpliktsystem kommer 
totalefterfrågan för vägtransporter att minska. Om priset sjunker kommer 
totalefterfrågan att öka. 

 
3.3.1 Dubbelräkning av vissa biodrivmedel och kvot typ 1 

Om vissa biodrivmedel, exempelvis de som produceras från avfallsprodukter, kan 
räknas in ”dubbelt” i kvotuppfyllelse, men givet att kvoten hålls på samma nivå som 
ovan, förvandlas kvoten och därmed ekvation (12) till 

∑ 2∑
, 

(16)  

där BFx1 är de biodrivmedel som kan räknas bara ”enkelt” och BFx2 de biodrivmedel 
som kan räknas dubbelt. Totalefterfrågan för bränslen,  påverkas dock inte utan 
ges fortfarande av ekvation (13). Genomsnittspriset på drivmedel blir 

2 . 

(17)  
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Eftersom  gäller för alla biodrivmedel enligt argumenten ovan kan inte ett högre pris 
tas ut för de dubbelräknade biodrivmedlen. Istället gör de det enklare att nå målet – i 
den mån som dessa biodrivmedel används minskar de effektivt kvotplikten. Detta i sin 
tur leder till ett fall i biodrivmedelspriset, så att priset med dubbelräkning understiger 
priset utan dubbelräkning: . Dubbelräkningen påverkar då utbudet av 
biodrivmedel negativt, så att för alla biodrivmedel .  

Om kvoten från början inte var mycket strikt kan dubbelräkning t.o.m. leda till att 
kvoten inte blir bindande. Det är dock svårt att se hur dubbelräkningen ska speciellt 
gynna de biodrivmedel som får räknas dubbelt i kvotuppfyllande. Däremot påverkar 
dubbelräkningen inte kvot 1:s kostnadseffektivitetsegenskaper. 

Ett annat sätt att dubbelräkna vissa biodrivmedel är att öka kvoten i den mån som dessa 
biodrivmedel används. Vi får då en rörlig kvot som ges av 

∑ ∑ 2∑
. 

(18)  

Igen påverkas inte totalefterfrågan som ges av ekvation (13). Eftersom ekvation (18) 

kan förenklas genom att flytta termen 
∑

 från vänstersidan till högersidan 

och subtrahera, förvandlas ekvation (18) med denna enkla åtgärd tillbaka till ekvation 
(12). Således ändras inte analysen i Avsnitt 3.3 och dubbelräkningen av vissa 
biodrivmedel påverkar varken kvotpliktsystemet, dess kostnadseffektivitetsegenskaper, 
biodrivmedelspriset eller utbudet av de dubbelräknade biodrivmedlen. Även i detta fall 
är det svårt att se hur dubbelräkningen skulle gynna de dubbelräknade biodrivmedlen – 
dock till skillnad från situationen som analyserades med hjälp av ekvationerna (16) och 
(17) missgynnas de inte heller. 

 
3.3.2 Handel i biodrivmedelscertifikat 

Eftersom vi har antagit att marginalkostnaden för att producera de olika biodrivmedlen 
varierar, och eftersom det kan vara olika lönsamt för olika drivmedelsproducenter att 
blanda in eller sälja biodrivmedel, kan det åtminstone i det korta loppet behövas handel 
i biodrivmedelscertifikat för att göra kvotpliktsystemet kostnadseffektivt. Annars 
medför kvotpliktsystemet effektivt en uniform kvot för varje producent av drivmedel, 
vilket sällan är kostnadseffektivt (McKitrick, 2001).  

Om kvotpliktsystemet är format så att tillverkarna och/eller leverantörerna av drivmedel 
måste inkludera en viss andel biodrivmedel i det bränsle som säljs till slutkunderna, och 
för varje levererad enhet biodrivmedel får de ett certifikat, kan handel i certifikat uppstå 
mellan olika bränsletillverkare och/eller leverantörer, eller mellan olika divisioner av 
samma bolag. Priset per certifikat under antagandet perfekt konkurrens på 
certifikatmarknaden blir 

, 

(19)   

där  betecknar certifikatpris under kvot typ 1 och  är det genomsnittliga priset på 
icke-förnybara bränslen under kvotplikt. 

Det är dock inte säkert att det skulle uppstå handel med kvot typ 1. Detta eftersom 
kvoten redan från utgångsläget kan fyllas med den typ av biodrivmedel som är 
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"billigast" för tillfället, tills prisparitet mellan de olika biodrivmedlen uppnås. Om då 
, , ∈ , , och givet  (där förhållandet  håller), är 

det fördelaktigt för den drivmedelsproducent som använder biodrivmedel j att öka sin 
inblandning av biodrivmedel j upp till den punkt där den ökade efterfrågan höjer priset 
till , vilket av sig själv hjälper till att fylla upp biodrivmedelskvoten. Detta 
förhållande håller eftersom marginalkostnaden för ökad inblandning för producenten 
som använder biodrivmedel j,  är lägre än det priset producenten kan ta ut från 
slutkonsumenten, . Den producent som använder biodrivmedel i kommer att minska 
sin inblandning tills priset på biodrivmedel i sjunker tills prisparitet håller, utan att 
någon handel mellan de två producenterna måste uppstå.12  

 
3.3.3 Bränslekvalitetsnormernas påverkan på kvot typ 1 

Vi avslutar med en kort diskussion om effekten av bränslekvalitetsnormer på kvot typ 1. 
En bränslekvalitetsnorm föreskriver den maximala mängden biodrivmedel som får 
blandas in i ett fossilt bränsle, i låginblandning. Om biodrivmedel i har den lägsta 
marginalkostnaden för produktionen, och om marginalkostnaden för produktion av 
biodrivmedel i understiger det genomsnittliga biodrivmedelspriset vid 
bränslekvalitetsnormens ikraftträdande, m.a.o. ifall , kommer 
systemet inte kunna bli kostnadseffektivt. Situationen kan avhjälpas om det också är 
möjligt att sälja biodrivmedel i som höginblandat – i ett längre perspektiv ökar då 
försäljningen av bilar som kan köras med det ”billiga” höginblandade biodrivmedlet. 
Således utesluter inte bränslekvalitetsnormer att kvot typ 1 är kostnadseffektivt även i 
ett fall där utbudet av ett biodrivmedel överstiger den maximalt tillåtna efterfrågan i 
låginblandning vid jämviktspriset, men det kan ta längre tid för systemet att nå 
kostnadseffektivitet. 

 
3.4 Kvot för respektive förnybara bränsle av totalkonsumtion 

En biodrivmedelskvot för respektive förnybara bränsle av totalkonsumtion, kvot 2, 
definieras som 

 

(20)  

för de biodrivmedel som är substitut för bensin, där BB står för ”biobensin”, och som 

 

(21)  

för de biodrivmedel som är substitut för diesel, där BD står för biodiesel och 
överskriften "K2" betecknar variablers värden i närvaro av kvot 2. Med andra ord anges 
dessa kvoter som krav på att en viss given andel ”biobensin” respektive biodiesel av den 
totala drivmedelskonsumtionen måste konsumeras. Vi börjar diskussionen med att 

                                                 
12 Analysen håller framförallt för konvexa och linjära utbudsfunktioner. Med en tillräckligt konkav 
utbudsfunktion försvinner dock incitamenten för drivmedelsproducenterna att blanda in mer av 
biodrivmedel j eftersom utbudet med en sådan funktion efter en viss punkt blir helt elastisk. Det 
sistnämnda fallet ter sig dock inte särskilt realistiskt, av vilken anledning vi bortser från det. 
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betrakta enbart dessa två bränsletyper. De övriga potentiella förnybara bränsleslagen tar 
vi med i diskussionen senare. Variabeltolkningarna är analoga till dem i Avsnitt 3.3 och 
upprepas inte här. Den totala efterfrågefunktionen som ges av ekvation (13) ändras inte 
heller. 

Med kvot 2 blir genomsnittspriset på drivmedel 

, 

(22)  

Igen är genomsnittspriset ett viktat medelvärde av de olika bränslesorternas pris och 
andelar i konsumtionen.  är lika med totalpriset under kvot 1 om de olika 
bränsleandelarna är exakt lika, m.a.o., givet att , ∈ , . Förutsatt att 

 är det rimligt att förvänta sig att detta håller åtminstone för de 
fossila bränslena på kort sikt, eftersom denna marknad inte detaljregleras. 

Däremot torde det vara svårt för den reglerande myndigheten att sätta 
biodrivmedelskvoterna på exakt rätt nivå, , ∈ , . Vi studerar vad 
som skulle hända med  om själva totalkvoten är lika med den under kvot 1, 
∑ ,  men där biobensinkvoten skiljer sig från den under kvot 1, . 
Vi gör detta genom att undersöka under vilka förhållanden som , m.a.o., 
under vilka villkor kan den reglerande myndigheten nå samma mål för 
biodrivmedelskonsumtion som under kvot 1 men för ett lägre konsumentpris på 
drivmedel. Om vi kan hitta sådana värden för  är kvot 2 mer 
kostnadseffektiv än kvot 1 och är således att föredra. 

Vi substituerar ekvationerna (14) and (22) in i , använder prisparitet mellan 
biodrivmedlen från Avsnitt 3.3 och förenklar för att finna villkoret 

 

(23)   

Båda sidor av ekvation (23) är positiva eftersom alla termer på båda sidor är positiva. Vi 

differentierar högersidan med avseende på  och får  

eftersom  måste ändras lika mycket som  men i motsatt riktning. En högre  
medför dock ett högre pris på "biobensin", , och ett lägre pris på biodiesel jämfört 
med situationen under kvot 1, vilket betyder att högersidan är positivt: . En 
höjning i  höjer således högersidan av ekvation (23). Kostnaden för styrningen 
minimeras med andra ord när , ∈ , . Ekvation (23) är således en 
omöjlighet och kvot 2 är inte kostnadseffektivt om inte den reglerande myndigheten 
lyckas sätta kvoterna för de olika biodrivmedlen exakt på samma nivåer som utfallet 
under kvot 1. 

Kvot 2 påverkar fordonsmarknaden på lång sikt om handel i certifikat inte tillåts. Om 
kvoten för biodrivmedel i är högre än optimalt, m.a.o. , kommer priset för 
drivmedel av typ i överstiga priset för drivmedel av typ j, , ∈ , , , nämligen 

. Konsumenterna kommer då att köpa flera bilar av den typ som har billigare 
bränslekostnad, nämligen j. Detta kommer så småningom höja priset framförallt på den 
fossila bränsle som ingår i drivmedel typ j, tills i det långa loppet även efterfrågan för 
biodrivmedlet, p.g.a. att den ska utgöra en viss procentandel av drivmedels- 
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konsumtionen av typ j, har stigit så att prisparitet nås igen: . Det är dock inte 
klart att detta är ett effektivt sätt att styra sammansättningen av bilparken. Dessutom är 
det inte helt säkert att detta sker i ett litet, pristagande land som Sverige som inte kan 
påverka världsmarknadspriset på de fossila bränslena. Således kan kvot 2 leda till 
långvarig snedvridning på bilmarknaden. 

 
3.4.1 Dubbelräkning av vissa biodrivmedel och kvot typ 2 

Enligt förnybarhetsdirektivet (direktiv 2009/28/EG) ska biodrivmedel som använder 
avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin som råvaror räknas dubbelt både i eventuella kvotpliktsystem och i 
avseende på det nationella målet om 10 % förnybar energi i transportsektorn. De 
biodrivmedel som kan räknas dubbelt är mestadels sådana som ännu inte är 
kommersialiserade, exempelvis biodrivmedel tillverkade med förgasningsteknik samt 
etanol från cellulosa. Även biogas framställt från avfall får räknas dubbelt. 
(Energimyndigheten, 2009, s. 60). Denna information är av intresse när dubbelräkning i 
samband med kvot 2 ska beaktas, eftersom det verkar som om ingen av biodieseltyperna 
är av den typ som kan räknas dubbelt. 

Om vi antar att det existerar enbart biodrivmedel som substituerar för etanol som får 
räknas dubbelt blir kvoten från ekvation (20) istället 

∑ 2∑
 

(24)  

för biobensin. Kvoten för biodiesel som ges av ekvation (21) ändras inte. Ekvation (24) 
liknar ekvation (16) i Avsnitt 3.3.1, och när vi räknar fram genomsnittspriset  får vi 
en prisekvation som liknar den i ekvation (17): 

2 . 

(25)  

Även här gäller dock prisparitet, , för all biobensin. Eftersom biobensinkvoten är 
mindre strikt med dubbelräkning än utan dubbelräkning faller priset på biobensin 
jämfört med kvotpliktsystem utan dubbelräkning: . Således minskar 
dubbelräkningen utbudet av biobensin, både av den enkel- och den dubbelberäknade 
typen. Med kvot 2 påverkas dock inte biodieselkvoten. 

 
3.4.2 Handel i biodrivmedelscertifikat 

Vi avslutar igen med en diskussion om hur handel i biodrivmedelscertifikat skulle 
kunna fungera. Priset per certifikat blir även i detta fall samma som i ekvation (19). Till 
skillnad från kvot 1 är dock kvot 2 i utgångsläget sannolikt inte kostnadseffektivt och 
således har handeln i certifikat en viktig roll att spela. Om kvoten för biodrivmedel typ i 
under kvot 2 överstiger kvoten för samma biodrivmedel under kvot 1,  	 
(alternativt understiger den: , blir också priset på detta biodrivmedel under 
kvot 2 högre än under kvot 1, 	 . Samtidigt kommer kvoten för 
biodrivmedel typ j att vara mindre (högre), och priset lägre (högre). Om de kvotpliktiga 
för biodrivmedel i kan köpa (sälja) biodrivmedelscertifikat från (till) de kvotpliktiga för 
biodrivmedel j kan de uppfylla sin kvotplikt för en kostnad  (göra en 
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vinst på ). Handel kommer att pågå tills prisparitet, inklusive 
biodrivmedelscertifikatpriset, nås igen. Dessutom kommer handel att se till att den 
faktiska förbrukningen av de olika typerna av biodrivmedel motsvarar den under kvot 1, 
med andra ord, att de faktiska andelarna för de olika biodrivmedlen motsvarar dem 
under kvot 1: 	∀	 ∈ , . Under kvot 2 har handel alltså en viktig 
funktion att uppfylla: den kan göra ett icke-kostnadseffektivt system kostnadseffektivt. 

Att tillåta flera olika slags biodrivmedel i ett kvotpliktsystem av typ 2 komplicerar 
systemet ytterligare. En egen kvot måste specificeras för alla de olika förnybara 
drivmedlen. Om det dessutom kommer ut en ny typ av förnybart drivmedel som inte är 
kommersialiserad i dag (exempelvis hydrogencellbilar eller elbilar) måste hela 
kvotpliktsystemet anpassas till detta vilket sannolikt medför lagändringar. Flera 
delkvoter för flera biodrivmedel ändrar dock inte analysen ovan, utan systemet (utan 
handel) kommer sannolikt vara icke-kostnadseffektivt.13 

Analysen av bränslekvalitetsnormernas påverkan på kvot 2 skiljer sig inte från analysen 
i Avsnitt 3.3.3. Läsaren hänvisas till detta Avsnitt. 

 
3.5 Kvot för respektive förnybara bränsle per fossilbränsle 

Ett ytterligare sätt att formulera en biodrivmedelskvot är att bestämma sig för att 
respektive biodrivmedel måste utgöra en viss andel av konsumtionen av "sin sorts" 
bränsle. Vi betecknar detta som kvot 3, och betraktar igen bara två delmarknader, en för 
bensin och en för diesel. I detta fall får vi kvoten för biobensin som 

 

(26)   

och kvoten för biodiesel som 

, 

(27)  

där överskriften "K3" betecknar kvot 3. Vi har betecknat kvoterna för respektive 
delmarknad med γ eftersom dessa är av en annan typ än kvottyperna 1 och 2 – med 
andra ord delar vi här med konsumtionen av respektive typ av bränsle, inte hela 
bränsleefterfrågan. 

Med kvot 3 får vi genomsnittspriset 

 

(28)  

Igen är detta lika med genomsnittspriset under kvot 1 enbart om de olika 
bränsleandelarna är lika: , ∈ , . Vi kan skriva förhållandet mellan 
kvoterna  och andelarna i konsumtion  som 

                                                 
13 Denna slutsats gäller även om det krävs en lagändring för att inkludera nya biodrivmedel i kvot typ 1, 
men speciellt ifall kvottypen redan från början inkluderar alla biodrivmedel som uppfyller vissa kriterier 
och inga lagändringar behövs för nya förnybara drivmedel. Med kvot typ 2 behövs alltid sådana 
lagändringar. 
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, , , .	 

(29)   

Vi upprepar inte analysen i Avsnitt 3.4 gällande omständigheterna under vilka kvot 3 
kan leda till lägre konsumentpriser än kvot 1, m.a.o. när , utan konstaterar att 
analysen där gäller även här. Kvot 3 kan således bara vara kostnadseffektivt ifall 
myndigheten som avgör kvoterna lyckas med att sätta dem exakt på samma nivåer som 
de under kvot 1. Med tanke på hur komplicerad ekvation (29) som i så fall måste lösas 
är, ter det sig osannolikt att en reglerande myndighet skulle kunna lyckas med detta. 

Analysen av dubbelräkning av vissa biodrivmedel i kvotsystemet som gjordes i Avsnitt 
3.3.1 och Avsnitt 3.4.1 kan tillämpas direkt även på kvot 3. Samma sak gäller analysen 
av handel i biodrivmedelscertifikat, som inte ändras jämfört med Avsnitt 3.4.2, utan 
även här kan handel göra systemet kostnadseffektivt. Slutligen hänvisar vi till Avsnitt 
3.3.3 för bränslekvalitetsnormernas påverkan på kvotpliktsystemet. 

 
3.6 Kvot typ 2 eller 3 med möjlighet att fylla kvoten med biogas 

Vi avslutar med en analys av ett förslag som lades fram i Energimyndigheten (2009), 
nämligen ett kvotpliktsystem av typ 2 eller 3 men där det vore möjligt att fylla upp 
kvoten med biogas (BG). Energimyndigheten föreslog vidare att handel med 
drivmedelscertifikat inte skulle tillåtas i detta fall. Av den anledningen analyserar vi inte 
handel i detta avsnitt. 

För enkelhets skull koncentrerar vi oss på kvot 2, och kallar kvot 2 med biogas för kvot 
2′. Vi antar att kvotnivåerna är satta så att systemet inte är kostnadseffektivt i 
utgångsläget. Med biogas blir dock kvoten för biobensin 

 

(30)   

och för biodiesel 
1

 

(31)  

där α är andelen biogas som används för att uppfylla biobensinkvoten. Efterfrågan för 
respektive biodrivmedelstyp utökas med andra ord med biogas. Kvotpliktsystemet är då 
kostnadseffektivt så länge andelen biobensin plus den kvotens andel biogas motsvarar 
biobensinens och biogasens andel under kvot 1:  och 
motsvarande villkor för biodieselmarknaden: 1
1 . 

Eftersom den reglerande myndigheten inte avgör α i förväg har kvot typ 2' en större 
sannolikhet att bli kostnadseffektivt än kvot typ 2 utan handel. Dock är det möjligt att 

ifall kvotandelarna utan biogas, , , , skiljer sig avsevärt från den 
kostnadseffektiva lösningen, och ifall mängden biogas i systemet är litet, att biogasen 
inte räcker till för att göra systemet kostnadseffektivt. I detta fall förblir priset på det 
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bränsle som har den striktare kvoten högre än priset på det bränsle som har en mindre 
strikt kvot. Dessutom kommer i detta fall all biogas användas för att fylla den "dyrare" 
kvoten. 

Möjligheten att räkna in den biogas som framställs från avfall dubbelt blir intressant här 
i och med att dubbelräkningen fördubblar mängden biogas som kan tillgodoräknas. 
Kvoterna i detta fall blir 

∑ 2∑

∑ 2∑
 

(32)  

för biobensin, och motsvarande för biodiesel. Genomsnittspriset blir motsvarande det 
som presenterats ovan, se exempelvis ekvation (17) i Avsnitt 3.3.1. Prisparitet gäller 
även här inom respektive biodrivmedelskvot, så att varje drivmedel produceras upp till 

den punkt där marginalkostnaden för produktionen motsvarar priset, 

. Kvoten blir dock lättare att uppfylla med dubbelräkning för en del av biogas 
eftersom detta utifrån en kvotuppfyllandesynvinkel ökar mängden tillgänglig biogas.  

Tre alternativ uppstår. Om biogas även utan dubbelräkning räcker till att göra kvot typ 2 
(eller 3) kostnadseffektivt, m.a.o. om biogas används både inom bensin- och inom 
dieselsektorerna, minskar dubbelräkningen biodrivmedelspriset och –produktionen. Om 
biogas innan dubbelräkning inte räcker till att göra systemet kostnadseffektivt kan 
dubbelräkningen öka biodrivmedelsmängden tillräckligt för att nå detta. I detta fall nås 
prisparitet mellan de två delmarknaderna så att , och biodrivmedelspriset 
kan även sjunka något beroende på hur mycket ”extra” biogas som finns på marknaden. 
Slutligen är det fortfarande möjligt att biogasen inte räcker till för att göra systemet 
kostnadseffektivt trots dubbelräkningen.  
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4 Skattebefrielse för vissa biodrivmedel? 

Avsnitten 4.1 till 4.3 baserar sig på en artikel av de Gorter och Just (2009) som studerar 
den effekt som kvotpliktsystem och/eller skattelättnader för biodrivmedel har på priset 
på vägtransporter. De skattelättnader som de Gorter och Just studerar är nedsättning 
(eller totalt borttagande) av bränsleskatten på biodrivmedel. I Sverige har biodrivmedel 
fått undantag både från energiskatt och från koldioxidskatt. Om förhållandet mellan en 
bränsleskattereduktion och kvotpliktsystem konstaterar de Gorter och Just att medan ett 
skatteundantag/-nedsättning i frånvaro av ett kvotpliktsystem fungerar som en 
konsumtionssubvention till biodrivmedel, i kombination med ett kvotpliktsystem blir 
det en subvention till bränsleförbrukningen i stort. I bästa fall minskar detta den positiva 
effekt som den ökade konsumtionen av biodrivmedel möjligtvis kan ha bara lite. I 
värsta fall raderar det fördelarna helt. Vi visar grafiskt varför detta är fallet – för en 
analytisk förklaring där även vissa av de antaganden som görs i den grafiska 
framställningen släpps, hänvisas till de Gorter och Just (2009). 

 
4.1 De Gorter och Justs grundmodell 

De Gorter och Justs (2009) grafiska demonstration utgår ifrån ett konstant (och exogent) 
pris på den oljebaserade bensinen, och gör ingen skillnad mellan importerad och 
(eventuellt) egen framställd olja, samt "tillåter" inga importer av biodrivmedel. 
Dessutom studerar de bara en del av biodrivmedelsmarknaden, nämligen valet mellan 
etanol och bensin. Vi visar den enklaste marknaden som de Gorter och Just studerar i 
Figur 2. 

Marknaden som betecknas i Figur 2 präglas av perfekt konkurrens. Utbud av etanol ges 
av kurvan , och utbud av bensin av kurvan . Efterfrågan för drivmedel 
för vägtransporter ges av . Etanol och bensin antas vara perfekta substitut. För 
att göra framställningen enkel ritade de Gorter och Just sin figur så att utbudskurvan för 
etanol skär y-axeln vid samma punkt som utbudskurvan för bensin. 

Etanolkvoten betecknas med . Kvotens påverkan på etanol- och bensinpriserna samt 
utbud av drivmedel analyserades i Avsnitten 3.1 och 3.3. Genomsnittspriset i ekvation 
(3) gäller således. Vi beskriver dock logiken bakom Figur 2 kort. 

De Gorter och Just löser för marknadsjämvikt för att definiera den totala 
bränsleutbudskurvan . De börjar med att konstatera att biodrivmedelskvoten 
förutsätter att ekvation (4) håller. Med hjälp av ekvation (3) kan vi lösa utbudskurvan 
för etanol som ges av ekvation (5). Jämviktsvillkoret för genomsnittspriset för 
drivmedel, , definieras då av ekvation (6), som kan lösas för ≡ ∗ , 
jämviktskvantiteten av total bränslekonsumtion. För att få fram det jämviktspris på 
etanol som visas av punkt b i Figur 2 måste vi avgöra den konsumtion som en bindande 
biodrivmedelskvot leder till. Detta ges av  vid alla bränslepriser . 
Etanolens jämviktspris ges då av ekvation (7). Med andra ord, om man evaluerar kurvan 

 vid pris  får man jämviktskvantiteten av etanol, . Studerar man 
utbudskurvan för etanol, , vid kvantitet  får man fram jämviktspriset på etanol, 

, i Figur 2.  
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Figur 2.  Kvotpliktsystemet. Figuren är anpassad från de Gorter och Just (2009). 

För att förstå hur kvotpliktsystemet påverkar välfärden studerar vi de olika områdena i 
Figur 2 (figuren är inte ritad i korrekt skala). Oberoende av värdet på  ökar 
etanolproducenternas totala inkomst med området 0 i Figur 2. Denna ökning i 
inkomster uppstår direkt från en ökning i konsumenternas utgifter p.g.a. kvotplikten och 
måste därför vara lika med området  minus ∗ . Bensinproducenternas 
kvarstående intäkter består av området . Bränsleproducenternas totala inkomst 
ges alltså av 0 plus . Området , som visar på ökade utgifter, måste 
vara lika med området , vilket betecknar den extra transfereringen till 
etanolproducenterna. 

Ökningen i s.k. kvasiräntor till etanolproducenter ges av området . Merkostnaden 
från överproduktionen är därför området . Bränslekonsumenternas totalförlust är 
området , vilket leder till en dödsviktsförlust p.g.a. underkonsumtion av området 

. 

Nästa fråga de Gorter och Just studerar är om man istället för ett kvotpliktsystem ger en 
skattelättnad till etanol. Denna skattelättnad designas på ett sätt som leder till samma 
nivå av etanolproduktion som kvotpliktsystemet. Vi kan alltså fortfarande använda 
Figur 2 för att analysera frågan. Skattenedsättningen som förutsätts är lika med 

. I detta fall leder konkurrens bland etanolproducenterna till att etanolpriset ökar upp 
till den nivå där den överstiger marknadspriset för bensin med 
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skattenedsättningsbeloppet. Bränslekonsumtionen i Figur 2 kommer att vara lika med 
∗ , eftersom skattenedsättningen inte påverkar konsumentpriset på bränslen, vilket 

förblir . Skillnaden i kostnaden för etanolproduktion och etanolens konsumentpris 
bärs av skattebetalarna. Bensinkonsumtionen minskar dock med mängden . 

I detta fall ändras inte konsumenternas välfärd. Skattebetalarna överför dock värden 
som motsvarar området  i Figur 2 till producenterna av etanol, som till följd 
producerar  av etanol. Även i fallet med en endogen bensinpris (där alltså ökad 
etanolproduktion leder till en lägre bensinpris) kommer en skattesubvention för etanol 
öka etanolens marknadspris jämfört med bensin med skattesubventionsbeloppet. 

 
4.2 Kvotpliktsystemets påverkan på bränslepriset i en komplett 

modell 

För att kunna studera den gemensamma effekten från en skattesubvention och ett 
kvotpliktsystem utökar de Gorter och Just (2009) sin modell. Genomsnittspriset på 
drivmedel blir  

1 . 

(33)  

där t är en volymbaserad skatt på alla bränslen, och  är skattesubventionen till etanol. 
Marknadsjämvikten och etanolens andel av konsumtionen ges av 

	

  
,	

Från en undersökning av hur  ändras när  höjs drar de Gorter och Just slutsatsen 
att i frånvaro av en skattesubvention till etanol ökar det totala bränslepriset om 
biodrivmedelskvoten höjs, givet att bensinens prisviktade utbudselasticitet är större än 
etanolens prisviktade utbudselasticitet. Annars kan totalpriset falla i en ökning i . 

Intuitionen bakom resultatet är följande: En ökning i  ökar av nödvändighet 
etanolpriset eftersom mer etanol måste konsumeras, och utbudet ökar enbart i en högre 
pris. Ökningen i etanolkonsumtion sänker bensinefterfrågan, och därmed bensinpriset. 
Om detta fall i bensinpriset överstiger ökningen i etanolpriset kan det genomsnittliga 
(konsument) priset på drivmedel falla. Vad som händer beror på den relativa 
utbudselasticiteten av respektive bränsle, och på deras priser. 

De Gorter och Just finner vidare att storleken i prisförändringen beror inte bara på det 
ovan beskrivna förhållandet utan även på nivån i bränsleefterfrågeelasticiteten och 
storleken på kvotplikten ( ). Ju större efterfrågeelasticitet av bränsle, desto mindre 
kommer  falla i en ökning i . 

 
4.3 Kombinerad skattesubvention och kvotpliktsystem 

Effekten på marknaden av en skatt, eller en skattesubvention på etanol tillsammans med 
ett kvotpliktsystem kan modelleras som ett skifte i antingen utbuds- eller 
efterfrågakurvan (de Gorter & Just, 2009). Bränslemarknaden i närvaro av en 
bränsleskatt illustreras i Figur 3, där introduktionen av en bränsleskatt i närvaro av ett 
kvotpliktsystem lyfter utbudskurvan för bränsle, , uppåt med skattens belopp, t. Detta 
leder till ett högre konsumentpris på bränslen, . Före introduktionen av en 
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bränsleskatt är konsument- och marknadspriset på etanol . Skatten sänker 
marknadspriset (producentpriset) av etanol till  p.g.a. att efterfrågan på bränsle, 
också etanol minskar när priset ökar, och höjer konsumentpriset till .  
Efterfrågan på etanol minskar dock mindre än efterfrågan på bränsle i det stora hela, 
eftersom  per definition faller brantare än  kurvan. Hur mycket etanolpriset 
ändras beror på storleken i kvotplikten, , på bränslenas efterfrågeelasticitet samt på 
etanolens utbudselasticitet. 

  

 

Figur 3.  Kvotpliktsystem tillsammans med bränsleskatt. Figuren är anpassad från de 
Gorter och Just (2009). 

Efter denna enkla demonstration av hur en bränsleskatt fungerar vänder sig de Gorter 
och Just till frågan om hur en skattesubvention till etanol påverkar jämvikten. Detta görs 
med hjälp av Figur 4. 
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Figur 4.  Kvotpliktsystem, bränsleskatt och bränsleskattsnedsättning för etanol. Figuren 
är anpassad från de Gorter och Just (2009). 

Medan en bränsleskatt på t lyfter bränsleutbudskurvan  upp, såsom i Figur 3, gäller en 
skattesubvention på etanol enbart den andel av bränslet som består av förnybara 
bränslen. Enligt kvotpliktsystemet är detta andel . Således leder en skattesubvention 
till etanol av storlek  till en nedåt lyft av totala bränsleutbudskurvan  med  till 

, i Figur 4. Skattesubventionen leder vidare till lägre konsumentpris på drivmedel till 
, där den nya utbudskurvan skär bränsleefterfrågekurvan. Det lägre priset höjer 

bränsleefterfrågan från  till . Ökad bränslekonsumtion kombinerad med 
kvotpliktsystem leder till att etanolens marknadspris höjs till . Detta i sin tur 
uppmuntrar till högre produktion av etanol. Konsumentpriset på etanol, som i Figur 3 är 

 sjunker till  i Figur 4. Marknadspriset (producentpriset) för etanol är nu lika 
med konsumentpriset. 

Från denna analys drar de Gorter och Just slutsatsen att en bindande biodrivmedelskvot 
kombinerad med en bränsleskatt på fossila bränslen samt ett skatteundantag till 
biobränslen ökar både konsumtionen av etanol och bensin. Med en bindande kvot är en 
skattesubvention till etanol en, av skattebetalarna finansierad subvention till allmän 
drivmedelskonsumtion. 

Etanolproducenterna i detta fall får enbart indirekt nytta av skattesubventionen. 
Skattesubventionen flyttar ner den totala bränsleutbudskurvan i Figur 4 med . 
Enbart den del av denna efterfrågeökning som p.g.a. kvotpliktsystemet måste vara av 
förnybar härkomst gynnar etanolproducenterna, resten av efterfrågeökningen fylls upp 
med bensin. Om  är relativt lågt gynnar större delen av skattesubventionen 
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bensinproducenterna. "Subventionseffekten" från etanol till bensin beror på etanolens 
respektive bensinens utbudselasticitet. 

De Gorter och Just avslutar med att konstatera att den samhälleliga kostnaden för att nå 
en viss etanolkonsumtion med hjälp av en kombination av ett bindande kvotpliktsystem 
och skattesubvention är betydligt högre jämfört med en styrmedelskombination som 
omfattar ett icke-bindande kvotpliktsystem och en skattesubvention till etanol, eller ett 
system enbart med ett bindande kvotpliktsystem. Den första kombinationen av 
styrmedel inte bara ökar drivmedelskonsumtionen men medför även en börda för 
skattebetalarna som finansierar skattesubventionen till etanol (och implicit till bensin). 
Förutom drivmedelsefterfrågan påverkar styrmedelskombinationen dessutom även 
handelsförhållandena (kvoten mellan import- och exportpriserna), CO₂ utsläpp från 
trafiken, lokala luftföroreningar från trafiken och trängsel på vägarna. 

 
4.4 Skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel 

I detta avsnitt analyserar vi kort ett förslag att ta ut full skatt på de biodrivmedel som 
ingår i kvotpliktsystemet, men att lämna höginblandade biodrivmedel utanför kvoten 
och att stödja dessa med skatteundantag. Vi analyserar även möjligheten att inkludera 
de höginblandade biodrivmedlen i kvoten men ändå ge höginblandningen undantag från 
bränsleskatterna. 

Vi skriver priset på höginblandad ”biobensin” som 
1 , 

(34)  

där β är andelen biodrivmedel i det höginblandade bränslet. Priset på det kvotpliktiga 
bränslet ges av ekvation (33) som också omfattar bränsleskatter, och där vi sätter 
biodrivmedelssubventionen lika med noll: 0. För att det ska finnas efterfrågan på 
det höginblandade bränslet ska priset på det bränslet vara högst lika högt som priset på 
det låginblandade, kvotpliktiga bränslet: . I annat fall byter ägarna av de bilar 
som kan köras med höginblandat bränsle till det låginblandade substitutet. 

En skattebefrielse för de höginblandade bränslena som ligger utanför kvotplikten ökar 
utbudet av dessa eftersom bränsleskatterna på de bränslen som är kvotpliktiga höjer 
genomsnittspriset på bränslen, . De höginblandade bränslena produceras och 
konsumeras upp till den punkt där marginalkostnaden för deras produktion är lika med 
priset: . I detta fall medför skattelättnaden en 
subvention (från skattebetalarna) till biodrivmedelsproducenterna. 

Bränslekvalitetsnormernas påverkan på kvotpliktsystemets kostnadseffektivitet, vilket 
diskuterades i Avsnitt 3.3.3 kan dock bli ett problem om de höginblandade drivmedlen 
lämnas utanför kvotplikten. Om höginblandning inte kan användas för att ”kringgå” den 
begränsning i tillåten biodrivmedelsanvändning som bränslekvalitetsnormerna 
möjligtvis orsakar, blir systemet inte kostnadseffektivt. 

Om de höginblandade, skattebefriade biodrivmedlen inkluderas i kvotpliktsystemet blir 
genomsnittspriset för drivmedel lika med den givet i ekvation (33). De höginblandade 
biodrivmedlen ingår då i kvoten , och sänker det genomsnittliga 
biodrivmedelspriset. Analysen av hur detta påverkar genomsnittspriset  är analogt till 
den i Avsnitt 4.3, m.a.o. sänker skattebefrielsen genomsnittspriset på drivmedel, och 
ökar därmed den totala drivmedelsefterfrågan. 
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5 Analys av marknadsmakt 

Det finns farhågor om marknadsmakt såväl på drivmedelsmarknaden (kartell) som på 
marknaden för biodrivmedelscertifikat. Av denna anledning analyserar vi i detta avsnitt 
de tre typer av marknadsmakt som utgör textboksexempel på oligopol: Cournot 
oligopol, Bertrand oligopol och monopolistisk konkurrens. Analysen tar avstamp i Jehle 
och Renys (1998) beskrivning. Vi betraktar inte en ren monopolsituation eftersom det i 
verkligheten finns flera leverantörer av åtminstone de fossila bränslena, och eftersom 
Sverige är pristagare på den internationella marknaden.14 Det blir dessutom svårt för en 
enskild producent av biodrivmedel att nå monopolställning på marknaden eftersom det 
existerar flera alternativa biodrivmedel som kan blandas in i de fossila bränslena. 
Dessutom konkurrerar inhemsk produktion med importer. Dock kan det konstateras att 
risk för marknadsmakt på biodrivmedelsmarknaden ökar med kvot 2 och 3 som är 
mindre flexibla än kvot 1. 

Både Cournot- och Bertrandoligopolmodellerna antar att varan som de olika företagen 
producerar är homogen. Modellerna passar alltså för att förklara marknadsmakt inom 
bensin- respektive dieselmarknaden och deras ersättningsbränslen, men svårligen 
mellan dessa två marknader. Monopolistisk konkurrens i sin tur antar att varan som de 
olika företagen producerar är nischad. Denna modell passar därför bättre för att studera 
konkurrens mellan bensin och dieselmarknaderna, snarare än för att studera 
förhållandena inom varje delmarknad. Vi avslutar med en kort diskussion om 
marknaden för biodrivmedelscertifikat. 

I denna rapport studerar vi inte de faktiska förhållandena på den Svenska 
bränslemarknaden. Vi skissar analytiskt hur varje typ av marknadsmakt skulle påverka 
priset för konsumenterna och de producerade mängderna av drivmedel. Skulle det 
finnas marknadsmakt (kartell) inom antingen den fossila bränslemarknaden, eller inom 
biodrivmedelsmarknaden är detta en fråga för Konkurrensverket att utreda och åtgärda. 

Förutom de enkla modellerna för oligopol och monopolistisk konkurrens existerar även 
en litteratur som i mer detalj studerar marknadsmakt. Exempelvis studerar Kverndokk 
och Rosendahl (2011) hur marknadsmakt på oljemarknaden i kombination med olika 
styrmedel (bränsleskatter, kvotpliktsystem för biodrivmedel och krav på viss 
bränsleeffektivitet (kilometer/liter)) påverkar oljekonsumtionen och -priset. Kverndokk 
och Rosendahl visar bl.a. att under perfekt konkurrens men i autarki leder ökad 
kvotplikt till minskad oljeefterfrågan. Ett monopol på oljeutbudssidan ändrar dock 
resultaten, så att oljeefterfrågan minskar p.g.a. ökad kvotplikt enbart ifall 
efterfrågefunktionen för olja inte är mycket konvex. För konkava, linjära och svagt 
konvexa efterfrågefunktioner minskar dock oljeefterfrågan alltid efter introduktionen av 
ett kvotpliktsystem. Dessutom leder ett kvotpliktsystem alltid till en minskning i 
producentpriset för olja. Även för en öppen ekonomi som importerar olja (land A) 
finner Kverndokk och Rosendahl att en ökad kvotplikt i närvaro av ett monopol på 
oljeutbudssidan alltid sänker producentpriset på olja. Detta leder till en ökad 
oljekonsumtion i det oljeexporterande landet (B), vilket i sin tur leder till läckage av 
koldioxid. Det är oklart om oljekonsumtionen i land A ökar eller minskar – detta beror 
på hur brant efterfrågakurvan i land B är, samt på monopolistens marginalkostnad. 
Analysen är relevant även när man betraktar en värld där en del, men inte alla länder 
ansluter sig till en klimatkonvention. De länder som deltar i konventionen tenderar då 
föredra styrmedel som ökar oljepriset och således inte leder till läckage av koldioxid.  

                                                 
14 Den internationella oljemarknaden präglas förvisso av OPEC:s kartell. 
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5.1 Cournot-oligopol 

Under Cournot-oligopol konkurrerar företagen utifrån den kvantitet som de producerar. 
Vi studerar här enbart marknaden för bensin och dess ersättare. Analysen av 
dieselmarknaden och dess ersättare är analog. Vi följer Jehle och Reny (1998) och antar 
att varje företag inom bensinmarknaden har identiska kostnader som ges av 

, 0	 	 1, … ,  

(35)  

och på biodrivmedelsmarknaden ges av  
, 0	 	 1, … ,  

(36)  

där överskrifterna  och  betecknar olika företag. Marginalkostnaden för produktionen 
av bensin är  och för biodrivmedel , där vi antar att  givet en viss 
produktionsmängd. Den genomsnittliga marginalkostnaden är 	
1 . Vi antar att bensin och ”biobensin” är perfekta substitut till varandra. 

Totala antalet företag på marknaden är . 

Företagen säljer sin produkt på en gemensam marknad så att marknadspriset beror på 
den totala produktionen som säljs av alla företag på marknaden. Vi skriver den 
omvända marknadsefterfrågefunktionen som en linjär funktion av kvantitet 

,	 

(37)  

där 0, 0, och vi antar att . Från ekvationerna (35), (36) och (37) är 
företag k:s vinst 

, … ,  

(38)  

så att 

. 

Cournot-Nash jämvikten består av en produktionsvektor ( , … , ) som har 
egenskapen att varje företags utbudsbeslut maximerar dess vinst givet alla andra 
företagens vinster. Med andra ord måste  maximera ekvation (38) när  för 

alla . Vi maximerar Lagrangefunktionen ∑ ∑

∑  med avseende av  och  och förenklar: 

, 
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(39)  

1 , 

(40)  

 

(41)  

Högersidan av ekvationerna (39) och (40) är oberoende av vilket företag inom bensin- 
eller biodrivmedelsbranschen vi betraktar. Vi drar slutsatsen att alla bensinföretag 
producerar en identisk mängd, likaså alla biodrivmedelsföretag. Låt  och  
beteckna dessa jämviktskvantiteter. Totalefterfrågan för drivmedel ges då av 

, vilket ger 1. Vi kan då lösa för de producerade kvantiteterna som 

1
 

(42)  

1
1

. 

(43)  

Vi löser ekvationerna (42) och (43) för λ:  och 

. Vi sätter de två ekvationerna för λ lika med varandra och 

löser igen för produktion i respektive delsektor  och från 

ekvation (41), . Genom att förenkla vidare kan vi lösa för den kvantitet 

bensin som företag i producerar:  

1

1
. 

(44)  

Företag j producerar biodrivmedel, kvantiteten är  

 

(45)  

Medan biodrivmedelsproduktionen i ekvation (45) avgörs av totalefterfrågan på 
drivmedel ( ), biodrivmedelskvoten ( ) och antalet företag som producerar 
biodrivmedel, där → 0 när → ∞, är ekvation (44) för bensinproduktionen något 
mer komplicerat. Såsom i det enkla Cournot-Nash jämvikt utan några restriktioner 
(kvotplikt) som presenteras i Jehle och Reny (1998, 260-262), bestäms produktionen av 
skillnaden mellan parameter a och den genomsnittliga marginalkostnaden för 
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produktionen, c, delad med antal företag ( 1) och parameter b. Kvotpliktsystemet 
påverkar dock också bensinproduktionen. Den sista termen, som är en funktion av den 
konsumerade biodrivmedelsmängden ( ), antalet företag i biodrivmedels- 
branschen (M), kvoten och parameter b, är negativ. Produktionen av bensin är med 
andra ord lägre med kvotplikt än i det enkla, icke-begränsade Cournot-Nash jämvikt. 

Totala drivmedelsproduktionen är  

1 1

1
. 

(46)  

Det enkla Cournot-Nash jämvikt utan kvotpliktsystem och med lika marginalkostnader 

för alla företag leder till en totalproduktion av (bensin) på . Detta 

motsvaras av den första termen, , i täljaren av ekvation (46) samt termen 
1  i nämnaren. Termen i den fyrkantiga parentesen i täljaren är positiv givet att 

1 1, vilket är fallet så länge  

 1 	där 1,  

(47)  

m.a.o. så länge antalet bensinproducerande företag är i "rätt" proportion till antalet 
biodrivmedelsproducerande företag. Alternativt kan detta ses som att  måste vara 
"lagom" liten.15 Termen i den fyrkantiga parentesen i täljaren av ekvation (46) är alltså 
positiv om ekvation (47) håller, och då är totalproduktionen av drivmedel med 
kvotpliktsystem större än produktionen utan kvotpliktsystem. Med en mycket strikt 
(hög) kvotplikt i kombination med en hög N och en låg M blir termen negativ och 
produktionen faller jämfört med Cournot-Nash jämviktsproduktionen utan 
kvotpliktsystem. En mycket strikt kvotplikt kombinerad med ett fåtal 
biodrivmedelsproducenter kan alltså förvärra problemen med marknadsmakt på hela 
drivmedelsmarknaden. 

Marknadspriset på vägtransporter med kvotpliktsystem är 

1 1

1
. 

Detta är lägre än marknadspriset i en Cournot-Nash jämvikt utan kvotpliktsystem om 
totalproduktionen är högre med kvotplikt, och högre annars. Marknadspriset för 
drivmedel kan skilja sig från produktionens marginalkostnad. Vi kan beräkna skillnaden 

till 	 0. Största skillnaden mellan priset 

och marginalkostnaden nås alltså när 1 1  är som negativast, m.a.o. när 

                                                 
15 Ett extremfall är monopol både i bensin- och i biodrivmedelsmarkanden, m.a.o. 1. Då är 

1 1 1 2 0	 ⇔  (detta resultat håller för alla ). Det är dock även 

möjligt att antalet bensinproducerande företag är stort, men att biodrivmedelsproducenten har monopol. 

Med exempelvis 10, 1 får vi . Med monopol i bensinproduktionen och 10 får vi 

däremot . 
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biodrivmedelsproducenterna har störst marknadsmakt och det finns relativt många 
producenter av fossila drivmedel på marknaden. 

 
5.2 Bertrand-oligopol 

Under Bertrand-oligopol konkurrerar företagen med sina val av pris, inte kvantitet, 
såsom under Cournot-oligopol. I den enklaste modellen konkurrerar två företag mot 
varandra, utan några fasta kostnader. Vi modellerar detta med två företag i 
bensinbranschen, och två biodrivmedelsproducenter som producerar en perfekt substitut 
till bensin. Bensin respektive biodrivmedel är homogena varor, och producenter i 
respektive sektor har identiska marginalkostnader - såsom ovan antar vi att  
givet en viss mängd drivmedel, och genomsnittsmarginalkostnaden är 
1 . Vi följer igen Jehle och Reny (1998) och antar för enkelhets skull linjär 

drivmedelsefterfråga och skriver 

 , 

där  ges av ekvation (3). 

Företagen deklarerar sina priser samtidigt och är villiga att producera vilken kvantitet 
som marknaden än efterfrågar för det priset. I fallet biodrivmedel antar vi att respektive 
biodrivmedelsproducent ensam kan fylla hela kvoten om det skulle bli aktuellt. 
Konsumenterna köper drivmedel från den billigaste producenten. Således vinner 
företaget med lägsta pris hela marknaden, medan företaget med högsta pris, om priserna 
skiljer sig åt, säljer ingenting. Om båda företagen sätter samma pris säljer båda 
företagen till halva marknaden. 

Ett företags vinster beror alltså på dess konkurrents pris. För företag 1 i bensinsektorn, 
och för alla icke-negativa priser som är lägre än / , blir vinsten 

,

	 ,
1
2

,

0,					annars

 

För företag 1 i biodrivmedelssektorn blir vinsten på motsvarande sätt 

,

1 ,
1
2

1 ,

0, annars

 

Vinsten för varje företag är positiv så länge priset överstiger marginalkostnaden, och 
marknaden är symmetrisk för både företag 1 och 2 i båda branscher. Företagen kan 
alltså inte gå med förlust, eftersom båda företagen i extremfall kan sätta pris lika med 
marginalkostnad, vilket leder till noll vinst. Vi antar därför att båda företagen begränsar 
sin uppmärksamhet till priserna där . 

Den enda Nash-jämvikt på denna marknad är en där båda företagen i båda branscher 
sätter pris lika med marginalkostnad, och ingen gör någon vinst. Eftersom 
vinstfunktionerna är icke-kontinuerliga kan detta inte visas genom differentiering. För 
ett argument för varför resultatet dock måste hålla, se Jehle och Reny (1998, 263). Här 
påverkar kvotplikten enbart såtillvida att den av tvång fyller upp en del av efterfrågan - 
den påverkar inte slutpriset. 
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5.3 Monopolistisk konkurrens 

Under monopolistisk konkurrens producerar och säljer ett "relativt stort" antal företag 
varor som inte är homogena utan skiljer sig från varandra. Varorna är nära, men inte 
perfekta substitut till varandra. Vi använder modellen för att betrakta konkurrens mellan 
bensin- och dieselmarknaden med kvotpliktsystem där kvotplikten uppfylls med 
biodrivmedel som är perfekta substitut antingen till bensin, eller till diesel. Den 
monopolistiska konkurrensen sker alltså mellan bensin- och dieselmarknaden, inte inom 
varje delmarknad. Det är då i detta fall mer fråga om konkurrens mellan olika sektorer 
än mellan olika företag. 

Modellen här är igen anpassad från Jehle och Reny (1998, 264). Företagen producerar 
sina produkter med "liknande" teknologier. Nya företag som producerar nya varianter 
av produkten kan komma in på marknaden. Vi antar dock att produktvarianterna i 
utgångsläget enbart är två: , . Efterfrågan på produkt i är en funktion av dess 
egna pris och priset på den andra varianten. Efterfrågefunktionen kan skrivas som 

, där	 0	och	 0	för	 , 

och , . Vi antar vidare att det alltid existerar ett pris ̂ 0 som leder till att 
efterfrågan på drivmedelsvariant i är lika med noll, oberoende av priset på den andra 
varan. 

Eftersom efterfrågan är en funktion av priset på båda drivmedel är också företagens 
(sektorernas) vinst en funktion av priset i den andra sektorn: 

. 

(48)  

Monopolistisk konkurrens leder till två typer av jämvikt: en för kort- och en för lång 
sikt. I det korta loppet är antalet aktiva företag givna. Dessa väljer pris för att maximera 
sin vinst, givet de priser de andra företagen väljer. I den långsiktiga jämvikten är det 
möjligt att nya företag kommer in på marknaden, och att gamla lämnar den. Detta skulle 
i det nuvarande sammanhanget kunna betraktas som om exempelvis fordonsgas eller 
elektricitet kom in på marknaden som alternativa bränslen. 

Anta att ̅ , ̅  är en kortsiktig Nash jämvikt. Om ̅ ̂ , är ̂ , ̅ 0 och 
sektor i går med en förlust som är lika med de kortsiktiga fasta kostnaderna, 

0 . Om dock 0 ̅ ̂ , producerar sektor i en positiv mängd av sin vara och  
måste maximera ekvation (48):  

0. 

(49)  

Vi kan skriva marginalintäkten som . Vi konstaterar 

vidare att marginalkostnaden av produktionen är . Ekvation 

(49) kan således skrivas som  

0. 

(50)  
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Med andra ord ska marginalintäkten vara lika med marginalkostnaden. Detta är samma 
villkor som en monopolist uppfyller. 

Såsom konstaterades ovan kan nya drivmedelsalternativ komma in på marknaden i det 
långa loppet. Nya företag kommer in på marknaden om det är lönsamt - om företag går 
med förlust försvinner de från marknaden. Om vi antar att varje produktvariant har 
mycket nära substitut som kan produceras till samma kostnad, kommer i det långa 
loppet nya företag att komma in på marknaden så länge vinsten för de existerande är 
positiv. En långsiktig jämvikt kräver med andra ord att vinsten för alla företag är lika 
med noll. Detta leder till att förutom ett villkor liknande den i ekvation (50), måste den 
långsiktiga jämvikten även uppfylla följande villkor: 

 ∗ 0, 

där ∗ är Nash jämvikt i långsiktiga priser, nämligen att i det långa loppet kommer 
vinsten vara lika med noll. 

Trots att företagen i det långa loppet inte gör någon vinst om konkurrensen mellan dem 
har drag av monopolistisk konkurrens, kommer priset på den sålda varan ändå överstiga 
produktionens marginalkostnad, till skillnad från fallen med perfekt konkurrens och 
Bertrand-oligopol. Det kan dock ifrågasättas hur väl modellen för monopolistisk 
konkurrens passar till drivmedelsmarknaden där det finns flera konkurrerande 
leverantörer av både bensin och diesel, och flera (förnybara) substitut till båda 
drivmedel existerar. 

 
5.4 Marknadsmakt på biodrivmedelscertifikatmarknaden 

En ytterligare marknad där det är möjligt att marknadsmakt skulle kunna existera är den 
ännu icke-existerande marknaden för biodrivmedelscertifikat. På denna marknad är det 
fråga om en homogen vara, biodrivmedelscertifikat, och med potentiellt enbart ett fåtal 
köpare och säljare, de kvotpliktiga företagen.  

Vi fortsätter här med samma modell för Cournot-oligopol som användes ovan, men 
anpassar modellen något. Vi antar att det finns två typer av drivmedelsproducenter, 
nämligen de som har en låg kostnad för att uppfylla kvotplikten: mängden L 
innehållande N företag med kostnad , där  betecknar 
biodrivmedelscertifikat och de som har en hög kostnad: mängden H innehållande M 
företag med kostnad , där överskrift j betecknar olika företag. Vi 
modellerar utbudsbeslutet för företagen med låga kostnader. Det maximala priset som 
ett högkostnadsföretag är villig att betala för ett certifikat är lika med 
marginalkostnaden för det företaget: . 

Den omvända efterfrågafunktionen antas vara linjär och ges av 
∑ , där 0, 0 och vi antar att . Vinsten för företag ∈  är 

då 

, … , . 

(51)  

Såsom i Avsnitt 5.10 söker vi en uppsättning utbud som utgör en Cournot-Nash jämvikt, 
och som betecknas med , … , . Om denna vektor utgör en Cournot-Nash 
jämvikt måste  maximera ekvation (51) när 	för	alla	 1, … , . Vi 
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löser för jämviktskvantiteten av utbud för företag ∈  som 

1
. 

(52)  

Totalutbudet av certifikat på marknaden blir ∑ , och priset blir 

̅ .  Med andra ord minskar handel i certifikat kostnaden för 

att möta kvotplikten för de företag som har höga kostnader även om det finns 
marknadsmakt på utbudssidan av certifikatmarknaden.  

Om det råder monopsoni på certifikatmarknaden (m.a.o., det finns bara ett företag som 
efterfrågar certifikat), men perfekt konkurrens på utbudssidan kommer priset på 
certifikat ligga på samma nivå som under perfekt konkurrens. Detta eftersom inget 
företag har incitament att bjuda certifikat till monopsonisten till ett pris lägre än sin 
egen marginalkostnad för att producera dessa.  

Vissa ytterligare frågor måste dock också tas hänsyn till när marknadsmakt på 
certifikatmarknaden analyseras. Den första gäller den potentiella existensen av ett så 
kallat safety valve på marknaden. Detta betyder i praktiken att ett ”pristak” bestäms av 
den reglerande myndigheten så att om biodrivmedelscertifikatpriset överstiger pristaket 
kan företagen köpa sig certifikat från staten utan någon motprestation i form av 
tillhandahållande av biodrivmedel. Ett safety valve för en utsläppsmarknad analyseras 
bl.a. av Carlén m.fl. (2005, ss. 44-47) och av Strandlund (2009). Båda demonstrerar för 
ett utsläppsrättshandelssystem att ett pristak tillåter en utsläppskvot som är striktare än 
kvoten utan ett pristak, och att nivån på pristaket överstiger den optimala nivån av en 
optimal utsläppsskatt. Översatt till handel i biodrivmedelscertifikat borde detta medföra 
en biodrivmedelskvot som är striktare än vad som skulle vara optimalt utan ett pristak. 
Kvotnivån här är dock exogent bestämt av EU:s förnybarhetsdirektiv. Därför skulle ett 
safet valve-argument möjligtvis kunna användas för att justera EU:s kvotnivåer.  

Givet att pristaket (”safety valve-skatten”) sätts på en lagom nivå i relation till 
jämviktspriset för biodrivmedel under kvotplikt, , sätter den effektivt stopp för 
utnyttjandet av marknadsmakt, utan att för den sakens skull minska incitamenten att 
tillhandahålla biodrivmedel i en tillräcklig utsträckning. Samma effekt kan nås med en 
straffavgift för de kvotpliktiga leverantörer som inte når upp till sin kvotplikt. 
Skillnaden mellan de två systemen är att en straffavgift även kan skapa en viss ”bad-
will” bland konsumenterna mot det företaget som måste betala avgiften, medan ett 
pristak kan uppfattas som ett mer neutralt styrmedel. 

Slutligen minskar ett pristak enligt Carlén (2011) marknadsmakt på en monopol- eller 
monopsonmarknad. Närvaron av marknadsmakt förutsätter dock en lägre safety valve-
skatt än en marknad där det råder perfekt konkurrens. 

En ytterligare aspekt som kan påverka marknadsmakt på certifikatmarknaden är 
möjligheten till att spara och låna certifikat över tiden (”banking”). Den teoretiska 
litteraturen om banking kan spåras till Rubin (1996) och till Kling och Rubin (1997). 
Eftersom möjligheten att spara certifikat minskar utbudet av dessa från de producenter 
som har en låg marginalkostnad för att uppfylla kvotplikten torde denna möjlighet 
förvärra eventuell marknadsmakt och leda till att priset på certifikat i modellen ovan 
närmar sig cH. Å andra sidan skulle möjligheten att ”låna” certifikat från framtiden 
minska marknadsmakt om de företag som i dag har höga marginalkostnader förväntar 
sig att dessa ska falla under tiden. Då minskar efterfrågan för certifikat på marknaden. 
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Slutligen påverkar eventuella framtida möjligheter till statistiska överföringar av 
biodrivmedelscertifikat mellan olika EU-länder marknadsmakt. Om dessa överföringar 
tar formen av handel i certifikat mellan företag i olika länder borde antalet 
lågkostnadsföretag i vår modell ovan öka, vilket ökar utbudet och minskar den 
marknadsmakt som oligopolisterna kan ha. Om de statistiska överföringarna sköts 
mellan centrala regeringar beror deras påverkan på certifikatmarknaden på hur 
allokeringen av certifikat till de kvotpliktiga företagen sköts (se resultaten i exempelvis 
Hahn (1984) som studerar hur den initiala fördelningen av äganderätter påverkar 
marknadsmakt).  

 
5.5 Slutsatser 

Vår slutsats från en analys av marknadsmakt inom respektive delmarknad (bensin eller 
diesel) är att på den föreslagna nivån (maximalt 10 % biodrivmedel av den totala 
drivmedelskonsumtionen), kommer ett kvotpliktsystem ha en gynnsam (minskande) 
effekt på eventuell marknadsmakt på drivmedelsmarknaden. Resultatet uppstår från en 
modell för Cournot-oligopol och förutsätter att antalet biodrivmedelsproducerande 
företag inte är alltför litet i relation till antalet fossila bränsleproducenter. Eftersom det 
finns några inhemska biodrivmedelsproducenter samt möjlighet till import från utlandet 
med flera exporterande länder (framförallt i dagens läge Brasilien och USA när det 
gäller etanol, men även andra EU-länder), drar vi slutsatsen att ett kvotpliktsystem kan 
vara gynnsam i att minska marknadsmakt på drivmedelsmarknaden. 

När det gäller marknadsmakt i biodrivmedelscertifikatmarknaden tyder vår modell på 
att även om marknadsmakt av Cournot-oligopol-typ existerade i marknaden, sänker 
handel i certifikat ändå kostnaden för att möta kvotplikten för de företag som har höga 
kostnader för att möta kraven. Därför rekommenderar vi att handel i certifikat tillåts 
även om det finns misstankar om allvarlig koncentration på marknaden. Ett möjligt sätt 
att minska marknadsmakt skulle kunna vara att införa ett så kallad safety valve på 
certifikatmarknaden. Dessa typer av pristak har dock enbart analyserats för 
utsläppsrättsmarknaden, där formen på marknaden skiljer sig något från en 
certifikatmarknad. Exempelvis internaliserar en utsläppsrättsmarknad en extern effekt 
medan ett kvotpliktsystem sannolikt införs huvudsakligen av politiska skäl. Av denna 
anledning kan det vara så att en striktare kvot inte är att föredra, även om ett safety valve 
skulle göra det möjligt. Således bör frågan om hur exakt ett safety valve skulle fungera 
på en certifikatmarknad studeras grundligare innan något faktiskt beslut i frågan fattas. 
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6 Andra hänsyn 

Det finns flera argument mot ökad användning av biodrivmedel producerade från 
växtmassa, framförallt grödor. De vanligaste idag gäller de förändringar i 
markanvändningen, både direkta men framförallt indirekta, som odling av grödor till 
biodrivmedel orsakar (se exempelvis Searchinger m.fl. (2008) och Fargione (2008)), 
samt den effekt på matpriset som ökad efterfråga för grödor orsakar (exempelvis 
Mitchell (2008)). Rajagopal och Zilberman (2007) summerar biodrivmedlens 
miljöpåverkan, och konstaterar att produktionen av biodrivmedel: 

“… consume a significant amount of energy that is derived from 
fossil fuels. Inputs to production include tillage, fertilizers, 
pesticides, irrigation, operation of machinery for harvesting and 
transport, steam and electricity for processing, etc., all of which 
embody fossil energy, leading to a significant net carbon addition to 
the atmosphere... Equally important is the fact that production of 
biofuels has other nonclimate-related environmental impacts such 
as soil erosion due to tilling, eutrophication due to fertilizer runoffs, 
impacts of exposure to pesticides, habitat, and biodiversity loss due 
to land use change... fear of rainforest destruction..." (Rajagopal & 
Zilberman, 2007, ss. 24-25). 

Petersen (2008) diskuterar hur biodrivmedlens miljöpåverkan borde analyseras och 
konstaterar att huvudfrågorna kan delas i en av två kategorier: (i) olika 
bioenergisystemens energi- eller växthusgas livscykelbalans (från produktionen av 
energigrödan genom industriell bearbetning till slutförbrukning) och (ii) det tryck på 
naturresurser och biodiversitet som uppstår från produktionen av biomassa för 
energiändamål. Enligt Petersen tog den äldre litteraturen (se på s. 392) hänsyn 
framförallt till den första effekten och kom oftast fram till mellan små och rejäla 
växthusgasvinster från förbrukning av biodrivmedel. Tar man dock hänsyn till den 
andra effekten, framförallt ökade CO2 utsläpp från indirekta förändringar i 
markanvändning, försvinner vinsten. 

 
6.1 Markanvändning 

Petersen (2008) diskuterar hur miljö- och naturresurseffekten från 
biomassaproduktionen kan utvärderas. Den första effekten som han lyfter upp handlar 
om påverkan på markanvändning. Förändringar i markanvändning kan ske både mellan 
olika typer av mark (exempelvis orörda gräsmarker eller skogar och jordbruksmark), 
och inom en typ av markanvändning (exempelvis inom ramen för befintlig 
jordbruksmark). Förändringar i markanvändning påverkar inte bara på koldioxidutsläpp 
utan även risken för erosion, olika vattenföroreningar och biodiversitet. Den andra 
effekten handlar om intensiteten i markanvändningen. Här analyseras bl.a. frågor som 
gäller bioenergigrödornas odling (exempelvis huruvida de odlas i en varierad rotation 
eller om de har en dominerande andel i hela odlingsarealen), hur intensiv är odlingen 
(krävs det höga eller låga externa inputs, sker skörden en eller flera gånger om året), 
samt hur energigrödorna påverkar den förbrukade markens strukturella diversitet 
(exempelvis kan permanenta grödor öka diversitet eller bidra till att ”stänga av” tidigare 
öppna landskap). 
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Om frågor som gäller indirekta förändringar i markanvändningen utesluts från analysen, 
beror energigrödornas miljöeffekter mycket på de typer av grödor som väljs samt vilken 
typ av mark de ersätter, och hur intensivt de odlas. Exempelvis kan vissa typer av 
biodrivmedelsodling minska läckage av näringsämnen och erosion jämfört med andra 
vanliga grödor. Odling av energigräs för andra generationens biodrivmedel kan 
dessutom gynna biodiversitet. Användning av djurgödsel till biogasproduktionen kan 
minska läckage. Dessa effekter bör dock analyseras noggrant innan politiska mål och 
ekonomiska styrmedel för att befrämja produktionen av biodrivmedel sätts på plats, 
eftersom effekten från dem inte alltid är given. (Petersen, 2008). 

Det som påverkar biodrivmedlens klimatnytta mest är dock frågan om indirekta 
förändringar i markanvändningen (Indirect Land Use Change, ILUC). Även om frågan 
har diskuterats tidigare (se exempelvis Rajagopal och Zilberman (2007)), kan 
litteraturen om ILUC spåras till Fargione m.fl. (2008) och Searchinger m.fl. (2008). 
Bowyer (2010) (se även Kretschmer (2011)) ger en enkel definition av ILUC som  

"ILUC is generated by the elevated demand for agricultural 
commodities as a consequence of biofuel consumption. When 
biofuels are grown on existing arable land... ILUC can ensue 
elsewhere, either in the same country or in other parts of the world. 
This is because current demand for food and animal feed may well 
remain unchanged and cannot be assumed to fall. As a consequence 
pre-existing agricultural production can be displaced into new 
areas. This displacement will cause some new land to be brought 
into arable production... potentially impacting grasslands, forests or 
other natural habitats. The expansion in the area of cultivation leads 
to land use change, which is associated with significant [greenhouse 
gas] emissions as a consequence of the release of carbon locked up 
in soils and biomass. Moreover the expansion in cultivated area and 
more intensive use of agricultural land can pose a potential 
significant threat to biodiversity globally. (Bowyer, 2010, s. 4). 

Efter 2008 har litteraturen formligen exploderat. Bl.a. använder Timilsina och Mevel 
(2011) en allmän jämviktsmodell och finner att de i dag i över 40 länder existerande 
kvotpliktsystemen kommer att orsaka en nettoökning i växthusgasutsläppen till 
atmosfären fram till 2043, om biodrivmedlen odlas både på tidigare skogsmarker och på 
betesmarker. Å andra sidan, om konvertering av skogar kan undvikas och enbart 
betesmarker förvandlas till biodrivmedelsodling slutar nettoökningen i växthusgas-
utsläppen redan år 2021, och växthusgasbalansen blir positiv därefter. För Svensk del 
gör Wibe (2010) en kalkyl, utifrån internationellt använda parametervärden, som tyder 
på att de ökade utsläppen från produktionen av biodrivmedel, framförallt etanol, 
kommer att överväga de utsläppsbesparingar som uppstår p.g.a. att biodrivmedel 
ersätter fossila bränslen, under åtminstone 50-60 år.  

En nyss utkommen rapport av Institute for European Environmental Policy (Bowyer, 
2010) räknar på den effekt som de 23 nationella handlingsplan som tagits fram före 
november 2010 med anledning av förnybarhetsdirektivet (Direktiv 2009/28/EC) kan 
förväntas ha på ILUC, utifrån konsumtionen av "konventionella" (första generationens) 
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biodrivmedel.16 Enligt rapporten förväntas över 92 %, eller 24,3 Mtoe (Miljoner ton 
oljeekvivalenter) av de inom EU konsumerade biodrivmedlen år 2020 ha en 
konventionell källa, m.a.o. härstammar de från grödor.17 Detta betyder att 8,8 % av 
energibehovet inom transportsektorn förväntas täckas av första generationens drivmedel 
år 2020. Andra generationens biodrivmedel förväntas bidra enbart med 0,6 % av den 
totala energiförbrukningen i transporter år 2020. Sverige är det enda landet i EU där 
etanol förväntas ha en marknadsandel på över 50 % av konsumtionen – i alla andra 
länder dominerar biodiesel. Ökningen i den konventionella biodrivmedelsförbrukningen 
som beror på förnybarhetsdirektivet beräknas till 15,1 Mtoe från 2008 till 2020, varav 
72 % är biodiesel och 28 % etanol. För svensk del beräknas ökningen till 250 Ktoe för 
etanol och 123 Ktoe för biodiesel. 

Utifrån dessa siffror, samt siffror från Joint Research Council (Edwards, Mulligan, & 
Marelli, 2010) räknar Bowyer (2010) effekten från ILUC.18 För alla de inkluderade 23 
medlemsländerna beräknas ökningen i markanvändning för produktionen av 
biodrivmedel vara mellan 4,1 och 6,9 miljoner hektar till år 2020. För svensk del 
beräknas effekten till mellan 126 och 183 tusen ha. Förändringen i markanvändningen 
sker sannolikt inte (åtminstone inte helt) inom Sverige eller inom Europa. Bowyer 
betraktar tre olika källor för att beräkna den utsläppseffekt som förändringen i 
landanvändningen har, och använder ett medeltal av dessa tre värden på 57 tC/ha i sin 
kalkyl. Hon konverterar den engångseffekt som beräknas till årliga utsläpp över 20 år. 
För de 23 medlemsländerna beräknas de årliga utsläppen p.g.a. ILUC till mellan 44 och 
73 miljoner ton CO₂-ekvivalenter. Detta motsvarar 7 % av alla växthusgasutsläpp från 
transporter inom EU år 2007. För svensk del blir siffrorna mellan 26,56 och 38,64 
miljoner ton CO₂-ekvivalenter totalt, eller mellan 1,33 och 1,93 miljoner ton CO₂-
ekvivalenter årligen. 

Bowyer avslutar med att räkna fram hur hänsyn till de utsläpp som uppstår p.g.a. ILUC 
påverkar EU:s hållbarhetskriterier.19 De extra utsläppen p.g.a. ILUC från den ökade 
biodrivmedelsförbrukningen räknas då bli mellan 273 och 565 miljoner ton CO₂-
ekvivalenter totalt, eller mellan 27,1 och 56,4 miljoner ton CO₂-ekvivalenter årligen till 
2020. Detta är alltså den mängd växthusgaser som de Europeiska utsläppen ökar med 
jämfört med ifall vi hade fortsatt köra med fossila bränslen istället, och motsvarar en 
utsläppsökning mellan 80,5 och 166,5% för hela EU jämfört med business-as-usual. För 
svensk del beräknas effekten till mellan 0,92 och 1,52 miljoner ton CO₂-ekvivalenter 
per år. Bowyer visar dessutom grafiskt (Figure 7 i artikeln) proportionen av 
växthusgasutsläpp år 2007 från transportsektorn som de årliga ökade utsläppen från 
ILUC motsvarar. Sverige ligger på topp i denna graf – de ökade utsläppen från ILUC 
skulle för svensk del motsvara mellan ca 21 och 34 % av utsläppen år 2007 från 
transportsektorn. 

                                                 
16 Rapporten studerar 23 handlingsplaner - fyra länder (Belgien, Estland, Polen och Ungern) hade inte 
kommit med sina planer i tid för att beaktas i studien. 
17 Även andra generationens biodrivmedel kan dock förväntas leda till ILUC (Zilberman, Hochman, & 
Rajagopal, 2010). 
18 Bowyer menar att kalkylen är konservativ och sannolikt underskattar effekten från ILUC på utsläpp av 
växthusgaser p.g.a. de antaganden om bl.a. jordbrukslandets produktivitet som Edwards m.fl. (2010) gör. 
Dessutom antas utsläppen från ILUC i Edwards m.fl. vara en engångsföreteelse - några dynamiska 
effekter tas inte till hänsyn. 
19 Enligt dessa kriterier måste biodrivmedlen leverera en 35 % minskning i växthusgasutsläppen år 2011, 
vilket stiger till 50 % till år 2017. För att räkna fram de ytterligare utsläppen antas att de producerade 
biodrivmedlen uppfyller de rådande hållbarhetskriterierna.  
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Förutom Bowyers kalkyler har även EU kommissionen beställt ett antal studier som 
undersöker ILUC (Kretschmer, 2011). Kretschmer anger inte resultaten i dessa studier 
men konstaterar att de varierar mycket vad gäller antalet hektar jordbruksmark som 
kommer att användas för biodrivmedelsproduktion, och de utsläpp som förändringar i 
markanvändningen kommer att leda till. Vidare påpekar Kretschmer vikten av att ta 
hänsyn till restprodukterna från biodrivmedelsproduktionen ("oil meals" från 
biodieselproduktionen och DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) från 
etanolproduktionen), som kan användas som föda för djur. Nyttiggörandet av 
dessarestprodukter minskar något den landareal som biodrivmedelsproduktionen måste 
ta i anspråk (se även Hertel m.fl. (2010)). En annan aspekt av modellering som 
Kretschmer lyfter upp är frågan om den marginella jordbruksmarkens produktivitet. 
Framförallt i EU och i USA har den marginella marken en lägre produktivitet än den 
genomsnittliga jordbruksmarken, medan det i Brasilien finns icke-förbrukad mark kvar 
med ungefär samma produktivitet (i odling av sojabönor) som den existerande 
jordbruksmarken. Även denna aspekt påverkar den landareal som 
biodrivmedelsproduktionen kommer att behöva ta i anspråk. 

Kretschmer diskuterar även ett antal ytterligare faktorer som påverkar biodrivmedlens 
påverkan på växthuseffekten. En sådan aspekt är utsläpp av kväveoxider, vilket 
diskuteras i en studie av Hiederer (2010) (se även Melillo m.fl. (2009)). Om odlingen av 
grödor för biodrivmedelsproduktion ökar användningen av gödsel, kan dessa utsläpp 
ensamt öka biodrivmedlens påverkan på växthuseffekten avsevärt, och mer än den 
effekt som uppstår p.g.a. ILUC. Hiederer m.fl. diskuterar även spatialt differentierade 
metoder för att ta hänsyn till utsläpp från förändringar i markanvändning. I den modell 
där de använder ett antagande om första generationens biodrivmedelsanvändning som är 
jämförbar med den i Bowyer (2010), som baserar sig på medlemsstaternas nationella 
handlingsplan (en ökning i biodrivmedelarealen på ca 5,2 miljoner hektar där andelen 
för första generationens biodrivmedel är 7 %) leder Hiederers m.fl. resultat till en 
ökning i växthusgasutsläppen på ca 34-36 %. 

Zilberman m.fl. (2010) å sin sida kommer fram till att ILUC inte spelar så stor roll, 
genom att göra en analys som baserar sig på den ekonomiska teorin om agenters 
beteenden samt på offentlig ekonomi. De argumenterar för att kalkylerna bakom ILUC 
är osäkra, det finns en stor variation i dem och de påverkas mycket av val av policyer. 
En livscykelanalys för biodrivmedel innehåller redan effekter i andra länder än den där 
drivmedlet ska konsumeras. Att ta hänsyn till ILUC går ännu längre och belastar 
producenten av biodrivmedel för åtgärder som vidtas av andra indirekt p.g.a. 
producentens agerande på marknaden. Zilberman m.fl. hävdar att ILUC-kalkylerna är 
ostabila, varierar över tiden och är därför inte särskilt transparenta som basis för policy. 

Zilberman m.fl. konstaterar vidare att om man tar hänsyn till ILUC-effekten från odling 
av biodrivmedel måste man också ta hänsyn till andra indirekta effekter som 
introduktionen av biodrivmedel kan leda till. Bland dessa effekter listar Zilberman m.fl. 
den indirekta effekten på drivmedelsproduktionen. En ökad biodrivmedelsproduktion 
kan minska priset på olja, vilket kan minska incitamenten att investera i vissa dyra 
metoder för att utvinna olja (exempelvis från det djupa havet eller från oljesand). En 
annan indirekt effekt uppstår från den förändring som sker i användningen av 
sidoprodukter från oljeraffinering. En tredje uppstår från den effekt som energipriset har 
på användningen av gödsel och produktivitet. Slutligen, för konsistensens skull ska 
ILUC effekter betraktas även för andra varor än biodrivmedel. Sammantaget tycker 
Zilberman m.fl. att det är bättre att koncentrera sig direkt på att reglera biodrivmedel 
och att minska avskogning var det än sker, snarare än på att debattera och förfina ILUC.  
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En direkt invändning mot Zilberman m.fl. argument om att indirekta effekter på andra 
sektorer inte tas hänsyn till är att dessa andra sektorer inte hävdar sig göra någon direkt 
miljönytta. Om biodrivmedel ska befrämjas på grund av miljöargument måste det 
försäkras att de verkligen gör den miljönytta som påstås. Samma sak gäller även andra 
sektorer som hävdar sitt existensberättigande baserat på miljöargument, exempelvis 
ekologiskt jordbruk, som inte nödvändigtvis skulle visa sig i lika positiv dager om den 
sektorns ineffektiva markanvändning togs hänsyn till i analysen. 

Andra ILUC skeptiker är Keeney och Hertel (2009), som baserar sitt avfärdande av 
problemet på en analys av hur jordbruksproduktion per kvadratmeter utvecklas när 
priset på produkten ökar. De argumenterar att ”traditionella” jordbruksekonomiska 
modeller ignorerar den effekt som ökade priser har på incitamenten att öka 
produktiviteten av en given markareal. Enligt deras syn kan produktiviteten ökas så att 
ILUC blir försumbart. Dock tar de ingen hänsyn till den negativa externa effekt som 
uppstår exempelvis p.g.a. ökad gödselanvändning. Vidare är det inte klart att 
produktiviteten i jordbruk kan förbättras tillräckligt på kort sikt. De metoder som står 
tillhands i dag (för Europeisk del), framförallt ökad användning av genetiskt 
modifierade organismer (GMOs) samt intensifiering av jordbruk som skulle kunna 
åstadkommas framförallt om ekologiskt jordbruk avskaffades, är politiskt svåra att 
genomföra. 

Sammantaget kan konstateras att ökad produktion och konsumtion av biodrivmedel 
(som kan orsakas av införandet av kvotpliktsystem i olika länder) leder till förändringar 
i markanvändning, både direkt och indirekt. För att förstå hur stor effekten från ILUC är 
behövs dock vidare studier som även gör rimliga antaganden om produktivitetsökning i 
jordbruk, så att omfattningen av ökningen i markanvändning inte överskattas.  

 
6.2 Matpriset 

Rajagopal och Zilberman (2007) summerar den litteratur som studerar den effekt som 
ökad konsumtion av biodrivmedel har på matpriset. Effekterna från biodrivmedels-
produktionen på matpriset går genom flera vägar: odling av grödor för 
biodrivmedelsproduktionen konkurrerar om mark med matproduktion, men även om 
vatten och arbetskraft. Medan de partiella jämviktsmodeller som Rajagopal och 
Zilberman beskriver har brister, framförallt är de statiska och tar inte hänsyn till risk och 
osäkerhet, pekar alla på att matpriset kommer att öka pga. ökad konsumtion av 
biodrivmedel. Detta har negativa konsekvenser framförallt för människors kaloriintag i 
länder söder om Sahara och i södra Asien.  

Modeller som studerar etanolproduktionen i USA kommer fram till att detta leder till 
ökade majs- och vetepriser. Effekten på priset på sojabönor är dock osäker och beror på 
vilken modell man har använt i analysen. Priset på etanol och sidoprodukter från 
majsodling tenderar att falla. Exporten av majs kommer enligt modellerna att minska. 
Även allmänna jämviktsmodeller för USA pekar på sjunkande oljepriser och ökande 
matpriser om biodrivmedelsanvändningen ökar. Effekten från biodrivmedels-
produktionen på priset på djurbaserade produkter (djurhållning) förväntas dock vara 
liten. (Rajagopal & Zilberman, 2007). 

En Malthusiansk bild av biodrivmedlens påverkan på matpriset ges av Mitchell (2008). 
Han uppskattar effekten på matpriset från den ökade produktionen av biodrivmedel från 
grödor och oljeväxter, från den (år 2008 rådande) svaga dollarkursen och från ökade 
produktionskostnader för mat pga. ökade energipriser. Hans slutsats är att den enskilt 



 

48 VTI rapport 750  

viktigaste faktorn som drev matprisökningen runt år 2008 var den ökade produktionen 
av biodrivmedel i USA och i EU. Andra som betraktar biodrivmedel som anledningen 
till ökade matpriser och ökad misär i utvecklingsländer är Chakravorty m.fl. (2009) och 
Pimentel m.fl. (2009). 

Hertel och Beckman (2011) konstaterar att priset på jordbruksprodukter och 
energiprodukter traditionellt har haft en låg korrelation med varandra, men att 
åtminstone i USA kommer detta att ändras i och med kraven på ökad 
biodrivmedelsanvändning. Den ökade produktionen av biodrivmedel i USA baserar sig 
på framförallt majs, som tidigare har sålts till andra användningsområden. 
Biodrivmedelsproduktionen påverkar även markanvändningen. Dessa två effekter 
sammantagna påverkar kopplingen mellan mat- och energipriser. Hertel och Beckman 
estimerar att om den Amerikanska biodrivmedelskvoten är bindande kommer 
volatiliteten på den Amerikanska spannmålsmarknaden att öka med ungefär en 
fjärdedel. Volatiliteten av spannmålspriset till en utbudschock på marknaden kommer 
att öka med ungefär hälften. 

Om oljepriset är tillräckligt högt kommer kvotplikten inte att vara bindande. Det som då 
binder är snarare den maximala tillåtna gränsen till inblandning av biodrivmedel 
(etanol) i fossila bränslen. I detta fall beräknar Hertel och Beckman (2011) att 
volatiliteten på marknaden blir något mindre. Om både kvotplikten och den maximalt 
tillåtna inblandningen är på gränsen att vara bindande tyder deras resultat på att 
prisvolatiliteten av spannmål i respons till en chock i majsutbudet skulle vara 57 % 
högre än ifall kvotplikten och den maximalt tillåtna inblandningen inte var bindande. 
Prisvolatiliteten på världsmarknaden kommer att öka med 25 % i detta fall. 

För övrigt gör Hertel och Beckman (2011) en översikt över den litteratur som diskuterar 
kopplingen mellan energimarknaden och jordbruk. Förutom energi som insatsvara i 
produktionen av jordbruksvaror (exempelvis gödsel, transport av insatsvaror samt 
förbrukning av bensin och diesel på gårdarna), finns då kopplingen mellan energipriset 
och priset på jordbruksprodukter via biodrivmedelsbranschen. Två studier av särskilt 
intresse är av Serra, Zilberman, Gil och Goodwin (2010) och av Serra, Zilberman och 
Gil (2010). I den förra studien, som använder data från USA, finner författarna att ett 
långsiktigt jämviktsförhållande existerar mellan olje-, etanol- och majspriset. Priserna är 
positivt korrelerade med varandra, med en strukturell brytningspunkt år 2006 när en 
tillsats till bensin som konkurrerar med etanol (MTBE) förbjöds och etanolefterfrågan 
ökade för att ersätta detta. I den senare studien undersöks förhållandet mellan olja och 
sockerrör i Brasilien. Förhållandet mellan oljepriset och sockerrör skiljer sig från den 
mellan olja och majs i och med att många raffinaderier kan producera både etanol och 
socker, där det senare säljs som matvara. Serra, Zilberman och Gil bygger på den 
långsiktiga prispariteten mellan etanol och olja (substitution i användningen) å ena 
sidan, och mellan etanol och socker (substitution i produktionen) å andra sidan. De 
finner att socker- och oljepriserna inte är korrelerade. De noterar vidare att etanolpriset 
reagerar relativt snabbt på sockerpriset, men mer långsamt på oljepriset. Förändringar i 
dessa två priser har även en kortsiktig påverkan på etanolprisets volatilitet. Inom ett år 
från en chock har både socker- och etanolmarknaderna justerat sig till den långsiktiga 
jämvikten. Dock tar det nästan två år innan en oljeprischock reflekteras i etanolpriset. 
Sammanfattningsvis återvänder de brasilianska marknaderna inte lika snabbt till jämvikt 
som den amerikanska marknaden. Slutligen finner författarna inte att etanol- eller 
oljepriset skulle påverka sockerpriset i det långa loppet (under studieperioden från juli 
2000 till februari 2008). Hertel och Beckman konstaterar dock att fler studier av detta 
slag behövs för att definitivt fastställa effekterna.  
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Slutligen modellerar Sexton m.fl. (2008) de effekter som kan tänkas förklara ökningen i 
matpriset runt år 2008. De konstaterar att biodrivmedlen inte är ensamt, eller inte ens 
nödvändigtvis huvudsakligen skyldiga till matprisinflationen. Däremot har bl.a. 
produktiviteten i jordbruket varit relativt konstant sedan 1990, förmodligen p.g.a. de 
stabila matpriserna som rådde under 1990-talet och i början av 2000-talet. Således är 
deras slutsats att produktiviteten i jordbruket måste öka både för att matsäkerheten kan 
garanteras och för att biodrivmedelsmålen kan nås. Pingali m.fl. (2008) i sin tur påpekar 
att jordbrukssektorn i alla tider har försett människan även med andra förnödenheter än 
mat. De argumenterar för att sektorn är flexibel och att ökade matpriser kan leda till en 
positiv utbudsrespons även från små jordbruk. Ny efterfråga på biodrivmedel kan ha 
potential till att revitalisera jordbrukssektorn i utvecklingsländer, med påföljande 
positiva effekter på ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning och matsäkerhet. 

 
6.3 Andra effekter 

Rajagopal och Zilberman (2007) listar ett antal effekter från biodrivmedel på andra 
sektorer. Dessa omfattar: effekten på energisektorn och då framförallt den effekt som 
ökad konsumtion av biodrivmedel kan förväntas få på oljepriset; effekten på matpriset 
(framförallt spannmål), vilket kommer att öka förutom ifall produktiviteten i sektorn 
ökar rejält; effekten på djuruppfödning, vilket förväntas vara liten, samt effekten på 
markanvändning. När markanvändning för biodrivmedel ökar måste den av 
nödvändighet minska i andra sektorer, framförallt i jordbruk för matproduktion och 
naturreservat osv. Detta i sin tur har inte bara en effekt på utsläpp av CO2 från marken, 
men även på biodiversitet och i u-länderna även på de fattiga, vilka kan förlora 
möjligheten att beta sina djur på viss mark. Ökad biodrivmedelsproduktion ökar 
dessutom konkurrens om vatten, men kan ha en positiv effekt på sysselsättningen. 

Även jordbrukarnas inkomster påverkas, men riktningen i ändringen är oklar. 
Matproducenterna borde få nytta av ökade matpriser, å andra sidan drabbas de av ökade 
energi- och vattenpriser. Prisvolatiliteten på energimarknaden kan dessutom minska 
benägenheten att investera i biodrivmedel. Det är även möjligt att nyttan från ökad 
efterfrågan för biodrivmedel absorberas av "agribusiness"-företag istället för enstaka 
jordbrukare. Där det finns mycket konkurrens om mark kommer det med all sannolikhet 
att vara markägare som får största nyttan, inte arrendatorerna. Även agribusiness 
kommer att påverkas, delvis genom möjligheten att delta i produktionen av nya 
bränslen, delvis kommer matindustrin att påverkas negativt pga. ökade inputpriser. 

Slutligen kommer biodrivmedlen ha en påverkan på internationell handel enligt 
Rajagopal och Zilberman (2007). Biodrivmedlen förväntas minska oljeberoendet för 
oljeimporterande länder. Oberoende om detta besannas eller inte kommer beroendet av 
energiimporter inte minska om även biodrivmedlen importeras. Simulationer för EU 
tyder på att om konsumtionen av biodrivmedel ökar drastiskt, exempelvis pga. 
introduktionen av kvotpliktsystem i flera medlemsländer kommer EU att bli en 
nettoimportör av jordbruksprodukter i framtiden. 

 
6.4 Slutsatser 

Litteraturen om de övriga hänsyn som kan tas när beslut om ökad förbrukning av 
biodrivmedel fattas är omfattande och spretig. Under de senaste åren har två 
diskussioner dominerat. Den ena handlar om den effekt som indirekta förändringar i 
markanvändningen (ILUC, Indirect Land Use Change) har på utsläpp från mark, och 
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den andra den effekt som ökad biodrivmedelsförbrukning kan förväntas ha på priset på 
mat. När det gäller det senare tyder litteraturen på att det finns en effekt från 
biodrivmedelsförbrukningen till matpriset, men att effekten ännu inte är särskilt stort. 
Åtminstone i USA har dock effekten ökat med tiden i och med ökad etanolkonsumtion. 
Biodrivmedlens effekt på matpriser är kanske inte en tillräcklig anledning för att avstå 
från konsumtionen av dessa bränslen, men man kanske skulle kunna fundera över takten 
i konsumtionsökningen för att ge världens fattiga, som drabbas mest av en ökning i 
matpriset, tid att anpassa sin produktion av mat. 

Resultaten i ILUC-kalkylerna i sin tur varierar mycket. Den litteratur som författaren till 
denna rapport tagit del av pekar dock entydigt på att hänsyn till ILUC minskar 
biodrivmedlens bidrag till minskade växthusgasutsläpp avsevärt, och de flesta 
kalkylerna tyder till och med på att utsläppen ökar åtminstone på medellång sikt jämfört 
med ifall de fossila bränslena hade använts istället. Eftersom det än så länge finns stor 
osäkerhet om kalkylerna borde forskningen fortsätta så att bättre underlag för 
beslutsfattande kan tas fram. Det är viktigt att beakta ILUC-effekten, ifall 
miljöargument används för ökad biodrivmedelsanvändning. Miljöpolicy som skadar 
miljön mer än ingen policy alls är värre än meningslöst. 
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7 Sammanfattning och förslag för kvotpliktsystem 

Genomförandet av ett kvotpliktsystem är ett politiskt beslut som motiveras antingen 
med miljöskäl eller med behovet av att nå EU:s 20-20-20 mål såsom de definieras i 
direktiv 2009/28/EC (förnybarhetsdirektivet). I det förra fallet är det oklart vilken än så 
länge icke-internaliserad extern effekt som systemet ska internalisera. Tar man 
dessutom hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet, m.a.o. att marginalkostnaden för 
att internalisera exempelvis klimatexternaliteten ska vara lika för alla utsläppskällor, 
och de övriga effekterna på bl.a. markanvändning och de utsläpp och biodiversitets-
effekter som uppstår pga. ökad biodrivmedelsproduktion, är det högst oklart huruvida 
det är klokt att öka förbrukningen av biodrivmedel upp till den nivå som stipuleras i 
förnybarhetsdirektivet.20 Medan en lösning på global uppvärmning förutsätter att även 
utsläpp från transportsektorn minskar, verkar dagens biodrivmedel inte vara lösningen 
på problemet. Frågan om hur utsläppen ska kunna minskas på ett kostnadseffektivt sätt 
förutsätter samarbete mellan de som kan den tekniska delen av frågan och således kan 
föreslå och komma fram med alternativa drivmedel samt bedöma den faktiska miljö-
effekt som dessa orsakar, och samhällsvetare, framförallt nationalekonomer, som kan se 
till att styrningen mot de nya drivmedlen sker på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, 
givet en helhetssyn på frågan.  

Vår främsta rekommendation är således att om ett kvotpliktsystem införs i Sverige i 
närmaste framtid, måste detta ske på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt så att de 
biodrivmedel som har möjlighet att leverera bäst valuta för pengarna och dessutom 
störst miljönytta får den största möjligheten att komma in på marknaden. Därför är det 
viktigt att ha ett system där alla biodrivmedel konkurrerar med varandra, och där en 
enda kvot existerar för alla de icke-förnybara bränslena,. inte så att den reglerande 
myndigheten försöker detaljstyra genom att dela in kvoten i små bitar för varje icke-
förnybart bränsle, eller försöker tvinga in vissa andelar förnybart bränsle för att ersätta 
varje fossilt bränsle. Med andra ord förordar vi kvot 1 som beskrevs och analyserades i 
avsnitt 3.3. Dessutom förordar vi att handel i biodrivmedelscertifikat ska tillåtas trots 
farhågor om marknadsmakt. Även i närvaro av marknadsmakt på certifikatmarknaden 
ökar handel systemets effektivitet. 

Det är vidare viktigt att styra biodrivmedelsproduktionen i en riktning där växthusgas-
utsläppen från produktionen minskar i snabbast möjliga takt. Detta kan åstadkommas på 
åtminstone två olika sätt. För det första kan EU:s hållbarhetskriterier utvidgas så att 
dessa tar hänsyn även till de effekter som har med indirekta förändringar i land-
användning att göra, så att en ökad förbrukning av biodrivmedel verkligen leder till en 
minskning i växthusgasutsläppen. Ett annat alternativ, eller möjligtvis ett komplement 
till hållbarhetskriterierna är att använda ekonomiska styrmedel. Således borde även 
biodrivmedlen energi- och koldioxidbeskattas, där koldioxidskatten bör beräknas inte 
bara utifrån en livscykelberäkning av utsläppen utan hänsyn måste också tas till 
indirekta förändringar i markanvändningen (Indirect Land Use Change, ILUC). Hur 
drivmedelsbeskattning påverkar kvotpliktsystemet visades i Avsnitt 4.3 – skatten höjer 
priset både på biodrivmedel och konsumentpriset på drivmedel och därmed minskar 
efterfrågan för all bränsle. Biodrivmedelsefterfrågan minskar i proportion till kvotens 
storlek. Företrädesvis skulle beskattningen differentieras utifrån varje biodrivmedel-
partis härkomst, så att om de totala (CO2) utsläppen från exempelvis brasiliansk etanol 

                                                 
20 Se även en rapport av FAO, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, the WTO, IFPRI 
och the UN HLTF (2011) som uppmuntrar regeringar att ta bort de subventioner och mål för förbrukning 
(kvotplikt) som i dag gäller för biodrivmedel. 
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understiger utsläppen från amerikansk etanol, skulle den förra beskattas med en lägre 
skattesats än den senare. I praktiken kan dock detta vara svårt att åstadkomma. Istället 
kan det vara lättare att beskatta varje enstaka typ av biodrivmedel utifrån ett beräknat 
genomsnittligt koldioxidutsläpp per år. Detta skulle ge ett sammantaget incitament att 
minska varje biodrivmedels koldioxidutsläpp, och skulle dessutom internalisera den 
externa effekten från utsläpp. Optimalt skulle naturligtvis vara att beskatta även de 
övriga miljöeffekter som uppstår pga. produktionen och konsumtionen av biodrivmedel 
(exempelvis effekten på biodiversitet, N2O utsläpp osv). 

Ett antal ytterligare frågor har lyfts upp i samband med diskussionerna om 
kvotpliktsystem. Bl.a. har det föreslagits att Sverige borde ha en biodrivmedelskvot som 
är striktare än det som stipuleras av förnybarhetsdirektivet. Utifrån vår analys där det är 
oklart vilken extern effekt som internaliseras av kvoten, och med hänsyn till bio-
drivmedlens miljöeffekter avråder vi från en striktare kvot och förordar snarare en strikt 
analys om den optimala kvotnivån, både för Svensk och för EU:s del. 

En annan fråga gäller framtiden för E85 som fram tills nu har subventionerats kraftigt i 
Sverige. Såsom vi har visat är det möjligt att höginblandning behövs för att försäkra 
kvotpliktsystemets kostnadseffektivitet i närvaro av bränslekvalitetsnormer. Om E85 
har någon chans att konkurrera med de övriga biodrivmedlen på jämförbara villkor är 
inte klart – klart är dock att åtminstone på kort sikt har drivmedlet ett visst försprång 
före andra drivmedel som skulle kunna höginblandas. En del av detta försprång utgörs 
av pumplagen som har sett till att möjligheten att tanka förnybara bränslen har ökat. Vi 
ser att varken låsningen till E85 eller pumplagen hindrar implementeringen av ett 
kvotpliktsystem i den form som vi föreslår. 

Slutligen uppstår frågan om alternativa styrmedel för att nå EU:s utsatta mål. Det 
styrmedlet som används i Sverige i dag, nämligen subventioner till biodrivmedel, strider 
inte bara mot EU:s statsstödsregler utan även mot principen om att ”förorenaren 
betalar”. Om man anser att bilisterna och inte skattebetalarna ska betala för 
omställningen av transportsektorn är ett kvotpliktsystem som vältrar över kostnaderna 
på bilisterna att föredra före subventioner. En stycksubvention (”feed-in tariff”) på 
biodrivmedel riskerar dessutom att bli mycket dyrt – en jämförelse mellan exempelvis 
det tyska feed-in tariffsystemet för att föra in förnybar el med det Svenska 
elcertifikatsystemet visar att det förra är mycket dyrare än det senare per kWh (källa: 
muntlig information från Energimyndigheten). 

Vår slutsats är därför att om man ska införa ett kvotpliktsystem för biodrivmedel sker 
detta bäst samtidigt med ett införande av energi- och koldioxidbeskattning på 
biodrivmedel. Detta skulle göra biodrivmedlen dyrare för konsumenterna än vad de är i 
dag. Införandet av ett kvotpliktsystem leder dock i vilket fall som helst till höjda 
drivmedelspriser (förutom ifall ett kvotpliktsystem kombineras med skatterabatter till 
biodrivmedel, vilket vi starkt avråder ifrån), pga. att ett högre biodrivmedelspris behövs 
för att stimulera utbudet. Existensen av kvotplikten skulle då garantera en viss 
efterfrågan, och således marknadsandel för dessa bränslen. Samtidigt skulle energi- och 
koldioxidbeskattning av biodrivmedel ge incitament till en energieffektivisering av även 
de så kallade miljöbilarna. Kombinationen av styrmedel skulle garantera en marknad för 
biodrivmedel samtidigt som den skulle ge incitament till en teknologiutveckling som 
minskade dessa drivmedels miljöeffekter. 
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