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Goda nyheter – det blir ingen koldioxidskatt på biodrivmedel! 
 
Vårt trägna informationsarbete samt vår annonskampanj mot regeringens koldioxidskatt på 
biodrivmedel och regeringens kvotpliktslag har gett resultat. Samma dag som vi postade 
emissionserbjudandet till våra aktieägare kom ett glädjande besked från regeringen. 
 
I en promemoria daterad 14 mars backar regeringen beträffande koldioxidskatten på all låg-
inblandning av biodrivmedel över 5 volymprocent, som infördes 1 februari 2013. Man föreslår 
att alla biodrivmedel, oberoende av inblandningsgrad, fr.o.m. maj 2014 helt skall befrias 
från koldioxidskatt. Därutöver bekräftar regeringen i klartext att kvotplikten blir teknik-
neutral. Det blir m.a.o. fritt fram också för metanolinblandning och inte endast för etanol-
inblandning i bensin. 

 
Lägg till detta att EU-kommissionens s.k. ILUC-förslag innebär att skogsbaserade drivmedel 
som metanol skall räknas dubbelt, när drivmedelsbolagen skall redovisa att de uppfyller 
nationella kvoter för energi från förnybara energikällor. Under sådana omständigheter svarar 
t.ex. 3 volymprocent metanol mot 6 volymprocent etanol, varvid vår metanol blir oerhört 
värdefull för oss och bensinbolagen. 
 
Framtiden är tveklöst ljus för VärmlandsMetanol mot bakgrund av att kvotplikten nu 
blir teknikneutral och att alla biodrivmedel oberoende av inblandningsgrad generellt 
befrias från koldioxidskatt. 
 
 
Bästa hälsningar 
 
 
Björn O. Gillberg 
VD VärmlandsMetanol AB 

 
 
 
P.S. Vi har fått en del telefonsamtal från aktieägare, som undrar om man kan teckna fler aktier 
än vad företrädesrätten medger. Svaret är ja. ni kan utöver den garanterade tilldelningen, d.v.s. 
50 aktier samt 1 aktie för varje tiotal ägda aktier, teckna er för ytterligare valfritt antal aktier. 
Hur många aktier ni kan komma att tilldelas utöver företrädesrätten beror på hur många aktier 
som tecknats med företräde. Resterande ”icke företrädesaktier” kommer att fördelas utifrån 
proportionalitetsprincipen. Ju fler aktier man tecknar utöver företrädesaktierna desto fler 
kommer man sålunda att tilldelas. D.S. 

 




