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Regeringens förslag i FI 2015/4019 anges ha sin bakgrund i att staten har ett stort budgetunderskott. Ett sådant
faktum får dock inte resultera i att regeringen blundar för de negativa konsekvenser som uppträder vid en
skattehöjning. Utförd konsekvensanalys underlåter att beskriva s.k. priselasticitet, dvs hur en prisändring/höjning
påverkar konsumtionsvolymen. Skatter och avgifter utgör den största delen av ett bränslepris. Ökat skatteuttag
kan innebära minskade inkomster för staten. Det kan inte vara okänt att oljeproducenter i desperation nu försöker
upprätthålla bränslevolymer med låga oljepriser för att maximera sina inkomster. Det är synnerligen tänkbart att
staten kommer att tvingas till motsvarande åtgärder pga. sjunkande inkomster via skatter och avgifter på
drivmedel inom en icke för näraliggande framtid. Regeringsunderlaget har under många år förespråkat s.k. grön
skatteväxling för att minska drivmedlens miljöpåverkan. Detta är i sig tilltalande eftersom dylika förslag är
kostnadsneutrala för skattesubjektet och kan undanröja ovanstående scenario.
Det finns en legitimitet för skatter /avgifter för fordonstrafik då staten betjänar trafiken med vägar, broar,
snöröjning och vägunderhåll som exempel. Men var återfinns legitimiteten för skatter och avgifter för bränslen till
luftfarten – när luftfarten själva till 100 % bekostar sin egen infrastruktur inkl. statens myndighetsutövning över
detta segment? Det kan hävdas miljöskäl – men varför skall då en småföretagare i Norrlands inland som
använder ett mindre affärsflygplan i företagets tjänst betala full energiskatt och CO2-skatt när en svensk på en
nöjescharterresa är helt befriad från energiskatt och endast betalar tiondelen så stor koldioxidskatt?
Den svenska flygbensinmarknaden har sjunkit med c:a 60 % sedan skatt infördes år 2008. Tidigare fattade
skattebeslut under 2014 och 2015 torde reducera de resterande 40 % med ytterligare 25 %. Nu föreslagen
skattehöjning kommer att ytterligare sänka denna förbrukning.
Hjelmco Oil är landets ledande bolag inom flygbensin med ett omfattande distributionsområde på 140 mil x 60 mil.
Tre flygbränslebolag delar på en årlig flygbensinvolym som motsvarar den årliga förbrukningen på 1/3-dels
fordonsmack längs en huvudväg. Under sommaren 2015 har konstaterats att stora ytor av Sverige inte längre kan
försörjas med flygbensin då riksdagsbeslut gjort flygbensin för dyr. Marknaden har upphört att existera. Orsaken
är bl.a. att grundläggande kostnader för flygets infrastruktur för drivmedel skall fördelas på en alltför liten samt
minskande volym samt att de volymer som avses förbrukas på flera ställen i Sverige helt enkelt är för små för att
ekonomiskt kunna distribueras. Tagna riksdagsbeslut i bränsleskattehänseende och regeringens aktuella förslag
medverkar till att accelerera nedgången i bränsleförbrukning vilket i längden kan resultera i en ”systemkollaps”
dvs det går inte att uppnå kritisk massa att upprätthålla verksamhet såsom ex. vis brandflyg. Att brandflyget är
synnerligen viktigt för Sverige framgår av bilaga 1 där vi under några dagar i slutet av augusti månad 2015 listat
vad som skrivits i svenska tidningar. En enda skogsbrand kan enkelt utvecklas till att tvingas bära
samhällskostnader på mer än en miljard kronor. Det har bedömts att under brandflygsäsongen 2015 har det
frivilliga brandflyget förhindrat ett 30-tal potentiella storbränder.
EU:s olika direktiv har endast legitimitet i den mån de anses påverka EU:s inre marknad och olika länders
konkurrensförutsättningar. Hela Sverige är en glesbygd sett ur ett EU-perspektiv. Detta fordrar särskilda
kompenserande insatser från regeringen. Regeringens denna gång ”blygsamma” skattehöjning skall läggas till
tidigare förslag. Hjelmco Oil:s remissvar på FI 2014:2294 av den 17 aug. 2014 samt på FI 2015:1733 av den 21
april 2015 beskriver tydligt de omfattande skadeverkningar som redan inträffat och förväntas komma att inträda.
Hjelmco Oil hemställer därför att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att säkerställa det lätta allmän/affärs-/brand/frivilligflygets/pilotkårens återuppbyggnad och fortlevnad. Regeringen kan inte blunda för och underlåta att ta ansvar för konsekvenserna av de åtgärder som den avser att vidtaga. Om befintlig infrastruktur i form
av flygklubbar, flygfält, drivmedelssystem samt pilotkår tillåts försvinna kommer samhällets återuppbyggnadskostnader bli mycket stora och svåra. Utredningen föreslås ske av försvarsmakten med rapport tidigt år 2016.
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Skogsbrand söder om Särna
2015-08-25 17:43 - SVT - Dalarna
"Brandflyg upptäckte den brand på omkring 100 gånger 200 meter som härjade intill
Österdalälven på tisdagseftermiddagen."
SVT - Dalarna, SVT - Dalarna
Förebygger katastrofer från luften
2015-08-25 17:31 - SVT - Västerbotten
"Efter fjolårets katastrof är det ingen som ifrågasätter brandflyget längre."
Just nu: Räddningstjänsten larmad till skogsbrand i Särna
2015-08-25 15:14 - P4 Dalanytt
"Det var brandflyget som upptäckte det och räddningstjänsten ska nu vara på väg dit för att
släcka."
Skogsbranden väster om Ramsjö fortsatte under natten
2015-08-25 14:25 - helahälsingland.se
"Det var brandflyget som upptäckte branden och larmade SOS-alarm."
Förlängning av beredskap för skogsbrandbevakning med flyg i Gävleborgs län
2015-08-25 11:42 - Länsstyrelsen I Gävleborgs Län
"Förlängning av beredskap för skogsbrandbevakning med flyg i Gävleborgs län"
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Larm efter naturvårdsbränningar
2015-08-24 16:36 - SVT - Jämtland
"Brandflyget patrullerar."
Brandlarm om naturvårdsbränningar
2015-08-24 16:32 - Länstidningen Östersund
"– Just nu pågår fyra planerade bränningar, men vi har brandflyg i luften som kollar att det
brinner på "rätt" ställen om man säger så, berättar Torbjörn Mårtensson, inre befäl på
Räddningstjänsten."
Brandflyg i luften
2015-08-24 12:19 - SVT - Västmanland
"Brandflyg i luften"
SVT - Västmanland

Sida 2 av 8

Brandflyg

1 to 15 of 15 new articles

No title
2015-08-24 08:08 - Dala-Demokraten
"Rökpelaren observerades först från marken och kort därefter kunde brandflyget
positionsbestämma branden."
Skogsbrand vid Buruåsen
2015-08-24 08:08 - Dalarnas Tidningar
"Rökpelaren observerades först från marken och kort därefter kunde brandflyget
positionsbestämma branden."
P4 Dalanytt
Fler flyg i luften ska förhindra större skogsbränder
2015-08-24 06:07 - SVT - Uppsala
"På Sundbro flygklubb utanför Uppsala gör man nu kontroller med så kallade brandflyg, två
gånger per dag."
Spåren brinner (sidan 8)
2015-08-24 04:00 - Nya Wermlands-Tidningen - Papperstidning
"Räddningstjänsten släck - te flera bränder utefter järn - vägsspåret och brandflyg
tillkallades från Karlstad för att ha uppsikt över om - rådet."
BILDALBUM: Skogs- brand under kontroll
2015-08-23 20:30 - ttela.se
"Klockan 15.20 kallade räddningstjänsten på förstärkning från Sjuntorp och man fick hjälp av
skogsbrandflyget för att från ovan kartlägga brandens omfattning."
No title
2015-08-23 18:20 - Dala-Demokraten
"– Vi beställde då direkt hjälp från brandflyget för att ringa in området och få det bekräftat."
Svårsläckt skogsbrand i Lilla Edet
2015-08-23 18:19 - Göteborgs-Posten
"Vi har haft brandflyg på plats som har gett oss bättre översikt och styrt styrkorna på
marken, säger Lars Strandh strax innan klockan 17."
Skogsbrand uppmärksammades i tid
2015-08-23 18:15 - Dalarnas Tidningar
"– Vi beställde då direkt hjälp från brandflyget för att ringa in området och få det bekräftat."
Skogsbranden under kontroll
2015-08-23 17:51 - ttela.se
"Klockan 15.20 kallade räddningstjänsten på förstärkning från Sjuntorp och man fick hjälp av
skogsbrandflyget för att kartlägga brandens omfattning."
Kraftig och svårsläckt skogsbrand i Lilla Edet
2015-08-23 16:55 - Göteborgs-Posten
"Vi har haft brandflyg på plats som har gett oss bättre översikt och styrt styrkorna på
marken, säger Lars Strandh strax innan klockan 17."
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Skogsbrand intill Lilla Edet
2015-08-23 16:47 - Dagens Nyheter
"Skogsbrandflyget ska även vara på väg."
JUST NU: Kraftig skogsbrand i Västerlanda
2015-08-23 16:05 - ttela.se
"Brandflyget har kallats in."
Hög brandrisk idag – flyg övervakar Höglandet
2015-08-23 15:56 - Höglandsnytt
"Brandflyget är uppe under dagen och bevakar både Höglandet och låglandet."
Stor brandrisk i skog och mark
2015-08-23 13:39 - SVT - Örebro
"Under söndagsmorgonen har brandflyget gjort en överflygning av Örebro län och man har
upptäckt en mindre brand i en myr, nordost om Tived kyrka."
SVT - Örebro
Brandrisken fortsatt mycket stor i länet
2015-08-23 11:02 - P4 Kronoberg
"Det råder fortsatt eldningsförbud i hela Kronobergs län och brandflyg fortsätter att övervaka
området för att hålla span efter eventuella bränder."
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Skogsbrand i Sätra
2015-08-22 18:22 - Gefle Dagblad
"Ett gammalt hygge fattade eld på lördagseftermiddagen, upptäckte brandflyget."
No title
2015-08-22 18:22 - helahälsingland.se
"Vi har kontaktat brandflyget för säkerhets skull, och de kunde konstatera hur långt röken
spridit sig, säger Pär Mossnelid, insatsledare på Norrhälsinge räddningstjänst."
Flera skogsbränder i länet
2015-08-22 18:01 - SVT - Gävleborg
"Brandflyget har upptäckt ytterligare en brand."
No title
2015-08-22 17:58 - Arbetarbladet
"Enligt SOS ska brandflyget ha hittat branden, som ligger bortom farbar väg och under en
kraftledning."
Flertal bränder utmed järnvägspår
2015-08-22 16:24 - SVT - Värmland
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"Brandflyg ska vara på plats samt tre värmländska brandstationer."
Häng med brandflyget upp i luften
2015-08-22 16:21 - HelaGotland
"Häng med brandflyget upp i luften"
Ökande brandrisk i Gävleborg
2015-08-22 14:38 - P4 Gävleborg
"Brandflyget är aktivt och i går kväll siktades en markbrand på en mycket otillgänglig ö i
Skarvsjön i höjd med Skarvberget norr om Gävle."
Allt färre vill lära sig flyga
2015-08-22 13:04 - P4 Halland
"Vi kommer också få svårt att bedriva brandflygsverksamheten, vi har den frivilliga
flygkåren som bedriver havsövervakning och räddningsuppdrag för länet och den grunden av
piloter försvinner på sikt."
WEBB-TV: Häng med brandflyget upp i luften
2015-08-22 09:32 - HelaGotland
"WEBB-TV: Häng med brandflyget upp i luften"
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NA-tv: Här spanar de efter bränder
2015-08-22 06:16 - Nerikes Allehanda
"Häng med när brandflyget letar bränder från luften."
Skogsbrand utanför Åsele vattenbombades
2015-08-21 21:49 - Västerbottens Folkblad
"Det var brandflyget som rapporterade in denna brand till räddningstjänsten."
No title
2015-08-21 21:46 - helahälsingland.se
"Vi har kontaktat brandflyget för säkerhets skull, och de kunde konstatera hur långt röken
spridit sig, säger Pär Mossnelid, insatsledare på Norrhälsinge räddningstjänst."
Stor brandrisk i länet
2015-08-21 20:10 - Östgöta Correspondenten
"Skogsbrandflyget kommer att flyga över länet minst en gång per dygn i helgen."
No title
2015-08-21 19:16 - helahälsingland.se
"Vid halv sjutiden på fredagskvällen upptäckte brandflyget lågor i skogen norr om Söderhamn."
Brandrök i Hudiksvall kommer från kontrollerad hyggesbränning
2015-08-21 18:30 - SVT - Gävleborg
"Brandflyget har åkt hela kuststräckan som konstaterat att det är den enda branden i området,
säger insatsledaren Pär Mossenlid."
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Nu i P4: Vi hänger med brandflyget upp i luften
2015-08-21 17:08 - P4 Kalmar
"Nu i P4: Vi hänger med brandflyget upp i luften"
Brandflyget upptäckte skogsbrand
2015-08-21 15:21 - Västerbottens-Kuriren
"Brandflyget upptäckte skogsbrand"
Extremt stor brandrisk
2015-08-21 14:16 - Västerviks-Tidningen
"Skogsbrandflyget gör extrainsatta flygningar över länet för att upptäcka bränder tidigt."
Ger brandkåren hjälp från luften
2015-08-21 14:16 - Nya Lidköpings-Tidningen
"NLT har följt med i brandflygplanet som dagligen lyfter från Hovby flygplats."
Sparar pengar åt samhället
2015-08-21 14:15 - Nya Lidköpings-Tidningen
"Skogsbrandflyget är kostnadseffektivt för samhället."
Riskfyllt att vistas på Storholmen och runt Fardume träsk
2015-08-21 13:05 - Länsstyrelsen I Gotlands Län
"Området övervakas även flera gånger dagligen av brandflyget."
Elda med förnuft trots lägre brandrisk
2015-08-21 12:36 - Norrbottens-Kuriren
"Under fredagen var brandflyget upp och flög "slinga syd" över de sydliga delarna av
Norrbottens län."
Livsfarligt att besöka Storholmen
2015-08-21 12:09 - HelaGotland
"Brandflyget kommer också att övervaka området flera gånger dagligen."
De varnar för att besöka Storholmen
2015-08-21 11:59 - HelaGotland
"Brandflyget kommer också att övervaka området flera gånger dagligen."
Farligt att vistas på Storholmen i Fardume träsk
2015-08-21 11:36 - P4 Gotland
"Området övervakas även flera gånger dagligen av brandflyget."
Fortfarande hög brandrisk
2015-08-21 10:52 - Höglandsnytt
"Risken ligger fortfarande på nivå 4, d v s hög, i Jönköpings län och Ydre och brandflyg är uppe
och bevakar hela området under dagen."
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Stenungsund hjälpte Lilla Edet vid skogsbrand
2015-08-20 21:44 - Nyheter Sto
"Stenungsund Tre stationer, Lilla Edet, Trollhättan och Stenungsund samt brandflyg har
varit på plats vid en skogbrand strax norr om Hjärtum i Lilla Edets kommun."
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Skogsbranden i Hylte är under kontroll
2015-08-20 21:39 - SVT - Halland
"I eftermiddags slog ett brandflyg larm om rökutveckling vid sjön Stora slätten."
Brand i Hylte
2015-08-20 18:19 - SVT - Halland
"Brandflyg bekräftar att det brinner i terrängen mellan Linneborg och Älganäs."
"Omöjligt att säga hur den startade"
2015-08-20 17:30 - ttela.se
"Styrkor från Vänersborg och Stenungsund fanns på plats för att bistå, liksom
skogsbrandflyget."
Högt tryck på brandflyget
2015-08-20 17:30 - SVT - Jönköping
"Högt tryck på brandflyget"
Ingen storbrand bakom rökpelare
2015-08-20 16:34 - Vestmanlands Läns Tidning
"Även brandflyget har gjort en kontroll och kan intyga att röken kommer från
naturvårdseldningen sydväst om Tärnsjö, säger Ove Jansson, operativ chef vid
räddningstjänsten i Sala-Heby."
Sala Allehanda
Brandflyget gör extra flygningar
2015-08-20 16:26 - P4 Kalmar
"Brandflyget gör extra flygningar"
Skogsbrand i Olofstorp
2015-08-20 16:08 - Lerums Tidning
"Vid 14.24 kom larmet från brandflyget som hade sett en rökpelare mellan Holmesjön och
Svartetjärn."
Just nu: "Här är ett stort område med skog"
2015-08-20 16:03 - ttela.se
"Även skogsbrandflyget är på plats."
Häng med vår reporter upp i luften
2015-08-20 15:47 - P4 Kronoberg
"Därför åker just nu brandflyget flera turer om dagen för att uppifrån luften spana efter
möjliga skogsbränder."
Just nu: Gräsbrand härjar i Utby
2015-08-20 15:10 - ttela.se
"Även skogsbrandflyget är på plats."
Varnar om risk för skogsbränder
2015-08-20 14:51 - Haparandabladet
"Tanken är att under torsdagseftermiddagen skicka ut skogsbrandflyget på två olika
slingor."

Sida 7 av 8

BRANDRISK
2015-08-20 14:20 - Allehanda.se
"Brandflyg i gång hela veckan."
Hög risk för skogsbränder
2015-08-20 14:19 - Allehanda.se
"För att övervaka situationen har det gått upp skogsbrandflyg en gång om dagen de
senaste dagarna."
Branden på Storholmen får brinna ner
2015-08-20 13:28 - SVT - Öst
"– Vi gör ingenting åt den i nuläget men brandflyg kontrollerar branden en till tre gånger om
dagen, säger Christer Wahlström, ledningsoperatör på Storstockholms räddningscentral."
Brandrisken: Det här bör du undvika
2015-08-20 12:06 - Norrbottens-Kuriren
"I eftermiddag kommer man skicka ut skogsbrandflyget på två olika slingor."
Brandrisk på högsta nivå
2015-08-20 12:03 - Dalarnas Tidningar
"Brandflyg övervakar området mellan Mora och Venjan flera gånger per dygn för att snabbt
upptäcka eventuella bränder."
No title
2015-08-20 12:00 - Dala-Demokraten
"Brandflyg övervakar området mellan Mora och Venjan flera gånger per dygn för att snabbt
upptäcka eventuella bränder."
SLUT
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