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Reduktionsplikt 
för bensin och diesel

Detta faktablad innehåller information  om reduktionsplikt för bensin 

och diesel. Plikten infördes 1 juli 2018 och ersätter skattebefrielsen för 

förnybara drivmedel. Syftet är att öka inblandningen av biodrivmedel 

i bensin och diesel. Biogas och andra höginblandande biodrivmedel 

berörs dock inte.

I Sverige beskattas fossila bränslen 

med energi- och koldioxidskatt. För 

att gynna förnybara bränslen såsom 

biogas, etanol och biodiesel har dessa 

bränslen varit helt eller delvis befriade 

från energi och koldioxidskatt. 

Den 1 juli 2018 infördes dock ett helt 

nytt sätt att stödja förnybara drivme-

del. I stället för skattebefrielse åläggs 

leverantörer av bensin och diesel att 

reducera emissionerna av växthusga-

ser från respektive bränsle genom att 

blanda in flytande biodrivmedel. Detta 

kallas för reduktionsplikt. 

Olika reduktionskrav för bensin 
och diesel
Med den nya reduktionsplikten åläggs 

leverantörer av bensin att sänka ut-

släppen av växthusgaser med 2,6% år 

2018 och 2019 samt 4,2% år 2020. För 

diesel är kravet i stället 19,3% år 2018, 

20% år 2019 och 21% år 2020. Därefter 

har reduktionsplikten inte fastställts. 

Målet är att utsläppen ska minska med 

40% till år 2030. 

Bränslen med låga utsläpp gynnas
För att beräkna biodrivmedlens utsläpp 

av växthusgaser används den metod 

eller de normalvärden som anges i 

EU:s direktiv om främjande av energi 

från förnybara energikällor. 

Mängden biodrivmedel som behöver 

blandas in i det fossila bränslet styres 

helt av hur stora emissioner av växt-

husgaser som respektive biodrivmedel 

för med sig. Leverantörer av fossila 

drivmedel kan därför välja att blanda 

in en stor mängd biodrivmedel med 

relativt höga utsläpp eller en mindre 

mängd med lägre utsläpp av växthus-

gaser. 

Reduktionspliktsavgift
Leverantörer som inte når målet måste 

betala en reduktionspliktsavgift

Avgiften är 5 kr/kg CO2-ekvivalent för 

diesel och 4 kr/kg för bensin. Med de 

reduktionskrav som gäller 2018 mot-

svarar det 39 öre per liter bensin och 

2,61 kr per liter diesel. Leverantörer 

som uppnår en högre reduktionsnivå 

än vad som är lagstadgat kan överlåta 

sin utsläppsminskning till någon aktör. 

Utsläppsminskningar som uppnåtts 

för bensin kan dock inte användas för 

diesel och vice versa. Det är inte heller 

möjligt att spara utsläppsminskningar 

mellan olika år. 

Biogas är inte inkluderad  
i reduktionsplikten 

Reduktionsplikten gäller endast bensin 

och diesel och kan bara uppfyllas ge-

nom låginblandning av biodrivmedel 

i respektive bränsle. Rena eller högin-

blandade biodrivmedel så som biogas, 

HVO100 och E85 omfattas inte. För 

dessa bränslen är det, tills vidare, fort-

satt möjligt att få avdrag på energi- och 

koldioxidskatten. 

Mer information finns på  

Energimyndighetens hemsida.

!
Faktabladet är framtaget inom 
Process och teknikstöd, Biogas2020.
 
Mer information hittar du på: 
http://www.biogas2020.se/pt

www.biogas2020.se/pt
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