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Branschmöte om reduktionspliktens framtid
Energimyndigheten utreder just nu framtiden för systemet med reduktionsplikt, ett regeringsuppdrag som vi ska
redovisa den 4 juni. Vi har lagt stor vikt vid att ta in synpunkter från branschen, både i gemensamma möten,
men också enskilt med de aktörer som visat intresse.

Den 10 maj är det dags för en sista gemensam hearing där vi avser att redovisa huvuddragen av vad vi har
kommit fram till i utredningen. I samband med det kan du ställa frågor och bidra med er kunskap om sådant
som kanske inte är lika uppenbart för oss som för er.

Datum: 10 maj kl. 10-12.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30.
Plats: Energimyndighetens lokaler på Gredbyvägen 10 i Eskilstuna 
Anmälan: Senast 6 maj till hbk@energimyndigheten.se. Efter anmälan får du en kalenderkallelse. 

Mötet kommer att sändas live via en webblänk, vilket kommer att skickas ut i ett separat nyhetsbrev.

Andelen fossilt minskar i transportsektorn

Energimyndighetens rapport Energiindikatorer visar att andelen förnybar energi i transportsektorn fortsätter att 
öka. I rapporten redovisas också andelen förnybart så som den blir om man räknar enligt förnybartdirektivets 
metod, som tillåter dubbelräkning av biodrivmedel från vissa råvaror. 

I år har vi reviderat vilka biodrivmedel som ska dubbelräknas, därför har andelen förnybart i transporter minskat 
jämfört med tidigare. 

Läs mer om Energiindikatorer här.
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Rapportering enligt drivmedelslagen och
reduktionsplikt
I år har antalet försenade rapporteringar enligt drivmedelslagen varit lägre än tidigare år, vilket vi är tacksamma
för. Nytt för i år är att vi måste ta ut en förseningsavgift för de företag som inte lämnar in sin rapport i tid, något
vi helst undviker. Vi arbetar just nu för fullt med att granska alla rapporteringar för att sammanställa dessa i vår
årliga rapport Drivmedel som vi publicerar före midsommar varje år.
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