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Viktig information om reduktionsplikten 
från 1 juli 2018 

 
Det här dokumentet innehåller information om förändringar i vårt produktutbud och nya priser 
fr.o.m. 1 juli 2018. Bakgrunden till dessa förändringar är en ny lagstiftning i Sverige (kallad 
Reduktionsplikt), vars syfte är att reducera växthusgasutsläppen med 19,3% på vår totala 
dieselförsäljning vilket gör att vi måste öka inblandningen av biodrivmedel i vår diesel. Samtidigt 
som lagstiftningen träder i kraft lanserar vi en ny och förbättrad dieselprodukt på marknaden 
vid namn GoEasy Diesel Bio+. 

 
Vad innebär reduktionsplikten för OKQ8? 
För OKQ8 innebär reduktionsplikten att vi ska reducera växthusgasutsläppen från vår totala försäljningsvolym av 
diesel med 19,3 procent genom inblandning av hållbara biodrivmedel. Uppnår vi inte denna plikt utgår en straffavgift 
på 4 kr per kg Co2 som inte uppfyller pliktnivån.  Läs gärna mer hos Energimyndigheten 
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/reduktionsplikt/  och hos SPBI 
http://spbi.se/blog/2017/11/23/faktakommentar-reduktionsplikten/ 
 
Vad blir konsekvensen för mig som kund? 
Reduktionsplikten innebär att vår produktmix förändras och att vi i huvudsak kommer att sälja två kategorier av 
dieselprodukter1 till våra företagskunder (genom direktleveranser) med start 1 juli 2018: 
 

 Nyhet! GoEasy Diesel Bio+  
GoEasy Diesel innehåller tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor. På så vis ser du till att motorn 
fungerar så effektivt som möjligt. En ren och välsmord motor håller nere bränsleförbrukningen och ger lägre 
utsläpp. Produkten innehåller RME och HVO och uppfyller därmed kraven i reduktionsplikten och 
motortillverkarnas standard EN590.  

 
 Diesel (utan RME) 

En del av er företagskunder efterfrågar produkter utan RME. Vi kommer endast att sälja en mindre mängd av 
dessa produkter och de kommer att bli markant dyrare efter 1 juli 2018 då dessa produkter riskerar åläggas 
med en avgift. Hur stor den avgiften blir avgörs genom att vi löpande estimerar hur stor mängd biobränslen vi 
säljer under samma period och kompenserar för detta.  

 
Exempel: 
Om du köper en Diesel B0 (100 % Fossilt) 30 juni så kommer du istället fr.o.m. 1 juli erbjudas GoEasy Diesel Bio+.  
För dina exakta priser, se prisblad som skickas ut 30 juni eller ta kontakt med kundservice på 020-65 65 65.   
 
Trevlig sommar  
 
Christoffer Stridsman 
Försäljningschef OK-Q8 AB     

                                                           
1 Utöver våra dieselprodukter säljer vi givetvis färgade dieselprodukter och bensinprodukter som tidigare   


