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Nya bilskatteregler från 2011 
 
Den 1 januari 2011 träder flera nya skatteregler ikraft. Flertalet av dessa regler beslöts 
av riksdagen den 9 december 2009. De viktigaste skatteförändringarna är: 
 
Skärpta krav för den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar 
 
Fr.o.m. 1/1 2011 skärps kraven för att få den femåriga fordonsskattebefrielsen för 
miljöbilar. Alla miljöbilar som tas i trafik för första gången fr.o.m. 1/1 2011 måste 
uppfylla EURO 5 kraven för att få skattebefrielsen. End-of-series miljöbilar som inte 
uppfyller EURO 5 kraven och som tas i trafik fr.o.m. 1/1 2011 får inte den femåriga 
skattebefrielsen. Tas de däremot i trafik senast 31/12 2010 får de skattebefrielsen.  
 
Höjd energiskatt på diesel från 1/1 2011 
 
Från 1/1 2011 höjs energiskatten på diesel med 20 öre/l (25 öre inkl moms). 
Dessutom tillkommer en mindre indexuppräkning på både energiskatten och CO2-
skatten på diesel. Skatterna på bensin ändras inte från 1/1 2011 (ej heller någon 
indexuppräkning). Från 1/1 2013 höjs enligt tidigare riksdagsbeslut energiskatten på 
diesel med ytterligare 20 öre/l (25 öre inkl moms).   
 
Bensin (öre/l) Idag Från 1/1 2011 
Energiskatt  306 306 
CO2-skatt  244 244 
Summa  550 550 
 
Diesel (öre/l) Idag Från 1/1 2011 
Energiskatt  132,2 152,4 
CO2-skatt  301,3 301,7 
Summa  433,5 454,1 
 
Ändrad beräkning av den koldioxidrelaterade fordonsskatten  
 
Koldioxidbeloppet i den koldioxidrelaterade fordonsskatten höjs från 15 kr till 20 kr/g 
CO2 från 1/1 2011. För bilar som drivs med alternativa bränslen ligger skatten kvar 
som idag på 10 kr/g. CO2-utsläpp överstigande 120 g/km (idag överstigande 100 
g/km) skall beskattas. Enhetsbeloppet per bil på 360 kr ändras inte.  
 
Skattetillägget för dieselbilar ändras så att dagens bränsle- och miljöfaktor görs om till 
en bränslefaktor kombinerat med ett fast miljötillägg. 
- Idag är bränsle- och miljöfaktorn 3,3 för dieselbilar som registrerats före 1/1 2008 
och 3,15 för dieslar som registrerats efter 1/1 2008. 
- Från 1/1 2011 blir bränslefaktorn 2,55. Det fasta miljötillägget blir 500 kr om bilen 
registrerats före 2008 och 250 kr om den registrerats efter 1/1 2008.  
- Från 1/1 2013 sänks bränslefaktorn till 2,4. Det fasta miljötillägget blir oförändrat 500 
kr om bilen registrerats före 2008 och 250 kr om den registrerats efter 1/1 2008. 
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Exempel på hur den nya fordonsskatten slår: 
1) Bensinbil med CO2-utsläpp 200 g/km: 
Skatt idag: 360 kr + 100 g/km x 15 kr/g = 1860 kr 
Skatt från 1/1 2011: 360 kr + 80 g/km x 20 kr/g = 1960 kr 
 
2) Dieselbil med CO2-utsläpp 160 g/km som nyregistrerats fr.o.m. 1/1 2008: 
Skatt idag: 3,15 x (360 kr + 60 g/km x 15 kr/g) = 3969 kr 
Skatt från 1/1 2011: 2,55 x (360 kr + 40 g/km x 20 kr/g) + 250 kr =3208 kr 
Skatt från 1/1 2013: 2,4 x (360 kr + 40 g/km x 20 kr/g) + 250 kr =3034 kr 
 
 
3) Dieselbil med CO2-utsläpp 160 g/km som nyregistrerats före 1/1 2008: 
Skatt idag: 3,3 x (360 kr + 60 g/km x 15 kr/g) = 4158 kr 
Skatt från 1/1 2011: 2,55 x (360 kr + 40 g/km x 20 kr/g) + 500 kr =3458 kr 
Skatt från 1/1 2013: 2,4 x (360 kr + 40 g/km x 20 kr/g) + 500 kr =3284 kr 
 
Fordonsskatten på bilar som beskattas efter vikt 
 
Fordonsskatten på personbilar som beskattas efter bilens tjänstevikt höjs 
från 1/1 2011 med 3% för bensinbilar och sänks med 4% för dieselbilar. Från 1/1 
2013 sänks fordonsskatten på dieselbilar med ytterligare ca 4% för att 
kompensera för den höjda dieselbränsleskatten. 
 
Koldioxidrelaterad fordonsskatt på lätta lastbilar/bussar och husbilar 
 
För lätta (högst 3,5 ton) lastbilar/bussar och husbilar som nyregistreras från 1/1 2011 
införs en koldioxidrelaterad fordonsskatt med samma beräkningsmetod och skatte-
satser som gäller för personbilar.  
 
Fordonsskatten på tunga tunga fordon sänks 
 
Fordonsskatten för alla tunga lastbilar/bussar över 3,5 ton sänks från 1/1 2011 ned till 
EUs miniminivåer.  
 
Höjd CO2-skatt på naturgas och gasol 
 
Koldioxidskatten på naturgas och gasol vid drivmedelsanvändning höjs stegvis (2011, 
2013 och 2015) så att den 2015 når den generella koldioxidskattenivån som idag 
motsvarar 105 öre per kg koldioxid.  
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