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Kort bakgrund

• Regeringsuppdrag till Energimyndigheten under 2017 att 

ta fram ett förslag till utformning

• Regeringen la fram en proposition i våras

• Beslut om att införa krav på miljöinformation om 

drivmedel togs under sommaren



Ändringar i drivmedelslagen 

22§ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om:

Skyldighet för den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande 

eller gasformigt drivmedel, eller i en sådan verksamhet tillhandahåller el som 

drivmedel, att informera konsumenter om 

drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse 

för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan

Träder i kraft 2019-01-01



Ändringar i drivmedelsförordningen 

Miljöinformation om drivmedel

11 a § Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller 

gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhandahåller el som 

drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivmedel som 

tillhandahålls. 

Träder i kraft 2020-01-01



Ändringar i drivmedelsförordningen 

11 a § Informationen ska baseras på de uppgifter som redan rapporteras enligt 

drivmedelslagen oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller 

lämnats frivilligt.

- Presenteras i sin helhet av drivmedelsleverantören på dennes webbplats. 

- Anges kortfattat i en deklaration på de anordningar som i verksamheten är 

avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedlet. 

- Framgå att det gäller historiska data



Ändringar i drivmedelsförordningen 

11 c § Drivmedelsleverantören ska tillhandahålla de deklarationer som ska 

fästas på anordningar för påfyllnad av drivmedel enligt 11 a §. 

11 b § Informationsskyldigheten gäller inte ett säljställe med en årlig 

försäljningsvolym som understiger 1 500 kubikmeter flytande drivmedel eller 1 

000 000 kubikmeter gasformigt drivmedel. 

Om den som tillhandahåller drivmedlet ändå väljer att lämna information, ska 

informationen uppfylla kraven i 11 a §.



Ändringar i drivmedelsförordningen 

13 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om utformningen av och 

innehållet i information till konsumenter enligt 11 a §.

Konsumenter ska ges information om varifrån råvarorna ursprungligen kommer. 

Om ursprungslandet är utanför Europeiska unionen eller Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet men det saknas uppgift om vilket land som är 

ursprungsland, ska konsumenterna får information om detta.

Innan Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3, ska 

myndigheten höra Kommerskollegium, Konsumentverket och 

Transportstyrelsen. 



Framtagande av föreskrifter

• Föreskrifter måste finnas på plats till 2020-01-01

• Uppstartsfas i arbetet med att ta fram föreskrifter

• Planen är att ha föreskrifter klara för remittering innan 

sommaren 

• Rapporteringen 2019

• Framtagande av märkning vid pump

• Samråd 


