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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-05 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt 

justitierådet Olle Stenman. 

 

Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen och lättnad i lagen om 

skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 

 

Enligt en lagrådsremiss den 20 februari 2014 (Miljödepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319), 

2. lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla 

    förnybara drivmedel. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekre-

teraren Ingela Sundelin. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i drivmedelslagen 

 

22 § 

 

Enligt förslaget ska regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer få meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för 

ärendehantering enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats 

”med stöd av lagen”. Av remissen framgår emellertid inte annat än att 

bemyndigandet är avsett att omfatta tillsyn och ärendehantering 

enligt lagen och föreskrifter som har meddelats ”i anslutning till 

lagen” (jfr t.ex. 23, 24 och 27 §§). Lagrådet föreslår att lagtexten 

justeras i enlighet med detta. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om skyldighet att tillhandahålla 

förnybara drivmedel 

 

7 § 

 

Den föreslagna lagtexten angående under vilken tid som dispens ska 

meddelas ger inte någon saklig vägledning och innefattar inte heller i 

övrigt någon saklig ändring i förhållande till nuvarande reglering. Av 

författningskommentaren framgår emellertid att en avsikt med 

ändringen är att dispens ska kunna ges för så lång tid som skälen för 

dispens kan antas finnas kvar. Enligt Lagrådet är det lämpligt att 

detta kommer till uttryck i lagtexten. Paragrafens andra mening skulle 

exempelvis kunna ges följande lydelse: 

 

”En sådan dispens ska vara tidsbegränsad och får ges för så lång tid 

som skälen för dispens kan antas finnas kvar.” 
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Ikraftträdandebestämmelse 

 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014. Detta väcker frågan 

vad som gäller mellan ikraftträdandet och den 1 januari 2015 för den 

bränslesäljare som under kalenderåret två år före den 1 januari 2014 

haft en försäljningsvolym som överstiger 1 000 kubikmeter motor-

bensin eller dieselbränsle men inte 1 500 kubikmeter. Enligt Lagrådet 

får den föreslagna regleringen uppfattas på det sättet att skyldig-

heten att tillhandahålla förnybart drivmedel enligt 3 § inte gäller under 

den tiden. Lagrådet har inte någon invändning i sak mot en sådan 

ordning. 

 

 

 

 


