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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-09 

 

Närvarande:  F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars 

Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. 

 

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 18 februari 2010 (Näringsdepartemen-

tet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

1.  lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 

biobränslen, 

2. lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat, och  

3. lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen 

(1994:1776) om skatt på energi. 

  

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Bengt 

Agartz. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 

biobränslen 

 

S.k. upplysningsbestämmelser 

 

Den föreslagna lagen innehåller flera bestämmelser som enligt vad 

som uppgetts vid föredragningen är avsedda att utgöra upplysningar 

om kommande föreskrifter på lägre nivå än lag. I 2 kap. 1 § fjärde 

stycket, 2 § tredje stycket och 5 § andra stycket samt i 3 kap. 1 § 

sjätte stycket anges att regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter i olika ämnen. I 

2 kap. 3 § tredje stycket är ordet ”närmare” utelämnat. Enligt 3 kap. 

3 § meddelar regeringen föreskrifter om överlämnande av uppgifter 

från vissa myndigheter till tillsynsmyndigheten 

 

Enligt Lagrådets uppfattning är bestämmelserna i sin helhet och 

särskilt bestämningen ”närmare” överflödiga och bör därför utgå.  

 

4 kap. 1 § 

 

Enligt paragrafen utövar tillsynsmyndigheten tillsyn över 

efterlevnaden av lagen och av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av lagen. Den föreslagna lagen innehåller endast ett 

bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter och det gäller 

enligt 3 kap. 1 § femte stycket föreskrifter om undantag från 

rapporteringsskyldighet. Om avsikten är att tillsynen ska avse 

efterlevnaden av föreskrifter som meddelats av regeringen eller av 

myndighet till vilken regeringen delegerat föreskriftsrätt kan i stället 

för uttrycket ”föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen” 

användas uttrycket ”föreskrifter som har meddelats i anslutning till 

lagen”. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran. 

 

 

 


