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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-06-21 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Svante O. Johansson. 

 

Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av  

biodrivmedel i bensin och dieselbränslen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 8 juni 2017 har regeringen  

(Miljö- och energidepartementet) beslutat inhämta Lagrådets  

yttrande över förslag till  

 

1. lag om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av  

    biodrivmedel i bensin och dieselbränslen, 

2. lag om ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom 

    inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen, 

3. lag om ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom 

    inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen, 

4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 

5. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 

6. lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för  

    biodrivmedel och flytande biobränslen. 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet 

Christina Nordenbladh och departementssekreteraren Magnus  

Lindbäck, biträdda av departementssekreterarna Andreas Kannesten 

och Viktor Gunnarsson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om reduktion av växthusgasutsläpp genom  

inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen 

 

5 § 

 

Enligt paragrafen ska den som har reduktionsplikt för varje kalen-

derår se till att utsläppen av växthusgaser från den reduktionspliktiga 

energimängden jämfört med utsläpp från motsvarande energimängd 

fossil bensin eller fossilt dieselbränsle minskar med minst 2,6 procent 

för bensin och minst 19,3 procent för dieselbränsle.  

 

Uttrycket ”för varje kalenderår” ger närmast vid handen att den som 

har reduktionsplikt ska åstadkomma en årlig minskning med angivna 

procenttal i förhållande till de konstanta utsläppsmängderna från  

fossila bränslen. Såvitt kan utläsas av promemorians lagförslag jäm-

fört med remissens (s. 47) är detta inte avsikten. Meningen är i stället 

att utsläppen av växthusgaser från den reduktionspliktiga energi-

mängden under varje kalenderår ska ligga på en så mycket lägre 

nivå än utsläppen från fossil bensin eller fossilt dieselbränsle som 

anges i paragrafens två punkter. Detta ska den reduktionspliktiga se 

till. En annan sak är att bestämmelsen är avsedd att ersättas med 

skärpta reduktionskrav i nya bestämmelser som ska gälla från år 

2019 respektive år 2020.  

 

Paragrafen kan ges förslagsvis följande utformning. 
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Den som har reduktionsplikt ska se till att utsläppen av växthusgaser från 

den reduktionspliktiga energimängden varje kalenderår understiger utsläpp 

från motsvarande energimängd fossil bensin eller fossilt dieselbränsle med 

1. minst 2,6 procent för bensin och  

2. minst 19,3 procent för dieselbränsle. 

 

 6 § 

 

I bestämmelsen behandlas de krav som ställs på flytande biobräns-

len och biodrivmedel för att de ska uppfylla reduktionsplikten. De 

bränslen och drivmedel som används för att uppfylla reduktionsplik-

ten måste vara hållbara enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskrite-

rier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Enligt den lagen utfär-

dar tillsynsmyndigheten ett s.k. hållbarhetsbesked för ett biodrivme-

del om det uppfyller hållbarhetskriterierna. Då ska drivmedlet anses 

som hållbart.  

 

Av kommentaren till paragrafen framgår att tanken är att i de fall ett 

hållbarhetsbesked utfärdats ska drivmedel som omfattas av beskedet 

också anses som hållbart. Det har vid föredragningen upplysts att det 

inte är meningen att tillsynsmyndigheten ska utföra någon egen håll-

barhetsbedömning enligt den föreslagna lagen.  

 

Lagrådet konstaterar att det i remissens förslag till 3 c § lagen om 

ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, används en formule-

ring som bättre stämmer överens med hur förfarandet beskrivs i 

kommentaren till förevarande bestämmelse. Där anges bl.a. att 

bränsle eller beståndsdel som omfattas av ett hållbarhetsbesked  

enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodriv-

medel och flytande biobränslen ska få avdrag. De här behandlade 

bestämmelserna reglerar uppenbarligen samma sak. 
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I det fortsatta arbetet bör övervägas att utforma förevarande be-

stämmelse på samma sätt som motsvarande bestämmelse i lagen 

om skatt på energi. 

 

7 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om överlåtelse av utsläppsminsk-

ning. Det föreskrivs att en sådan överenskommelse ska vara skriftlig. 

Vid föredragningen har kravet på skriftlighet motiverats med att det 

underlättar bevisningen om en överlåtelse.  

 

Lagrådet ifrågasätter att ett skriftlighetskrav behövs. Av 8 § följer att 

en transaktion av en utsläppsminskning ska framgå av den redovis-

ning som enligt paragrafen ska lämnas. Parterna lär vara i stånd att 

själva bedöma hur deras överenskommelse bör manifesteras. 

 

13 § 

 

I paragrafen föreskrivs att den som har eller har haft reduktionsplikt 

på tillsynsmyndighetens begäran ska lämna de upplysningar och 

handlingar som myndigheten behöver för tillsynen.  

 

Enligt författningskommentaren innebär regleringen en skyldighet för 

de avsedda aktörerna att lämna de uppgifter som myndigheten  

begär. Så har emellertid inte lagtexten utformats. För att undvika  

diskussioner om vad myndigheten kan behöva för tillsynen föreslår 

Lagrådet att paragrafen formuleras om så att de uppgiftsskyldiga ska 

lämna de uppgifter och handlingar som myndigheten begär. Det får 

förutsättas att myndigheten inte begär uppgifter eller handlingar som 

inte behövs för tillsynen, men det är inte nödvändigt att detta före-

skrivs som ett villkor för rätten att begära uppgifter eller handlingar. 

Jämför den föreslagna regleringen i 14 och 17 §§. 
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Förslagen till lagar om ändring i lagen om reduktion av växthusgas-

utsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel-

bränslen (lagförslag 2 och 3) 

 

Se vad Lagrådet har anfört under 5 § förslaget till lag om reduktion 

av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin 

och dieselbränslen. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 


