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Remissmissiv
Datum

Dnr/Beteckning

2012-04-23

2011-1973

Enligt sändlista

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter
ändring i Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS
1991:1) med föreskrifter om återföringssystem
för bensingaser vid tankställen för motorfordon
1991 gav Naturvårdsverket ut en kungörelse med föreskrifter (SNFS
1991:1) om bensingasåterföring vilket innebar att alla tankställen som hade
bensinförsäljning skulle installera återföringssystem av de bensingaser som
uppkommer vid tankning av fordon. Kungörelsen reviderades och
omtrycktes 1996 (SNFS 1996:5). Ansvaret för arbetsområdet och således
också föreskriften har övergått till Transportstyrelsen.
2009 kom direktivet 2009/126/EG om återvinning av bensingasångor steg
II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer, med harmoniserade
regler. Detta direktiv skulle ha varit implementerat i svensk lagstiftning 1
januari 2012.
Transportstyrelsen har arbetat för att få till en ny reglering som ersätter den
nu gällande kungörelsen från Naturvårdsverket. Detta har arbete har
emellertid inte kunnat slutföras till den 1 januari 2012 då bemyndigande i
tillräcklig utsträckning har saknats i drivmedelslagen och
drivmedelsförordningen. För att inte ytterligare försena genomförandet av
EU-rättsakten har Transportstyrelsen beslutat att de krav som är väsentliga
med hänsyn till Sveriges skyldighet att inarbeta direktiv 2009/126/EG
istället kommer att genomföras som föreskrifter om ändring av
Naturvårdsverkets kungörelse. Arbetet med den nya regleringen avses
påbörjas efter det att de förväntade författningsändringarna 1 juli 2012 trätt i
kraft.
Ni ges nu tillfälle att komma in med synpunkter på Transportstyrelsens
förslag till föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS
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1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid
tankställen för motorfordon.
Förslaget tillsammans med konsekvensutredning finns på
Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se under rubrikerna
Regler/Remisser.
Synpunkter ska ha inkommit till Transportstyrelsen senast 4 maj 2012.
Vänligen ange vår beteckning TSV 2011-1973 i remissvaret.
Synpunkter skickas till vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
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Box 267
781 23 Borlänge

Birgitta Hermansson
Väg- och järnvägsdirektör
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Sändlista
Arbetsmiljöverket
Bil Sweden
Gröna bilister
Motorbranschens Riksförbund (MRF)
Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)
Motormännens Riksförbund (M)
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
Naturvårdsverket
Näringslivets Regelnämnd
Regelrådet
Svensk bensinhandel
SWEDAC
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Motorcyklisters
Centralorganisation, SMC
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SPBI Svenska Petroleum och
Biodrivmedel Institutet
Trafikverket

arbetsmiljoverket@av.se
info@bilsweden.se
info@gronabilister.se
forlaget@mrf.se
kansli@mhrf.se
service@motormannen.se
registrator@msb.se
registrator@naturvardsverket.se
info@nnr.se
regelradet@regelradet.se
info@svenskbensinhandel.se
registrator@swedac.se
info@skl.se
smc@svmc.se
info@sp.se
info@spbi.se
registrator@trafikverket.se
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