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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om informationskrav avseende tillsatser i 
drivmedel; 

beslutade den 22 juni 2011. 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 12 § 1 och 3 

drivmedelsförordningen (2011:346) samt beslutar följande allmänna råd. 

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldighet för den som 

tillhandahåller bensin att informera konsumenter om hur stor andel biodriv-

medel som bensinen har och om lämplig användning av olika bränslebland-

ningar. De innehåller även bestämmelser om märkning av anordningar för 

påfyllnad av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser 

i drivmedlet. 

 

Definitioner och förkortningar 

2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har den betydelse 

som anges i drivmedelslagen (2011:319). 

Informationskrav 

Biodrivmedel 

3 §    Den som tillhandahåller bensin ska se till att konsumenterna får 

information om andelen biodrivmedel i bensin vars etanolhalt överstiger 5 

volymprocent eller syrehalt överstiger 2,7 viktprocent, samt om lämplig 

användning av olika bensinblandningar. Informationen ska ges på det ställe 

bensinen tillhandahålls och vara väl synlig, lätt att läsa och tillgänglig dyg-

net runt. 

 
1 Jfr Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om 

kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 

93/12/EEG, senast ändrat genom direktiv 2009/30/EG. 
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Allmänna råd 

Information om andelen biodrivmedel i bensin, vars etanolhalt över-

stiger 5 volymprocent eller syrehalt överstiger 2,7 viktprocent ges 

lämpligen som en märkning med texten ”E10” direkt på 

anordningen för påfyllnad av bensinen. 

 

Metalltillsatser 

4 §    Den som tillhandahåller drivmedel som innehåller metalltillsatser ska 

se till att en märkning med uppgifter om innehållet av metalltillsatser i driv-

medlet finns på anordning för påfyllnad av drivmedlet på de ställen där 

drivmedlet tillhandahålls. Märkningen ska fästas väl synlig på det ställe där 

drivmedelstypen anges, ha en storlek och ett typsnitt som gör den väl synlig 

och lätt att läsa, samt innehålla texten ”innehåller metalltillsatser”.  

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Ulrika Ågren 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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