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Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen 
 
MSB har följande synpunkter och kommentarer till förslaget 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är föreskrivande 
myndighet enligt lagen (2010:1011)  om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Även om direktivet inte är ett säkerhetsdirektiv är det svårt att dra en gräns 
regleringsmässigt till kraven i LBE. Det är därför viktigt att direktivet anpassas 
till redan gällande lagstiftning.  

I direktivet används begreppet naturgas. Om begreppet metangas istället 
används kan bestämmelserna även omfatta tankstationer för biogas.  

I 7-12 §§ i förslaget till förordningstext har hänvisning gjorts till tekniska 
specifikationer som innefattar krav avseende väteförsörjning till transporter. 

För att bestämmelserna ska omfatta metangasförsörjning till transporter krävs 
särskilda bestämmelser om det.  

I 7 § hänvisas till en teknisk specifikation, ISO/TS 20100 som upphävdes i 
december 2015. Inom standardiseringsorganet ISO har en ny teknisk 
rekommendation, ISO DTR 19880-1, arbetats fram. ISO arbetar nu för att få 
den publicerad som en teknisk specifikation vilket möjliggör för kommissionen 
att hänvisa till den i direktiv.   

På sid. 19 ff i promemorian framgår skälen till att i förordningsform hänvisa till 
standarder. Ett av dem är att det i befintliga regelverk är svårt att föra in nya 
bemyndigande utan att justera regelverkens syfte. Om man utnyttjar befintliga 
regelverk sprids dessutom direktivets krav ut i flera lagstiftningar vilket gör det 
svårt för den som vill uppföra en tankstation att veta vilka krav som gäller. 
MSB menar att lösningen att föra in standarder i förordningen så som föreslås 
blir problematisk, särskilt som i det här fallet när en standard upphör att gälla. 
Även om standarderna inte ska gälla förrän i november 2017 och att 
förordningen kan ändras innan dess, kan det leda till problem för den som vill 
uppföra en tankstation att förstå vilka krav som gäller för att tankstationen ska 
vara uppförd enligt kraven. 
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Avsnitt 3.4 

Istället för LNG bör benämningen vara flytande metan. Detta för att det ska 
vara ett neutralt begrepp som även omfattar flytande biogas, LBG. 

Avsnitt 3.6  

En tankstation för vät- eller naturgas är enligt LBE tillståndspliktig. Den 
kommun som utfärdat tillståndet utövar tillsyn av tankstationen. När det gäller 
tillsyn som tillkommer på grund av direktivet är det ur ett företagsperspektiv 
viktigt att staten i så stor utsträckning som möjligt regleringsmässigt 
samordnar tillsynen 

 
 
------------------------------------------------------ 
 
 
I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Handläggare 
Jan-Olof Olsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också avdelningschefen Cecilia Nyström och enhetschefen Åke Holmgren 
deltagit.  
 
 
Helena Lindberg 
 
 
 Jan-Olof Olsson 
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