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Transportstyrelsens föreskrifter 
om krav på information om tankning eller laddning 
av motorfordon; 

beslutade den 14 december 2020. 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 9 och 16 §§ förord-
ningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel. 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldighet att informe-
ra om vilka motorfordon som kan tankas vid tankstationer eller laddas vid 
laddningspunkter. Föreskrifterna innehåller också krav på utformning av 
sådan information på motorfordon, i fordonsmanualer, vid tankstationer och 
vid laddningspunkter. 

2 § Information om hur motorfordon och enskilda drivmedel är kompati-
bla ska baseras på och utformas enligt märkningsbestämmelserna i standar-
den SS-EN 16942:2016 Drivmedel – Identifiering av fordons kompatibilitet 
– Grafiskt uttryck för konsumentinformation. 

3 § Information om hur elfordon är kompatibla med laddningspunkter ska 
baseras på och utformas enligt märkningsbestämmelserna i standarden SS-
EN 17186:2019 Identifiering av kompatibilitet mellan fordon och infrastruk-
tur – Grafisk konsumentinformation om typ av laddning, för elfordon och 
laddningsplats. 

Definitioner och förkortningar 

4 § I dessa föreskrifter används följande termer och definitioner. 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, i lydelsen enligt 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/74. 
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motorfordon alla färdigbyggda, etappvis färdigbyggda eller icke 
färdigbyggda motordrivna fordon som framdrivs av 
egen kraft och som har minst fyra hjul och en kon-
struktiv maximal hastighet över 25 km/tim samt mo-
peder och motorcyklar. 

I övrigt har termer som används i dessa föreskrifter samma betydelse som 
i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel och 
förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel. 

Motorfordon 

5 § Tillverkare av motorfordon ska se till att information enligt 2 § görs 
tillgänglig för de motorfordon som släpps ut på marknaden och som är kom-
patibla med bränslet i fråga. Informationen ska anges i motorfordonets man-
ual och på eller i omedelbar närhet till tanklocket på motorfordonet. 

6 § Tillverkare av elfordon ska se till att information, enligt 3 § görs till-
gänglig för de elfordon som släpps ut på marknaden. Informationen ska an-
ges i elfordonets manual och på eller i omedelbar närhet till anslutningen på 
elfordonet. 

Tankstationer och laddningspunkter 

7 § Den som är innehavare av tillstånd enligt 16 § lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor ska vid tankstationen lämna sådan informa-
tion som anges i 2 § om kompabiliteten mellan motorfordon och drivmedel. 
Informationen ska vara tillgänglig dygnet runt. 

8 § Den som äger en laddningspunkt ska vid denna lämna sådan informa-
tion som anges i 3 §, om kompabiliteten mellan elfordon och laddnings-
punkten. Informationen ska vara tillgänglig dygnet runt. 

Tillsyn  

9 § Fordonstillverkare, innehavare av tillstånd enligt 7 § samt den som 
äger en laddningspunkt ska lämna de upplysningar och den dokumentation 
som Transportstyrelsen behöver för tillsyn. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 20 mars 2021 i fråga om 6 och 8 §§ 
och i övrigt den 1 januari 2021. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Ulrika Ågren 
 (Väg och järnväg) 
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