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Till statsrådet och chefen för

Miljö- och naturresursdepartementet

Regeringen bemyndigade den 27 maj 1993 chefen för Miljö- och
naturresursdepartementet tillkalla särskildatt utredare med uppdragen

miljöklassystemetöveratt för bilar med tillhörandese försystem
ekonomiska styrmedel Regeringen har beslut den 30m.m. genom
september 1993 överlämnat ansökningar från Scañ Miljö AB och Agro
Oil AB angående nedsättning energiskatt eller ändring i lagenav
1957:262 energiskatt. Regeringen uppdrog samtidigtom ut-
redningen behandla frågan miljöklasseratt för dieselbränsle medom
förtur.

Regeringen beslutade den 28 april 1994 dessutom tilläggs-om
direktiv till den särskilde utredaren med anledning förhandlingsupp-av
görelsen medlemskap i Europeiskaett unionen.om

Med stöd bemyndigandet förordnades den 26 oktoberav 1993
landshövding Kjell A. Mattsson till särskild utredare.

Till huvudsekreterare utsågs den 25 oktober 1993 jur.kand.
MariAnne Olsson. Den 6 december 1993 förordnades marknadschef
Lennart Erlandsson, Motortestcenter, AB Svensk Bilprovning, till
sekreterare. sekretariatet har biträtts Doris Olsson vid Departe-av

utredningsavdelningmentens i Göteborg.
6Den december 1993 förordnades kammarrättsassessor Per Berg-

Miljö- och naturresursdepartementet, ochman, Sverker Lindbo,
politisk sakkunnig, Kommunikationsdepartementet, sakkunniga isom
utredningen. Som förordnades dag,experter sektionschefsamma
Sören Hedberg, Vägverket, teknisk chef Börje Henningsson, Motor-
männens riksförbund, civilingenjör Roland Jarsin, Svenska Petroleum

ÅsaInstitutet, miljöchef Lindell, Bilspedition AB, hovrättsassessor
Gunilla Näsman, Finansdepartementet, den 31 januari 1994,t.o.m.



direktör Bilindustrifiáreningen,Lars Näsman, avdelningsdirektör
Larsolov Olsson, Statens naturvârdsverk, departementssekreterare

Miljö-Harald Perby, och naturresursdepartementet, den 31t.0.m.
1994, trañksekreterarejanuari Anders Roth, Svenska Naturskydds-

föreningen, Överingenjör Wallin, Svensk Bilprovning,Mats AB och
Öijvall, Grossistförbundetdirektör Gunnar Svensk Handel.

Genom beslut den 8 februari 1994 ändrades förordnandena för
till från februari 1994Gunilla Näsman och Harald Perby den latt

sakkunniga ingå i utredningen.som
Utredningen har Miljöklassutredningen.antagit namnet

får härmed överlämna delbetänkandet Bilars miljöklassningJag
och EG SOU 1994:11 l.

Till betänkandet har särskilda yttranden fogats Börjeexperternaav
Henningsson, Anders Roth.Lars Näsman och

Göteborg den juli 199415

Kjell A. Mattsson

MariAnne Olsson

Lennart Erlandsson
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FiU Finansutskottet
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Fackordlista

certifiering Fastställande produkts godkännandestatusav en

dBA Enhet för A-vägd ljudtrycksnivå eller ljudeffektnivå

emission Utsläpp

Körcykel Tillämpat körmönster för återspegla verkligatt
trafik

preambel Inledning

typgodkännande Generellt godkännande viss produkt, utföran-av en
de eller med utfärdat behörig myndighet eller iav
särskild ordning utsett annat organ.
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Sammanfattning

Mitt uppdrag

Ett svenskt medlemskap i EU innebär vi inte lägre kan behålla detatt
svenska miljöklassystemet med klasser och tillhörande ekonomiskatre
styrmedel i sin helhet. l stället skall de regler utformningenom av
ekonomiska styrmedel gäller enligt EG-direktiven bilavgasersom om
tillämpas Sverige. En viktig bestämmelse därvidär lägreattav en
försäljningsskatt bara får tillämpas för fordon uppfyllersom en
standard beslutats inom gemenskapen. fårDetta konsekvenser närsom
det gäller de svenska reglerna för lätta fordon i miljöklass I dag
saknas kravnivåer motsvarande dem gäller för lätta miljöklasssom
fordon. Enligt de planer finns skall avgaskrav beslutassom nu nya

den 30 juni 1996 och börja tillämpas är 2000. Mitt uppdrag isenast
denna del har varit lägga fram förslag sänkt årlig fordons-att om en
skatt för lätta fordon i miljöklass l förslag till stöd för fordonsamt ett

högt ställda miljökrav.möter Jag skall dessutom undersökasom
behovet eventuella ändringar i den gällande svenska reglerna medav
hänsyn till EES-avtalet och eventuellt medlemskap i EU.ett

EES-avtalet miljöklassystemetoch för bilar

EES-avtaletI trädde i kraft den l januari 1994 ingår EG:s reglersom
begränsning avgasutsläpp och buller direktiven 70l57EEG,om av

70220EEG, 72306EEG och 8877EEG enligt deras senaste
lydelse. Avgasgodkännandet förutsättning förär godkännande viden

och registreringsbesiktning enligt fordonskungörelsen 1972:595.typ-
En särskild övergångsbestämmelse finns intagen i avtalet enligt vilken
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vidEEG-typgodkännande direktiv 70156EEG i dess lydelsesenaste
gälla i EFTA-länderna fr.o.m.sidan nationella bestämmelser skallav

EG-konforma bilarinnebär skall tillåta1995. Denår ävenattatt
Bilavgasförordningen har regeringens beslutsäljs i Sverige. genom

EEG-typgodkända fordon23 juni 1994 ändratsden så ettatt genom
förenklat administrativt förfarande skall kunna erhålla svensktoch ett

fordonskungörelsen och bilregister-avgasgodkännande. Likaså måste
följd EES-avtalet EEG-typgodkändakungörelsen ändras till så attav

Ändringenbilar får tillträde till den svenska marknaden. i dessa
ändringen i bilavgasförordningen.återspeglalagrum bör

fortlöpande. Rättsakter antagits inomEG:s regelverk utvecklas som
augusti 1991 31 december 1993 harEG perioden denunder l t.0.m.

i EES-avtalet. Så kommer sketilläggsavtal inkorporerats attettgenom
fortsättningsvis.även

EG:sinnebär regleri EU ÖvertagandeMedlemskap ett av

på fordonsomrâdet

skillnadi innebär inte någonmedlemskap EU störreEtt gentemot
för EG-godkända fordon gällerfria cirkulationenEES-avtalet. Den

innebär1995. Förhandlingsuppgörelsenfr.o.m. ingången år attav
fordonsområdeti Sverige.princip skall gälla PåEGzs regler i även

enligt de svenskatillverkaransvaretocksåinnebär uppgörelsen att
differentieradeinte denkvarstår. Däremotbilavgasbestämmelserna är

förenligför fordon i miljöklass l medtill förmånförsäljningsskatten
för snabbareekonomiska styrmedelEGzs bestämmelser enom
Sådana får endastbättre miljöprestanda.introduktion fordon medav

krav.för EG framtida beslutadetillämpas av

14
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Miljöklassade fordon marknadsandel för liten

introduktionen fordon i de bättre miljöklasserna har gått Förtrögt.av
1994år kan andelen försålda lätta fordon i miljöklasserna 1 och 2

uppskattas till 25 %. Merparten certifieradeär i miljöklass Ica
miljöklass l finns modeller.två Bland fordon ärtungagruppen
samtliga certifierade i miljöklass Det finns intemotorer något som
tyder förändringpå under de närmaste åren. En bidragande orsaken

den förrisk ökade kostnader i samband med utökatuppges vara ett
tillverkaråtagande följer vid certifiering i miljöklassen 1 ellersom en

EES-avtalet och förestående EU-medlemskap.etten annan
Medlen för differentierad fordonsskatt till förmån för miljöklassen

l-fordon och stöd till fordon med mycket låga utsläppett härige-är
begränsade. Antalet lätta miljöklass l-fordon kommernom attsom

säljas fram till dess EG beslutar nästa generationsatt avgaskravom
kan uppskattas till 3 400. Beloppet frigörs ändradesom genom
Skatteregler kan därmed beräknas till 20,3 milj. kr.

Konsekvensen försäljningsutvecklingen de lätta miljöklass l-av av
fordonen jämfört med miljöklass 3-fordon medför för lätta fordon ett
överskott till statskassan med 400 milj. kr, belopprunt ett som
kommer öka. Dessa medel bör utnyttjas till miljöåtgärderatt inom
vägtrafrksektorn.

Fordonsskatten 300sänks med kr årligen för lätta

miljöldass l-fordon

finns olikaDet vägar differentiera den årliga fordonsskattenatt med
miljöklassavseende pá l-fordon. Skatteuttaget kan tillsättas O under

den tid tillverkaransvaret gäller 5 år eller under fordonetssom
livslängd 15 år för de fordonskategorier det här frågaärsom om.
Skatten kan också differentieras i viktintervall. Med hänsyn tillresp.
det begränsade ekonomiska för förändringar ochutrymmet att en
differentiering någorlunda skall nedsättningen for-motsvara av
säljningsskatten eller 0004 kr föreslås årlig sänkning fordons-en av

15
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livslängd. ifordonets hela För kommamed 300 kr underskatten att
fordonen uppfyllaskattebehandling måsteförfråga gynnsammareen

i brukoch föras i bilregistret ochför miljöklass lavgaskraven tas
junijanuari 1995under perioden utgångenförsta gången t.o.m. av

beskattningshänseende hänförs till nriljöklasselbilar i1996. För som
utformasbör stödet på sätt.l annat

elfordonför underFörsäljningsskatten slopas en

treårsperiod

hybridfordon sedan årutvecklingen el- ochtekniska ärDen ett parav
väsentligt utsläpppotential lägre änintensiv. hartillbaka De att geen

förbränningsmotorteknik. De lämparkonventionellfordon drivna med
i övrigaSverige liksomanvändning i lsärskilt väl försig tätorter.

elbilar iför användningUSA intresset störreoch ökarEuropa aven
delvis tack aktivtIntroduktionen underlättasskala. ett sam-vare

stimulansåt-kraftigaenighet det behövshällsstöd. Det råder attom
finns möjligheterelbilsmarknad, där dettill ståndgärder för att en

elbilsalternativ. Bland de åtgärderväljaför privatpersoneräven ettatt
konkurrensförutsättningbättre ärför elbilenförts fram att engesom

hybridfordon, sänktför el- ochmiljöklass Oinförandetbl.a. av en
drivmedelspriser.och höjdaförsäljningsskattmervärdesskatt, slopad

motiverarmiljöegenskapersärskilt godaeldrivna fordonensDe att
behandling denförmånligare änskattehänseende skall åtnjutaide en

Anskaffningskostnaden förkonventionella fordon.gäller för ettsom
förbränningsmotordrivnaförfordon högreeldrivet änär avsevärt

begränsadedenTill detta kommerjämförbara prestanda.fordon med
styckepri-batteriteknik. högatill dagens Detaktionsradien med hänsyn

tillinte kommitserietillverkningegentlig ännuberor någonset att
stånd.

fordoneldrivnamarknadenfrämja introduktionen påFör att av
l995-1997. Projektförsäljningsskatt under årenfrånundantas dessa

inte denolika skäl. Harplaner omintetgtârasförsenas ochkan av

16
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slopade försäljningsskatten haft påtaglig effekt elbilsmarknadenpåen
bör kunna förlängas ytterligare år.systemet ett par

Stöd skall endast till fordonutgå uppfyller kraven för s.k.som
nollemissionsfordon, dvs. fordon inte under helstnågrasom som
körförhållanden bidrar till luftföroreningar. l fall kan detannat
uppfattas samhället stöd till olämpliga och dåliga fordon,attsom ger
varigenom fortsatt positiv utveckling riskeras.en

Tillverkaransvaret för fordon ändras inte

För kunna svenskt avgasgodkännande måste bl.a. tillverkarenatt ett
sigåta för reningsutrustningens hållbarhet. De grund-ett ansvar

läggande kraven finns i 6-8 §§ bilavgaslagen. Ansvaret innebär att
biltillverkaren vissa kriterier uppfyllda skallär bilägarensersättaom
kostnader fel uppstår så gränsvärden överskrids och bilenett attom
inte kan godkännas vid myndighetskontroll. Ambitionen inom EGen

sådant införasär skall i samband med direktivet medatt ett system att
avgaskrav för 2000år 1996.årantas

Under utredningsarbetet har såväl Bilindustriföreningen som
Grossistförbundet Svensk framförtHandel synpunkter detpå svenska
tillverkaransvarets förenlighet med såväl EES-avtalet framtidaettsom
medlemskap i EU.

Riksdagen godkände i november 1992 EES-avtalet. Vid riksdags-
behandlingen utgick EES-utskottet i fråga Sveriges krav påom
hållbarhet för reningsutrustningen och miljöklasserna från dessaatt
regler behålls efter den januari 1995även 1 jfr bet. 199293:EUl,
rskr. 199293: 8.1 Det har hävdats merkostnaden för tillverkaran-att

innebär snedvridning konkurrensen. Den direktasvaret en av
kostnaden för tillverkaransvaret i genomsnittuppgår till knappt 200 kr

bil. Det blygsamär kostnad kan bäras såväl tillverkareper en som av
konsumenter. Under utredningsarbetet har det inte framkommitsom

i övrigtnågot ändrar riksdagens ställningstagande i fråga.dennasom
EES-avtalet innehåller också överenskommelser övervak-ettom

ningsförfarande för kontrollen de avtalade reglerna följs. Tvisterattav
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i förstatillämpningen EES-avtalet avgörsfråga den svenskai avom
EES-kommittén.hand den gemensammaav

inte bereddbilavgasområdet EUEES-avtalet förLösningen i attvar
emellertid förklaratmedIemskapsförhandlingarna. EU hargodta i att

hindrartillverkaransvar.omfattar Debilavgasdirektiven inte regler om
med bl.a. krav hållbar-behåller sittSverigehellerinte systematt

inteförutsättning dettaåterkallelse, underochtillverkaransvarhet, att
och produktsäkerhet.produktansvarEG:s reglerstrider mot om

för Sverige, kundeinte medför problemreglernadeEftersom senare
jfrförhandlingarna Dsavföras fråntillverkaransvaretfrågan om

aktivtgoda utsikteri bör det finnasEU1994:48. Som medlem att
införs.områdedettaverka för gemensamt systemettatt

dettaregler påfinnsdet inte någraSå länge gemensammasom
medlem i EUbedömning denEG min ävenområde inom är att som

EG-lagstiftningi avvaktantillverkaransvaretbehållakan attetc. en
EG-domstolen harmedlemskap detkraft. Vid äri attträtt ett som

friabestämmelserna denstridertillverkaransvaretavgöra mot omom
varucirkulationen.
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Författningsförslag

1 Förslag till lag ändring i l978:69lagenom om
försäljningsskatt på motorfordon

Härigenom lagenföreskrivs 2 § 84 och § i l978:69att om
försäljningsskatt motorfordonpå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2
Beteckningar används i denna lag har betydelse isom samma som

fordonskungörelsen 1972:595. Med motorfordon i denna lagavses
sådana inkomplettaäven fordon för vilka skatteplikt föreligger enligt

§ andra4 stycket.
miljöklassernaMed 2 eller 3 i denna lag de miljöklasseravses

i 2 § bilavgaslagen.som anges a
frågaI fordon, inrättat för driftär med elektricitet frånom som

batterier, skall vid beräkning tjänstevikten avdrag för viktengörasav
batterierna och de särskilda anordningar fogar batte-av som samman

ricellerna. Personbilar, lastbilar och bussar inrättade förär driftsom
med elektricitet från batterier i fordonet skall vid tillämpningen av
denna lag hänföras till miljöklass

Lagen omtryckt 1984:159.
2 Senaste lydelse 1991:608.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

försäljnings-skallkälla intenär
Imed denfrån ochskatt utgå

med den1995 till ochjanuari
1997.december31

förFörsäljningsskatt utgår
kilogram,400tjänstevikt änmedpersonbil meraven

övriga bussar500 kilogram3totalvikt högstmed samtbuss aven
miljöklasshänförs tilldeochmed dieselmotorförseddade är omom

2 eller
skâpkarrosserilastbil medskåpkarrosserimedlastbil

högsttotalviktmedochhögsttotalviktmedoch avenaven
lastbilarövriga500 kilogram,3lastbilarövrigakilogram,3 500

5003totalvikt högstmed5003högsttotalviktmed avenaven
tillhänförsdekilogramhänförs tilldekilogram omom

och2miljöklasslast- samtoch2miljöklass samt
totalviktmedlastbilartotalviktmedbilar somensomen

3 500 kilogram,överstigerkilogram,5003överstiger omom
dieselmotorförsedda medde ärmed dieselmotorförseddade är

miljö-tillhänförsdeochmiljö-tillhänförsdeoch omom
2 ellerklassellerklass 2

motorcykel,4.
fordonvarit registreratinte harellerintefordonet är avsomom

medi föreningendastregistreratvariteller harslagangivet av-
dock utgåskall skatttredje stycket16 §ifallställning. I avsessom

varit registrerat.eller harfordonet äräven om
tillinförselvidföreliggerstycket ävenförstaenligtSkatteplikt

inkomplett,ellerisärmonteratfordon ärlandet omannarsett somav

3 1991:608.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

det kan fordonet efter införseln skall iordningsställasantas tillatt ett
fordon skattepliktigt slag. Vad gäller inte fordonet förssagtsav nu om

den har registrerats importör enligt 6 § andra stycket.av som som
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Nuvarande lydelse

skattesats

8 skattepliktiga personbilar, bussar och lastbilar medSkatten utgår för
till helt tiotalbelopp framgår följande uppställning. Skatten beräknassom av

bortfaller.kronor överskjutande krontalså att

miljöklassFordonsslag miljöklass miljöklass 321

6 4040 6 40 kronorpersonbil 6 kronor öre kronor öre öre
kilogram kilogratnkilogram per perper

tjänstevikt,tjänstevikl. ljänstevikt, ökatmin-
2 000med kronorskat med4 000

kronor

2. buss
40 6 406 40 6 kronor öre kronor öremed total- kronor örecn

kilugram tjäns- kilogram tjäns-vikt kilogram tjäns-högst per perav per
tevikt tevikt, ökat med3 500 kilo- minskattcvikt,

2 000 kronormed4 000kronorgram

00020 kronor6 000 kronortotal-meden
vikt översti-

500gande3
kilogram men

000högst7
kilogram

65 000000 kronor20 kronortotal-meden
vikt översti-

7 000gande
kilogram

3. lastbil med
4040 6 kronor öre40 6 kronor öreskåpkarosseri 6 kronor öre

kilogram kilogramkilogrammed total- perperen per
tjänstevikt tjänstevikt,ökattjänstevikl.vikt högstav

2 000 kronormed3 500 kilo- medminska
4 000kronorgram
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Nuvarande lydelse

Fordonslag miljöklass miljöklassl 2 miljöklass 3

med total- 6 000 kronor 20 000 kronoren -
vikt översti-
gande3 500
kilogram men
högst7 000
kilogram

med t0tal 20 000 kronor 65 000en kronor-
vikt översti-

7gande 000
kilogram

4. lastbil utan
skápkarosseri
med lotal- 4 000 kronor 6 000en kronor-
vikt högstav

5003 kilo-
gram

med total- 6 000 kronor 20 000en kronor
vikt översti-

3 500gande
kilogram men
högst7 000
kilogram

med total- 20 000kronor 65en 000 kronor-
vikt översti-

7 000gande
kilogrant

4 Senaste lydelse 1991:608.
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lydelseFöreslagen

skattesats

medlastbilarpersonbilar, ochskattepliktiga bussar8 § förSkatten utgår
beräknas till heltuppställning. Skattenföljandeframgårbelopp avsom

bortfaller.övcrskjutande kröntaltiotal kronor så att

miljöklass 3miljöklass 3miljöklass lFordonsslag

4040 6 kronor öre6 öre6 40 kronorpersonbil kronor ön:
kilogramkilogramkilogrant perperpcr

tjänstcvikt, ökattjänstcvikttjänstcvikt
2 000med kronor

2. buss
6 40 öre40 kronor40 6 kronor ön:6total- kronor öremeden

tjäns-kilogramtjäns-tjäns- kilogramkilögramvikt högst perpcrpcrav
tcvikt. ökat medtcviktlcvikt500 kilo-3
2 000 kronorgram

00020 kronor6 000 kronormed total-en
översti-vikt

3 500gande
kilogram men

7 000högst
kilogram

65 000 kronor00020 kronortotal-meden
vikt översti-

7 000gande
kilogram

3. lastbil med
skåpkarosscri

6 40 öre6 40 öre kronor40 kronor6 kronor öremed total-en
kilogramkilogramkilogramvikt högst perperperav

tjänstcvikLökattjänslcvikttjänstevikt500 kilo-3
2 000med kronorgram
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Fordnnsslag miljöklztss Iniljfiklztss miljöklassl 2 3

med total- 6 000 kronor 20 000 kronoren
vikt översti-

500gande3
kilngrzttnmen

7 004högst
kilngrattt

7.0med total-- 000 kronor 65 000 kronoren
vikt översti-

7 000gande
kilugrattt

4. lastbil utan
skápkarnsseri
med total- 4 lcnmru 4 000 krnnm 6 000XX kronoren
vikt högstav
3 500 kilt-
gram

med total- 6 000 kronor 20 000 kronoren
vikt iversti-

3 500gande
kilograttt men
högst7 00
kilograttt

med 20 000 65total- kronor 000 kronoren
vikt översti-

7 000gande
kilngrattt

Denna lag i januariträder kraft den 1995.l
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ändring i fordonsskattelagen2 tillFörslag lag om
1988:327

§ i fordons-föreskrivs det skall föras 7Härigenom att en ny a
1988:327.skattelagen

årligen förskall ned med 300 kronor§ Fordonsskatten sättas7 a
uppfyller kraven förlastbilar och bussarpersonbilar, lätta som

1991:1481,8 § bilavgasförordningenmiljöklass enligt1 om
tidenförsta och i bruk underi bilregistret gångenfordonen förs tas

30 juni 1996.januari 1995--denden 1

januari 1995.i kraft den 1lag träderDenna
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1 Miljöklassystemet för bilar

Sveriges förhandlingar medlemskap i Europeiskaettom
unionen har bl.a. inneburit det svenska miljöklassystemetatt
för bilar med tillhörande ekonomiska styrmedel för person-
bilar, lätta lastbilar och bussar i miljöklass inte1 kan
behållas i sin nuvarande utformning.

1 Indelningen i mil jöklasser

Avgaskraven har successivt skärpts för personbilar och vissa lätta last-
bilar och bussar sedan år 1970. Arbetet med miljöanpassaatt
transportsektorn förstärktes ytterligare under delen 1980-senare av
talet. Bl.a. så skärptes avgaskraven för bilar vid flertal tillfällen.ett
I takt med insikten ökat de skadoratt människor,.om natur,
kulturmiljö och klimat, trafiken orsakar, krävs effektivt, säkertsom ett
och miljöanpassat transportsystem.

Systemet med miljöklasser och differentierade försäljningsskatter för
motorfordon infördes den l juli 1992nya är ännusom ett steg mot ett

långsiktigt bärkraftigt Miljöklassystemettransportsystem. bilaravser
fr.o.m. 1993 års modeller jfr 1990912156, bet.prop.
19909l:SkU25, rskr. 1990911344. Bilar omfattas krav påsom av
avgasgodkännande enligt bilavgaslagen 1986:1386 skall delas in i
miljöklasser jfr 2 §. l avgaskraven ingår dels gränsvärden föra
utsläpp olika föroreningar, dels tillverkaransvar iav formett av
särskilda krav på avgasreningens hållbarhet. Ansvaret innebär bl.a. att
tillverkaren kan åläggas vidta rättelse de föreskrivnaatt kraven påom
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Miljöklassningen ärjfr 6 §.uppfyllsinteutsläppbegränsning av
bilavgasför-och bussar. Ilastbilarpersonbilar,förobligatorisk

3Miljöklassmiljöklasser.definieras1991:1481ordningen tre
och klasserna 1kravenobligatoriskagrundläggandedemotsvarar

sambandhänförs ibilkrav. Ensuccessivtinnehåller strängare2och
tillverkaren,miljöklasstill denavgasgodkännandetmed avsom anges

Till-miljöklassen.angivnaför denutsläppskravenuppfyllerbilenom
miljöklass.valfrifordon icertifieraväljakanverkare att nya
minskningtillhandsyftar i förstaMiljöklassystemet av-aven

haravgaskravenutformningenVidfrån bilarna.gasutsläppen av
internatio-detträffatsöverenskommelserföljt deSverige genomsom

vari ingårStockholmsgruppen,s.k.i den representan-samarbetetnella
ambitioner påhögasärskiltmedländerexpertnivå frånpåter

miljöklassernade svenskadefinitionenbilavgasområdet. I angesav
kolväten,kolmonoxid,skadliga ämnenför utsläppgränsvärden somav

partiklar.ochkväveoxider
ochfrån miljö-godtagbaraomfattar fordon är3Miljöklass som

utsläppi frågade kravuppfyllerhälsoskyddssynpunkt och avomsom
§ bilav-enligt 2obligatoriskaandra äroch ämnen somavgaser

ingår21993. klassEG sedan li årgällerLiknande kravgaslagen.
kravhögreuppfyllerellerutsläppväsentligt lägreharfordon somsom

fordonför lättaMiljöklassenhållbarhet.reningsutrustningenspå
ochmodeller1994för årsi USAfederala kravende senare.motsvarar

EG ochgäller inomde kravdenfordonFör sommotsvarartunga som
dessutomför fordonharKlass 1Il.betecknas Euro reserverats som

avgasreningssystemetsbeträffandekravsärskilt högauppfyller
andraochutsläpplågatill följdellerhållbarhet avgaseravavsom

bulleremissioner. De ärlågafordoni frågaellerämnen tungaom
l för lättaMiljöklasstätortstrafik.ianvändningförsärskilt lämpade
EmissionTransitional LowTLEVkravnivånfordon motsvarar

delpreciserad1994 modellerfrån årsKalifornien, därVehicles i en
miljöklassikrav. Kravenuppfylla dessaskallnybilsförsäljningenav

svenskadeni finns pådrivmedel dagmed dekan klaras1 som
marknaden.

hittillsdeteftersomtill miljöklassnärvarandeförhänförsElbilar
fordonmiljöklass försärskildbehovföreligga någotinte ansetts av en
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med mycket låga utsläpp. S.k. elhybridbilar utrustade med för-
bränningsmotor placeras i miljöklass efter förbränningsmotorns
avgasegenskaper. Miljöklassystemet omfattar däremot inte tunga
bensindrivna fordon med totalvikt 3 500 kg.överen

Gränsvärden för miljöklasserna 1 och 2 för såväl lättam.m. som
fordon framgår i tabellerna 1-5.tunga

Lätta fordon

1Tabell Nya personbilar

Förorening Miljöklass Utsläpp i gkm

2 1

Kolmonoxid 2,1 2,6 2,1 2,6
Kolmonoxid vid låg temeratur 6,2-
Kolväten uppmätta 0,25 0,25metansom -
Andra kolväten än 0,16 0,19 0,078metan 0,097
Kväveoxider uppmätta

kvävedioxider 0,25 0,37 0,25 0,37som
Kväveoxider vid

landsvägskörning 0,330,33
Partiklar 0,05 0,06 0,05 0,06
Avdunstningsförlust för

kolväten per prov 2,0 2,0 2,0 2,0g g

Dc angivna gränsvärdcna körsträckan till 80 000 km. Gränsvärden inomavscr upp
utsläpp till 160 000 km. l fall fastställdaparantes dc gränsvärden saknasavser upp

detta med streck.anges
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2Tabell Nya lätta lastfordon med totalvikt högst 2 700 kgen

Förorening Miljöklass Utsläpp i gkm

2 1

Kolmonoxid 2,7 3,4 2,7 3,4
Kolmonoxid vid låg 7,5temperatur -
Kolväten uppmätta som

0,50 0,50metan - -
Andra kolväten

än 0,20 0,25 0,10 0,124metan
Kväveoxider uppmätta

kvävedioxider 0,43 0,6l 0,43 0,6lsom
Kväveoxider vid

landsvägskörning 1,2 1,2- -
Partiklar 0,05 0,06 0,05 0,06
Avdunstningsförlust för

kolväten per prov 2,0 2,0 2,0 2,0g g

1 tillDe angivna gränsvärdena körsträckan 000 km. inom80 Gränsvärdenavser upp
fall fastställdautsläpp till 160 000 km. del gränsvärden saknasparentes uppavser

detta med streck.anges
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3Tabell lättaNya lastfordon med totalvikt 2 700 kgöveren
dock högst 3 500 kg

Förorening Miljöklass Utsläpp i gkm

2 1

Kolmonoxid 2,7 4,0 2,7 4,0
Kolmonoxid vid låg temperatur 7,5-
Kolväten uppmätta

O,50metan O,50som - -
Andra kolväten

än 0,25metan 0,29 0,10 O,143
Kväveoxider uppmätta

kvävedioxider 0,43 0,61 0,43 0,61som
Kväveoxider vid

landsvägskörning 1,2 1,2- -
Partiklar 0,06 0,06- -
Avdunstningsförlust för

kolvägen per prov 2,0 2,0 2,0 2,0g g

Nya lastfordontunga

Tabell 4 Gränsvärden för miljöklass 1 och miljöklass 2

Förorening Utsläpp gkWh

Kolmonoxid 4,0
Kolväten 1,1
Kväveoxider uppmätta kvävedioxid 7,0som
Partiklar 0,15

zVärden inom 200 km;000 övrigaparentes 80 000 km.avser avser
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för miljöklassGränsvärden 1 dBATabell 5

Motoreffekt kW

Buller 75 75-150 2150

Färdbuller
automatväxel 77 77 77buss med

78 80övriga fordon 77
72 72Tryckluftsbuller 72

fordon1.2 Försäljningsskatt på nya

personbilar, lastbilar ochFörsäljningsskatt lätta1.2.1
bussar

ändrades ocksåförsäljningsskatt motorfordon1978:69 påLagen om
personbilar,skatten för sådanainfördesmiljöklassystemet sånär att

fördifferentierades till förmån miljöklassernalastbilar och bussarlätta
efter miljöklassystemetdifferentierade skattesystemet1 och Det

trädde i kraft1993 modeller. Skattereglernabilar fr.o.m. årsavser
ljuli 1992.den

miljöklass 3 skall tillämpas påförsäljningsskatten i ävenDen nya
efteri typintygoch tidigare modellerfordon 1992 års upptassomav

1990911156, 199091 :SkU 25, rskr.1993 jfr bet.den januari1 prop
199091 1344.

de fordonen såvälskatteneutralitet vadFör uppnå tyngreatt avser
samtidigtbeslutadeskategorin lätta fordoninom tunga om ensom

fordonsskattelagen 1988:327.kilometerskatten enligt Detsänkning av
lättaförsäljningsskatteplikten förinnebar inkomsterna från denatt nya

tillflak liksom för lastbilar och bussar återfördeslastbilar med tunga
oktober 1993. DenKilometerskatten slopades från den 1branschen.

dieselolja samtidigt fordonsskattendå med skatt påersattes somnyen
tidigare modeller jfrfördubblades för 1993 ochårs prop.

199293:SkU13, rskr. 19929321471992932124, bet.
.
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1.2.2 [Jörsäljningsskzttt fordontunga

Nliljöklassystemet innebär lastbilar ochäven bussaratt tunga numera
omfattas reglerna törsäljningsskatt. För dieseldrivnatungaav om
lastbilar och bussar, tidigare inte varit törsäljningsskattepliktiga,som
infördes samtidigt med miljöklassystemet försäljningsskatt påen
20 000-65 000 kr i miljöklass 3 och 000--206 000 ikr miljö-
klass Tunga fordon i miljöklass l dock alltjämt friaär från
försäljningsskatt. Fordonsskatten vissapå lastbilar fordonoch tunga
har sänkts med 20 % den 1 oktober 1993 jfr 199293:192,prop.
199293:SkLl34. rskr. 199293370. Försäljningsskatten for-tunga
don tillämpas fr.o.m. 1994 års modeller och den skatten harnya
börjat från den aprill 1994 jfr bet. 199394:SkU19, rskr.tas ut
1993942112. Jag återkommer med redovisningnärmareen av
skatteuttag för de olika fordonskategorierna i kapitel

1.3 Bilavgaskrav i EG-perspektivett

1.3.1 EG:s bilavgasbestämmelser m.m.

EG-reglerna på bilavgasomrâdet har skärpts antal gånger sedan deett
infördes i början 1970-talet. Bestämmelserna avgasutsläpp frånav om
motordrivna fordon finns i direktiven 70220EEG tillnärmningom av
medlemsstaternas lagstiftning åtgärder luftföreningarmotom genom

från motorfordon, 72306EEG tillnärmning med-avgaser om av
lemsstaternas lagstiftning åtgärder utsläpp föroreningar frånmotom av
dieselbränsle används i fordon och 8877EEG tillnärmningsom om

medlemsstaternas lagstiftning åtgärder gasformiga föro-av motom
reningar från dieselmotorer används i fordon medsom senare
ändringar jag redovisar under fordonskategori. Förteckningsom resp.

aktuella direktiv fogasöver bilaga 3 till betänkandet.som
Avgasreningskraven innefattar såväl i Sverige enligt EG-som

direktiven bl.a. förgränsvärden utsläpp olika föroreningar samtav
föreskrifter den provmetod skall användas. Dessutom gällerom som
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fordonetefter detuppfylldaskall ävenkraveni Sverige attatt vara
enligttillverkaransvaretsvenskasträcka.bestämd Detkörts en

särskilthartillverkareninnebärbilavgaslagenibestämmelserna ettatt
fordonenavgasreningen,hållbarheten hosförlångtgående omansvar

kanFelaktiga modellermyndighetskontroll.vidunderkänns en
isaknar däremotEG-direktiventillverkaren.återkallas och rättas av

typgodkännandet,inriktadehelt påochbestämmelser ärsådananuläget
påskall släppasdenbil innanställs påkrav utdvs. de en nysom

Hållbarhetskravsaknas.bilägarenFörpliktelsermarknaden. gentemot
9l44lEEG ochdirektivetinförtsdockharomfattningi viss genom

personbilar.förgäller bara80 000 km,körsträcka på menenavser
försämringsfaktorerfastas.k.innebärdeli dennaEG:s krav att

dejämföras medskallutsläppsnivånbestämmaanvänds för att som
typgodkännandet.vidtillämpasskallgränsvärden som

70157EEGdirektivåterfinns imotorfordonförBullerkrav om
ochljudnivåtillåtenlagstiftningmedlemsstaternastillnärmning omav

motorfordon.föravgassystemet

fordonlättaföravgasbestämmelserGssE

ochavgasreglernade svenskamellanskillnaderprincipiellafinnsDet
kom-EG harmärksEG. Bland deminom ettmotsvarande regler att

effektivasaknarochkväveoxiderochkolvätengränsvärde förbinerat
Även Sverigeolika. lkörcyklerna ärhållbarhet.kontrollregler för av

amerikans-denfordoncertifieringochprovningvidtillämpas m.m.av
inteemissioner ärför olikagränsvärdenakörcykeln. Det görka att

iEG. KraveninomgällerdemtillÖversättningsbaradirekt som
avgaskravsvenskadeemellertid9l441EEGdirektiv motsvaraanses

1993fr.o.m.3för miljöklassgällerbilavgasförordningenenligtsom
70220EEGdirektivändrar9359/EEGDirektivetmodeller.års som

totalviktmedoch bussarlastbilarför lättaavgaskravinnebär ennya
svenskahuvudsak deiKravnivåerna2 500 kg.över motsvarar avgas-

oktobertill den lmodeller. Fram1992fr.o.m. årsgällerkrav som
1995 i frågaoktoberltypgodkännande och den1994 i fråga omom

förgränsvärdenlindrigaredockgällerför första gångenibruktagande
1994 beslutatidessutomEG harfordon.dieseldrivna ommars
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ytterligare ändring bilavgasdirektivet. I direktiv 94l2EG görsen av
dels åtskillnad gränsvärdesnivånpå mellan bensin- och dieseldrivnaen
fordon, dels fastställs generationnästa avgaskrav blir obligatoris-som
ka 1996 EU 96.är Högre gränsvärden gäller för dieselfordon.
Dessutom skall EG enligt direktiv 9412EG den 30 juni 1996senast
besluta kravniváerskärpta för 2000. Utformasär de enligt deom
riktlinjer i direktivet för utarbetandet härav, bl.a. skildasom anges
gränsvärden för kolväten och kväveoxider och hállbarhetskrav, kan de
i allt väsentligt komma de svenska kraven i nuvarandeatt motsvara
miljöklass EG-direktiven reglerar vidare möjligheten tillämpaatt
ekonomiska styrmedel för stödja bilmodeller i förtid uppfylleratt som
nästkommande kravnivá. Av sammanställningen nedan framgår
skillnaderna mellan EG:s och Sveriges avgasbestämmelser.
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svenskamotsvarandeochEG:s avgasreglermellanJämförelse
fordonför lätta

EGSverigeMoment

TypgodkännandeCertifieringGrundgod-
Tillverkaransvarkännande

hâllbarhetsprov-Krav
ning

âldersförsämringâldersförsämring HänsynHänsyn

lastbilarPersonbilar, lättalastbilarPersonbilar, lättaGrundkraven
for HCGränsvärden C0;lör C0, HC,Gränsvärden
vid stad- ochPM,NOX,vid stad- tätort-PM,NO +

landsvägskörninglandsvägskörningoch
AvdunstningAvdunstning
RöktäthetröktäthctTomgång,

vevhusventilationSlutenvevhusventilationSluten
serviceåtgärdcrMax

obligatoriska kravmiljöklasser +3 en
frivillignivå

kvalitets-TillverkarensKontroll grundkraven,Produktions- mot
kontrollkontroll
Eventuelltåterkallandc 2.Sanktion: bl.a. avgasprov

grundkravBilar i brukKontroll motav
âterkallandeSanktion:hállbarheten etc.

överensstäm-KontrollLöpande av
Tomgångsmätning ejmelse ut-kontroll
byggtTomgångsmâtning

fordonföravgasbestämmelserG:sE tunga

8877EEGdirektivändrar91542EEGdirektivEnligt omsom
lagstiftning åtgärdermedlemsstaternastillnärmning motomav

används i fordondieselmotorerfrånföroreningargasformiga som
oktober 1992. De1sedan dentillämpasgränsvärdeninförs somnya
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de gränsvärden enligt de svenska bestämmelsernamotsvarar som
tillämpas för fordon i miljöklass 3 fr.o.m. 1993 modeller.årstunga
Vidare införs andra uppsättning gränsvärden, införs från denen som
1 oktober 1995 och överensstämmer med de svenska bestämmel-som

för miljöklasserna 1 och 2 EURO Il. Liksom för övrigaserna
direktiv bilavgasområdetpå gäller bestämmelser reningsut-att om
rustningens hållbarhet saknas. Tillverkare kan enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter i A-3O regulation välja certifiera fordon enligt deatt ett
svenska bilavgasreglerna eller enligt EG:s.

1.3.2 EES-avtalet

l EES-avtalet ingår EG:s regler begränsningar avgasutsläpp.om av
Avgasgodkännandet förutsättning förär godkännande vid ochtyp-en
registreringsbesiktning enligt fordonskungörelsen 1972:595.

En särskild övergångsbestämmelse enligt vilken EEG-typgod-
kännande vid sidan nationella bestämmelser skall gälla i EFTA-av
länderna fr.o.m. 1995år viktigär del i avtalet. bilavgas-Fören
området gäller vi från detta tillåtaår måste EG-konforma bilaratt att
säljs i Sverige ivi övrigt får behålla våra gällande regler jfrattmen

199192: 170, bilaga till EES-avtalet. innebärDet Sverigeprop. att
inte kan förhindra försäljning fordon godkända enligtär EG:sav som
regler i direktiv 70 156EEG tillnärmning medlemsstaternasom av
lagstiftning typgodkännande motorfordon och släpvagnar tillom av
dessa fordon, det s.k. helbilsgodkännandet Whole Vehicle Type
Approval. Bilavgasförordningen har ändrats i juni 1994 för att
uppfylla åtagandena enligt EES-avtalet. Jag återkommer till detta i
kapitel
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Medlemskapsförhandlin1.3.3 garna

åtagit fri cirkulationSverige redan i EES-avtalet sighar att garantera
from. 1995. övrigt skall i princip EG:sför EG-konforma bilar år l

unionen. lastbilargälla i Sverige i och med inträdet i Förregler även
under 85 kW innebär förhandlingsuppgörelsenmed motorstyrka enen

EG-regler träder i kraft. fordons-övergångsperiod till dess Påatt nya
tillverkaransvaret kvarstår.innebär uppgörelsen också Jagområdet att

i kapitelförtydligande denna punkt 4.återkommer med påett
medlemskapsförhand-för regeringen iallmän utgångspunktEn

högsta tillämpade nivån för miljöskyddetlingarna har varit denatt
inte sänkassvenska miljöambitionerna skullegälla och deskulle att

isärskilda lösningar uppnåttsmedlemskap. Deett somgenom
naturlig utgångspunkt,förhandlingarna EES-avtalet var enom

EG-regler förhandlingarna gälldeflertalet de äveneftersom somav
l99293:255.avtalet jfr regeringens skr.finns med i det

ministermöte den 21slutförhandlades vidMiljöfrägorna ett
överenskommelse träffades bl.a. hurdecember 1993, då omen

svenskt medlemskap.skulle utformas vidmiljökraven för bilar ett
skillnadinnebär intemedlemskap i EU någon störreEtt gentemot

fria cirkulationen1995 kommer denRedan från årEES-avtalet. av
vidkommande.gälla för svenskt DetbilarEG-konforma även att

i olikabeskattning fordondifferentieradmedsvenska systemet aven
bestämmelserpunkt EG:sdock viktigmiljöklasser strider moten

skatterabatten bara fårinnebärstyrmedel. Dessaekonomiska attom
avgaskrav. Därmedfastställda framtidaEG redan ärinriktas mot av

fordon i miljöklass 2mellanbehålla skatteskillnadendet möjligt att
avskaffa denmedlem EUSverigemåsteoch Däremot avsom

500fordon till 3 kgförsäljningsskatten lättaskattelättnad uppsom
skatteförmånerna skallVidare gälleri miljöklass åtnjuter.1 att vara

ifrreningsutrustningentillkommandeför denkostnadenlägre än
70220EEG.ändring direktiv9412EGdirektiv ang. av

befintligaändringar iinformerasKommissionen skall också om
3.ekonomiska styrmedel artinförandeteller vidstyrsystem av nya
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1.3.4 Direktiven

De ursprungliga direktiven dir. 1993:64 min uppgift skallattanger
miljöklassystemet föröver bilar med tillhörandeatt förvara se system

ekonomiska styrmedel och utarbeta underlag för bedömningatt ett av
hur vidareutvecklat skall kunna utformas.ett I det uppdragetsystem
ingår också vissa frågoröverväga tillverkaransvar,att rörsom
underhåll, reservdelar, tillbehör och skattedifferentieringen för
dieselbränslen. Direktiven fogas bilaga till1 betänkandet.som

Utgångspunkten för uppdraget i denna del skulle resultatetvara av
Sveriges förhandlingar medlemskap i EU.om

Sedan direktiven meddelades i maj 1993 har regeringen i september
1993 beslutat frågan miljöklasser för dieselbränslenatt skulleom
behandlas med förtur vilket resulterat i övriga i direktiven angivnaatt
uppgifter i mitt uppdrag har måst senareläggas.

Sveriges förhandlingar medlemskap i EU slutfördes i april 1994om
med siktet inställt Sverigepå skall bli medlem den l januari 1995.att
Som framgått i föregående avsnitt medför medlemskap i EU deett att
regler utformningen ekonomiska styrmedel gäller enligtom av som
EG-direktiven bilavgaser skall tillämpas i Sverige. Den lägreom
försäljningsskatten får bara tillämpas för fordon demotsvararsom
avgaskrav beslutats inom gemenskapen. fårDetta konsekvensersom

det gällernär de svenska reglerna för lätta fordon i miljöklass I
dagsläget saknas inom EG avgaskrav motsvarande våra miljöklass
krav. Beslut härom kan förväntas den 30 juni 1996 medsenast en
obligatorisk tillämpning från 2000.år betyderDet reglernaatt om
skatteförmåner för lätta miljöklass l-fordon måste utformas på ett

detsätt gäller tidennär från medlemskapannat till dess beslutatt
fattats kravnivå inomnästa EG.om

Regeringen har med anledning härav den 28 april 1994 utfärdat till-
läggsdirektiv dir. 1994:37 innebär ytterligare ändring desom en av
ursprungliga direktiven. Enligt dessa skall förslag sänkt årligett om en
fordonsskatt för lätta fordon i miljöklass 1 förslag till stöd församt ett
fordon möter mycket högt ställda miljökrav läggas fram föresom
slutredovisningen mitt uppdrag med undantag. Det gällerettav att om
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skulle finna gällande svenska reglerjag under utredningsarbetet att
EES-avtalet eller eventuellt med-hänsyn tillbehöver ändras med ett

ändringar lämnas iskall förslag till sådanalemskap i EU, även
miljöklasssåvitt skatteförmånen föranslutning till mina förslag avser

fogas bilaga 2 till betänkandet.Tilläggsdirektivenl-fordon somm.m.

bedrivande1.4 Arbetets

varitdel mitt uppdrag hartill förfogande för dennaTiden stått avsom
få uppskattning den för-Väsentligt har varitmycket knapp. att en av
1-fordon under den aktuellamiljöklassväntade försäljningen av

skett med såvälhar därvid fortlöpande Natur-perioden. Kontakter
Bilindustrifiâreningen m.fl. harVägverket Jagvårdsverket och som

bl.a.tillverkare och återförsäljarehaft överläggningar medockså av
under utredningsarbetetsfordon. synpunkter lämnatssådana De som

till grund för minahar också legatfrån sakkunniga ochgång experter
frågan EG-anpassningensärskilt vad gällerställningstaganden, avom

svenska bilavgasbestämmelserna.de

uppläggningl Betänkandets

kapitel 2 redovisar jag alterna-upplagt följande lBetänkandet sätt.är
tilldifferentierad fordonsskattlösningar och förslag till hurtiva en

3 berörskall utformas. Kapitelför miljöklass 1-fordon kunnaförmån
till fordon med mycket lågainnebär stödfrågan ettett system somom

EG-perspektiv.ikapitel tillverkaransvaretutsläpp medan 4 ägnas ett
följdvissa frågor importSlutligen jagtar m.m. som en avomupp

EES-avtalet i kapitel
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2 Miljöklassystemet till EG:sanpassas
bestämmelser

Mina bedömningar mirörsag xamnunflvtrningi

introduktionen fordon i de bättre miljöklasserna har gåttav
För 1994trögt. år kan andelen försålda lätta fordon i

miljöklasserna 21 och uppskattas till 25 %. Merparten ärca
certifierade i miljöklass l miljöklass finnsl modeller.två
Bland fordon samtliga modellerär certifieradetungagruppen
i miljöklass finns inteDet något tyder föränd-som en
ring under de åren. En bidragandenärmaste orsak uppges

den risk för fikade kostnader i samband med utökatettvara
tillverkaråtagande följer vid certifiering i miljöklas-som en

1 eller EES-avtalet och förestående EU-ettsen en annan
medlemskap.

förMedlen differentierad fordonsskatt till förmån fören
miljöklass l-fordon och stöd till fordon med mycket lågaett
utsläpp härigenomär begränsade. Antalet lätta miljöklass 1-
fordon kommer säljas fram till dess EG beslutaratt attsom

generationsnästa avgaskrav kan uppskattas till 3 400.om
Beloppet frigörs ändrade Skatteregler kansom genom
därmed beräknas till 20.3 milj. kr.

Fordonsskatten sänks för miljöklass l-fordon med 300 kr
år under fordonets hela livslängd 15 år. För kommaper att

i fråga för sänkt fordonsskatt skall fordonet i bil-tasen
registret miljöklass l-fordon och i bruk förstaettsom tas
gången under perioden den januaril 1995-den 30 juni
1996.

elbilarFör i beskattningshänseende hänförs till miljö-som
klass, bör utformasstödet sätt.ett annat
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de lättaKonsekvensen försäljningsutvecklingenav av
miljöklass l-tordonen jämfört med miljöklziss 3-fortloi1
medför för fordon tilllätta överskott staitskztssztn medett

400 milj. kr. belopp kommer öka. Dessarunt ett attsom
utnyttjasmedel bör till miljöåtgärdcr inom vägtratlksek-

torn.

2.1 Erfarenheter miljöklassermedsystemetav

2.1.1 Utvecklingen miljöklassystemet för bilarlättaav

fordonLätta

Antalet fordonsmodeller godkändes i någon de bättre miljö-som av
1992 relativt blygsamt. berodde främstklasserna under år Dettavar

för klassindelningen publicerades maj 1992 ireglernapå att sent
till tillverkarnas krav ledtider. De amerikanskaförhållande på

Al4-bestämmelserna SNFS 1992:4,de svenskabestämmelser som
sig inte heller kompletta. Dessa harMS:45 grundar senarevar

datoriseradeutökats bl.a. infasningstidpunkter och krav detmed
Stagebilen On Board Diagnostics OBD ll.övervakningssystemet i

emellertid fått bättreSystemet med miljöklasser har en genom-
miljöklassmodeller. Flera modeller i 2slagskraft fr.0.m. 1993 års

det i miljöklass finnsfinns tillgängliga marknaden medan l tvåpå
l994 modeller har tillverkarnaVid certiñeringen årsmodeller. av

miljöklassinplacering. Svenskintresse för bättre ABvisat störreett en
god-har juni l994 utfärdat 265Bilprovnings Motortestcenter t.o.m.

motorfamilj. motorfa-och omfattande Medkännanden vart ett enen
förväntas hamilj ellermotor motoreren grupp av somavses en

lO olikautsläppsbild. 20 motorfamiljer fördelade tillverkarepåsamma
miljöklass2 och stycken i sammanlagtgodkända i miljöklass tvåär

motorfamiljer.totala antalet godkända8 % detrunt av
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Antal nyregistrerade fordon i miljöklass 1 och 2 fördelade resp.
hilmärke

M1 M2

Märke 1992 1993 1994 1992 1993 1994
t.o.m. t.o.m.
juni juni

Audi 605 1 462

Fiat 10 92 49

Honda 43 4

Hyundai 300 565

Jeep 168 196

Mitsubishi 4 304 163

Mazda 1 51

Renault 118 0021 842

Saab 139 5221 6 498 7 055

Volvo 3 160 16 585 17 276

Totalt 182 4 814 25 555 27 663

Källa: Bilindustriföreningen

Under 1994år beräknar bilindustrin det kommer säljas omkringatt att
150 000 lätta fordon i Sverige varierande årsmodell. Förutsatt attav

härav 1994 års modeller kommerär 25 % de såldamerparten ca av
bilarna tillhöra någon miljöklasserna 1 och De svenska till-av
verkarna för den delen häravstörsta eller 85 %.runtsvarar

De modellerna certifieradetvå i miljöklass 1 Honda Civicär och
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från Bilindustriföreningen har 182Enligt uppgiftSaab 900 Turbo.
perioden januari-juni 1994,underregistrerats i miljöklass 1bilar

bilar. Tillverkare och återförsäljarehelår ungefär 400omräknat på
miljöklass kommer säljas under in-200 bilar i lberäknar 1 attatt ca

juni utfärdatden 30 1994nevarande harår. Motortestcenter ettper
900 Turbo, och 12 godkännandeni miljöklass Saabgodkännande

modeller. Svenska Honda Bilimport ABför 1995i miljöklass 2 års
1994 godkännande tillförlängning års årsnästagöraatt avavser en

ledning lämnade uppgifterbedömer medmodell. Motortestcenter av
icertiñeringstillfället antalet bilarförsäljning vidförväntad attom

1994 och 1995 modellersäljas årsmiljöklass kan komma1 att avsom
för för-Naturvårdsverket saknar600-700.till mellan prognoser

l-bilar.miljöklasssäljningsutvecklingen av
till i dagfinns tendenser dedetMotortestcenter attatt somuppger

sannoliktframtidmiljöklass icertifierar bil i bättre näranågon enen
bestämmelser.enligt EG:still typgodkännakommer gå över attatt

Även för-användsi dags- ochi bilannonser motorpressen som
Europabe-uppfyller generationfordonensäljningsargument nästaatt

96.stämmelser EU

fordon2.1.2 Tunga

miljöklassade fordon har dock gått sämre.Introduktionen tungaav
deinitialproblem,hänvisat till antalBilindustrin har attt.ex.ett som

incitament förinte tillräckligautformningekonomiska styrmedlens ger
tillverkar-1 och Kraven påfordon i miljöklassernautveckling av

hållbarhet tillverk-motverkar ocksåreningsutrustningensochansvar
Regeringen har den 18miljövänligare fordon.certifieringning och av

för bilar 1993 ochanledning beslutat1993 med häravnovember att av
dehållharhetskravenkontrollenmodeller skall1994 års avseav

varitSyftet härmed harmiljöklassgäller förgränsvärden attsom
de bättre miljöklasser-miljöklassning ifrivillig någonunderlätta aven

na.
Även Nybilsför-föranlett kritik.konstruktion harskattesystemets
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1992 1993 både och lätta fordonsäljningen under åren och tungaav
lågkonjunkturen. det gällerhar minskat kraftigt grund Närpå av

juni 1994 utfärdats 40 god-till fordon har det t.o.m.motorer tunga
1994 modeller. dessa godkända ikännanden för års inte någon ärav

Försäljningsuppgången fordon inne-miljöklass l eller 2. tungaav
juni 1994 modeller inte omfattas devarande år t.o.m. avser som av

riksdagenskattereglerna. Som jag har redovisat tidigare beslutadenya
försäljningsskatten inte skullei december 1993 den tas utatt nya

modeller.fordon 1993 och tidigareårs årstunga av

2.1.3 Miljöklassystemet med tillhörande ekonomiska
intestyrmedel ändras

har från olika håll bl.a. Naturvårdsverket, åkerinäringen ochDet
bilindustrin hävdats utformningen med ekonomiskaatt systemetav
styrmedel inte medför de miljöeffekter eftersträvas. gällerDettasom
framför allt för de fordonen.tunga

Naturvårdsverket har juni 1992 föreslagit utformningeni deatt av
ekonomiska styrmedel kopplade till miljöklasserna förär tungasom
fordon ändras stimulansen sker subventioner i stället förså att genom
avgifter och subventionerna finansieras med avgifter den äldrepåatt
fordonsparken. Jag har under utredningsarbetet hittills inte funnit
något skäl ändra inriktningen nuvarande ekonomiska styrmedel.att av

2.1.4 Informationen miljövänligare fordon behöverom
förstärkas

En allmänt ökande insikt miljöproblemen människormångagör attom
i dag beredda aktivt bidra till miljöbättre förändraär att atten genom

Åtskilligasitt levnadssätt i eller mindre omfattning. enkät-större
undersökningar visar bilen i flesta fallde upplevs miljö-att ettsom
problem. Samtidigt flertalet samhälle bilen inte skulleatt ett utananser
fungera. I de förekommer i såväl fackpressannonser som som
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dagspress framgår det sällan i informationen speciellytterst om en
bilmodell den godkänd i viss miljöklass ellerär denna modellatt atten

går med miljövänligäven Tendenser finnsatt utrusta motor.en mer
i stället aktivt informera bilarna uppfyller de fastställdaatt attom
framtida Europakraven. splittradeDen informationen försvårar
givetvis för konsumenterna val mellan ellergöra mindreatt ett mer
miljöanpassade fordon. Information bils miljöklasstilIhörighetom en

bör kunnas utnyttjas i konkurrenssyfte. Konsumenten fårm.m.
härigenom kännedom biltillverkaren dels sitt miljöansvar,att tarom
dels använder sig bästa tillgängliga teknik.av

Redan i dag tillverkare ochär generalagenter skyldiga deklareraatt
bils bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets föreskrifteren

KOVFS 1988:1. gäller både vidDetta annonsering för-och på
säljningsstället.

Konsumentverket och Bilindustrifiåreningen har under 1993hösten
och våren 1994 haft överläggningar minska bränsleförbruk-attom
ningen med samtliga leverantörer personbilar. Det träffadesav nya
inte överenskommelsenågon sänka bränsleförbrukningen.attom
Däremot har bilindustrin åtagit sig fordons ntiljåiklasstill-att ettange
hörighet.

2.2 skattepliktiga fordon

2.2.1 Gällande ordning

Lagen 1978:69 försäljningsskatt motorfordonpå LFM reglerarom
skatteuttaget motorfordon.på Försäljningsskatt för personbilar,utgår
lastbilar, bussar och motorcyklar. Skatten beräknas efter fordonets
tjänstevikt för fordon totalvikt och påverkas vilkentyngre av- -
miljöklass fordonet hänförs till. beteckningarDe i LFManvändssom
har betydelse i fordonskungörelsen 1972:595. Medsamma som
miljöklasser de klasser i 2 § bilavgaslagenavses som anges a
1986:1386.
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Lätta fordon

Försäljningsskatten för motorfordon i dag med 6 kr 40 öretas ut per
kg tjänstevikt. För den genomsnittliga personbilen med tjänstevikten
på 1 150 kg uppgår skatten till 0007 kr. Förmånen vidruntca ca
beräkning försäljningsskatt för bilar i miljöklass 1 föruppgårav
närvarande till 000 jämfört4 kr med skatten för miljöklass 2. I
förhållande till miljöklass 3 skatterabatten 6 000 kr.är Effekterna av
skatteskillnaderna förstärks mervärdesskatt tillkommer.attgenom

Förutom för personbilar i dagens försäljningsskatttas system ut
föräven lätta lastbilar med skåpkarosseri föroch lätta bussar. Detta

gäller för fordon med totalvikt högst 3 500 kg. Skattesatsen ären om
densamma för personbilarna.som

För lätta lastbilar, dvs. sådana fordon där totalvikten inte överstiger
3 500 kg, och försedda med flakär skattekonstruktionenär någotsom
annorlunda. När miljöklassindelningen infördes inte någontogs
försäljningsskatt för den här kategorin fordon. Det därför inteut var
möjligt på för andrasätt lätta fordon differentieraatt samma som
skatten. Skatteuttaget fastställdes i stället till 6 000 kr i miljöklass 3
och 000 i4 kr miljöklass 2 medan det inte någon skatt itas ut
miljöklass Vidare sänktes kilometerskatten för dessa fordon för att

intäktsmässigtgöra neutralt. Dessa fordon särbehandlas ocksåsystemet
i mervärdesskattehänseende för skattskyldiga till skillnad från vad som
gäller för andra lätta fordon den ingående skatten får drasattgenom
av.

Tunga fordon

Fr.o.m. 1994 års modell skatt i miljöklasserna 2 och 3 förtas ut
dieseldrivna totalvikt 3 500 kg lastbilaröver och bussar. ltunga
miljöklass 1 däremot inte någon skatt Om totalvikten högsttas ärut.
7 000 kg skatt i miljöklass 2 med 6 000 kr och i miljöklass 3tas ut
med 20 000 kr. Vid högre vikt skatten iär stället 20 000 kr resp.
65 000 kr.
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Beskattningsförfarande

Beskattningsförfarandet i 1984:lagen 151 punktskatter ochanges om
prisregleringsavgifter finnsLPP. Där reglerat hur skatten skall
redovisas och betalas regler kontroll och revision. Vidaresamt om
kan särskild avgift skattetillägg påföras den lämnar oriktigsom
uppgift till ledning för beskattningsheslut. Skatteuttaget för olika
fordonskategorier framgår i nedanstående sammanställning.

Fordonsslag mil jöklass miljöklass 2 miljöklass1 3

personbil 6 kronor 40 kronorl öre 6 40 öre 6 kronor 40 öre.
kilogram tjäns- kilogram tjäns- kilogramper per per

tevikt, minskat tevikt tjänstevikt, Ökat
med 000 kronor med4 2 000 kronor

buss2. 6 kronor kronor40 öre 6 40 öre kronor6 öre40
med totalvikt kilogram tjäns- kilogram tjäns- kilogramen per per per

högst 500 tevikt, minskat3 tevikt tjänstevikt, ökatav
kilogram med kronor med4 000 0002 kronor

totalviktmed kronor6 000 000 kronor20en
överstigande

500 kilogram3
högst 7 000men

kilogram

totalviktmed 20 000 kronor 65 kronor000en
överstigande

kilogram7 000
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:ordonsslag miljöklass miljöklass1 2 miljöklass 3

lastbil med 6 kronor 40 öre kronor6 40 öre kronor6 40 öre
kåpkarosseri med kilogram tjäns- kilogram kilogramper per per

totalvikt tevikt, minskat tjänstevikt, ökat:n av
kilo-lögst 3 500 med kronor4 000 med 2 000 kronor

;ram

ned totalvikt 6 kronor000 20 000 kronoren
iverstigande

500 kilogramå
högst 7 000nen

;ilogram

ned totalvikt 20 000 kronor 65 kronor000en
.verstigande

kilogram000

lastbil utan 4 000 kronor 6 000 kronorv.
kåpkarosseri med

totalviktn av
3 kilo-ögst 500

ram

ned totalvikt 6 kronor000 kronor20 000en
tverstigande
500 kilogram

högst 7 0001en
ilogram

ied totalvikt 20 000 kronor 65 kronor000en
verstigande
000 kilogram
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Även eldrivna fordon omfattas skatten härförsystemet attav genom
beräknas efter miljöklass Vid beräkning försäljningsskatten förav
elfordon inräknas dock inte batterivikten 2 § andra stycket LFM.

2.2.2 för försåljningsskattEtt nytt system uttag av
motorfordon

Riksskatteverket har i Försäljningsskatt motorfordon ipårapporten ett
EG-perspektiv RSV Rapport 1993:10 föreslagit försäljnings-att
skatten i samband med fordon i bruk första gången,tas ut att ett tas
dvs. vid registreringen eller. det avställs, avställningennärom
upphör. Skatten skall beräknas med ledning uppgifter finns iav som
bilregistret. begränsaFör antalet skattskyldiga verket detatt anser vara
lämpligast låta yrkesmässiga tillverkare och importöreratt vara

Ärskattskyldiga. det fråga privat tillverkning eller import skall iom
stället skattskyldig.ägaren Detta skall tillämpassystem oavsettvara
varifrån fordonen kommer. Någon beskattning i samband med inför-

tillseln landet blir då inte aktuell, vilket förutsättning förär etten
medlemskap i EU. Beskattningsmyndighet föreslås i fortsätt-även
ningen bli Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Något deklarations-
förfarande enligt dagens bestämmelser Riksskatteverket inteanser
behövas Vägverket kan i fråga fordons-sättutan samma som om
skatten debitera försäljningsskatten med ledning uppgifterna iav
bilregistret.

Enligt förslaget skall totalvikten i stället för tjänstevikten utgöra
grunden för skatteberäkningen. föreslåsDessutom vidare alla lättaatt
lastbilar behandlas likformigt vid skatteberäkningen samt att motor-
cyklarna undantas från försäljningsskatt samtidigt tordonsskattensom
höjs för dessa. deFör lätta fordonen föreslår verket ocksåatt
skrotningsavgiften enligt bilskrotningslagen 1975:343 likformas och
samordnas med uppbörden försäljningsskatten.av
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2.3 Det ekonomiska för differentieradutrymmet en
fordonsskatt och stimulans till fordon meden
mycket låga utsläpp

för2.3.1 Medel differentierad fordonsskatten

Kraven för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar i miljöklass 1
i det svenska långtgåendeär demsystemet än kommermer attsom
gälla i EG från och med år 1996. EG har inteännu beslutat om
avgaskraven för år 2000 de i principväntas kraven imotsvaramen
miljöklass EG-bestämmelserna ekonomiska styrmedel innebärom

vi därför inte kan behålla skatteförmånenatt i försäljningsskattesyste-
i miljöklass 1 undermet övergångsperiod fram till dess EGen att

fattat beslut dessa krav. Enligt direktiv 94 12EG skall detta skeom
den 30 juni 1996 för personbilarsenast m.fl. lätta fordon. Det visade

sig i förhandlingarna inte möjligt för svenskt vidkommande fåattvara
fortsätta tillämpa de svenska reglernaatt under övergångsperioden
mellan den 1 januari 1995 och den 30 juni 1996.

Det krävs dessutom tekniska anpassningar de svenska reglerna,av
bl.a. vad gäller certifieringsmetod för mätning emissioner.av

Utgångspunkten för mitt uppdrag i den del rör övergångsom en
från differentierad försäljningsskatt till förmån för lätta fordonen i
miljöklass 1 till motsvarande differentiering fordonsskatten börav vara

den ökning kostnaderatt sådant förslagstatens medför skallettav som
de ökade skatteinkomstermotsvaras blir följdenav attsom av

skatterabatten försäljningsskattenpå inte kan lämnas under tiden den
1 januari 1995-den 30 juni 1996.

Som framgått i avsnitt 2.1.4 har introduktionen mil jöklass l-bilarav
gått Hittillströgt. i harår drygt 180 bilar sålts i denna kategori.
Uppgifterna framtida försäljningar varierar också avsevärt.om

Det finns i dag fordon denpå svenska marknaden uppfyllersom
kraven i miljöklass Enligt jagvad har erfarit från återförsäljare och
importörer väljer tillverkaren med hänsyn till risken för Ökade
kostnader i samband med utökat tillverkaråtagande inteett certifieraatt
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i bättre miljöklass låter certifiera bilen enligtnågon de obligato-utan
riska kraven. bidragande till antaletEn orsak bilmodeller iattannan
miljöklass litet biltillverkarna avvaktar1 så de kommandeär är att nu

miljöklassystemet2000-kraven inom EU. Förändringen i till följd av
förhandlingsuppgfwrelsen medlemskap dessutom starktärom en
bidragande faktor.

Beräknad andel miljödass [fordon

Efter de kontakter utredningen haft med olika tillverkare general-och
i Sverige och till eventuellt medlemsskapmed hänsyn i EUagenter ett
jag möjligheterna mycket ytterligare fordonsmo-bedömer små attsom

i miljöklass aktuella perioden skulle kommadeller l under den påut
marknaden. Till stöd för denna uppfattning ligger bl.a.den svenska

uppgifter lämnat till utredningen.de Motortestcentersom
Saab Opel Sverige AB försäljningen Saab 900 Turboattuppger av

till 000 bilar. 1995 för-innevarande beräknas 1 För årår väntasrunt
fâir första 1996 endastsäljningen fördubblas medan företaget halvåret

000 bilar. försåldaförsiktig uppskattning till l Antaletgör runten
miljöklass l-bilar från Saab Opel Sverige AB skulle därmed kunna

till 3 000.uppskattas ca
Bilimport det andra bolaget marknadenSvenska Honda AB är

1995 beräknadesaluför miljöklass l-bil. För år denuppgessom en
Saab Opel Sverigeförsäljningen till 250 bilar. likhet med ABI vågar

förinte spekulera i försäljningen 1996årnärmare runtanserman men
försålda miljöklass l-bilar för första halvåret möjligt.150 som

för beräkning tillgängliga medelhar valt underlagJag att avsom
hittillsvarande tillverkarna lämnatfrån de de tvåutgå prognoser som

första 1996 i fråga försåldaför 1995 och halvåret antaletår om
l-fordon. velat redovisa de beräkningar liggermiljöklass Jag har som

grund för den medelsram skall grunden för minatill utgörasom
förslag. sig självt detta endast och detDet säger äratt attprognoser

följandefaktiska utfallet kan bli annorlunda. I det utgår jag från att
försålda l-bilar aktuella periodenantalet miljöklass den kommer att

till 3 400. inte den gjordesuppgå Detta närmotsvarar prognos som
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miljöklassystemet introducerades. Regeringen bedömde då att
marknadsandelen för de bättre miljöklasserna inom hanågra år borde
blivit betydande jfr l9909lzl5ö. Det ändrade finansiellaprop.
stödet för bilar i miljöklztss EES-avtalet eventuelltoch medlemskap
i EU kan potentiellt ha avhållit tillverkare från certifiera modelleratt

deni klassen. Storleken detta bortfall givetvis mycketärrenaste av
beräkna.svår att

Den slopade försöiljningsxvkartøeri till 4 000 kr biluppgår por

miljöklassystemetSå med tillhörande ekonomiska styrmedel ärsom
utformat uppkommer frågan skatterabatten i miljöklass l skallom

förhållandei till miljöklass 0004 kr, eller i förhållande tillanges
miljöklass 3 och därmed 6 000 kr. Med den omläggningvara av
skatteförfarandet jag föreslår i följandedet kommer emellertidsom
försäljningsskatten för miljöklass l-fordon efteratt tas ut samma
skattesats gäller för miljöklass Z-fordon. kommerDe därmed isom
åtnjutande den lägre försäljningsskatten för denna miljöklass. Somav
underlag för differentierad fordonsskatt har jag därför frånutgåtten

0004 kr. Effekterna högre mervärdesskatt bör också beaktas.av en
Sammantaget innebär detta de medel skulle till för-ståatt som

fogande för dels differentiering fordonsskatten, dels särskiltetten av
stöd för fordon mycket högt ställda miljökrav,möter tilluppgårsom
13,6 milj. kr exkl. mervärdesskatteffekten.

Statskassan har fått inknnzstörstärkningen

Regeringen bedömde vid introduktionen med ekonomiskasystemetav
styrmedel försäljningsskatten borde bli intäktsmässigt neutral vadatt

de första årsmodellerna efter det miljöklassystemettre attavser
införts, dvs. för årsmodellerna 1993-1995. Regeringen uttalade också

skatterabatten borde bidra till betydande andel fordon i de bättreatt en
miljöklasserna. försåldaAntalet bilar i miljöklass 3 skulle successivt
minska till förmån för fordon i de miljövänligare klasserna. För senare
årsmodeller framhöll regeringen frågan de ekonomiskaatt styr-om
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medlen ånyo måste jfrövervägas 199091 156. Utvecklingenprop. :
har emellertid blivit Merparten de sålda personbilarna ären annan. av
fortfarande miljöklass 3-ford0n, vilket inneburit skatteuttaget frånatt
augusti 1992 juni 1994 givit överskott till statskassan medt.0.m. ett
drygt 400 milj. kr. Som utformat skulleär del härav åtgåsystemet en
till finansiera den förväntade ökningen miljöklass l-bilar underatt av
den delen perioden. Med ledning de jag tagitsenare av av prognoser

förgrund försåljningsutvecklingen miljöklass 1-bilar försom restenav
år 1994 det klartstår inte kommer bli intäkts-att systemetav att

mässigt neutralt för 1993åren och 1994. Med ledning försäljnings-av
siffrorna miljöklasserna 1 och 3 juni 1994 kommert.0.m.av
överskottet för hela bliåret betydligt 1995större. För år kan inteatt
det uppkomna överskottet för hela utnyttjasåret för inom föratt ramen

finansiera ökad försäljning miljöklass l-fordonsystemet en av som en
följd eventuellt förestående medlemskap i EU. Dessa medel börettav
enligt min mening därför kunna användas på försättannat att
stimulera utvecklingen miljövänligare fordon. Jag återkommer medav
eventuella förslag i betänkande.nästa

2.3.2 Fördelningen det ekonomiska utrymmetav

Jag har i underlaget för differentiering fordonsskatten utgått frånen av
skatteskillnaden mellan miljöklass 1 och 2 eller 000 kr.4 I mitt
uppdrag ingår emellertid dessutom föreslå för tillstödatt ett system
sådana fordon med mycket låga utsläpp. Till de uppgifter ingårsom
i mitt uppdrag enligt de ursprungliga direktiven dir. 1993:64 hör att

hur kompletteringöverväga miljöklassystemet med elleren av en
eventuellt flera miljöklasser med mycket långtgående miljökrav skall
utformas. Jag återkommer emellertid härtill först i betänkande.nästa

Trots el- och hybridfordon erbjuder fördelar från såväl miljö-att
skydds- energieffektivitetssynvinkel har de inte fåttännu någotsom
egentligt marknadsgenombrott. Flera projekt förpågår inärvarande
syfte stimulera till inköp sådana fordon och olika formeratt av av
bidrag iutgår dessa sammanhang. För fordonen skall i sedvanlig
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försäljningsskatt erläggas.ordning
förslag följandedärför basera mina utgångspunkter.Jag påattavser

skatteskillnaden miljöklassernasammanlagda mellan l och 2Av den
differentiering fordonsskattenutnyttjas för medanmerparten en av
för för stöd till elfordon.resterande medel används ett system

redovisarjag dels i det följande,Konstruktionen delssystemav resp.
i kapitel

fordonsskatt2.4 till differentieradFörslag en

miljöstyrningen2.4.1 Försämras

fordonbärande tanke med miljöklassningen och den därmedEn av
sammanhängande differentieringen försäljningsskatten är att taav
tillvara tekniska utvecklingen. Avgaskraven i de bättre miljöklas-den

tillgängliga i syfteskall baseras bästa teknik bilar medattserna
vid varje givet tillfälle.bästa möjliga miljöegenskaper Skillnaderna i

försäljningsskatt skall i princip skillnaderna i kostnader förmotsvara
avgasutrustning bilar i miljöklass behöver.den 1 Merkost-somm.m.

för de ytterligare reningsstegen har till mellan 000-naden 1angetts
10 000 kr.

Ekonomiska styrmedel föredra framför reglering iatt ettanses vara
egenskapantal avseenden. En central hos ekonomiska styrmedel är att

det överlåts till de enskilda hushållen och företagen välja vilkaatt
skall företas. Ekonomiskakonkreta anpassningar styrmedelsom ger

också kontinuerliga till fortsattincitament avgasrening och bidrar
därigenom till snabbare utveckling teknik.även Att pårenareen av

mitt omfördela försäljnings-uppdrag skatterabattensätt påsom anger,
till årligaskatten den fordonsskatten med den givna skattebasen och

enbart avseende nybilsförsäljningen jag ifrågasätter miljönyttangör att
Samtidigt försådan åtgärd. spelreglerna ändras biltillver-av somen

karna också instrumentet tydligt informera biltillverkarnagår att om
ambitionsnivå i fråga olikastatsmakternas utsläpp i framtidenom

Ådelvis förlorat. andra sidan kan finnas fördelardet med att

55



Miljöklassystemet till E Gss bestämmelseranpassas 1994:111sou

differentiera fordonsskatten det kräver ytterligare övervägandenmen
från min sida. En sådan ordning bör enligt min mening sannolikt
inriktas differentieringpå med hänsyn till fordonens miljöegen-en
skaper och hela fordonsparken. Det förslag jagavse nu avger avser
endast begränsad tid, och följd medlemskapsförhand-ären en av
lingarna.

2.4.2 Fordonsskatten

Bestämmelser fordonsskatt finns i fordonsskattelagenuttagom av
1988:327. Fordonsskatten fast skattär med vissttas uten som
belopp för tidsperiod i vilken utsträckning fordonet användsoavsetten
under perioden, dock inte under den tid fordon avställt. Skattenärett

med belopp varierar med fordonsslag, skattevikt, drivmedeltas ut som
och fordonets konstruktion. Fordonsskatten efter tjänstevikts-tas ut
intervall och skatteuttaget varierar mellan 355 kr för fordon med en
skattevikt till 900på kg till 2 785 förkr skattevikt påupp upp en
3 500 kg. Av praktiska skäl bör med differentieradett system en
fordonsskatt till förmån för miljöklass 1-bilar anknyta till redan
existerande system.

För personbilar och traktorer gäller tjänstevikten skattevikt.som
lastbilar,För bussar och släpvagnar däremot skattevikten lika medär

totalvikten begränsad den bruttovikt tillåtenär på vägav som som
tillhör bärighetsklass Totalvikten tjänstevikten plus fordonetsär
maximilast. viktDet den fordonstillverkarenär hänsynmedsom anger
till den last fordon konstruerat för. Genom begränsningen tillärett
tillåten bruttovikt, blir skattevikten inte heller högre vadän ärsom
tillåtet på Med anledningvägen. härav har Riksskatteverket i rappor-

Försäljningsskatten i EG-perspektiv RSV Rapport 1993:10ten ansett
fordons totalvikt bättre underlagär för skatteberäkningen änatt ett ett

tjänstevikten.
tjänsteviktenMed grund betalas ingen skatt för fordonetvad fårsom

lasta. framstårDet enligt verket riktigast beräkna skatten efterattsom
totalvikten. blirDet också lättare jämförelsergöra skattenivånatt av
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mellan olika fordonsslag. ienom Riksskzittcverkets förslag kommer
fordonsbeskattningen generellt baseras totalvikten.på En Övergångatt
till totalvikt anknyter till föreslagna [EG-regler området. Det
innebär totalvikten i allt väsentligt bliratt begrepp vidett gemensamt
typgodkännanden fordon.av

2.4.3 En rabatterad fordonsskatt under fordonets livslängd

Förslag till skatterabatt fordonsskatten skall både uppfattasen som
rättvist och enkelt administrera. Det bör också utformasatt såvara att
stimulanseffekten i möjligaste mån kan bibehållas, eftersom för-
säljningspriset för miljöklass l-bilar till följd de ändrade Skattereg-av
lerna kan komma höjas. l dag detär detsamma föratt miljöklassen
l-bil för de mindre miljövänliga fordonen.som

En skatterabatt fortlonsskattenpå kan utformas olika Uttagetsätt.
fordonsskatt år i relation till det belopp eller 0004 kr jagav per som

utgår från för differentiering skatten lägre.är Spannetavsevärten av
i skatteuttag såär uppdelning beloppetstort fematt t.ex. på ären av
skulle innebära innehavare fordon i de lägre skatteklassernaatt heltav
eller delvis skulle gå miste den stimulansen skatterabattextraom en
skulle medan de fordonen skulle för högtyngre avräkning.ge en
Dagens skatterabatt märks inte påtagligt för den enskilde på samma
sätt den ingår i försäljningspriset. Vidatt tillÖvergånggenom en en
differentierad fordonsskatt blir möjligheterna till jämförelser större.
Att de fordonen därmed gynnadestyngre oskäligt skulle kunna
uppfattas orättvist. De principer enligt min mening måstesom som
ligga till grund för förslag till differentierad fordonsskattett ären att
det kan uppfattas incitament välja miljövänligareett bilattsom en
samtidigt rättvisekravet skall tillgodoses.som

Det finns möjlighet i varje viktintervall viss rabatt.atten ange en
Med den kännedom marknadsläget för den aktuella perioden därom
antalet miljöklass l-bilar begränsar sig till två viktklasser förefaller det
inte ändamålsenligt bygga detaljerat för dennaatt kortaett systemupp
period.
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till 0 underfordonsskatten krlösningtänkbar är sättaEn attannan
sig.bilavgaslagen sträckerenligttillverkaransvaretperiod somsamma

Återigen hinder i förvägenvarierande skattebeloppendelägger att
000 kr.skatterabatten på 4nuvarandedennågorlunda motsvara

i dagdifferentieras sättkan ocksåFordonsskatten somsamma
med det belopperläggasskatt skallochsker regionalt att som

iinnebär fordonfordonsskattelagen. Det§384 kr 14överstiger att
fordonsskatt inombefriade från8 %,knapptde lägre viktklasserna, är

dessa områden.
frånändå utgålösningenhands liggande ärtillDen ettnärmast att

realvärdesäkringtill 15 år. Enlivslängd,fordons avanges casom
inommiljöskatterför bl.a.försäljningsskatten sätt somsamma

nuvarande skatterabattendenskett. Värdetenergiområdet har inte av
ealvärdeturholkas. Förinflationen därmedkommer attattgenom

hela livslängd harfordonetsunderskall hållas konstantskatterabatten
härvidhari prisnivån. Jagförväntad förändringtillhänsyn tagits en

konsumentpris-utvecklingenbedömningregeringensfrånutgått avav
kompletteringspropositionen prop.2,7 iför 1995index år --

1,24omräkningskoefficient på utgör199394: 150. Det ettsomger en
förutsättningarminaskatterabattenmedelvärde på som genom

perioden jfraktuelladen13,6 milj. kr undertillsammanlagt uppgår
förfogande förtillskulle ståbeloppavsnitt 2.3.1. Det ensom

16,9 milj. kr.därmed tillfordonsskatten uppgårdifferentiering av
milj. kr13,625 %mervärdesskatteuttagetEffekten gerav --

förekonomiskadetSammanlagt kanytterligare 3,4 milj. kr. utrymmet
20,3 milj. kr.tillmitt uppdrag i denna del anges

differentieringföri anspråkhela dettaOm jag toge utrymme aven
fordontill 400skulle rabatten kunnafordonsskatten sättas perca

undersöka huremellertid ocksåmitt uppdrag ingåroch lår. att man
ör stimulansutformaskall kunnatillgängliga medelmed ett system

mighar därför valt läggalåga utsläpp. Jagtill fordon med mycket :tt
nivå.på lägreen

itgångspunktkan med dennaantalet fordon och årFördelat på
skatterabattviktsintervallifordonsskatten motsvararstmges enresp.

förslagKostnaden fö mittskatteviktklass.300 årligendrygt kr oavsett
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i denna del uppgår därmed till 15,3 milj.kr. Det finns klara fördelar
med denna konstruktion. Flertalet skatteviktklasser inomryms

En enhetlig fordonsskatt detsystemet. Riksskatteverketsätt
föreslagit i Försäljningsskatt på motorfordon i EG-perspektiv RSVett
Rapport 1993: 10 rubbar inte heller detta också skulle blisystemet om
regeringens förslag. Det kan vidare inte diskriminera mellananses
bilmodeller det sigrör importerade eller inhemsktoavsett om om
tillverkade bilar. En differentiering fordonsskatten förbehållenav
endast de fordonsmodeller finns tillgängliga på marknadensom nu
hade sannolikt kunnat uppfattas indirekt handelshinder.ettsom

Mitt förslag i denna del kräver författningsändringar i såväl 8 §
försäljningsskattelagen fordonsskattelagen.som

Om mina antaganden i det föregående skulle Överträffas flerav
sålda fordon i miljöklass 1 kommer de Ökade inkomsterna från
försäljningsskatten kompensera bortfallet i fordonsskatten.att

2.4.4 EG och ekonomiska styrmedel

l preambeln till direktiv 94 2EGl angående åtgärder föroreningarmot
från motorfordon framhålls medlemsländerna i syfte stimuleraatt att
introduktionen fordon de framtidamöter krav beslutatsav som som av
gemenskapen har rätt använda ekonomiska styrmedel.att De måste
dock utformade på sådant de intesätt stridervara ett före-att mot
skrifterna i Romfördraget och därmed snedvrider handeln på den inre
marknaden. Föreskrifterna ekonomiska styrmedel påverkarom
emellertid inte medlemsländernas rätt låta den årliga fordonsskattenatt
differentieras med avseende emissionerpå och partiklar.

Inom EG finns bestämmelser informationsprocedur förom en att
upplysa regler kan upphov till hinder för varuutbytetom ochsom ge

förebygga sådana hinderatt i direktiv 83189EEG. Kommissio-nya
skall informeras planer införa ellernen ändra sådanaattom

ekonomiska styrmedel faller under artikel 3 i direktivet. Däremotsom
inte någon förhandsanmälan fordonsskatten.anges I samband medav

EU:s miljöministermöte i december 1993 gjorde EG-kommissionen ett
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förbehåller sigkommissioneninnebär rättenuttalande attattsom
inrepåverkar dendifferentierad fordonsskatthurundersöka en

marknaden.

Administration2.4.5 m.m.

redovis-ansvarig för uppbörden ochtrafikregisterenhetVägverkets är
uppgifterfordonsskatt baseras defordonsskatt. Uttagetningen avav

fordons miljöklasstillhñirighetvari bl.a.i bilregistret,finns ettsom
koderfinns bl.a.för fordonsskattenVägverkets datasystemlframgår.

ytterligarelägga tillfrån skatten. Attoch befrielsenedsättningför av
skel-fordon kan därförmiljöklassskattenedsättningen förförkoden

utredningsarbetetunderVägverket harresursförstärkning.någonutan
till nedsättningenmed hänsynviktklassernadet i de lägreframfört att

kostnadernatäckerbelopp knappastmycket småbli frågakan somom
trafikregiste-Vägverketsför driva in skatten.hanteringför verkets att

och 15 kr. Somdebitering till mellan 14förkostnadenrenhet enanger
i detutvecklas riskenmiljöklass l-fordon ärmarknaden för attutser

bliskulleendast 55 kr,debiteringobefmtlig förnärmaste somaven
skulleviktklasseni den lägstai miljöklass lfordonfallet ettom

aktuella perioden. Jagunder denmarknadenframkomma på anser
obefogad.därför Vägverkets oro

Författningsändringar2.5 m.m.

skälinte anförs andraförhandlingsuppgörelsen med EUdet iEftersom
EG redanfår inriktasstyrmedel endastekonomiskaän motatt av

medmiljöklassystemetoch inteframtida avgaskravfastställda mot
föreslåför intefunnit dethar jagindelningen i klasser, gott atttre

klassindelningentillämpadehittillsändring i Dennågon systemet.
ifordonskattelättnaddenAvskaffandetsåledes.kvarstår somav

skatterabattdenhar gjortsmiljöklass åtnjuterl att angessomgenom
fråga harfordonskategorierna här är utmönstratsolikaunder de varom
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lagtexten.ur
1988:327 förs paragraf in. Förfordonsskattelagen 7l atten ny a

för nedsättning fordonsskatten krävs fordonetkomma i fråga atten av
bruk första under periodenregistreras i bilregistret och i gångentas

januari 1995 den 30 juni 1996 och det uppfyllerden l t.o.m. att
miljöklassavgaskraven i

utformamiljöklasser infördes det naturligtNär med attsystemet var
förebild. Regeringenamerikanska bestämmelsernadem med de som

västeuropeisk samverkanuttalade i anslutning härtill påävenatt en
kravnivåerna ibilavgasområdet angelägen. anpassning deEnär av

kommande EG-reglerolika skulle successivt ske tillmiljöklasserna
ocksåmiljöambition. Regeringen förutskickademed bibehållen atten

rening motsvarande de svenska bestämmelsernai takt med krav påatt
infördes inom EG borde miljöklasserna kompletteras med de gränsvär-

tillämpas där. Genomden och provmetoder kommer attsom enm.m.
försådan kommande EG-krav minskar riskenanpassning till att

bilindustrins splittras jfr 19909l:l56.utvecklingsresurser prop.
och den uppgörelse medlemskapMot bakgrund detta synsätt omav

juli 1996 ii träffats kommer miljöklass Z-kraven fr.o.m.EU attsom
min meningprincip de obligatoriska kraven inom EG. Enligtmotsvara

förhållande i de svenska bilavgasbestämmelsernabör detta återspeglas
vid denna tidpunkt till bli miljöklass Förså de övergår attatt

svenskt vidkommande kommer detta med hänsyn till hur reglerna om
ekonomiska utformade EG, innebärastyrmedel inomär att att
försäljningsskatten för dessa fordon kommer behöva ökas medatt

000 miljöklass inte längre kan2 kr. Det innebär dagens 3-kravatt
tidpunkttillämpas fordon fr.o.m. denna bör utmönstrasutan urnya

lagstiftningen.
avgasdirektivetEnligt direktiv 94l2EG ändringen avom

från70220EEG för lätta fordon skall de avgaskrav skall gällasom
2000 den 30 juni 1996.år inom unionen beslutade Avsenastvara

artikel direktiv riktlinjerna för ytterligare4 punkten l i nämnda anges
riktlinjerskärpningar avgaskraven från och med 2000. dessaår Fårav

fullt miljöklass l-kravgenomslag i 2000-kraven innebär det dagensatt
med EG:s Försäljningsskatten kanbestämmelser.stämmer överens
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skulledåklassdenförförmåntilldifferentierasdärmed ånyo som
ändamåls-detifrågasätterjagDetta görmiljöklassbli attkomma att

dagensmiljöklasser utöverfleraellerytterligareinföraienliga att en
i nästaåterkommerJagfordonen.miljövänligaför de mestsystem

miljöklassys-svenskahela detövervägandenmed minabetänkande om
temet.

SverigeiEG ochKravnivåer inom

FrivilligObligatorisk

SverigeÅr EUEUSverige

BATBAT2004

BATBATEU 2000Mkl2000

Mkl2000EU9412Mk21996

Mk2941291441Mk31994
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3 Inköp elbilar stimulerasav

Mina förslag sammanfattningi

El- och hybridfordon uppvisar fördelar vid användning i
tätortstrañken och buller i det närmasteattgenom avgaser
elimineras Lägre energikostnader och minskat beroende av
fossila bränslen positivaandra faktorer.är finnsDet också
nackdelar avvikande trañkbeteende, ökad trafiksäker-som
hetsrisk osh emissioner någon beroende påannanstans
metoden för generering den elektriska energin.av

Oaktat massiv satsning statliga medel för utvecklingen av
och utproming eldrivna fordon via KFB och NUTEKav
krävs stimulansåtgärder för till stånd elbilsmarknad.att en
De eldrivna fordonens särskilt goda miljöegenskaper motive-

i skattehänseende förmånligare behandling denänrar en som
gäller för konventionella fordon. Försäljningsskatten föreslås
därför slopad under treårsperiod med början den 1 januarien
1995 för sådana elfordon drivs med batterier laddassom som
från stationär källa och beteckningen bilmotsvararen som
i fordonskungörelsen. Elfordonen föreslås däremot inte
erhålla rabatt fordonsskattenpå motsvarande denen som
skall gälla för miljöklass l-fordon med förhränningsmotor.
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fordoneldrivnaoch3.1 Miljöklassystemet

användningsområdeninom vissaerbjuderhybridfordonochEl-
förbränningsmotorer.med enbartdrivsframför fordonfördelar som

tätortstrafikianvändningfördelarna förpåtagligaDe uppges varamest

avgasutsläpplokalaelimineradei det närmaste-
bullernivåreduceradstarkt-

petroleumprodukterberoendeminskat av-
energikostnader.direktaminskade-

främstnackdelar,vissaocksåutvärderingarenligtElfordon uppvisar
kanexempel härpåSomtrafikmiljö.normaliframförsdenär en

nämnas

accelerationhastighet,i trafikuppträdandeavvikande-
upptäckerintetrafikantervissabullernivåså låg att avgrupper-

i tidfordonen
förarepassagerareförskyddfalli många sämre-

förbrännings-finnsfördelaremissionsmässiga närsjälvklartinte att-
hybridfordonanvänds imotorn

genereringförmetodenberoende påemissioner någon annanstans-
råolja.vattenkraft,energin,elektriskaden t.ex.av

till följdtrafikolyckorförriskenjagdelFör avattanseregen
bullrandetill dagenshänföraframfart ärelfordonens atttysta snarare

ljudnivån.den lågatrafiksystem än
för reguljäraelfordonmedflottförsökfrån trans-Erfarenheterna

eldrifttillInitiativetSverige.inkl.flertal länderfrånfinns ettporter
-distri-ellerelenergiproducentertagitsfalli flertaletharfordon avav

marknad.skapaelfordonsdrift kanökadbutörer, en nygenom ensom
ochforskningförmedstatliga ut-fall harandraI ansvarorgan

ellertransportorganisationerochveckling, kommuner startat mer
storstads-vidkommande gällersvensktomfattande projekt. Förmindre
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samarbetet inom STEG, NUTEK:s teknikupphandlingsprogram och
Kommunikationsforskningsberedningen KFB.

Miljöklassystemet med tillhörande ekonomiska styrmedel omfattar
endast fordon förseddaär med förbränningsmotor.som Till denna
kategori räknas också elhybridfordon. Eldrivna fordon hänförs i
beskattningshänseende till miljöklass Vid beräkningen för-av
säljningsskatten får dock tjänstevikten reduceras med vikten av
batterierna och de särskilda anordningar fogar batterier-som samman
na. .

En överföring skattedifferentieringen för miljöklassav 1-bilar från
försäljningsskattelagen till fordonsskattelagen väcker frågan ävenom
elbilar skall omfattas mitt förslag i denna del ellerav på annatom man

skallsätt stimulera utvecklingen elbilsmarknad.av en
När mil jöklassystemet infördes ansågs det inte föreligga något behov

särskild miljöklass för fordonav meden mycket låga utsläpp. I dag
är situationen Miljödebatten inriktas i allten högreannan. grad på
biltrafikens luftföroreningar. För minska trafikensatt utsläpp har
fordon kan drivas med alternativa drivmedelsom och kanske särskilt
elfordon alltmer uppmärksammats lösning på dessa problem.som en

Ökat3.2 intresse för elbilar

Den tekniska utvecklingen el- och hybridfordon sedanärav årett par
tillbaka intensiv. Orsaken främstär de successivt skärpta avgaskraven
i Kalifornien, där minst 2 % alla fordon säljs fr.o.m. 1998årav som
skall uppfylla kraven enligt bestämmelserna för nollemissionsfordon
Zero emission vehicle ZEV. Andelen höjs sedan till 10 % år- -
2003. Flera delstater i USA har för avsikt följa efter Kalifornien.att
El- och hybridfordon har potential väsentligt lägreatt utsläppen änge
fordon drivna med konventionell teknik. De lämpar sig därför särskilt
bra för tätorter.

I flertal länder iett Europa, däribland Danmark, Frankrike,
ÖsterrikeTyskland, Italien, Schweiz och ökar intresset för en

användning elbilar i skala.större Introduktionen harav delvis under-
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direktaomfattar bådesamhällsstâid. Stödetaktivtlättats tack ettvare
utveckling.ochforskningtillinköpsstöd och stöd

EGS

storstädernainledde de1990-taletde första åren påUnder tre
förSydkraft ABsamarbete medMalmöGöteborg ochStockholm, ett

Storstädernasoch bildadeelbilsanvändningenstimuleraolikapå sättatt
demonstrationsverksamhetSTEG. denFörelfordonsgrupp som

förutvarandefrån denhar bidrag utgåttstorstädernabedrivits i de tre
NUTEK.delärutveckling,tekniskStyrelsen för en avnumerasom

ursprungliga planerna.enligt deheltinte löptemellertidProjekten har
för år1995 någraelbilar år200GöteborgMålet i att senaret.ex. var

fordonsådana påtiotalrullardagelfordon. ltill 000luppgå ett
Även for-vissharoch MalmöStockholmiGöteborgs gator. en

skett.projektendröjning av

NUTEK

i syfteteknikupphandlingsprograminitierat attNUTEK har ett
tillstödi Sverige. Förutomhybridfordonochel-stimulera inköp av

kombibilochför personbilkravspeciñkationerutformande m.m.av
milj. kr28ytterligareNUTEKhybridsystem harmed el- eller avsatt

tillenergianvändningeffektivaremedlen inom Programmet om enav
sigriktarNUTEKfrånStödet000 fordon.totalt 1stöd för inköp av
sigfördelarmiljövänlighet. Detenergieffektivitet ochfordonensmot

medpersonbilkombibil ochtill000 krmed 15bidrag utgårså att
skåpbilminibuss.30 000 kr till

iförintresseanmältharoch företag ettorganisationer att42 ett
tillverkareförAnbudstiden200 bilar.sammanlagtskede köpaförsta

1994. begäran31 maj Pâdenupphandlingsprojektet löptedelta i utatt
dentillskåpbilenminibussen förlängtsföranbudstidenemellertidhar

1994.i novemberhybridbilel- ochVinnandeaugusti 1994.l utses
fordonstypenvarderafordonskallRedan 1995 åttaår utprovas.av

förstupphandlingen levererasrörfordonde 200Huvudserien somav
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under åren 1996 och 1997. Programmet har betecknats världenssom
största upphandling elbilar.av

KFB

Våren 1993 fick KFB i uppdrag i samråd med NUTEK ochatt
Naturvårdsverket inleda fyraårigt demonstrationsprogramett med el-
och elhybridbilar. För ändamålet sammanlagt 120 milj. kr jfravsattes

199293:179, bet. 199293:TU 34, rskr. 1992932397.prop. KFB:s
forsknings- och demonstrationsprogram har strategi valt betonaattsom
utveckling och demonstration el- och hybridfordon. Det omfattarav
såväl personbilar lastbilar och bussar. För erfarenhetersom att av
hur elbilar används och behovet infrastruktur, serviceom av m.m.
kommer 60 elbilar demonstreras i Göteborg ochatt Malmö. Efter
hand kommer motsvarande antal hybridfordon ingå i demonstratio-att

bl.a. med kommunerna i STEG deltagare. De ansökerner, ävensom
fortsatt stöd från KFB:s projektmedel för den försöksverksamhetom

med elbilsdrift påbörjades år 1991. Följande huvudinriktningarsom
sammanfattar det förslag till demonstrationsprogram KFB tagitsom
fram stöd till

1 basprogram i Göteborg och Malmö,
2 specialprogram för elfordonpröva på flera iatt landet,orter
3 utveckling och demonstration elhybridfordon och häri ingårav

såväl lätta fordon ochtungasom
4 utvärdering demonstrationsprogram.av

3.3 Elbilsmarknaden

Marknadsföringen elbilar har intensifierats. l Sverige finns i dagav
närmare 100 fordon med eldrift. Under år 1993 registrerades 50-talett
elbilar, främst danska KEWET och tjeckiska Favorit. Kontakten med
några leverantörer tyder försäljningpå ökad framöver. Här dockären
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inte inräknat den samordnade upphandlingen 200 bilarav som
organiseras NUTEK.av

Tillverkare elbilar har i fall varit entusiastermånga med ettav
begränsat kapital. Intresset finns och tenderar öka blandävenatt
etablerade biltillverkare. Mercedes under 1995 börjaBenz årattavser
serietillverkning elbil. Peugeot-Citroen-koncernen harPSAav en
gjort investeringar för serietillverkning elbilar. endaDetstora en av
helsvenska alternativet Solon, hybridbil med liten bensin-är en en

och hittills tillverkad i fem exemplar. tekniska utvecklingenDenmotor
funktionsdugliga elbilar har därmed tagit ytterligaremot ett stegmer

framåt och bör påskynda introduktionen elfordon. Batterietsav
konstruktion och utförande dockhar utvecklats. På håll har detmånga
funnits förhoppningar batteritekni-snabbare utvecklingännuom en av
ken. Den nyckelfråga för fåelbilen skall brett genomslag.är att etten

bildDen jag här skisserat utvecklingen eldrivna fordon kanöver av
leda till generation el- och hybridfordon äratt en ny av som mer
effektiva och funktionellt tillförlitliga kan komma markna-nåattmer
den under inte alltför avlägsen framtid. dag elbilen hänsynI medären
till den begränsade aktionsradien alternativ främst för den körett som
korta sträckor, framför allt i storstäderna. elbilenAnvändbarheten av
i praktiskt bruk och kostnaden för inköp och drift betyder mycket för
vilket genomslag elbilen skall framöver.

denPå svenska marknaden finns antal olika modeller helt ellerett
delvis drivna elektricitet. framgårmed Av sammanställningen nedan
data för modell. fordon deltar iDessa inte NUTEK:sm.m. resp.
upphandlingsprojekt. uppfyller inte den kravspecifikationDe som
ställts i för få delta ide projektet ingående beställarna attupp av
anbudsförfarandet uppgift frånenligt leverantörerna.
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elbilarför STEG ingårde projekt drivs inom ännu1 ramen somsom
antal och inte säljs på denlänge finns i mindre öppnaså ett som

annorlunda vilketdessa fordon heltmarknaden. Prisbilden för är
redovisas nedan.

demonstrationsprojekt i Sverige i övrigaElbilar ingår i ochsom
Europa

Modell Renault GolfVW Citroên AX Fiat Panda VW Poloex-
press

Tillverkare imponeras VAG Post- lnes, Fulda- Fiat, Salzst. lnes, Kassel,
leverantör Volvo, fach38436, tal 12, 140,74076 Tysklandav

10 leasas Wolfsburg. 34125Kas- Heilbronn, 00949-Tel.
Göte- VAG, sel, Tysk- 561876375Tyskland.ut av

borgsstad Sthlmhar land. Se Tel. 00949-
till halva 17.sålt 71311070VW Polo
priset.

Pris, cirka 310 000:- 290000:- 40 000 DM 40 000 45 000DM DM
150 000:- 200 000:- 200 0002- 225 000:-

Fart 60 80 100kmt 100kmt 70 kmt 130kmt-
kmt

Räckvidd 90 120 50km 70 60 53km km km 72 km- -
Övrigt fordonFler Ny Citroenmodell

skaköpas pågång satsarston
Göteborg elbilarpåav

Källa: Råd och rön 594.

i formi Sverige ingår någon demonstra-Huvuddelen elfordonen avav
arbetsfordon.och distributions- och Dessationsprojekt lättaär

marknadspotentialen. Detanvändningsområden bedöms ha den största
transportföretagandraförvaltningar, åkerier ochfrämst kommunalaär

och så längeverksamhet i stadskärnornabedriver sin ännusomsom
mycketelbilssammanhang.i olika Ettvisat intresse deltaattav
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begränsat antal innehas privatpersoner, framför allt till följd detav av
höga priset.

Det råder enighet det behövs kraftiga stimulansåtgärderatt förom
till stånd elbilsmarknad.att en

3.4 Stimulans för elbilar i några andra länder

Danmark

I Danmark skall allmän registreringsavgift erläggas vid inköpen av
bil. Avgiften är mycket hög och tilluppgår 180 % bilens för-av
säljningspris. Vid inköp elbil inte denna avgifttas Dennaav ut.
stimulansåtgärd begränsadär i tiden, i första 1994.åretapp t.0.m.en
I maj 1994 har förlängning skattebefrielsen sketten av t.0.m.
utgången 1997 Lov ändring af forskellige avgiftsloveav Nrom m.v.;
376.

Frankrike

I La Rochelle pågår sedan december 1993 demonstrationsprojektett
med 50 elbilar Citroen AX och Peugeot 106.typ Bilarna leasas tillav
företag, privatpersoner och kommunala förvaltningar. Projektet ingår
i den elbilssatsning igörs Frankrike och omfattar 22som som
demonstrationsprojekt. Bakom detta initiativ står franska staten,
Electricité de France, Peugeot-Citroêmkoncernen PSA och Renault
SA. Ansvaret mellan franska biltillverkare och kraftindustrinstaten,

fördelatär så med 500att miljonerstaten franska francs försvarar
uppbyggnad infrastruktur och laddningssystem. Biltillverkarnaav -

för utvecklingen elbilar.svarar av

Italien

Ett lagförslag föreligger subvention till fordonsparksägare förom en
inköp elbilar. Subventionen begränsadär till l 000 elbilarav år.per
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Norge

förbilar. Samma gällervid importI Norge avgift uttas aven
från värde ochhybridbilar. utgångspunkt bilensmedberäknasDen

befriade från importavgiften.vikt. däremotRenodlade elbilar är
beräkning vikt och dessavid påBatterier undantagnainteär av

tagits förinitiativ har ocksåberäknas Lokalamervärdesskatt. att
finns i dagelfordon. Detytterligare användningenstimulera av

demonstrationsprojektingår isammanlagt och flertalet65 elbilar av
tankning via stadens elnät.olika erbjuder gratisslag. Oslo kommun

intefordon. föreliggerför eldrivna DetI Bergen har biltullen slopats
föreslånorska någranågra konkreta från denplaner staten att

enligtel- och hybridbilarstimulansåtgärder användningför ökad aven
uppgift Finansdepartement.från norskadet

Tyskland

sänktsårliga fordonsskattenhar denstimulera elbilarFör inköpatt av
med 250 tyska mark.

Österrike

Österrike 50 %,mervärdesskatten medreduktionI har valt avman en
elbilar.vid inköp% i sådan skattdvs. endast .10betalar avman

Osterrike 20 %.Mervärdesskatteuttaget i är
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3.5 Vad händer med elbilarna skattedifferentie-när

ringen förs tillöver fordonsskattelagen

3.5.1 Bör den differentierade fordonsskatten även avse
elfordon

Det sker massiv satsning statliga medel för utveckling ochen av
utprovning eldrivna fordon. Kraftiga stimulansátgärder krävs ocksåav
för få till stånd elbilsmarknad, där detatt finns föräven möjligheteren
privatpersoner kunna välja elbilsalternativ. Bland åtgärderatt deett

förts fram för elhilen bättre konkurrensförutsättningarattsom ärge
bl.a. införandet miljöklass 0 för eI- och hybridfordon, sänktav en
mervärdesskatt, slopad försäljningsskatt och höjda drivmedelspriser.

I de data redovisas i sammanställningen de elfordonöversom som
finns tillgå på den svenska marknaden ingåratt viktangivelseäven en

inkluderar batterivikten. Enligt uppgift från de olika leverantörer-som
varierar batterivikten mellan 270 kg till 350 kg.na

Vid försäljningen elbilar erläggs med hänsyn till miljöklassin-av
placering MK 1 och skattedifferentiering låg för-eller ingenen
säljningsskatt. främstaDet skälet batteriviktenär frånräknadäratt
tjänstevikten. I och med skattedifferentieringen förs tillatt över
fordonsskattelagen kommer försäljningsskatten för elbilar att tas ut
med belopp i nuläget skatteuttaget i miljöklassmotsvararsom

Riksskatteverket har jag tidigare redogjort för föreslagitsom en.a
övergång från tjänsteviktsbeskattning till totalviktsbeskattningl Detta
får konsekvenser också för elbilarna. Bl.a. denverket attanser
särbehandling i fråga batterivikten i dag gäller inte kanom som
bibehållas. Skälen härtill flera.är Det integår generelltgöra någotatt
avdrag för batterivikten. Vidare kan det okänt för tillverkarenvara
eller importören hur många batterier kommer finns vidattsom
användningen enligt verket. Dessutom saknas uppgift batteriviktenom

Äveni de tekniska data ingår i bilregistret. förslagetsom om

Försäljningsskatten i EG-pcrspcktiv RSV Rapport 1993:10.
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innebärförsäljningsskattentotalvikten för beräkningengrund avsom
viss för elbilar.skattehöjningen

januaribatterivikten infördes den 1avdrag förNär medsystemet
förfrån underlagetundantogs1982 skälen till denattettvar av

marknadendå fannsmodeller påskatteuttaget, deatt genomsom
konventionellamed motsvarandejämförelsebatterivikten hade ien

därigenom högre skattdrabbades änfordon hög tjänstevikt. De av en
198182:13.jfr Iförbränningsmotordrivna fordonlikvärdiga prop.

i regerings-förslag färdigberettRiksskatteverketsavvaktan äratt
tjänstevik-frånräknasalltjämt skallkansliet jag batteriviktenattanser

ten.
den differentierade fordons-inställer sigfråga förstDen är omsom

fråndrivs med elektricitetfordonskatten omfattaskalläven som
eldrivnaskei princip kunna ävenbatterier. skulleDet attgenom

förfordonsskattentill den lägrefordon mitt förslagomfattas av
ivergångskaraktär.talarmiljöklass l-fordon. Mot detta systemets

i bilregistret ochregistrerasNedsättningen dels fordon tassomavser
dels underangiven tid,i under vissbruk för första gången en

dåligtlivslängd i dagmotsvarandefordonets livslängd. Elbilars är
för traditionell bil,känd och sannolikt inte densamma om manensom

bortser livslängd.från karossens
livslängdhanickelkadmiumbatterierModerna somanses en

Göteborgsi leasasfordon dag8 000 mil. De utmotsvarar runt som av
därför skältreårsperiod. finnsDetkommun skrivs under att antaenav

konventionellaför detlivslängden vadkortare änäratt som anges
återinföra den bestämmelsefordonet. alternativ kanEtt att om envara

1982 med hänsyninfördes redan århalvering fordonsskatten somav
jfrkörsträcka allmäntill fordonens begränsade på väg prop.

redan årnedsättningUpplysningsvis avskaffades denna19818213.
jfrsänkning kilometerskatten1986 kompenseradesoch avgenom en

skulleåtgärdsådanStimulanseffekten198586292. av enprop.
intejaginnebär dettaemellertid liten. Sammantagetbli mycket att

miljöklassfördifferentierad fordonsskattförslag tillmittattanser en
eldrivna fordon.l-bilar inbegripaskalläven

74



Inköpsou 1994:111 elbilar stimulerasav

3.5.2 Sänkt mervärdesskatt kan förbättra elfordonens
konkurrenskraft

De eldrivna fordonens särskilt goda miljöegenskaper motiverar enligt
min mening de i skattehänseende i någotatt avseende skall åtnjuta en
förmånligare behandling denän gäller för konventionella fordon.som

Anskaffningskostnaden för eldrivet fordon förär närvarandeett
högreavsevärt förän konventionellt fordonett med jämförbara

prestanda, bortsett från begränsningen i räckvidd. Hälften för-av
säljningspriset bero kostnaden för batterierna. högreDetuppges av
styckepriset har också sin igrund någon egentlig serietillverkningatt

elbilar inteännu kommit till stånd. En orsak den lågaav är efterfrågan
på sådana fordon. Detta utgör uppenbart dilemma.ett stort

Bland de förslag förts fram under utredningsarbetet ärsom en
sänkning mervärdesskatten. Genom bilarna leasasav äratt ut
mervärdesskatten leasingbeloppetpå avgdragsgill, vilket i praktiken
gör mervärdesskatteuttagetatt uppgår till hälften det ursprungligaav
beloppet. En nedsättning med 50 % skulle därigenom innebära en
skattesänkning på mellan 2 000 kr-20 000 kr för de bilmodellerca

redovisas på Det ocksåär möjligt slopasom mervärdesskat-atts. xx.
för de billigare fordonenten och ned densätta till hälften för de

dyrare bilmodellerna för uppnå någorlunda likartadatt stimulansen
för inköp elfordon. För del jag sådan ordning kanav attegen anser en
bli onödigt komplicerad och innebära betydande administration. Etten
sådant skulle också premiera sådanasystem fordon inteännusom
finns tillgängliga på marknaden medan stimulanseffekten för de mindre
fordonen skulle bli liten.

75



stimulerasInköp elbilar 1994:111souav

motiveras iförsäljningsskatt kan3.5.3 slopadEn
introduktionsskedet

under treársperiodslopasFörsäljningsskatten en

elbilar dessaintroduktionenfrämja ärtänkbar metodEn attatt av
ellerviss angiven tid,underfrån försäljningsskattundantas t.ex. treen

fördelar.sådant uppenbaramin mening harfem Enligtår. ett system
för miljöklass 1-skattedifferentieringenöverföringenGenom av

elbilar behöva erläggakommerfordonsskattelagenfordon till även att
avdrag förbilens tjänstevikt medräknat efterfull försäljningsskatt

fördenblir densammabatterierna. Skattesatsen tas utsom som
angivit tidigare jag inteskäl jagmiljöklass 2-fordon. Av attansersom

fordonsskatt. i dagreducerad Deomfattaselfordonen skall enav
således behövai framtidenelfordonen kommerskattebefriade att

försäljningsskatt.erlägga
skattehöjning kaneventuellt ytterligaredenTill detta kommer som

totalviktsbeskattning.förslagRiksskatteverketsbli följden omav
allmäntill skillnad frånförsäljningsskatt innebärslopadEn en

likafördelas någorlundaförmånensänkning mervärdesskatten attav
beräknings-följd ändratSkattehöjningen tillbilmodell. ettoavsett av

underelimineras också,aktuella fordonen änunderlag för de här om
mervärdesskatten.försäljningspris påverkarövergångstid. lägreEtten

stimulanseffektmotsvarandeungefärförslaget haGrovt räknat bör
för flertalet modellernaskulle hamervärdeskattsänkt somavensom

finns i omlopp.nu

slopadförsäüningsskattEkonomiska efekter av en

tjänsteviktpersonbil medgenomsnittligförFörsäljningsskatten enen
Även tjänstevikten exkl.000 kr.drygt 7150 kgl är omom ca

har jag tagit dettaeldrivna fordonenmellan debatterier varierar som
konsekvensernaekonomiskaberäkningar deför minautgångspunkt av

emellertidAvsiktensådana fordon.försäljningsskattpå ärslopadenav
innehållaolika projekten skallingår i deelbilarde flottoratt somav
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variation fordonsstorlekar, allt från personbilar till expressbud-en av
bilar och skåpvagnar för varudistribution. sigDet självtsäger att
vikten kommer variera mellan de olika fordonskategorierna. delEnatt
kommer ha högre tjänstevikt medan andra åter kommeratt atten
återfinnas i viktklasserna.de lättare De uppgifter finns attsom nu
tillgå tyder emellertid på den genomsnittliga tjänstevikten uppgåratt
till denna vikt jfr avsnitt 3.3.

Av de medel 20,3 milj. kr frigörs den ändradesom genom- -
beskattningen för lätta miljöklass l-fordon har jag utnyttjat 15,3 milj.

förkr differentiering fordonsskatten. Resterande del enligtären av
mina beräkningar i avsnitt 2.3.2 avsedda användas för stödjaatt att
introduktionen mycket miljövänliga bilar. innebärDet 5att runtav
milj. kr för slopad försäljningsskattåterstår för elfordon.en

Tillgången på elbilar länge begränsad.är så För 1995ännu åren -
1997 kan antalet fordon denpå svenska marknaden komma uppgåatt
till 000. först1 Det i slutet 1997år de satsningarärrunt av som som

bedöms komma få effekt.görs Med de antaganden jag här gjortharnu
föreslår jag försäljningsskatten för eldrivna fordon slopas underatt en
treårsperiod. Kostnaden för denna reform till milj.uppgår kr.7runt

kanDen således inte helt finansieras de medel tillstårgenom som
förfogande för mitt uppdrag. I avsnitt 2.3.1 har jag redovisat de
ekonomiska konsekvenserna för andelen miljöklassstaten attav
fordon alltjämt mycket liten. frånär Jag utgår del dessaatt en av
medel kan i anspråk för slopad försäljningsskatt elfordon.förtas en

Projekt kan försenas och planer omintetgöras olika skäl. börDetav
därför finnas möjlighet till förlängning skattebefrielsen viden av
periodens slut. utvärderingEn också förangelägenärsystemetav en
bedömning fortsatt stöd.ettav

Mina förslag i denna del kräver författningsändringar i lagen om
försäljningsskatt fjärde stycke förs i 2 § medgeratt ettgenom som
skattebefrielse för den aktuella perioden. För inte motverkaatt en
positiv försäljningsutveckling elbilar det angeläget stödetär attav ges
till fordon uppfyller vissa angivna krav. Lämpligt kan deattsom vara
skall uppfylla kraven s.k. nollemission.på Det saknas emellertid för
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Föregångslandetelfordon.standarder förinternationellanärvarande
Kalifornien.särskiltUSA och dådetta områdepå äräven

NaturvårdsverketmotsvarandeBoardAirKaliforniens Resources
fordonZEV mednollemissionsfrdondefinierathar ett avgersom

Användningdriftsförhållanden.samtliga möjligaundernoll emissioner
fordon certifierashindraskall intekupévärmarebensindriven att ettav

nollemissionsfordon.ettsom
elfordon skallmedjagmarknadenden svenskaFör ettattanser

batterier.elektricitet frånuteslutande drivs medfordonett somavses
källafrån stationärkunna laddasenbartBatterierna skall dessutom en
tagitdäremot inteavsnitt 3.6. hari Jagjag redovisarskäl somav

Återvinningenmiljöegenskaper.negativabatteriernastillhänsyn m.m.
förskall formulerasproducentansvarfalla under detdessa bör somav
MKretsloppsdelegationensförinombilar 1994bl.a. hösten ramen
påsamhälle. Ettkretsloppsanpassatstrategi för1993:A annatett

däckensfrån fordonmiljöproblem ärtid uppmärksammatsenare
definitionenbör ingå ihellermiljön. dettapåverkan Inte ettpå av

skattehefrielse.tiden förelfordon under

G-aspektenE

EG:sbilavgasbestämmelsernade svenskalikhet medI avgas-avser
saknasförbränningsmotorer. Däremotdrivna meddirektiv fordon

elfordon.utförandetförbestämmelser krav på avgemensamma
såvälländer,finns i antal3.4redovisat i avsnittjagSom har ett

elfordon.främjaförstimulansåtgärderolikaEU,inom attutomsom
tillmervärdesskattellerfordons-från sänktvarierarInstrumenten

subventioner.och statligaförsäljningsskattslopad
kommis-miljøstyrelsendanskamed denVid kontakt attuppgav man

elbilar.försäljningsskatten påslopadedensionen inte påreagerat
försäljnings-nivånsynpunkter påkommissionen haft påharDäremot

skatten.
miljöklassyste-svenskaEU-uppfattningen detTill skillnad från om

förslaginte mittbörförsäljningsskattendifferentieradeoch denmet
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denna skatt slopas för elfordon på motstånd vidstöta någotattom ett
eventuellt EU-medlemskap.

Standardisering elfordonav

internationellaDen standardiseringen har haft betydelse förstor
industrin for undvika tillverkare tvingas olika versionergöraatt att av

produkt till följd enskilda länder i sina tekniskaattsamma av
föreskrifter ställer olika krav på beskaffenhet eller i frågavarors om
provning och kontroll.

Såväl inom de globala internationella standardiseringsorganensom
ISO International Organization for Standardization IECoch Interna-
tional Electrotechnical Commission och FN:s ekonomiska kommis-
sion for Europa ECE pågår arbetet med fram standarder för el-att ta
och hybridfordon. ISO-arbetet inriktat fordonsegenskaperär på som
acceleration, säkerhet medan IEC för utformningm.m. svarar av
standarder för den elektriska utrustningen batterier, laddaresom m.m.
Arbetet samordnas med de europeiska standardiseringsorganen CEN
Comité Européen de Normalisation, och CENELEC Comité
Européen de Normalisation Electronique där syftar arbetet imen
första hand till europeisk standard. Vare sig i arbetet i ISO-IECen
eller i CEN-CENELEC ingår frågan emissioner från el- ellerom
hybridbilar.

Frankrike har inom for det samarbete bedrivs fordon-påramen som
sområdet i ECE tagit initiativ till elfordonstandard fören gemensam
jfr avsnitt 3.6.1.

3.5.4 Miljöklass O får avvakta

I mitt ursprungliga uppdrag ingår utarbeta underlag föratt ett
bedömning hur vidareutvecklat miljöklassystem skall kunnaettav
utformas. Bland tänkbara åtgärder hur komplettering detnämns en av
nuvarande skall kunna ske del i forsystemet ett attsom en program
påskynda introduktionen fordon mycket låga utsläpp.av som genererar
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bensin eller dieselolja. Detdrivs medfordon inteHärmed avses som
försäljnings-den slopadenaturligt kopplaför sig varithade i och att

elbilar. Förväntningarna hosmiljöklass förskatten till särskilden
för fordonmiljöklass 0 sådanaelbilsprojektintressenter i olika om en

mycketocksåär stor.
miljöklassystemet till bestämmelsernasvenskaanpassning detEn av

bli nödvändigsannolikhetEG medi kommer oavsettattstor om
reglerakommerEES-avtaletmedlem eller enbartSverige blir attom

utvecklasregelverkoch EG:smellan Sverige EU.förbindelserna
juliefter 31antagits inom EG denfortlöpande. rättsakterDe som

för EES-också har relevansdecember 19931991 fram till den 31 som
in-EES-kommitténbeslut i denavtalet har gemensammagenom

EES-godkänthar 1994 bl.a.Riksdagenkorporerats i avtalet. våren
199394:UU23, rskr.prop.199394:203, bet.beslut jfrkommitténs

vid införandetuttalade dessutom199394:367. Regeringen av
motsvarande krav påfort beslut innebärmiljöklassystemet såatt som

EGfattats inomlastbilar och bussarpersonbilar, lättaavgasrening för
gränsvärdenmed dekompletterasdefinitionerna miljöklassernabör av

inom EG ifrtillämpaskommeroch provmetoder att prop.m.m. som
199091:156.

förhand-konsekvensernaredogjort föravsnitt 2.5Jag har i av
svenskadeti avseendemedlemskap EUlingsuppgörelsen ettom

nuvarandeuteslutet deninte hellermiljöklassystemet. Det är att
därmed2000-krav ochEG:smiljöklassen l kommer att motsvaras av

min1996. Enligtefter årbli miljöklass 2 i det svenska systemet
innehållamiljöklass 1 skalldärförmening bör överväga nyaomman

skalldenellerförbränningsmotorerfordon medavgaskrav för om
eventuelldrivformer. Enandraför fordon harsomreserveras

därför inteöverväganden. Jagytterligare ärmiljöklass kräver också0
tillåterkommafrågaställning till dennaberedd attutanatt ta avsernu

betänkande.frågan i nästa
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3.6 Behövs definition begreppen elfordon ochen av

hybridfordon

3.6.1 hybridfordonE1- och definitionen-

finnsDet starkt intresse från statsmakternas sida stimuleraett att
introduktionen miljövänliga fordon. Ett viktigt inslag i detta ärav mer

begränsa utsläppen bl.a. fossil koldioxid C02. El- ochatt av
hybridbilar då intressant alternativ i likhet fordonär med kanett som
drivas biobaserademed bränslen.

När subventioner och stöd betalas samtidigtbör krav ställas påut
vissa villkor uppfyllda. väl motiverad rimligEn och teknisktäratt

kravspecifikation i detta skede garanti för ändamålsenligaär atten
bilar introduceras. har i förNUTEK prospektet upphandling el-av
eller hybridbilar fastställt kravspecifikation för leverantörer för atten
de skall få delta i upphandlingen. Syftet motverka bilarär att att som
uppfattas dåliga och olämpliga får stöd i den känsliga introduk-som
tionsfasen och härigenom riskerar fortsatt positiv utveckling.en

Inom ECE, EU-länderdär såväl EFTA-länder och övriga in-som
dustriländer deltar, diskuteras också möjligheterna introduceraatt en

specifikation för el- och hybridbilar. Vid i julimöteettgemensam
1994 presenterade jag tidigare Frankrike förslagnämnt ettsom som
angår elbilar. innebär bl.a.Det

tillägg till Reglemete 85 angående fastställande motoreffekten påav-
elmotorn
tillägg till Reglemente 68 angående mätning elbils maximalaav en-
hastighet
tillägg till Reglemente 84 angående mätning energiförbruk-av-
ningen hos elbilen
förslag till bestämmelse konstruktion ochkrav påen ny om-
handhavande elbilar. l första hand kopplade till säkerheten påav
elsidan.
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följande.enligtdefinierasfordon kanEl- och hybrid
uteslutandeskerframdrivningmedElfordon utrustadeär somen

flera batterier.i ellermellanlagrasmed hjälp elenergi ettsomav
skekanframdrivningHybridfordon medutrustadeär genomsomen

batterierfleraellerenergitillfâlrsel viasåväl elektrisk ett ensom
förbränningsmotor.

ochseriehybridfordonidelasdärefterHybridfordon kan
i fordonet.utnyttjasenerginhurparallellhybridfordon beroende på

driftidenförbränningsmotor när ärSeriehybridfordøn har somen
driver Denvarvtal ochoptimaltvid ocharbetar konstant generator.en

tillellerframdrivningdirekt tillanvändsgenererade strömmen
laddning batterier.av

drivsystem;verkandeparallelltParallellhybridfordøn har två ett
Förbränningsmotorn sättsförbränningsmotor.elektriskt och medett

till.räckerbatteriet inte längreeller dåökardå prestandakraven
hybrid-ochel-viktig aspekt pågrundläggande ochytterligareEn

fordonenhurklassificeringenför ärbetydelsefordon harsom
fordonDenproduktionsvägar. ärurskiljproduceras. tvåHär kan enaas

hybriddrift, där hänsynochför el-konstrueradefrån grundenärsom
andraeldrift Denkravförutsättningar ochtagits till de gruppenger.

plockatsharFordonenhybriddrift.ochtill el-fordon konverteradeär
medoch slutmonteratsproduktionslinjernabefintligahalvfärdiga deur

huvuddelenutgörelbilsspecifika delarna. Dennaavseende på de grupp
i trafik.de bilar rullarav som .

nöd-vidaredetkonstruktion ärelfordonsBeroende på ett m.m.
biltillhänförasskallelfordonvändigt utskilja attett vara enatt om

vaddefinitionerfordonskungörelsenseller motorcykel. Här bör aven
i frågakommaanvändas. Förmotorcykelbilmed attresp.som avses

skallfordonetgällerförsäljningsskattslopadför motsvaraatten
fordonskungörelsen.beteckningen bil i 3 §
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3.6.2 Kravspeciñkation för befrielse från erläggaatt
försäljningsskatt

deI krav fastställts Beställargruppen för elfordon i samarbetesom av
med NUTEK har många aspekter beaktats. Häri ingår både säker-
hetsnivå och miljö- och energieffektivitet liksom brukarkrav. Am-
bitionen har varit definiera de presumtiva användarnas behov i såatt
kvantitativa möjligt för möjligt förså detsätt göratermer attsom
fordonstillverkare tekniskt och ekonomiskt optimera fordonet.att
Bland dessa kan särskilt följande krav urskiljas ligga tillbörsom
grund för kravspecifikationäven för bedömning frånbefrielseen en av
försäljningsskatt.

Allmänna förutsättningar för bilens drift och underhåll
Krav bilens konstruktionpå och tillverkning
Krav på publikationer
Krav på verktyg och utrustningannan
Krav funktionpå och prestanda
Miljökrav
Underhålls- och tillgänglighetskrav
Ekonomiska krav

Man ha i åtankemåste det inte alltid går ställa krav påatt att samma
el-och hybridbilar för konventionellt kravdrivna bilar. delEnsom

förbränningsmotordrivna fordonrör kan inte tillämpas el- ochpåsom
hybridfordon medan andra kompletterasmåste och utvidgas.

3.6.3 Miljöegenskaper hos hybridbilen

marknadenMålsättningen med introducera hybridbilar på äratt att
minska olika emissioner. Uppställda miljökrav för hybrid-typer av
fordon skall därför medföra väsentligt frånlägre avgasutsläpp demän
bilar drivs med konventionella förbränningsmotorer.som
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bilar,för lättaavgasreningföreskrifterNaturvårdsverkets om
bl.a.1992:4, reglerarSNFSA14-Regulationochmiljöklasserna l

fordonfår intedessaEnligtskallelhybridbilarhur ett somprovas.
elektriskmedkombinationi någonförbränningsmotordrivs med en

förbrännings-enbartutsläppenfastställda näröverskrida demotor
utsläppsbilden.från denProvmetoden utgår sämstaanvänds.motorn

detillgodoräkna sigprovningstillfalletvidkan inteHybridbilen
igårförbränningsmotordåfinnasböremissionsfördelar ensom

bil.vanligdrift ikontinuerligjämfört meddriftintermittent enen
medi dagför vadeffektivtinnebär dettapraktikenI stoppett menar

inte påbehandlasparallellhybridbilarSeriehybrid- ochhybridbilar.
sätt.samma

iförbränningsmotoranvändsgräsklipparmotorfallI de ensomen
vidprövningaravslutadeNyligendystrare.bildenhybridbil blir ännu

tvåtaktsanvändningtimmesvisarMotortestcenter att av enen
anvisningar,tillverkarensjusterad enligtgräsklipparmotor, motsvaras

bil.katalysatorrenad Detrelativtmedkörning000 km5 nyenav ca
omfattasskalli elfordonbatterierna deladdningeninnebär att somav

källastationärfrånskeförsäljningsskatten måsteslopadeden enav
gräsklipparmotor.påhängdoch inte genom en

ochel-upphandlingavseendespecifikationerNUTEK:sAv av
EmissionUltra LowULEV-kravens.k.dehybridbilar framgår att

skalluppfyllas. DessutomKalifornien måstefordon iVehicle för en
ABansöka hosförbränningsmotormedhybridfordonleverantör av

miljö-fordon itypgodkännande försvensktBilprovningSvensk om
klass

TLEV-kaliforniskaemellertid del-kravenMiljöklass motsvarar
motsägande. Dettai vissblir därmed månspecifikationenochkraven

skallhybridbilförspecifikationerbeaktas närförhållande måste
hybridbilardessafastställadärför angelägetfastställas. Det är att om

avgaskraveuropeiskakrav elleramerikanskauppfylla i grundenskall
dagordningenföras påbör deförbränningsmotordelen. Fråganför upp

klassificeringsorgan.i olika
väsentligaantalutvecklas ochbehöverprovmetodEn ett av-ny

väganden göras, t.ex.som
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den körning är representativ för hybridbilar,typ US-mestav som
eller EU-körcykel
skall både stads- och landsvägskörning ingå

b hur skall eldriftförbränningsmotordrift fördelas.
4. skall specifikation för stadsbil eller för miljöklass I-bilen en

vägledande.vara

denI provmetoden bör även övervägas krav skall ställas sånya attom
förbränningsmotordrift vid låga hastigheter inte går koppla in.att
Detta innebär elbil i citykärnan. Dessutom innanmåste,en ren
slutgiltiga beslut fattas framtida kravspecifikation,om en prov
genomföras för belysa dessa frågeställningar. Vissaatt grundläggande
krav exempelvispå hållbarhet bör kunna fastställas omfattandeutan
provningar. En livslängd 80 000på km med tanke batterierspåsyns
livslängd kunna tillfredsställande.vara
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4 Tillverkaransvaret i ettm.m.

EG-perspektiv

4.1 Miljöregler och den inre marknaden

Den inre marknaden innebär återstående tekniska handelshinderatt
mellan medlemsländerna avskaffas. De krav ställs på skallsom varor
i princip harmoniseras mellan länderna. Exempel detta bilav-är
gaskrav och kemikaliekrav. Viktigt i detta sammanhang är att
tillgodose berättigade miljöskyddskrav. Kommissionen har enligt de
grundläggande fördragen för unionen skyldighet i sina förslagatten
till harmoniseringsåtgärder frånutgå hög skyddsnivå såvitt gälleren
miljön. Med tekniska handelshinder problem uppståravses som genom

länder i sina föreskrifter ställer olikaatt krav på beskaffenhetvarors
i fråga teknisk lösning, sammansättning och formt.ex.om samt
märkning och andra s.k. bevis överensstämmelse. De nationellaom
bestämmelserna i sig har vanligen tillkommit för förbättra miljön,att
arbetsmiljön, konsumentskyddet, trafiksäkerheten även detosv. om
givetvis finns exempel reglerpå tillkommit för skydda denattsom
inhemska industrin. Ytterst det EG-domstolenär exklusivsom
uttolkare EU:s fördrag, nationellavgör åtgärd harav som om en en
handelshindrande effekt eller inte.

Om harmoniserade regler beslutats på gemenskapsnivá gäller i
allmänhet enskilda medlemsländer inte kan tillämpaatt långt-mer
gående krav. Den s.k. miljöklausulen i Romfördraget infördes årsom
1986 enhetsakten har hittills medlemsstaterna vissansettsgenom ge en
möjlighet tillämpa miljökravsträngare även på områdenatt täckssom

harmoniserade rättsakter. Tyskland hade kommissionen givitsav av
rätt behålla strängare regler för pentaklorfenolatt med stöd av
miljögarantin. Detta beslut har EG-domstolen.prövats Domstolenav
konstaterar i sin dom kommissionen i sitt beslut med stöd artikelatt av
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iartikel 190följeriakttagit formkrav100 punkt inte de4 avsoma
Romfördraget.

huvudregelnärSaknas däremot att varaennormergemensamma
saluföras föregåsmedlemsland fårsaluförs ilagl igen attutanettsom

s.k. Cassis-medlemsländer enligt deni allanationell prövningav en
iartikel 36får dock enligtde-Dijon-principen. Medlemsstaterna

fördet behövsregler med varukrav,Romfördraget införa attomegna
EG-hälsa och säkerhet.och liv,djursskydda människors, växters

förutsättningarunder vissadendomstolen har gjort klart rättenatt
iförutsättning åtgärdenåtgärder.miljöpolitiska En ärinnefattar att

legitima miljöskyddsbe-uppfyllanödvändig förfråga verkligen är att
deni rimlig proportion tillåtgärdenbehovet stårhov och att av

åtgärder områdenvidta påeffekten.handelshindrande Rätten att egna
fastslagits EG-domstolenhar bl.a.saknasdär avgemensamma normer

miljöskäl under vissaDanmark fickvilkeni dom enligt rätt att aven
målengångsförpackningardrycker iförsäljningvillkor förbjuda av

gälldeValloniet-domen,den s.k.exempel30286. Ett ärannat som
avfallVallonietbelgiska regionenför den vägrarätten emottaatt

utifrån.
fria varurörlighetenprinciper för denEG:sEES-avtalet innebär att

EES-området.skall tillämpas på

cirkulationför fri4.2 Förutsättningar av
EES-områdetinomfordonEG-godkända

bilar och komponenterEEG-typgodkännande4.2.1 av

skall tillåtagällande lagstiftningbehållaEnligt EES-avtalet får men
EG:s reglerinom och enligtgodkänts EUfri cirkulation bilar somav

fungerande inrefrämja väljanuari 1995. Förfrån den 1 att en
typgodkännandedirektivEG:sibestämmelsernamarknad har

medlemsstaternasändrats9253 sådirektiv70156EEG attgenom
obligatoriskttypgodkännande medför ersättsbefintliga ettsystem

denkraft inom EGBestämmelserna trädde igemenskapsförfarande.
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ljanuari 1993 och skall tillämpas fullt från den 1 januari 1998.ut
EFTA-länderna inte förränär den 1 januari 1995 berättigade att
bevilja EEG-typgodkännanden för hela fordon eller komponenter.
Direktiv 9253EEG tillämpas längeännu så enbart på personbilar i
avvaktan på bestämmelserna för andra fordonskategorier komplette-att

För fordon skall registreras, försäljas eller iatt brukras. nya tas
måste de åtföljas giltigt intyg överensstämmelse Certificateettav om
of conformity. Vissa undantag medges för bl.a. färdigbyggda
fordon liksom förrätten medlemsstat inte tillåta andra änatt atten
färdigbyggda fordon registreras eller i bruk.tas

Det innebär bilar uppfyller såväl EG:s avgaskravatt som som
Övriga krav fordonets beskaffenhet och utrustning skall kunnaom
säljas i Sverige behöva ytterligaregenomgå tekniskutan att en
provning och ändringar fordonet. lnom Kommunikationsdeparte-av

pågår arbetet med fordonskungörelsen 1972:595mentet att anpassa
och bilregisterkungörelsen 1972:599 till EG:s bestämmelser. Häri
ingår bl.a. EG-reglerna helfordonsgodkännande. EG-Ett nyttom
fordon bör stämma medöverens kraven i fordonskungörelsenanses

det försettär med typgodkännandemärke och åtföljtärettom ettav
intyg överensstämmelse.om

För de fordonstyper där de administrativa förfarandena för ett
helfordonsgodkännande inteännu tagits fram bör krävas deatt
uppfyller kraven i samtliga relevanta direktiv för betraktasatt ettsom
EG-godkänt fordon.

4.2.2 Bilavgasförordningen till EES-avtaletanpassas

Emissionskraven för motorfordon omfattas Övergångsbestämmelserav
i EES-avtalet. Någon ändring bilavgaslagen inte aktuellärav men
överenskommelsen i avtalet föranleder komplettering bilavgas-en av
förordningen, så bilar godkänts enligt EG:satt senastenya som
avgasbestämmelser skall kunna säljas i Sverige. Som följd häraven
beslutade regeringen den 23 juni 1994 ändring bilavgasför-om en av
ordningen. Den innebär 6 och 12 §§ bilaga 1 och till4att samt
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provningbestämmelsermedkompletterasbilavgasförordningen avom
de skall kunnaoch hurfordonEG-konformaföravgasgodkännande

995fr.0.m. årskan tillämpasbestämmelsernatrafik.i Desättas nya
skall1995. Naturvårdsverketjanuarii kraft den lmodell trädermen

dessa.tillämpningenföreskriftermeddela närmare avom
reningsut-medför kraven påEES-avtaletAnpassningen till att

omfattasmotorfamiljenuppfylldaskallfunktionrustningens omanses
EG:smedöverensstämmelseimeddelatsavgasgodkännandeett somav
medEG jämstâllsinomavgaskravenobligatoriskabestämmelser. De

avgasgcdkännaskanpersonbilarjöklass Nyafor milemissionskraven
i EG uppfylls. Pro-avgaskrav1996 årsmiljöklass 2i attgenom

ochkörcykelgränsvärden,EG:sutförasskallduktionskontrollen mot
testprocedur.

hållbarhet,reningsutrustningenskraven pånationellasvenskaDe
biltillverkareutländskaförsvenskochtillverkaransvar representanten

helfor-ellerEEG-typgodkännandebetyderoförändrat. Detär att ett
förväntaduppgiftermedkompletterasdonsgodkännande måste om

förbiltillverkarenåtagandeoch attförsäljning och representant av
bilar harEG-konformaavgasgodkännande. Försvenskterhålla ett

23miljöklassfordon i såvälför lättahållbarhetskravendäremot som
mil.8 000alternativttillangivits 5 år

EEG-typgodkännande frånavgascertifikat medEtt ett annanen
ursprungligadenåterkallasintekangrundEES-stat mensom

ansvarigNaturvårdsverketbörtypgodkännandemyndigheten somav
vidframkommitbristerdeuppmärksammasmyndighet ensom

kontroll.
EG-förutformatsbilavgasförordningenibestämmelsernaSå som

dettaåterspeglarbilregisterkungörelsenocksåkrävsgodkända bilar att
särskiltfordonet. Detta ärregistreringensamband mediförfarande av

fordon.importvidtolkningsproblemundvikaviktigt för avatt
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4.3 EES-avtalet, EU-medlemskap och det svenska
tillverkaransvaret

4.3.1 EES-avtalet och tillverkaransvaret

Under utredningsarbetet har såväl Bilindustriföreningen Grossist-som
förbundet Svensk Handel framfört synpunkter det svenska
tillverkaransvarets förenlighet med såväl EES-avtalet framtidaettsom
medlemskap i EU. Frågan avtalets konsekvenser för det svenskaom
tillverkaransvaret komplicerad,är eftersom det inteännu har någon
motsvarighet i EG-reglerna avgasutsläpp eller typgodkännande.om

Avgasgodkännaizde och tillverkaransvaret

För kunna svenskt avgasgodkännandeatt måste tillverkarenett .a.
åta sig för reningsutrustningens hållbarhet.ett De grund-ansvar
läggande kraven finns 6-8 §§ bilavgaslagen.i Ansvaret innebär att
biltillverkaren vissa kriterier uppfylldaär skall bilägarensersättaom
kostnader fel uppstår så gränsvärden överskridsett och bilenattom
inte kan godkännas vid myndighetskontroll.en

Det svenska för kontrollera avgasreningen innehållersystemet att
fem parallella kontrollformer. Tre dessa omfattar fullständigaav
körcykelprov, vilket innebär med hjälp chassidynamo-att man av en

simulerar körning i trafik förmeter bild bilmodellensatt ge en av
faktiska avgasutsläpp. De fem kontrollformerna certifieringär av nya
bilar, produktionskontroll bilar kört högst 15 000 km, hållbar-av som
hetsprovning efter 5 år eller 8 000 mil kvalitetsrevision hosetc.
tillverkaren och tomgångsmätning inkl. komponentkontroll. Natur-
vårdsverket har meddelat föreskrifter bilavgaskontrollen SNFSom
1992:12, MS:52 och hållbarhetskontrollen i A60-Regulationom
SNFS 1992:8 MS:49.

Vid kontroll- eller registreringsbesiktning kontrolleras deen att
maximalt tillåtna utsläppen kolmonoxid CO och kolväten HCav
vid intetomgång överskrids och den avgasrenande utrustningens
funktionsduglighet. Underkänns bilen kan tillverkaransvaret träda in.
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för bilägarenkostnadsfritthärvidskallTillverkarengeneralagenten
förnyadvidgodkännasden kanaktuella bilen sådenåtgärda att en

besiktning.
antalNaturvårdsverketväljerhållbarhetskontrollVid ut etten

avgasrenandedetundersökninguppföljandemotorfamiljer för aven
förslumpmässigtväljsfunktion. Bilarna ut genom-mersystemets en

provningstillfället harFörevidprovning Motortestcenter.gripande
servicebegränsadviss över-utföramöjlighettillverkare att somen

maximaltöverskriderprovningdennaOm bilar vidvakas. typ av
serierhelakrävaNaturvårdsverketgränsvärden kantillåtna att av

åtgärder.korrigerandeåterkallas förlevererade bilarredan

kontrollbesiktningErfarenheter från

för1985infördes årkatalysatorrabattspeciellaTack den somvare
förtidafrivilligstimuleramodeller för19881987 och års att en

bilar har000 bilar. Dessa450sammanlagtdettillämpning såldes ca
utrustning årsavgasrenandeidentiskfallde flestai senaresomen

kolmonoxidkrav påde skärptainteomfattas dockmodeller. De av
eller1989för bilarinfördesvid tomgångkolvätenoch senareavsom

tillverkaråtagandet. Vissahelleromfattas intemodeller. Deårs av
intetillverkareandramedansig dockiklädertillverkare ansvarsamma

det1993 fanns överVid årgarantiansvar. utgångenutökatnågottar av
årseller1989Sverige. Avkatalysatorbilar imiljoner1,4 senare

omfattas1000000 bilaruppskattamodeller kan avatt caman
certifieringstillfállet.vidtillverkaråtagandet

PunkterSidor SvagaStarkaBilarBilprovningenstatistik frånAv
kontrollbe-vidKoV framgårochmodeller; ASB1976-1991 års att

%underkändes 2,2modeller1989 års1993siktningen år avav
ochkolmonoxidför höga haltergrundkatalysatorbilarna avav
och1990underkändaandelMotsvarandevidkolväten tomgång. av

varierademodeller1989 års%. För11991 modellerårs var ca
diagrammetframgår0-19 %frånunderkännadefrekvensen avsom

därBilprovningenenkätundersökningSamtidigt utfördesnedan. aven
hadefallen detunderkändadehälfteni knapptdet framkom att av
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Anmärkningsfrekvens för CO-HC-holl

årsmodellPersonbilar 1989av -Renault5
Soob 900 TurboCC

Eat Uno
Alto Romeo 164

SuzukiSwift 1,3
FordScorpio 2.0

MitsubishiLoncerCombi
Peugeot 405

FordSiena2.0
Fiat Cromo

FordScorpio 2.9
FordSierraCombi

Peugeot 405Break
Peugeot 309

FordSierra 2,9

Iller mod do högsta anmörknlngzfrokvonnma
SVENSKu OILPROVNINC NFORMMN1994-0449

varit tillräckligt med korrigerande åtgärder kostar mindre 500änsom
Åkr. andra sidan förekom också reparationer där kostnaden översteg

10 000 kr. Förutsatt 75 % katalysatorbilarnaatt genomgåttav
erforderlig service och körts till 8 000 mil omfattas de alltjämtupp av
tillverkaråtagandet vid besiktningstillfállet. Reparationskostnaden
beräknar jag till 500 kr bil jämte efterkontrollavgift på 150 kr.per en
Med genomsnittlig underkännandefrekvens på 1,5 % spararen ca
tillverkaråtagandet 7,5 milj. kr till bilägarnarunt år.per

Erfarenhet från hdllbarhetsprovning

Hållbarhetskontroller har utförts sedan 1991år 1989på och årssenare
modeller. Totalt har 34 motorfamiljer 20 motorfamiljervarav av-
1989 års modeller genomgått sådana motorfamiljerprov. av-
1989 års modeller har bedömts uppfylla fastställda krav. l falltvå har
tillverkaren inkommit med förklaring där han gjort troligt deen att
överskridna gränsvärdena berodde tillfälligt fel inte kanett som
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tillverkarenbrist. fyra fall harhela serien har Iorsaka att samma
Totaltför åtgärd.levererade bilarfrivilligt åtagit sig återkalla redanatt

åtagandefrivilligaförsig 8 700 bilar. Kostnaden dettadetrör om ca
beordradblivittillverkare haruppskattas till minst 20 milj. kr. Enkan

Ärendet000 bilar för åtgärd.återkalla 57Naturvårdsverket att caav
till-överklagasuppgift skallinte avgjort då det enligtännuär av

uppskattasKostnaden för denna åtgärdRegeringsrätten.verkaren hos
tillverkaren till 15 milj. kr.av

Överskridnaresulterade imotorfamiljProvningen somav en
åtgärd då tillverkarenföranlett ännugränsvärden har inte någonännu

inte hur felet skall rättas.vet
förutsättning förredovisningen framgården lämnadeAv ettatt en

påkontrollsystem. Utslagetadekvateffektivt tillverkaråtagande är ett
modellerkatalysatorbilar 1989 och årsdet totala antalet senareav

bilägare medbiltillverkare fårinnebär tillverkaråtagande ersättaatt ca
årligunderkända vidbilar blirmilj. kr för åtgärda7,5 år att somper

kontrollbesiktning.
i med hållbar-upptäckts sambandfelaktigheter hittills harFör som

bilar tillåtgärda bristfälligakostnaden förhetskontroller uppgår att ca
modell1989slutförts bilar års40 milj. kr. Kontrollen har på menav

årsmodel-identiskfall utrustningen påi de den avgasrenande är senare
katalysatorbilarAntaletomfattas dessa åtgärden.ler även avav

000. Kostnaden utslagettill 250aktuella årsmodeller kan uppskattas ca
tillverkaråtagan-merkostnadbil till knappt 200 kr. Denuppgår ettper

övervältras bilköparen.de innebär för bilproducenten på
Varjekontrollsystem.effektivtfordon saknas i dagFör etttunga

måsteunikt och kontroll innebärfordon är motorn tasatttungt uren
tidsödan-omständlig ochi bänk. Procedurenfordonet för äratt provas

blirreservfordonför hållaTillverkarens kostnadde en månad. att
undersöks möjlighetenSverige i Nederländernadärmed hög. I och att

fordon. Tidsåt-kontroller komplettamed chassidynamometer utföra av
till vecka.därmed begränsasskulle kunnagången en

riksdagsbe-1992 EES-avtalet. VidRiksdagen godkände i november
hållbarhetSveriges kravhandlingen utgick EES-utskottet i fråga påom

behållsmiljöklasserna från dessa reglerför reningsutrustningen och att
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även efter den l januari 1995 jfr bet. l99293zEUl, rskr.
l99293zl8. Det har hävdats merkostnaden för tillverkaransvaretatt
innebär snedvridning konkurrensen. För del jagen av attegen anser
det blygsamär kostnad fordon kan bärasen såvälper som av
tillverkare konsumenter. Målsättningen effektivtärsom att ett
kontrollsystem för fordon skall finnas inomtunga framtid.näraen
Under utredningsarbetet har det därför inte framkommit något som
ändrar riksdagens ställningstagande i denna fråga.

EES-avtalet innehåller också överenskommelser övervak-ettom
ningsförfarande för kontrollen de avtalade reglerna följs. Tvisterattav
i fråga den svenska tillämpningen EES-avtalet i förstaom avgörsav
hand den EES-kommittén.av gemensamma

4.3.2 Medlemskapsförhandlingarna

Lösningen i EES-avtalet för bilavgasområdet EU inte beredd attvar
godta i medlemskapsförhandlingarna. De kom främst gälla tvåatt
frågor, tillverkaransvaret och våra regler miljöklasser för bilar.om
Från svensk sida har med all bilavgasbestämmelsernarätt prioriterats,
då tillverkaransvar och hållbarhetskrav viktigaär komponenter för att
förmå biltillverkarna bygga bilar utrustade med reningsut-att en
rustning håller under hela deras livslängd. EU har i medlem-som
skapsförhandlingarna förklarat bilavgasdirektiven inte omfattaratt
regler tillverkaransvar. De hindrar inte heller Sverige behållerom att
sitt med bl.a. krav hållbarhet,system på tillverkaransvar och åter-
kallelse, under förutsättning detta inte strider EG:s regleratt mot om
produktansvar och produktsäkerhet. Eftersom de reglerna intesenare
medför problem för Sverige, kunde frågan tillverkaransvaretom
avföras från förhandlingarna jfr Ds 1994:48. föregåendel avsnitt har
jag nämnt ambitionen inom EGatt är sådant skallatt ett system
införas i samband med direktivet med avgaskrav föratt 2000år antas.
Som medlem i EU bör det finnas goda utsikter aktivt verka föratt att
ett på detta område införs.gemensamt system
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förhandlingsuppgörelsen inteBilindustrin hänvisar till Sverige iatt
bilavgasom-uttryckligen från EG-reglernamedgetts något undantag på

särbestämmelser därför interådet. bibehållande dessaEtt ärav
förenliga medlemskap i EU.med ett

svenska tillverkaransva-här redovisat inom EU detJag har påsynen
för klarlåggande dennai medlemskapsförhandlingarna att ettret ge av

finns regler dettafråga. Så länge det inte några pågemensammasom
medlem i EUområde inom EG min bedömning den ävenär att som

avvaktan EG-lagstiftningbehålla tillverkaransvaret ikan etc. att en
EG-domstolen hari kraft. Vid medlemskap detärträtt attett som

friastrider bestämmelserna dentillverkaransvaretavgöra mot omom
utvidgat tillverkaransvarvarucirkulationen. frågaI ett m.m.om

betänkande. Eftersom jag i kapitelåterkommer jag i 5nästa tar upp
parallellimport kommer jag därfrågor direktimport och attom

sammanhang kanredovisa hur tillverkaransvaret i dessa lösas.

fåtillverkad i för fritt4.4 bilen EUMåste attvara
cirkulera

tekniska och administrativahar i det föregående redovisat deJag
områdetför fordon uppfyller EG:s bestämmelserkraven påatt som

fråga väcktestillträde till den svenska marknaden. Enskall som
fordonen ocksådetta betänkandemycket i arbetet medsent omvar
ifråga deni unionen för komma förskulle ha sitt attursprung

svensktför erhållaförenklade administrativa att ettprocessen
tillräckligt biltypen godkäntsavgasgodkännande eller det är attom

tillverkats iEG:s bestämmelserinom unionen och enligt men
exempelvis eller USA.Japan

med i EES-ländernaEnligt EES-avtalet det endastär varor ursprung
hänger medomfattas den fria rörligheten. Detta attsammansom av

tullunion bli falletkommerEES-samarbetet inte bygger på attsomen
utvidgat förstärkt frihandelsom-ochvid medlemskap år ettett utan

ochsina tullarfrihandelsområde avvecklarråde. I parternaett
motsvarandehandelsrestriktioner åtgärder medkvantitativa samt
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verkan t.ex. tekniska handelshinder inbördes behåller sinmen
handelspolitik länder står utanför s.k. tredjegentemot land.som
Denna ordning skulle tala för fordon tillverkas utanför EES-att som
området godkänts enligt EG-reglerna inte skulle kunnamen som
omfattas det förenklade förfarandet.av

Sverige litet land med ekonomi,Öppen beroendeett sinsom en av
utrikeshandel, för politik inriktad frihandel. Vårt deltagande ien
den ekonmiska integrationen i Europa och friare handel meden
omvärlden förutsättningär för skall kunna upprätthålla ochatten
utveckla välfärden. Det allmänna handelsavtalet GATT är det
centrala handelsorganet för internationella handelsförhandlingar och
för fastställande för internationella handelsförbindelser.av normer
Såväl Sverige EU och dess medlemsländer har anslutit sig tillsom
avtalet. GATT eftersträvar avveckling tullar och andraen av
handelshinder. Den grundläggande principen i GATT denmest s.k.är
mest-gynnad nationsprincipen MGN. Den innebär samtligaatt
GATT-medlemmar skall behandlas lika detnär gäller tullar och andra
handelsregleringar. Detta skulle tala för EG-godkända fordonatt
tillverkade utanför EES-området skulle åtnjuta fördelar i bl.a.samma
provningshänseende dem tillverkats inom området. Undantagsom som
medges emellertid från principen mest-gynnad nation för tullunio-om

och frihandelsområden artikel XXIV.ner
Eftersom frågan betydelse för hanteringen EG-ursprungetsom av

godkända fordon utanför EES-området väckts först i slutskedet av
arbetet med detta betänkande jag inte tidenattanser att tamogen
ställning i frågan. Jag därför återkomma med preciseringattavser en
i betänkande.nästa
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5 Direktimport, parallellimport och
tillverkaransvaret

5.1 Import bil enligt nuvarande systemav

5.1.1 Import bil tillverkarens ställföreträdareav av

Import fordon producerade i andra länder sker olika Detvägar.av
vanligaste förfarandet tillverkarenär har ställföreträdare i deatt en -
flesta fall generalagent- ombesörjer import, registrering ochen som
försäljning bilarna. Generalagenten ombesörjer garantiátagan-ävenav
det enligt bestämmelserna i bilavgaslagen, regelbunden service och
förpliktar sig för reservdelshållning erforderligatt utbild-svara samt
ning verkstadspersonalav m.m.

Det börjar emellertid bli vanligt biltillverkarna placeraratt en
generalagent för Norden eller för de delarnagemensam norra av

Europa i länderna i regionen, företrädesvisett i det land där denav
försäljningenstörsta sker. I det enskilda försäljningslandet finns enbart

teknisk representant.en
Oavsett biltillverkaren väljer sälja bilarna via generalagentattom en

eller teknisk i landet kräverutser bestämmelserna irepresentanten
bilavgaslagen denne solidariskt med tillverkarenatt sigåtar det
tillverkaransvar följer härav och behjälpligär vid s.k. recall-som
ärenden. Dessa ärenden berör tillverkarens åtgärder gentemot
bilägaren i sådana fall där bilar i samband med de olika typerna av
efterkontroller visat sig inte uppfylla de avgaskrav ligger tillsom
grund för svenskt godkännande jfr avsnitt 4.3.ett
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fordonIbruktagande1.2 av

godkänts viddet hai Sverige måstefår i brukfordonInnan tas enett
genomförakunnaregistreringsbesiktning. Föreller att entyp-

typbesiktningtillstånd tillgeneralagenten hatypbesiktning måste ett
identiska bilartypbesiktning kanEfterVägverket.utfärdas ensom av

inte behövaFördelen medbesiktning.i trafik ännu attsättas utan en
särskilt då serieruppenbar,fordon störrevarje enskiltbesiktiga är av

marknaden.introduceras påfordon skall
Övriga vilketregistreringsbesiktning,förblir föremålfordon

kraven påtekniskavarje fordon. Debesiktninginnebär separat aven
ibruktagandet lika.bilar i samband med är

enligtgodkändabilarEES-avtalet skall ärSom följd somaven
isäljaskunnajanuari 1995 ävenfrån den l70156EECdirektiv

för helfordons-inte någotfordon harSverige. ännuFör systemtunga
bestämmelser.nationellai ställetgällerutformas. Härgodkännande

förfarande införtsbilavgasförordningen hariändringarnaGenom ett
ifordon skall kunnaEG-godkända lätta sättasinnebär ävenattsom

ochfordonskungörelsenmedtrafik. arbete ävenEtt att anpassa
fördelEES-avtalet i denna pågår närvaran-tillbilregisterkungörelsen

s.k.EG-bestämmelsernaKommunikationsdepartementet.de inom om
gällertekniska kravdespecificerar endasthelfordonsgodkännande som

godkändaEG-bilarendastinnebärfordon. Detför lätta att nyanya
isäljasskall kunnahelfordonsdirektivetibestämmelsernaenligt

svenskaprovning.teknisk DeytterligareSverige krav påutan
reningsutrustningensmiljöklassning,bilarsförnationella avgaskraven

kravet påtillverkaransvaret representanthållbarhet och samt en
EEG-4.2.2i avsnittredovisatjagbetyderkvarstår. Detta attsom

avgasgodkännan-svensktförkompletterastypgodkännandet måste ett
de.
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5.2 Import bil fysisk för brukav egetav person

Import bil utanför de traditionella vägarna förenatär medav svårig-
heter. Sidoimporten medför ofta problem det gällernär styrkaatt att
de svenska tekniska kraven är uppfyllda, vilket i sin kan förorsakatur
höga kostnader för den importerar. Det gäller bl.a. de svenskasom
kraven reningsutrustningpå i princip desammaär bilarpåsom som

förs i landet via generalagenten. dvs. fordonstillverkarensom måste
intyga fastställda krav uppfyllda.åratt Detta kan svårt då bilenvara
brukats under längre eller kortare tid i land möjlighetett annat utan
för den enskilde tillverkaren kontrollera fordonet. huratt det har
brukats och hur föreskriven service utförts. Det saknas också uppgifter

den tidigare ägaren ändrat bilen i något väsentligtom avseende som
kan påverka trafiksäkerheten och miljön. Praxis bland tillverkare
varierar. Några utfärdar intyg varigenom de bekräftarett över-
ensstämmelse med fabriksny bil. Andra utfärdavägrar sådanaen att
intyg bakgrund Ivad jag anfört.mot av nyss

För begränsa den kommersiellaatt parallellimporten har Trafiksä-
kerhetsverket numera Vägverket och Naturvårdsverket meddelat
föreskrifter vad betraktaär import bil förattom som som egetav
bruk TSVFS 1990:37. SNFS 1992:12 MS:52.

Serietillverkat fordon iägs Sverige boende fysisk försom av person,
vilken det förtullats och anmälts till registrering i samband med
förtullningen och är begagnas här i landetavsett att ägaren.av

Vid förtullningen fordonet sker anmälan härom tillävenav en
bilregistret, varvid ägare måste importen förär bruk.uppge egetom
Bilen kan i samband härmed klassificerasäven flyttgods i de fallsom
ägar- och brukarkriterier för sådan införsel uppfyllda.är flyttsaks-En
bil behöver inte uppfylla tekniska krav övriga importeradesamma som
bilar. Däremot måste i vissa fall dispensavgift 0007 kr för lättaen om
fordon och 20 OOO kr för fordon erläggas. Tullverkettunga och
Vägverkets bilregister fordonetavgör kan importerat förom anses eget
bruk. Vid medlemskap i EU kommer detett nuvarande tullförfarandet
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jagRiksskatteverket harfordon falla bort.vid import att somav
försälj-hanteringenändringföreslagit iredovisat i kapitel 2 aven

Övriga åtgärder iuppbörd ellerförningsskatteuttaget någonattm.m.
Avgörandetbehöva ske vidtill införseln inte skall gränsen.anslutning

falla Bilregistret.uteslutande påkommer därför att
importerad förimporterad bil beslutatsAtt egetatt anse somvaraen

nödvändigafordonsägaren skallförofta förutsättningbruk är atten
fordonet skall kunna godkännaseller förfrån generalagentenintyg att

de. s.k. A-40 bestämmelser-bilavgaskontrollföreskrifternaenligt om
från reglerna generalagen-1992:12 MS:52.SNFS Detta avsteg attna

fordon intemed identiska gälleröverensstämmelseintygarten
undantagsregler.betecknastillverkaråtagandet. Detta system som

bruk får inte inom årbil förimporteratBilköpare eget ettensom
importerat fordon utnyttja dessaregistreringföregåendefrån ettav
import fordon ellerBegränsningen till årundantagsregler. ettav per

tillimportör fordonet har lettfysisk fårendast ståatt avperson som
dispensansfwkningar Vägverket.hos

finns detintyg kanfall godtagbarade inte någral presenteras
riksprovplatsBilprovning i sin egenskapalternativet SvenskABatt av

för bl.a.de fastställda kravenutföra kontrollför fordon kan atten av
uppfyllda.buller och bromsar äravgaser.

bruk införts ochbegränsning import förDen eget somsomav
bilinte får importerainnebär änatt permer enpersonsamma

fordon. Kontrol-antalet importeradetolvmånadersperiod har minskat
Ändras ägarförhållandenaBilregistret.inte sker vialen så görsöver att

registreringsbesiktningoch tidpunkten förförtullningstillfälletmellan
bruk.och får således inte ibilen inte kan godkännasinnebär det tasatt

vidprocedurenutfärdat rekommendationerministerråd harEU om:s
varitfordon tidigareoch registreringtypgodkännande av som

C28l88/ 9. syftar tillEU-land Dessaregistrerat i attett annat s.
bilardet enklare köpaparallellimportunderlätta göra attsamt

registrering bilar flyttarutomlands liksom det gäller närnär av man
ochingår också i EES-avtaletländer. bestämmelsermellan olika Dessa

med möjligheteri svenska reglernavid medlemskap EU. Deäven ett
för underlätta den importfullt tillräckligatill undantag får anses vara
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blir följden bl.a. fria rörlighet.som av personers
Frågan direktimport bilar har aktualiserats ånyoom av attgenom

Grekland har förbjudit import gamla dieseldrivna personbilar. Enav
uppdatering den nämnda kommunikationen C pågår inomav nu
kommissionen [DG XV konkurrens och DG lll industri]. Arbetet
är tämligen långt framskridet och kan förväntas förtydligande.ettge

För närvarande finns det inte EG-direktivnågot reglerar hursom
bilar i trafik inomsätts EU. Varje medlemsland hanterar därför denna
fråga sittpå Det innebärsätt. lösningareget väljs så de bäst kanatt att
införlivas med den övriga nationella lagstiftningen vägtrafikom-
rådet. Jag har funnit såväl enkla mycket kompliceradeatt som system
tillämpas. Enligt min mening föranleder därför EES-avtalet inte något
behov ändring de svenska reglerna detnär gäller importav av av
begagnade bilar.

5.3 Import bil på kommersiell basisav

parallellimport

Sverige har länge haft mycket höga bilpriser för bilar,nya men
framför allt på andrahandsmarknaden. Prisskillnaden i förhållande till
andra jämförbara länder tilluppgår mellan 10 000-30 000 kr för
bruksbilar och till 100än 000 kr för s.k. lyxbilar. Detta berormer på
dels tillverkare kunnatatt högre priser vid försäljningenta ut på grund

Sverige har särregleratt på området, dels bilhandelnsav kostnaderatt
och marginaler varit högre i Sverige.

Denna situation har skapat för kommersiellutrymme handelen av
nästan bilar vid sidan återförsäljarorganisationen. Nackdelennya av
med denna parallellimport har varit bilköparen fått heltatt en annan
produkt denän han sig köpa. Skillnaden mellantrott fordon med i

utseende kanstort beståsett olika garantiåtaganden isamma olikaav
länder och därmed kvalitetsskillnader de ingåendepå komponenterna,
utrustningspaket på bilen, vagnskadegaranti saknas regel ochsom
sämre rostskydd. Direktimport bilar täcks inte heller till-av av
verkarens avgasrelaterade åtagande kunden får själv stå förutan
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kostnaden. får emellertid ofta bättre produktKonsumenten en om
bilinköpet i Sverige försvarar för merkostnaden.sker som

Skillnaderna i kvalitetskrav fått myndigheterna försökahar att
bilarbegränsa den kommersiella parallellimporten. Antalet som

importeras till Sverige utanför generalagenturens organisation har
minskat Direktimporten bilar därunder de åren. Bilprov-senaste av
ningen utfört nödvändiga undersökningar och utfärdat intyg har
minskat från 000 bilar 1989 till 250 bilar 1993.under år år4strax ca

bilarAntalet vid förtullningen klassificeras yttgods uppskat-somsom
från Svensktill 10 000 enligt uppgift AB Bilprovning. Enårtas ca per

anledning till denna import har minskat delsäratt typannan av
ändrade regler för förmånsbilar. allmän lågkonjunktur.dels en

5.4 bilar tillverkaransvaretEgen import ochav

har i föregående avsnitt de olägenheterJag pekat på kan uppkom-som
för den enskilde bilägaren han eller hon väljer själv ellerattma om

via mindre importör bil i land. frågaseriös köpa Enett annat aven en
särskild betydelse i detta sammanhang de svenska generala-är om

hänsyn till tillverkaråtagande och hållbarhet skallmedgenterna
bekosta reparationer fordon inte köpt denne.ägarenett som av
Kostnader avgasreningens funktionför brister i i sådan bil ocht.ex. en

registreringsbesiktningenupptäcks vid kontroll- eller bör detsom
ankomma den enskilde bestrida.på att

Riksförbund har i skrivelse till utredningenMotormännens en
betonat det synnerlig vikt för konsumenterna och miljönär attatt av

bibehålls. befarartillverkaransvaret och avgasátagandet Man också att
parallell- och direktimport kan skapa problem det gäller tillämp-när
ningen EES-avtalet, dels vidhärav dels EU-medlemskap.ettgenom
Särskilt för kostnader i tilldessa importörer skall anslutningom svara

avgasreningsfttnktion.dåligen
undersökt möjligheten försäkra sig dåligaMotormännen har att mot

avgasreningssystem. antal försäkringsbolag visatVid kontakt har ett
intresse härför. Enligt kan det endast bli frågaMotormännen ettom
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mindre antal och engångspremie. Det bör enligt min meningen
överlåtas till försäkringsbolag och enskilda bilköpare eller deras
organisationer lösa frågan hur tillverkaransvaretatt skall kunnaom
upprätthållas för sådan importäven sker därsätt dettaänannatsom

kan utkrävas.ansvar
Då bilavgaslagstiftningen kompliceradär och svårtolkad behöver

potentiella bilköpare importera bil hl.a. från landattsom avser etten
inom EES-området saklig och korrekt information dels denom
praktiska hanteringen vid införseln, dels de övriga konsekvenser han
eller hon kan drabbas i form ökade kostnader. Jag tänker dåav av
främst tillverkaråtagandet. Jag föreslår därför Vägverket iatt ges
uppdrag fram nödvändigt informationsmaterialatt ta inför eventu-en
ellt Ökad privat och kommersiell sidoimport bilar från den l januariav
1995.
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Särskilda yttranden

1 Börje Henningssonexpertenav

Som styrmedel för bilföretagen certifiera och bilkonsumenter-att att
efterfråga bilar miljöklass l den föreslagnaäratt ändringenna av av

fordonsskatten alltför blygsam. Skall styrmedlet någon effekt krävsge
det minst fordonsskatten sänks till O kr och det gälleratt underatt
fordonets hela livslängd. Skatteförmånen för miljöklass 1-bilarna blir
då möjlig kommunicera till marknaden och det kan då möjligenatt ut

resultat det under det säljsnärmaste årenattge som ett tusenpar
miljöklass 1-bilar. Kostnaden för skatteförmånen bör täckas detav

skatteöverskott drygtpå 400 milj. kr miljöklassnings-stora som
redan statskassan. Ett överskottsystemet uppkommitgett trots attsom

skulle, enligt de bedömningarstyrsystemet gjordes innansom
införandet bli skatteneutralt.

För el-fordon jag det i dag alltför tidigtär införaattanser att
generella styrmedel. Fram tills väl utarbetad kravspecifikation fören
mil jö- och trafiksäkerhets- för andra viktiga funktionsegenskapersamt
fastställts bör utvecklingen och stimuleras redanstyras genom
etablerade vägar NUTEK och KFB. Generella styrmedelt.ex.som
måste bygga fastapå långsiktiga regler och utvecklingen el-fordonav
har inteännu gått så långt dessa möjligaär fastställa.att att nu
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2 Lars Näsmanexpertenav

kan betraktasantyds tillverkaransvaretI kap 4 separatettatt som
eftersomEES-avtalet,inte omfattasämnesområde, avsom

EGEU.regler inte finns inommotsvarande
Tillverkaransvaret ingetfelaktigt.detta ärJag ärsynsättattanser

bestämmelsernaintegrerad delämnesområde, ärutanseparat aven
tillverkaransvaret Bilav-Sverige reglerasavgasrening. I avom

förmotsvarandediskuteras regler6-8 §§. EGgaslagen Inom
inteavgasbestämmelser. Det går alltsågenerationinförande i nästa

delmomentenfrån de övrigafrågan tillverkaransvaratt separera om
avgasreningsbestämmelserna.i

skall1995-01-01 tillåtainnebär SverigeESS-avtalet att 0 m.
innebärCommunity acquis. Dettafri varurörlighet enligt att

tillskall kunna importerasenligt EG°s reglerfordon godkäntssom
EG-godkännandet skallSverige behövaSverige och säljas i utan att

teknisk ellerytterligare kravkompletteras i Sverige med av
skall således fordonVad gäller bilar, såadministrativ ettnatur.

avgasrening enligtavseendeinom EG medgodkäntssom
revideringar kunna8877 meddirektiv 70220 och senaste

i dettacirkulation i Sverige. Jagför friaccepteras samman-anser
uppfyllerBilavgasförordningen intejusteringhang att senaste av

EG-godkännande skallEGs regler, kräva att ettattgenom
därmedavgasgodkännande ochSverige till svensktkonverteras i ett

tillverkaråtagande och hållbarhetskravockså kompletteras med
enligt svensk modell.

följande:I avsnitt 4.2.1 anges

överensstämmelseiFör fordon skallatt ett anses vara
fråga kskall detEGs bestämmelsermed ettom svara

15613-direktiv 70enligt rådetshelfordonsgodkännande
EG
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tolkningJag denna direkt felaktig och saknarsnäva ärattanser
stöd i både EES-avtalet och EGs regler. föreligger uppenbar-Det
ligen felaktig tolkning vad direktiv 70156 direktiv,Dettaär.en av

också brukar kallas the framework directive, ärsom en ram
inom vilken samtliga deldirektiv utfärdats. inklusive EGs deldirek-
tiv avgasrening. Direktiv 70156 har funnits inom EG sedanom
1970, med helbilsgodkännande håller förstsystemet attmen nu
införas inom EG och blir obligatoriskt först 1998-01-01 och då för
personbilar. fordonFör pågår arbetet med revideringtunga av
direktivet i denna del.

Det således min uppfattningär EES-avtaletsatt text attom
Sverige skall tillåta fri cirkulation bilar godkänts enligtav som
EGs regler, innebär Sverige skall tillämpa EGs förprinciperatt
ömsesidigt godkännande fordon i den form de tillämpas idag.av
Detta speciellt viktigt medär tanke för k helbils-på att system s
godkännande inom EG inte finns utarbetade för andra fordons-ens
kategorier M1 personbilar.än
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3 Anders Rothexpertenav

Naturskyddsföreningen tuff och långsiktig lagstiftningattanser en
beträffande utsläppskrav för fordon viktig åtgärdär vägen moten

miljöanpassat tillDetta nödvändigt förärett transportsystem. taatt
och driva teknikutvecklingen miljömålså haratt uppsattavara en

chans uppnås. Något sker sig själv. Långsiktigheten äratt som av
väsentlig för skapa trovärdighet och stabilitet för marknaden.att

Miljöklassutredningens arbete har med tydlighet visat sådantatt ett
arbete längre möjligt. beror främstDetta utgången EU-är av
förhandlingarna. Resultatet blivit Sveriges handlingsfrihethar näratt
det gäller bilavgaslagstiftningen och möjligheten använda ekono-att
miska styrmedel härtill mycket starkt begränsad till förnackdelär
svenskt miljöarbete. tydligaste exemplet denna situationDet är att
försäljningsskatterabatten 000 kr för Mkl-bilarpå 4 bort förtas att

med rabatt den årliga fordonsskatten. berorersättas Detta atten
differentierad törsäljningskatt endast får riktad i EUmoten vara

beslutade framtida avgaskrav. försöka försäljningenAtt styra nyaav
bilar med hjälp fordonsskatten i stället för försäljningsskattenav
kommer tvekan ha mycket begränsad effekt.utan att en

En vingklippt bilavgaslag innebär trañkmiljö-försnävare ramar
arbetet och medför lyftas fram förandra styrmedel måste hårdareatt

trafikens negativa miljtäeffektei skall kunna minskas tillräckligt. Iatt
praktiken innebär drivmedelspris miljözoner.det åtgärder ochtypenav

Naturskyddsföreningen vidare upplägget föreslagnaattanser av
ändringar i miljöklassystemet direktiven denalltför hårt bunditatt
särskilde utredaren vid självfinansierande och statsñnansiellt neutralen
princip. binder förhand den framtida för-På så sätt man upp
säljningen storleken rabatten fordonsskattenpå på bestämsattgenom

prognosisterad försäljning. bliEtt sådant tenderar lättsystem attav en
självuppfyllande och har därmed förlorat den dynamik kan finnassom
i väl utnyttjat miljöklassystem dock i baserat påett ett system
fordonsskatten. Vägledande bör i stället de miljömål skallvara som
klaras till för samhället så låg kostnad möjligt.en som
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Vid behållandet nuvarande förslag bör det framräknade under-av
laget, 20,3 Mkr hasen för förslagenutgör användas tillsom en
minskning fordonsskatten för styreffektengöra något större;attav
dvs. från föreslagna 300 kr fordonår och till 400 kr. tillPengarper
stimulans el- hybridfordonoch hämtas från den dryga 400 Mkrav pott

finns tack obalansen i försäljningen Mkl respektive Mk3-som vare av
bilar fram till nu.
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:64
Vidareutveckling med miljöklasser forsystemet bilarav
m.m.

Dir. 1993:64

Beslut vid regeringssammanüâde1993-05-27

Chefen för Miljö och naturresursdepartementet,statsrådet Johansson,
anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkalla:att med uppgiñen överatt se
miljöklassystemet för bilar med tillhörande för ekonomiskasystem
styrmedel och utarbeta underlag för bedömningett hur vidare-ettav
utvecklat skall kunna utformas.system

Utredaren skall också överväga vissa frågor tillverkaransvar,rörsom
underhåll, reservdelar, tillbehör och skattedifferentiering för dieselbränslen.

Bakgrund

I 199293: 179 åtgärder klimatpåverkan anförsprop. mot detom attm.m.
nuvarande med miljöklasser för motorfordonsystemet bör vidareutvecklas.

Nuvarande system

Ett med miljöklasser differentieradeochsystem försåljningsskatter för
bilar introducerades i Sverige den julil 1992. Miljöklassystemet avser
bilar från och med 1993 års modeller. bilavgasförordningenI 1991:1481
definieras miljöklasser. Miljöklass 3tre de grundläggande,motsvarar
obligatoriska kraven och klasserna2 och l innehåller successivtsträngare
krav. För påskynda introduktionen fordonatt uppfyllerav som mer
långtgåendemiljökrav har försåljningsskattendifferentierats mellan de olika
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försäljningsskatten intedendock beslutatRiksdagen harklasserna. att nya
års modeller.tidigarefordon 1993ochskall tas tungaut av

Skäl till Översyn

vidareutveckla medochskäl till överfinns flera systemetDet att senu
vidareutvecklaskäl behovetmiljöklasser. Ett är systemet ettatt somav

närmandeskål Sverigesstyrmedel. ärverkningsfullt miljöpolitiskt Ett annat
till EG.

samarbetsområdetekonomiskaeuropeiska1991922170 detI omprop.
miljöklassemai svenskakravnivåema deavsiktendetEES är attattanges

bibehållenmöjligt meddär såEG-regler årtill kommandeskall anpassas
miljöambition.

vissainnebärområdeEG-direktiven dettagällandeDe nu
ekonomiskanationellt användamöjlighetendet gällerbegränsningar när att

fordon. Begräns-introduktionenpåskyndastyrmedel för att renareav
EG-kommissionens förslag tillisärskilt tydligtmarkeratsharningama

kraft 1996.i årpersonbilar trädafördirektiv för avgaskrav avsett att
begränsningarovisst hur dessainte varför det ärFörslaget är ännu antaget,

Sverige har idirektivet. deslutligaformuleras i detkommakan att
inletts begärthar äveni EGförhandlingar medlemskap attsom nuom
ekonomiska styrmedel.effektivamedfortsättningsvis hakunna ett system

utformningenpåverkaförhandlingarna kommer ettResultatet att avav
miljöklassystem.svenskt

förolika verka detambition på sättregeringensSamtidigt det attär att
möjligt pådetgörinom EG utarbetas att ettgemensamtsystemsomett

uppfyllerbilarintroduktionenstimuleraverkningsfullt sätt somav
utvecklingeninflytandeMöjligheterna ha överlångtgåendemiljökrav. att av

berettssvenskinom ökatbilavgasreglema EG har expertatt engenomnu
för bilavgaser.i EG-kommissionensmöjlighet delta expertgruppatt

för personbilarmiljöklassningssystcmetl det svenska motsvarar, som
avgaskraven.obligatoriskagrundläggande,miljöklass 3 denämnts,nyss

1994federalt i USA ochinförskravMiljöklass 2 demotsvarar som
EmissionTransitionalkravnivån Lowmiljöklass införda TLEVl den

skall del1994 års modellerVehicles i Califomien. Från aven
Liknandeenligt TLEV.Califomien uppfylla kravennybilsförsäljningen i

klarasi ntiljöklass 1 kanlastbilar.klassindelning för lätta Kravengäller
Enligtsvenska marknaden.i finns densådana bränslen dagmed som
elbilarför fordon skall19909l:l56 miljöklasserproposition nya m.m.om
någotdå inte fannspropositionen dethänföras miljöklasstill I attangavs

mycket låga utsläpp,miljöklass för fordon medsärskildbehov menav en
i framtiden behövamiljöklassindelningen kanintedet kunde uteslutasattatt

utökas.
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Hållbarhet och tillverkaransvar

De bilavgasreglemasvenska ställer avgasreningenshållbarhetkrav
med för tillverkaren uppfylls angivenavgaskraven under delattansvar en

bilens livslängd. miljöklass 2 tillverkaransvaretI l och har utvidgats tillav
större del bilens livslängd fordon.det gäller lätta Frånnären av

miljösynpunkt det viktigt avgasreningenär fungerar väl under bilensatt
hela livslängd. kan tillgodosesDetta det ställs krav såvälattgenom
tillverkare bilägare.som

Regler tillverkaransvar har förutsatts kunna behållas såväl enligtom
EES-avtalet vid svenskt imedlemskap EG. fråga harDennaettsom
behandlats i 199192:l70, del bilaga modifieringIII, 13. En deprop. av
regler gör det möjligt utkräva bör dock övervägas medatt ansvaretsom
hänsyn till de allmänna reglerna i EES-avtalet och EG-rätten. Vidare
behöver omfattningen gällervad avgasrelaterade delaransvaretav
preciseras.

Reservdelar och tillbehör

En grundtanke i de svenska avgasreglema långtgående till-är ett
verkaransvar. Enligt ll § bilavgasförordningen 1991:1481 gäller till-
verkarens bara vidägaren utbyte utsläppsbegränsandeansvar om av
anordningar inte anskaffar delar från miljösynpunkt är sämre än desom
delar bilen medutrustad dennärsom var var ny.

För säkerställa avgasreningen fungerar enligt vad iatt att som uppges
samband med avgasgodkännandet har Naturvårdsverket angivit i sina
föreskifter A40 bils utrustning och injustering i avseendenatt en
väsentliga från utsläppssynpunkt inte får awika från den specifikation som
gäller för aktuell avgasgodkând motorfamilj och fordonstyp. Vidare skall
utrustningen i funktionsdugligt skick.vara

Naturvårdsverket lämnade den 14 september 1990 regeringens
uppdrag förslag till hur för avgasgodkännandeett ett system av
avgasrelateradekomponenter och tillbehör skulle utformas.kunna Systemet
skall säkerställa kraven i bilavgaslagen och bilavgasförordningenatt
uppfylls även andra komponenter originaldelarän används. Fleraom
remissinstanser ansåg för komplicerat och dyrbart.att Avsystemet var

skäl tyckte inte heller Naturvårdsverket borde införas.samma att systemet
Det finns inte några EG-regler för avgasrelateradekomponenter och

tillbehör. Tyskland har dock nationella regler liknar Naturvårdsverketssom
förslag. genomgångEn hur Sveriges tillnärmande påverkarEG gällandeav
svenska förregler avgasrelateradereservdelaroch tillbehör behövergöras.

förstaDe katalysatorbilama omfattas tillverkaransvaret i Sverigesom av
börjar signärma den ålder då tillverkaransvaret upphör. Undersökningar
har visat många katalysatorer inte håller under bilens hela livslängd.att
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bilen kostnaden förNär inte längre omfattas tillverkaransvaret drabbarav
många fall kostsamt, ochkatalysazorbytebilägaren, ikatalysator ârByte av

särskilt för hurhållasict läget kostnadernakan Ett systemattM nere.
bibehållen ställas utbyteskata-krav e iniljöambition skall kunna

därför angeläget.i originalutförande,lysatorcr. behöver ärdeattutan vara
möjligtfrån flera håll önskemål det skallDet har attattrests varaom

fordonstypen. kansälja inte ingår i avgasgodkända Dettillbehör densom
därför för förenklat god-finnas anledning försöka hitta formeratt
kännandetörfarande för bilar avanceradför utrustning avseddär utansom

omfattas tillverkaransvaret.avgasrening eller inte längre avsom

Övriga frå gor

utredningen1992932192 dieseloljeskattI sänkt attangesprop. om m.m.
l992l93zl79miljöklassning fordon aviserats i prop. omom av som
användningenklimatpåverkanåtgärder skall övervägamot om avm.m.

blytillsatser undvikas skatte-i bensin helt bör kunna samt om
differentieringen miljöklasser beträffande dieselbränslenmellan olika

blytillsatser redan behandlatsbehöver justeras. Frågan har avom
föreslå miljöklasser förNaturvårdsverket redovisningeni uppdraget attav

skattedifferentieringen förbensin. utvärdering medEn systemetav
dieselbrânslen dock angelägen.är

Uppdraget

i sinsärskild tillkallas för miljöklassystemetEn utredare bör överatt se
styrmedel och förhelhet med tillhörande för ekonomiska attsystem

skallvidareutvecklatutarbeta underlag för bedömning hur systernettett av
frågorutformas. också vissa rörkunna Utredaren skall överväga som

skattedifferentieringtillverkaransvar, underhåll, reservdelar, tillbehör och
Sveriges förhandlingarför utgångspunkt idieselbränslen. Med resultatet av

uppgifter:ingå följandemedlemskap i i uppdragEG bör utredarensom
överväga hänsynstagandekomplettering miljöklassema medavom en

från olikaverkningsfullt ochtill koldioxidutsläpp år ettav
minska dessautsläppekonomiskt försvarbartutgångspunkter sätt att

föreslå sådanakompletteringar.i så falloch
överväga kompletteras meddefinitionen miljöklassema böravom

skadliga detill utsläpp andra änhånsynstagande ämnen somav
kompletteringar.i så fall föreslå sådanai dag ochregleras

överväga miljöldassystemet medkompletteringhur enen av
miljöloav kan skelångtgåendeeventuellt fler med mycketmiljöklass

introduktionen fordonför påskyndaidel attett avprogramensom
låga varmed i första handmycket utsläpp, avsesgenererarsom
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fordon inte drivs med bensin förslag tilleller dieselolja. Ettsom
definition sådan miljöklass såeller isådanamiljöklasser börav en
fall lämnas.
Ovcrvñga4. hur avgasreningens funktion livslängdbilens helaunder
skall kunna säkerställas kombinationlämplig avgenom en
hállbarhetskrav tillverkaransvarmed i miljöklassema ökatoch ett

för bilägaren tillunderhålla bilen. for stimuleraMetoderatt attansvar
underhåll äldre fordon bör studeras.av
Skissera olika förslag till lösningar till fungerakansystem som som
verkningsfulla miljöpolitiska förslagenstyrmedel och där kan
användas expertdiskussionerunderlag i inom för EES-som ramen
avtalet och vid framtida diskussioner inom EG om gemensamma
regler. Medlemskapsförhandlingama därvid följasbör noga.
Föreslå utformninglämplig reglernade svenskaen av om
tillverkaransvar med till eventuellthänsyn EES-avtalet och ett
medlemskapi EG.
Överväga forslagoch lämna till hur med påkravett system
avgasrelateradereservdelar och tillbehör bör utformas, särskilt i fråga

utbyteskatalysatorer och med särskild hänsyn till konsekvensernaom
tillnärmande EG. Förslagets konsekvenser för den svenskaettav

bilavgaslagstiftningens regler för tillverkaransvar därvidskall belysas.
Föreslå förenklat godkännandeförfarandeför tillbehör avsedda förett
bilar inte har avancerad avgasrening eller inte längresom som
omfattas tillverkaransvaret.av
Utvärdera med miljöklasser för dieselbränslenhur harsystemet
fungerat skattedifferentieringen olikaoch mellanöverväga om
miljöklasser justeras.behöver

De lämnade förslagen utformas så de inte innebär sänkningbör att en av
Sveriges ambitioner miljöområdet. ekonomiska konsekvensernapå De av
lämnade förslag redovisas. gällerskall analyseras och såväl deDetta
samhällsekonomiska effekterna i effekterna för myndigheter,stort som
tillverkare, importörerdistributörer användare. Förslag lämnassamt som
skall utformas främjassådant enkelhet i regelsystemet ochsättett att att
administrationen underlättas. Om genomförande förslagen förutsätterett av
ändringar i lagar förordningar, redovisningen innehållaberörda och bör
förslag ändringar.till sådana

Tidsplan, arbetsformer m.m.

NaturvårdsverketUtredningsarbetet skall i samverkan med ochske nära
organisationer. samordnasmedandra berörda myndigheter och Arbetet bör

utredningar inom skatteonuådet berör detta område. Arbetet skallde som
beträffande 3 5 underdärutöver samordnas särskilt punkterna och
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ovanstående rubrik utredningenUppdraget med 1993:01K attom
begränsa koldioxid från trafiken.utsläppenav m.m.

Utredaren skall lämna delredovisning den del uppdraget rören av av som
miljöklasser för bilar med tillhörande för ekonomiska styrmedelsystem

den 31 december 1993. Delredovisningen skall innehålla de delarsenast
möjliga redovisa iär med hänsyntill läget EG-förhandlingama ochattsom

utvecklingen i SlutredovisningEG. hela uppdraget bör lämnas senastav
30 juniden 1994.

För utredaren bör gälla regeringensdirektiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredningsförslagensutredare inriktning 1984:5,dir.om
angåendeEG-aspekter i utredningsverksamhetendir. 1988:43 samt attom
redovisa regionalpolitiska konsekvenserdir. 1992:50.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Miljö- och naturresursdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med uppgift miljöklassystemet För bilaröver medatt se-

förtillhörande ekonomiska styrmedelsystem m.m.,
besluta sakkunniga, sekreterare biträdeochatt experter, annatom

utredaren.
Vidare hemställerjag regeringenbeslutar kostnadernaskall belastaatt att

tjortonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandensövervägandenoch bifaller hans
hemställan.

Mi1jö- och naturresursdepartementet
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Kommittédirektiv

1994:37Dir.
Tilläggsdirektiv särskilde M 1993:08till den utredare som

miljöklasseröver med for bilarsystemetser m.m.

Dir. 19534137

regeringssammanträdc 1994Beslut vid den 28 april

Sammanfattning uppdragetav

Utredaren vidareutveckla miljöklasser föruppdrag medmed :att systemet
bilar 1993:08 får till uppgift fram förslag sänktM läggaattm.m. om en
årlig fordonsskatt för fordon i miljöklass förslag till stöd förlätta 1 ettsamt
fordon mycket högt ställda miljökrav.mötetsom

Bakgrund

Från och med 1993 árs fordon dvs. personbilar,modeller gäller för lätta -
lätta lastbilar och bussar indelning skall i miljöklasser ochlätta skeatt en-

försäljningsskatten för fordonen differentiems. Skatten för fordon iatt
miljöklass 1 fordon000 kr lägre för fordon i miljöklass iär 4 än För
miljöklass 3 ytterligare 2 000 i försäljningsskatt.betalas kr

Ett medlemskap i medför de utformningenEU regleratt om av
ekonomiska styrmedel gäller enligt IEC-direktiven bilavgaser skallsom om
tillämpas Sverige. viktig bestämmelse därvid lägreEn är attav en
försäljningsskatt förbara får tillämpas för fordon uppfyller standardsom en
avgasrening inom gemenskapen. får konsekvenserbeslutats Detta närsom
det gäller de för fordon i miljöklass finnssvenskareglerna lätta Det ännu
ingen EG-standard för bilar med så låga de gränsvärdenutsläpp, utan m.m.

gäller för miljöklassen har hämtatsfrån Kalifornien. kan inte hellerDetsom
förväntas beslut nivå föreEEG-standarder denna beslutasatt ettom
medlemskap. Enligt de planer finns skall avgaskravbeslutassom nyanu

den 30 1996juni och börja tillämpas är 2 000. betyder deDettasenast att
svenskareglerna skatteförmäncr för lätta fordon i miljöklass l måsteom



Bilaga 2 1994:111sou

utformas tilltiden från medlemskap dessdet gällersätt när ettett annat
beslut har fattats de EG-kraven.att om nya

nåddes i decemberI samband miljöfrågomamed uppgörelseatt en om
1993 i medlemskap i konstateradeled förhandlingarna EUett ettsom om
regeringendärför med miljöklasserden utredare över systemetatt som ser
borde få i förslag till åtgärder kan denuppdrag lämna ersättaatt som

linjedifferentierade fordonen. iförsäljningsskatten för de aktuella Detta år
förhandlingarnamed uttalandet i regeringsförklaringen år 1991 Sverige iatt

tillämpadesvenskt i utgå från högstamedlemskap EG skulle attom
ambitionsnivå miljöområdet.skall gälla

Uppdraget

Utredaren får till uppgift till denlämna förslag åtgärder kan ersättaatt som
begränsning i det nuvarande miljöklassystemet eventuellt ettsom
medlemsskapmedför i angivet omfatta:hänseende.Förslagenbörnyss

sänkning uppfyllerden löpande beskattningen för lätta fordonen av som-
kraven i miljöklass

för till sådanafordonstöd med mycket låga utsläppett system som avses-
i punkten 3 i utredarensursprungliga uppdrag.

utgångspunktEn bör den ökning kostnader dessaatt statensvara av som
förslag medför skatteinkomster blir följdenskall de ökademotsvarasav som

skatterabatten försäljningsskatten för fordon iinte kan lämnasattav
miljöklass 1996.l under tiden den januari 1995 den 30 juni Förslagenl -
bör utformas i överensstämmelsemed EGzs regelverk.

Tidsplan

I stället för vad följandesågs i utredarens ursprungliga direktiv börsom
gälla beträffande tidpunkterde då redovisas.uppdraget

Om utredaren ñnner ändringar i krävsde gällande svenskareglernaatt
med hänsyntill i förslagEES-avtaletoch eventuellt medlemskap EU, börett
till sådana ändringar lämnas 15 juli 1994. gällerden Detsammasenast
redovisningen uppgifterna Slutredovisningenligt tilläggsdirelrtiv.dessaav

uppdragetbör lämnas den 31 oktober 1994.senastav

Miljö- och naturresursdepanementet
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Förteckning aktuellaöver EG-rättsakter

370 L 0156: Rådets direktiv 70156EEG den 6 februari 1970av om
tillnärmning medlemsstaternas lagstiftning typgodkännandeav om av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon EGT L 42,nr
23.2.1970. i1 dess lydelse enligts.

l 72 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Storbritannien
EGT 73,L 27.3.1972. 115nr s.
378 0315:L Rådets direktiv 78315EEG den 21 decemberav
1977 EGT L 81. 28.3.1978, 1nr s.
378 0547:L Rådets direktiv den 12 juni 1978 EGT L 168,av nr
26.6.1978. 39s.
1 79: Anslutningsakten för Grekland EGT 291, 12.11.1979,nr s.
108
380 L 1267: Rådets direktiv den 16 december 1980 EGT Lav nr
375, 31.12.1980, 34s.
l 85 Anslutningsakten för Spanien och Portugal EGT 302,Lnr
15.11.1985, is.211
387 L 0358: Rådets direktiv den 25 juni 1987 EGT L 192,av nr
11.7.1987, 51s.
387 L 0403: Rådets direktiv 87403EEG den 25 juni 1987av om
tillägg till bilaga direktiv1 70156EEG tillnärmningom av
medlemsstaternas lagstiftning typgodkäiznande motorfordonom av
och släpvagnar till dessa fordon EGT 220,L 8.8.1987, 44.nr s.
392 0053:L Rådets direktiv 9253EEC den 18 juni 1992 EGTav

L 225, 10.8.1992, 1nr s.
393 0081:L Kommissionens direktiv 9381EEG den 29av
september 1993 EGT L 246, 23.10.1993, 49nr s.
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februari 197070157EEG den 6direktiv370 0157: RådetsL omav
ochtillåten ljudnivålagstiftningtillnärmning medlemsstaternas omav

6. dess23.2.1970, i42.EGT 1for motorfordon s.avgassystemet nr
lydelse enligt

29den9381EECdirektivKommissionens0081:393 L av
49.23.10.1993,264,EGT1993 Lseptember s.nr

73350EEG den 7direktivKommissionens0350:373 L av
332211.73,321,1973 EGT Lnovember s.nr

8 197777212EEG dendirektivRådets0212:377 L marsav
3312.3.1977,66,EGT L s.nr

april8l334EEG den 13direktivKommissionens381 0334:L av
6L131,18.5.1981,EGT1981 s.nr

juli84372EEG den 3direktivKommissionens384 0372:L av
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