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Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Genom beslut den 22 april 1993 bemyndigade regeringen chefen för
Kommunikationsdepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt en

fram samlat förslag till åtgärderatt ta kanett reducera trafikenssom
utsläpp koldioxid Enligt direktiven skall kommittén ocksåav m.m.
utreda förutsättningarna för införa miljözoner i vissa föratt tätorter
fordon med nollutsläpp. Kommittén skall enligt dessa direktiv klarvara
den 1 juni 1994.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 14 maj 1993av som
ledamöter professor Lars Nordström, tillika ordförande, generaldirek-

Agnetatör Dreber, professor Arne Jernelöv och direktör Nils Erik
Åhmansson. Som biträda kommittén förordnadesexperter att samma
dag kammarrättsassessor Agneta Bergqvist, kammarrättsfiskal Tomas
Dahlman, avdelningschef Carl-Johan Engström, avdelningsdirektör Jan
Karlsson, avdelningsdirektör Gunnar Kinbom, direktör Olof Nordell
och departementssekreterare Claes Unge. Som förordnadesexperter
också den juni 19934 civilingenjör Bengt Skagersjö och den 18 augus-

1993 departementssekreterare Harald Perby.
Till sekreterare förordnades den 13 maj 1993 avdelningsdirektör

Göran Friberg, den 2 juli 1993 forskningsledare Per-Ove Hesselborn,
den 9 augusti 1993 hovrättsassessor Anita Seveborg och den 18 augusti
1993 planeringschef Mats Henriksson. Berith Kindgren vid Kommuni-
kationsdepartementet har biträtt sekretariatet vid redigeringen be-av
tänkandet.

Kommittén beslöt Trafik- och klimatkommittén.att anta namnet
Regeringen beslöt den 17 1994 kommittén tilläggsdirek-attmars ge

tiv med följande uppgifter:

utreda förutsättningarna för lämna förslag hur kollektivtra-samt om-
fikens konkurrenskraft kan stärkas

utreda för- och nackdelarna med sektorsspecifika miljömål för trans--
portområdet lämna förslag till tidsmässigt anpassadesamt miljömål
för trafikslag för arbetet både kortpå och lång siktresp.

utreda och lämna förslag till åtgärder syftar till klarläggaattsom-
och befogenheter mellan myndigheterna i frågoransvar rörsom

detta omrâde.
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Sammanfattning

Många städer har problem miljöstörningarmed framför allt istora
centrumområden. gällerDet bl.a. störningar luftförore-buller,som
ningar och trängsel. Dessa miljöstörningar mycketorsakas tillnumera

del trafiken. Andelarna kommer från varierartrafikenstor av som
vilkenberoende på störning det gäller. Inom kom-centrumområdeett

70-80 % kväveoxiderna från trafiken och i enskilda gaturummer ca av
90 %. Miljöstörningarna leder till hälsoproblem luftvägsin-över som

fektioner, ökad risk för och allergier bullerproblem. Detsamtcancer
finns forskningsresultat visaräven vissa dessa problem ärattsom av
allvarligare från hälsosynpunkt vad hittills harbedömts.än Dettasom
lett till forskare vid Institutet för miljömedicin rekommenderatatt att
gränsvärdet för kvävedioxid bör sänkas med 20 %.

Om trafiken medför störningar i handområde det i förstaärstora ett
väghållaren och kommunen har för vidta åtgärder.ansvaret attsom
Genom EES-avtalet tidigarede riktvärdena för svavel-är kvävedioxid,
dioxid och gränsvärden. Detta innebär överskridandesot attnumera
skall till Naturvårdsverket i sin redovisa tillskallrapporteras tursom

överskridandeEU. innebär det skall föråtgärdsplanupprättasatt atten
få de skadliga nivåerna. Formerna för detta regleras i detnärmarener
förslag till miljöbalk lagrådet för närvarande behandlar.som

De åtgärder kommun i dag kan vidta för förbättra miljö-attsom en
förhållandena i centrumområden framför allt införandeär gågator,av
trafikregleringar och förbud vissa dieselfordon. enkät tillEnmot tunga
31 kommuner visar kommuner hållermånga ellerpå över-stora att

införaväger förbud fordon enligt regler inuvarandeatt mot tunga
vägtrafikkungörelsen många förbud också kunnabörsamt att attanser
införas för övriga fordon lätta lastbilar och bussartyper samtav som
personbilar.

Kommittén bedömer inte nuvarande åtgärdsmöjligheter tillräck-som
liga för det skall uppfyllagå kraven på god livsmiljö i städer-att att en

centrumområden.nas
Kommittén miljözon bör beteckna område i tätortatt ettanser en

särskilt känsligtär för störningar från trafiken restriktio-och därsom
för trafiken skall Genomgälla. införande fordonförbud förner av
inte uppfyller vissa miljökrav kan störningarna minska. Styrningensom
miljövänligare fordon kan också få betydelse i perspek-störremot ett

tiv.
förslagDet till miljöbalk under lagrådsprövning föreslårärny som

begreppet miljökvalitetsnorm införs. föreslås följdänd-Det ocksåatt
ringar i plan- och bygglagen PBL innebär översiktsplan skallattsom
redovisa hur kommunen uppfylla miljökvalitetsnormer enligtattavser
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miljöbalken. Därigenom kommer det, dessa lagändringarom genom-
förs, finnas möjlighet lämplig koppling till miljözons-göraatt atten en
begreppet. Miljöstörningarnas omfattning, avgränsning berörtav om-
råde, avvägningar till andra planförhållanden och samråd kan då ske
enligt dessa lagregler.

Kommittén föreslår möjligheten enligt vägtrafikkungörelsenatt att
förbjuda fordon inte tillhör viss miljöklass särskilt miljökärlsligaisom
delar miljözon utvidgas tilltätorter omfatta alla bilar.att typerav av
Vid införandet skall samråd med berörda ske och det skall görasparter

konsekvensbeskrivning. Avgränsningen miljözonsområdet före-en av
slås ske i kommunal översiktsplan. Miljözon får då införas ettom
område i kommunal översiktsplan särskilt känsligtavgränsats en som
för störningar från trafiken med hänvisning till miljökvalitetsnormeratt
enligt miljöbalken överskrids.

Kommittén har det kompletterande åtgärd tillövervägt om som en
förbud kan avgifter för bilar framförs inom miljözon.tas ut som en
Kommittén har därvid kommit fram till det fördel såatt vore en om
kunde ske. Avgiften bör kunna differentieras efter fordonens miljö-
klasstillhörighet. Om avgift kopplasskall till begreppet miljözon såen
måste det först finnas föreskrifter miljözon fårnärgemensamma om
införas. En koppling till den eventuellt kommande miljöbalken och
PBL kan komma lösa detta. Vidare kommittén det äratt attanser en
förutsättning kommunen den förfogar styrmedlet.är Detöveratt som
måste då utformas avgift. Det krävs också kommunen kanattsom en
ha hand övervakningen antingen elektroniskt övervaknings-om genom

eller kommunala trañkövervakare med befogenhetsystem attgenom
fordon för kontroll. Kommittén återkomma med för-stoppa attavser

slag till lagstiftning kommunal avgift för fordons tillträde till miljö-om
zon.
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Summary

Many and cities have serious environmental above allproblems,towns
in central These problems include noise, air pollution andareas.
congestion, theyand much due vehicular traffic. Thetoare very

nuisance value of traffic varies, the ofdependingpercentage typeon
disturbance involved. About 70 80 % of nitrogen oxides in centralor a
urban from traffic, than 90 % in individual streets.area come more
These environmental disturbances lead health problems suchto as
bronchial infections, elevated risk of acousticand allergies, andcancer
disturbances. There also findingsresearch showing ofthatare some
these problems serious in health hithertothan has beentermsare more
supposed, and this has led researchers the Institute of Environmentalat
Medicine recommend 20 % MAC reduction for nitrogen dioxide.to a

traffic serious disturbances in actionremedialcauses an area,
primarily the responsibility of the road administration and the
municipality. Under the EEA Agreement, former forguide values
nitrogen dioxide, sulphur dioxide and values. Thislimitsoot are now

that transgressions have be Nationalreported theto tomeans
Enviromnental Protection Agency, which in themturn tomust report
the EU. Transgression that action plan be fordrawnmustmeans an up
reducing the harmful levels. Procedures for this closelyare more
defined in the draft Environmental Code which beingpresentat
studied by the Council Legislation.on

The main which municipality take fortodaymeasures a can
improving environmental conditions in thecentral areareas
introduction of pedestrian traffic regulation exclusionand theStreets,
of certain heavy diesel vehicles. A questionnaire of 31 largesurvey
municipalities has revealed that of them in the ofmany are process or

contemplating introducing bans heavy vehicles in accordanceare on
with the existing provisions of the Road Traffic Ordinance, and that

of them also favour of excluding other of vehicle,many typespowers
such light lorries and buses, wellas as as cars.

CommitteeThe does believe the existing faculties sufficientbenot to
for meeting the requirements of good living environment in centrala
urban areas.

The Committee takes the view that environmental zone should
designate in urban community which particularly sensitivean area an

disruption by traffic and where traffic be restricted. Theto to
exclusion of vehicles meeting certain environmental requirementsnot

reduce the disturbances. Steering towards environmentcan more
friendly vehicles also be of importance in wider perspective.can a

l4-0846-
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The draft version of Environmental Code being studiednowa new
by the Council of environmentalLegislation introduces the concepton
quality knock-on thestandard. also amendments toproposes
Planning Building PBL, the effect that comprehensiveand Act to a
plan indicate how the municipality intends conform themust to to
environmental quality standards deñned in the Environmental Code. If,
then, these amendments enacted, appropriate linkage with theare an
environmental will become possible. The definition ofconceptzone
environmental disturbances, the delimitation of the affected,area
harmonisation with other planning conditions and consultations will
then be possible under these provisions.statutory

The Committee recommends that the faculty, under Road Trafficthe
Ordinance, of excluding vehicles belonging certainnot to a
environmental class from urban of outstanding environmentalareas
sensitivity environmental zones be expanded include vehiclestoso as
of all kinds. consultationsImplementation be accompanied byto
with the parties affected and impact be prepared.assessment toan

proposed that the environmental be defined in municipalzone a
comprehensive The environmental introducedplan. then bezone may

special has been in municipaldesignated comprehensivea area a
plan being especially sensitive disturbances from traffic, withtoas
reference the environmental quality standards of the Environmentalto
Code being satisfied.not

The Committee has considered the possibility, adjunct toas an
prohibitions, of levying charges vehicles driven withinon an
environmental and has the conclusion that would betozone, come

advantage this could be done. should be possible for the chargean
be differentiated according the environmental Classification ofto to

vehicles. charge be with thelinked environmentaltoa zone
will firstthen there have be provisions whenconcept, to tocommon as

enviromnental be introduced. This point be solvedan zone may may
by linkage Environmental Codewith the contemplated and PBL.now
Furthermore, Committee considersthe essential for this instrument

be municipally controlled, which thein will have taketo tocase
form of charge. will also for municipality bebe the toa necessary
able take charge of Surveillance, either by of electronicto means
Surveillance by empowering municipal traffic wardenssystems toor

and inspect vehicles. The Committee intends later withstop to return
draft legislation concerning municipal charges for the admission of

vehicles environmentalmotor to zones.
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1 Kommitténs direktiv och
tolkning uppdragetav

direktiven dir.I 1993:40 kommittén skall förutsätt-utredaattanges
ningarna för införa miljözoner i vissa för fordon med noll-tätorteratt
utsläpp.

Begreppet miljözon finns inte definierat i lagstiftning. Detnågon
brukar användas benämning på tätortsområde där kommunenettsom
enligt vägtrafikkungörelsen 1972:603 får förbjuda trafik med tunga
dieseldrivna fordon inte uppfyller särskilda miljökrav. Kommitténsom

miljözon bör beteckna område särskiltatt tätort ärettanser av som
känsligt för störningar från trafiken och där restriktioner trafikenför
skall gälla. Miljöstömingarna kan omfattakomplex ochnaturvara av
buller, trängseleffekter, skador byggnadsmaterialpåavgaser, m.m.

Kommittén har tolkat direktiven den skallså vilkaprövaatt styrme-
del kan användas för minska störningarna sådantinomatt ettsom
område trafik med miljövänligare fordon.att styra motgenom

Kommittén har därvid i första hand skäldet finnsprövat attom
utvidga möjligheterna enligt vägtrafikkungörelsen trafikförbjudaatt
med vissa fordon till omfatta andra fordonäven dieseldriv-änatt tunga

Kommittén har också det sin uppgift detövervägasettna. attsom om
lämpligt med andraär regleringar för miljözon förbud.typer än rentav

Den reglering behandlas möjligheten införa avgifter förär attsom
framförande fordon och differentiera avgiften med avseende påattav
fordonets miljöklass.

Vad fordon med nollutsläpp preciseras inte i direktiven.är En sär-
skild utredning, Utredningen vidareutveckling förmiljöklasserom av
bilar Miljöklassutredningen, har bl.a. i uppdrag övervägam.m. att en
komplettering dagens med miljöklasser för bilar ellermedsystemav en
flera klasser med långtgående miljökrav. Kommittén uppgiftentolkar

fordonså med nollutsläpp kanatt sådana miljöklasser.motsvara
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ochlagstiftningGällande2

tillämpningnuvarande

Vägtrafikkungörelsen2.1

stödmedmöjlighetkommunermed april 1992 harochFrån att av
innebärtrafikföreskrifterutfärda1972:603vägtrafikkungörelsen som

med lastfordonvisst slag ellertrafik med fordonFörbud mot avav
områdensärskilt miljökänsliga tätorter,beskaffenhet eller, iviss av

eller3,5totalviktdieseldrivna bussar medmed sådana över tonen
bilavgasförordningeninte enligtlastbilardieseldrivna tunga som

viss miljöklass.tillhör en

förbudinföralagstiftningmöjligt med dagensalltså inteDet är att
hänvisning tilllastfordon medpersonbilar eller lättafordonlättamot

intefordon ärförgällermiljöklasstillhörighet. Detsamma tunga som
dieseldrivna.

Bilavgaslagstiftningen2.2

trafikförbjudamöjlighetVägtrañkkungörelsens bestämmelse attom
till be-koppladuppfyller vissa miljökravinte ärmed fordon som

ibilavgaslagstiftningen.för motorfordonmiljöklasserstämmelserna om
reningbestämmelser1986:1386 innehållerBilavgaslagen avom

gällermotordrivna fordonvissafrån motordrivna fordon. Föravgaser
ifinnssärskilda kravavgasgodkärmande. Dessakrav på upptagna

förbrännings-bilar medbilavgasförordningen 1991:1481 och avser
och medfrånavgasgodkärmande skallBilar med krav påmotorer.

ansökabiltillverkare kani miljöklasser.1993 modeller delas in Enårs
som definie-miljöklasseravgasgodkärmande enligt de treett avenom

allanivådenbilavgasförordningen, där miljöklass 3i utgör somras
miljö-gåendemed längrefordonstyper uppfylla. Miljöklassernamåste
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krav miljöklass 2 premieras försäljningsskattl och med lägre enligt
lagen l978:69 försäljningsskatt motorfordon.påom

2.3 Tillämpning gällande lagstiftningav

För få kunskap hur nuvarande lagstiftning tillämpas behovetochatt om
ytterligare åtgärdsmöjligheter har enkät gjorts till 31 storaav en

kommuner. Svaren enkäten visar kommuner hållerpå många påatt
eller införa miljözoner för fordonöverväger enligt nuvarandeatt tunga
lagstiftning.

De storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har kommittre
längst i arbetet. Göteborg har tagit beslut införande miljözonom av
och i Stockholm och Malmö arbetet siktepågår med slutligt beslutpå
under hösten 1994. Städernas förslag prin-samordnade vad gällerär
cipuppläggningen för distributörer fordonstillverkareoch lik-att ge
värdiga villkor. Bara fordon miljöklass 3 obligatoriska kravtunga av
från och med 1993 ellerår bättre föreslås få köra inom centrumom-
rådena från och med 1996. Från och med 1999 tillåtsår år bara tunga
fordon miljöklass föreslårMan Övergångsbestämmelserav som
innebär 6 till 8 fordon.år gamlaatt accepterarman

Effekterna föreslagnaden miljözonen i Göteborg har beräknatsav
och framgår nedanstående tabell Förslag till miljözon i Göteborg,av
Trafikkontoret l2zl993. Tabellen beräknaderapport nr anger pro-
centuella minskningar utsläppen olika luftföroreningar samtav av
minskningar i bullernivå.

Ämneljudnivå Tunga lastbilar Total trafik

Partiklar 50 % 25 %
Kväveoxider 20 % %5
Kolväten 5 % O %
Ljudnivåer maxnivå dBA dBA4 4
Ljudnivåer ekvivalent l dBA

ÄvenDet förhållandevis minskningarär vissauppstår.stora som
negativa konsekvenser vid införande miljözoner uppkommer,av
exempelvis ökande kostnader för distributionstrafik och orättvisa
mellan olika distributörer beroende hur depå kan sin fordons-anpassa
flotta till kraven.
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införandegjortGöteborg och Malmöstudier Stockholm,De omsom
visardieselfordon enligt gällande lagstiftningformiljözon atttungaav

Även gällerungefär regler. detkan användadessa städer närsamma
kunnautvidgade miljözoner bör reglernaeventuell tillämpning av

samordnas.
införas i städer bör dåOm miljözoner skall medelstora även samma

Eftersom stadskärnomahuvuduppläggning regler kunna tillämpas.av
frånförförmodligen känsligare konkurrensmindre och handeln ärär

speci-varje reglerna till sinaköpcentra kommunmåsteexterna anpassa
fika förhållanden.
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ochMiljökvalitetsnormer3

översiktsplaneringkommunal

kommittétillsätta denden maj 1989Regeringen beslutade 1 att som
direktivenskulle enligtMiljöskyddskommittén. Dennaantog namnet

miljöskyddslagstift-samordningdelsfram förslag tillarbeta aven
medge ökatmiljölagstiftningen förningen, dels skärpning attaven

betänkan-Miljöskyddskommittén lämnade imiljön.hänsynstagande till
Miljöskyddskommitténmiljöbalk.förslag tillSOU 1993:27det ett

lagstiftning därtill följdändringar ifram förslagmedarbetar att tanu
bygglagen PBLbl.a. plan- ochmiljöbalken bör ske,anknytning till

1971:948.väglagen1987:10 och
framutredningsförslaget tagitgrundvalRegeringen har på ettav

förslag fårlagrådet. Enligt dettabehandlaslagförslag rege-avsom nu
regeringen överlåterfall den myndighet rättenringen, eller i vissa som

eller för helaför vissa områdenföreskriva miljökvalitetsnormertill,
miljökvalitérisk godtagbarutfärdas då finnslandet. Sådana skall att en

märmiskorskall för vadöverskrids. Kvalitetsnormerna gränserange
störningar risk för skadorför i formoch miljö kan utsättas utan attav
luft- vattenföroreningar,Störningarna kan ochuppkommer. menavse

sådan störning.ljus, strålning ellerbuller, skakningar,även annan
skallmiljökvalitetsnorm skall uppfyllasförOm det behövs att en

Åtgärdsprogrammen fysiskbör kunnaåtgärdsprogram upprättas. avse
infrastruktur, föreskrifter,miljöanpassadplanering med uppbyggnad av

märmiskors beteen-åtgärder för påverkaekonomiska styrmedel och att
miljömärkning.bl.a. utbildning ochden genom

utred-26 november 1992 tillsättabeslutade denRegeringen att en
Utredning-och byggutredningen.ning, Plan-kom att anta namnetsom

be-krav Översiktsplaneruppgift bl.a. PBL:s påär prövaatt omens
ökad miljöhänsynönskemålenhöver ändras för tillgodoseatt enom

Utredningen har lämnatfysisk planering.förebyggandeengenom
SOUMiljö och fysisk planeringförslag till ändringar i delbetänkandet

1994:36.
införs bestämmelserföreslås det i kap. l § PBLbl.a. 4Där att om

börförutom hur allmärma intressenöversiktsplanen skall framgå,att av
miljöför-hur sådana övrigabeaktas vid den fysiska planeringen, även

14-084612-
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hållanden har betydelse för miljön och människors hälsa lokalpåsom
Översiktsplanennivå skall beaktas. skall kunna områden medavgränsa

miljöproblem eller utgångspunktersammansatta för frågorge som
behöver belysas särskilt.

Miljöskyddskommittén enligt uppgift föreslå föreskriftenatt attavser
beaktande övriga miljöförhållanden i översiktsplanen skallom av ut-

formas så översiktsplanen skall framgå hur kommunenatt av attavser
genomföra åtgärdsprogram enligt miljöbalken eller uppfyllaarmars
miljökvalitetsnormer enligt denna.

Vid upprättande översiktsplan skall i dag samråd ske bl.a. medav
länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner berörs. Plan- ochsom
byggutredningen föreslår samrådskretsen utvidgas och resultatetatt
redovisas i Samrådsredogörelse. Plan- och byggutredningen anñren
vidare PBL har inbyggt och generellt kravatt på breda konsekvens-ett
beskrivningar med avseende såväl på miljökonsekvenser socialasom
och samhällsekonomiska konsekvenser. Utredningen föreslår dock ett
förtydligande detså uttryckligen föreskrivs i 4 kap. §att 1 PBL iatt
översiktsplan skall redovisas konsekvenser avsedda föränd-störreav
ringar.
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från länderandraExempel4

lagstiftning motsvarandeñnnsgjorts detUndersökningar har om
före-miljözon i andra länder. Dettrafik iförbud vissSveriges mot

störningar i stadsom-åtgärda trafikensolikakommer många sätt att
reglermedland arbetardet endaråden, typ av somsammasommen

Tyskland.miljözonenden svenska är
förordningar förinföra lagstiftning ochhållerTyskland på attatt ge

eller miljömässigtsärskilt känsligaanvändarfördel inoms.k.en
luftförore-buller ochbådeområden. Stömingarnahögbelastade avser

miljöstörandeförbjuda särskiltkanReglerna byggerningar. på att man
fordon harbara tillåter deområden ochfordon inom dessa att somman
kan gälla bådeanvändarfördel. Förbudenavgasrening, de fårbäst en

fordonen bygger pånyttofordon. Miljöklassningenpersonbilar och av
användarfördellagstifningenräknar medEG:s avgaskrav. Man att om

tillämpningenförsta ihalvårsskiftet 1994. Sombeslutad vidär stegett
städerna Frank-med uppföljningar igenomföra försökkommer attman

dekalfram1995.München under Manfurt och år att ta somenavser
miljö-för trafikera deuppfyller kravenvisar vilka fordon attsom

störda områdena.
aktuellt införa pådet blitillämpning kanVid attatttror zonerman

Övervakningen förmodligenkommerflera ställen i de städerna.större
övervak-med privataparkeringsvakter ochmed polis,kunna skeatt

vilka konkretaberäkningargjortningsföretag. har inte någraMan av
osäkerhet råderEn visskunna uppnås.resultat kommer att omsom

ochför luft och bullerkopplingen mellan gränsvärden närformelladen
i Sverigeanvändarfördelen kan tillämpas. På sätt som gersamma

detaljeradesjälva utforma deför städernalagstiftningen attramen
vid tillämpning.reglerna

med desin uppläggning likhetertyska reglerna har iDe stora svens-
enligt vägtrañk-trafik med vissa fordonförbudka reglerna motom

kungörelsen.
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möjligheterochBehov att5

utvidga
miljözonsbestämmelserna

Motiv5.1

kanmiljökänsliga delarna tätorteri demiljöproblemenochTrafik- av
exempelvissamverkande insatserantalåtgärdasbehöva ett somgenom

byggnadstekniskakollektivtrafik,utbyggnadtrafikrestriktioner, av
förbättringar m.m.

90-talet pålösa underbedöms gåintelokala problemenOm de att
med dagenslokal nivåelleråtgärder pågenerellanivå mednationell

lokalpåmöjligheterför utökademotivstarktdet attlagregler, utgör ett
trafiken ifrånmiljöstörningarlokaladessavidta åtgärder. Detnivå är

miljözons-införahuvudmotivet förcentrumområden ärstäders attsom
bestämmelser.

Aktionspro-Luft 90bl.a.i olikaNaturvårdsverket har rapporter, -
miljöanpassatförsurning Ettochluftföroreningar samt sam-motgram

redovisatunderlagsrapporter,93 medMiljöAktionsprogramhälle -
ochfrån trafikenbullerluftföroreningar ochföljdhälsoriskerna till av

uppnås. Rap-skall kunnamiljömålåtgärder förbehovet antagnaattav
också utvid-åtgärder. Därbehov nämnsredovisar ett stortporterna av

Åt-lämplig åtgärd.miljözoneranvändamöjlighetergade att som en
Stor-Storstadstrafikkommitténanalyseratshar ocksågärdsbehovet av

det behövsfram till1990:16. komDenstadstrafik SOU ett stortatt
fram-nuvarande ochtrafikensklaraförsamverkande åtgärderantal att
finnsföreslogsåtgärderBland dehälsoeffekter.ochtida miljö- som

ornrådesavgifter.bilavgifter, utformade som
finnaskommerdetsina analyseriNaturvårdsverket attattanger
2000.eftermiljöstörningar årmed trafikens ävenproblemkvarvarande

Bullerproblemenstorstäderna.istörstProblemen kommer att vara
intekvävedioxidhalterna kommeromfattande ochkommer att vara

betraktasKväveoxidergränsvärdena.klaraberäkningarnaenligt att som
bidrarden itrafiken dåföroreningarna från tätorterindikator pågoden

Även avgaskomponenterandrautsläppen.lokala70-80 % demed av
enligt Natur-och behöverhälsoriskerpartiklarochkolväten utgörsom

detskall nåpåtagligtbedömningar minskasvårdsverkets avmanom
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riksdagen fastställda målet avseende cancerrisk till följd luftförore-av
ningar.

Utsläppen kväveoxider har ökat under 80-talet har börjatav men nu
minska på grund införandet katalytisk avgasrening. Cirkaav av
320 000 i åtta de städernastörre i Sverige beräknaspersoner av vara

för kvävedioxidhalter överskriderutsatta gällande gränsvärden.som
Huvuddelen dessa bor i Stockholm och Göteborg.av

Nya forskningsresultat från Institutet för Miljömedicin IMM tyder
på hälsoriskerna knutna till kvävedioxidatt är större än hittillsman
känt till. IMM rekommenderar Ozlmriktvärde 100på mikrogram Nett

timmedelvärde, räknat 99-percentil under vinterhalvår högstsom som
timmedelvärdena under vinterhalvår fårprocent överskridaen vär-av

det. Gällande gränsvärde NOzmi110 mikrogramär räknat 98-som
percentil. Den föreslagna skärpningen 90 mikrogrammotsvarar ca

02m3N räknat 98-percentil, vilket alltså sänkningmotsvararsom en av
värdet med 20 %. finnsDet också forskningsresultat tyder påca som

astmatiker och allergiker påverkas negativtatt vid lägreännu halter.

Antal Sverigei överexponeras for olikapersoner som
kvavedioxidhalter

1400000
1200000
1000000
3°°°°°Antal

POPSOHBI500090
400000
200000

90 100 110 120
KvâvedloxldhaltmikrogramN02Im3

Figur 1.

Enligt beräkningar Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskningsom
Rapport B-1052 1992 gjort innebär förslaget till sänkt gränsvärde
överslagsmässigt antalet föratt är alltför högautsattapersoner som
halter skulle 1,4 miljoner, dvs. 15 % Sveriges befolk-vara ca ca av
ning, figur Uppgifterna pekar ändå det i framtidenävenmot att
kommer behövas aktiva åtgärder för detatt skall möjligt nåatt attvara
de uppställda miljö- och hälsomålen.
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Även miljözonsbestäm-innebär införandehälsoriskerför andra av
situationenförbättraaktivtför kommunermöjlighetmelser atten

medverkar ocksåfrån trafikenbuller. Avgaservad gällerexempelvis
kulturmin-byggnader ochexempelvis påolika material,till skador på

Även möjlighetinnebär miljözonerskadorför denna atttyp enavnen.
skadesituationen.förbättra

trafikförutsättningarna.med de lokalavarierarLuftmiljöproblemen
finns behov lokalaåtgärdernationelladet ävenDetta gör utöveratt av
luftmiljöproblem frånmedkommunervidta åtgärder. Imöjligheter att

etable-åtgärderframför allt arbetat medhittillstrafiken har somman
trafikregleringar,avstängningar ochring gågator, gator nyaavav
försök med miljövän-centrumområdet,för avlastningförbifartsleder av

vissaMiljözoner med förbudbussdrivmedel.bussar ochligare mot
miljökänsli-medåtgärd kommunerblivit ytterligarefordon har en som

ochGöteborgi Stockholm,med. Beräkningarnaområden kan arbetaga
positiva miljöef-vissa fordon kanvisar förbudMalmö storamotatt ge

fekter.
utsläppen enbarteffekterna på ärinte självklartdockDet är att

vissa negativakan leda tillmiljözoner. Detpositiva vid införandet av
bekostnadköpcentra stärkas påExempelvis kaneffekter. externa av

biltrafik efter-leda till ökadvilket i sin kanstadskärnornas butiker tur
trafikförbindelser.dåliga kollektivaoftast harköpcentraexternasom
ökade reslängder.också ofta tillledereventuellt ändratEtt resmönster

42 %kommunerenkäten till 31den nämndaI attstora anserovan
fordonpersonbilar och lättainföra förbud förbör kunnaäven somman

verktyglämpligtdetuppfyller vissa miljökrav. Maninte ettsomser
luftmiljösituationen.för kunna påverkaatt

införandet miljözo-luftmiljöförbättringardirektaUtöver de som av
introduktionenpåskyndaockså bidra tillinnebär kan det att avner

positi-sin tillmiljökrav. bidrar iuppfyller högre Dettafordon tursom
utanför miljözonema.miljöeffekter ävenva

5.2 EESEU

EG:s bestämmelserEES-avtalet gällerGenom ikraftträdandet omav
i Sverige. finns ingaoch tjänster Detbl.a. fri rörlighet ävenav varor

möjlighetenbestämmelsersärskilda EG-direktiv med omgemensamma
för trafiken. Av de allmännaförbjuda viss trafik eller avgifterutatt ta

dockfria rörlighet följerprinciperna och tjänsters attom varors
gränskontroll.diskriminerande eller fordraåtgärderna inte får vara



24 SOU 1994:92

Genom EES-avtalet skall också EG:s bestämmelser miljökvalitetom
tillämpas i Sverige. Direktiven föreskriver bl.a. viss lägsta luftkvali-en

i tätorter och medlemsländernatet skyldigaatt är tillanger att attse
resultat uppnås. Medlemsländerna ocksåär skyldiga redovisa sinaatt
planer för förbättring luftkvaliteten där behövs.såen av

Sverige har överfört direktiven luftkvalitet bestäm-om genom en ny
melse i hälsoskyddslagen. Där luften inte fåratt sämre änanges vara
vad framgår direktiven och kommunerna skallsom att luft-mätaav
kvaliteten. Naturvårdsverket har fastställt föreskrifter innebär attsom
tidigare riktvärden för svaveldioxid, och kväveoxidersot är gräns-nu
värden.

Ett tillsätt dessa miljökvalitetsnormeratt att uppfylls skulle kunnase
utöka kommunernas möjligheteratt vidtavara åtgärder för be-att att

biltrañkensgränsa förorening luften i tätorterna. Vid besök på EG-av
kommissionens miljödirektorat framkom där ansåg möjlighe-att man

med stöd nämndaten, direktivatt kräva åtgärder kommunerna,av av
betydelse för åstadkommastor begränsningvara attav trafikensen av

Åtgärdernamiljöstörningar. måste dock utformas såsagtssom attovan
de inte diskriminerande.är

Om trañkförbud eller trañkavgifter differentieras i enlighet med det
svenska miljöklassningssystemet innebär det utlandsregistreradeatt
bilar alltid ingår i den minst gynnade klassen, eftersom dessa inte är
miljöklassade. Om bilarna yrkesmässigt ellertransporterar varor perso-

kan det gällandegöras dessa transporttjänster diskrimineras.ner att
Detta problem dockgår lösa olikapå sätt. Utlandsregistreradeatt

bilar bör på enkelt kunna fåsätt miljöklassmärkeett jämställerett som
dem med miljöklassade svenska bilar. Underlaget för sådana miljö-
klassmärken skulle då certifikat eller handling utvisarvara arman som
bilens miljöegenskaper. Det torde också fordras det sker kontrollbe-att
siktning bilarna. Frågan behöver utredas Skullenärmare. detta inteav

godtagbart får. det föreskrivas utländskaanses bilarvara att som an-
vänds i yrkesmässig trafik undantas från bestämmelserna miljözon.om

I samband med införandet regler svenska miljözo-motsvararav som
i Tyskland håller där på fram dekaler förner de mil-att taman

jöklasser finns inom EU. I framtiden borde dessa regler kunnasom
samordnas mellan Sverige och EU-länderna svenskt medlem-oavsett
skap eller
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ochMiljökvalitetsnormer3

översiktsplaneringkommunal

kommitté1989 tillsätta denden l majRegeringen beslutade att som
direktivenskulle enligtMiljöskyddskommittén. Dennanamnetantog

miljöskyddslagstift-samordningförslag till delsarbeta fram aven
ökatmiljölagstiftningen för medgeskärpningningen, dels atten av

betänkan-Miljöskyddskommittén lämnade itill miljön.hänsynstagande
Miljöskyddskommitténmiljöbalk.1993:27 förslag tilldet SOU ett

lagstiftning därtill följdändringar ifram förslagarbetar med att tanu
bygglagen PBLbl.a. plan- ochmiljöbalken bör ske,anknytning till

1971:948.1987:l0 väglagenoch
tagit framutredningsförslagetgrundvalRegeringen har på ettav

Enligt detta förslag fårbehandlas lagrådet.lagförslag rege-avsom nu
myndighet regeringen överlåteri vissa fall den rättenringen, eller som

eller för helaför vissa områdenföreskriva miljökvalitetsnormertill,
miljökvalitérisk finns godtagbarskall utfärdas dålandet. Sådana att en

för vad människorskallöverskrids. Kvalitetsnormerna gränserange
skadorstörningar risk förför i formoch miljö kan utsättas attutanav

luft- och vattenföroreningar,kanuppkommer. Störningarna menavse
sådan störning.ljus, strålning ellerbuller, skakningar,även annan

skall uppfyllas skallmiljökvalitetsnormOm det behövs för att en
Åtgärdsprogrammen fysiskbör kunnaåtgärdsprogram upprättas. avse

föreskrifter,infrastruktur,uppbyggnad miljöanpassadplanering med av
påverka människors beteen-och åtgärder förekonomiska styrmedel att

nxiljömärkning.den bl.a. utbildning ochgenom
utred-26 november 1992 tillsättabeslutade denRegeringen att en

Utredning-Plan- och byggutredningen.ning, kom namnetatt antasom
Översiktsplaner be-kravuppgift bl.a. PBL:s påär prövaatt omens

ökad miljöhänsynför tillgodose önskemålenhöver ändras att om en
Utredningen har lämnatförebyggande fysisk planering.genom en

planering SOUMiljö och fysiskförslag till ändringar i delbetänkandet
1994:36.

bestämmelserkap. § införsföreslås bl.a. det i 1 PBLDär 4att om
börframgå, förutom hur allmänna intressenöversiktsplanen skallatt av

miljöför-planeringen, hur sådana övrigabeaktas vid den fysiska även

TZ 14-0846-
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hållanden har betydelse för miljön och människors hälsa lokalpåsom
Översiktsplanennivå skall beaktas. skall kunna avgränsa områden med

miljöproblem eller utgångspunkter för frågorsammansatta ge som
behöver belysas särskilt.

Miljöskyddskommittén enligt uppgift föreslå föreskriftenatt attavser
beaktande övriga miljöförhållanden i översiktsplanen skallom av ut-

formas så översiktsplanen skall framgå hur kommunenatt av attavser
genomföra åtgärdsprogram enligt miljöbalken eller uppfyllaarmars
miljökvalitetsnormer enligt denna.

Vid upprättande översiktsplan skall i dag samråd ske bl.a. medav
länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner berörs. Plan- ochsom
byggutredningen föreslår samrådskretsen utvidgas och resultatetatt
redovisas i Samrådsredogörelse. Plan- och byggutredningen anfören
vidare PBL har inbyggt och generellt krav bredaatt på konsekvens-ett
beskrivningar med avseende såväl på miljökonsekvenser socialasom
och samhällsekonomiska konsekvenser. Utredningen föreslår dock ett
förtydligande så det uttryckligen föreskrivs i 4 kap. l § PBL iatt att
översiktsplan skall redovisas konsekvenser avsedda föränd-störreav
ringar.
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Exempel från4 andra länder

Undersökningar har gjorts det finns lagstiftning motsvarandeom
Sveriges förbud viss trafik i miljözon i före-andra länder. Detmot
kommer manga olika åtgärda trafikens störningar i stadsom-sätt att
råden, det enda land arbetar med reglertypmen som samma av som
den svenska miljözonen Tyskland.är

Tyskland håller införa lagstiftningpå och förordningar föratt att ge
s.k. användarfördel inom särskilt känsliga eller miljömässigten

högbelastade områden. Stömingarna både buller och luftförore-avser
ningar. Reglerna bygger förbjudapå kan särskilt miljöstörandeatt man
fordon inom dessa områden och bara tillåter de fordon haratt man som
bäst avgasrening, får användarfördel.de Förbuden kan gälla bådeen
personbilar och nyttofordon. Miljöklassningen fordonen bygger påav
EG:s avgaskrav. Man räknar med lagstiftningen användarfördelatt om

vidbeslutad halvårsskiftet 1994. Som förstaär i tillämpningenett steg
kommer genomföra försök med uppföljningar i städerna Frank-attman
furt och München under 1995.år Man fram dekalatt taavser en som
visar vilka fordon uppfyller kraven för trafikera de miljö-attsom
störda områdena.

Vid tillämpning det blikan aktuellt införa påtror att attman zoner
Övervakningenflera iställen de städerna. kommer förmodligenstörre

kunna ske med polis, parkeringsvakter och med privata övervak-att
ningsföretag. Man har inte gjort beräkningar vilka konkretanågra av
resultat kommer kunna En viss osäkerhet råderuppnås.attsom om
den formella kopplingen mellan gränsvärden för luft bulleroch och när
användarfördelen kan tillämpas. iPå Sverigesättsamma som ger
lagstiftningen för städerna själva utforma detaljeradedeattramen
reglerna vid tillämpning.

De tyska reglerna har i sin uppläggning likheter med destora svens-
ka reglerna förbud trafik med vissa fordon enligt vägtrafik-motom
kungörelsen.
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möjligheterochBehov att5

utvidga
miljözonsbestämmelserna

Motiv5.1

kanmiljökänsliga delarna tätorteri demiljöproblemenochTrafik- av
exempelvissamverkande insatserantalåtgärdasbehöva somettgenom

byggnadstekniskakollektivtrafik,utbyggnadtrafikrestriktioner, av
förbättringar m.m.

90-talet påunderlösabedöms gåinteproblemen attlokalaOm de
med dagensnivålokalpååtgärder ellergenerellamednivånationell

lokalpåmöjligheterutökademotiv förstarkt attdetlagregler, utgör ett
trafiken ifrånmiljöstörningarlokaladessaåtgärder. Det ärvidtanivå

miljözons-införahuvudmotivet forcentrumområden är attstäders som
bestämmelser.

Aktionspro-90Luftbl.a.i olikaharNaturvårdsverket rapporter, -
miljöanpassatförsurning Ettochluftföroreningar samt sam-motgram

redovisatunderlagsrapporter,medMiljö 93Aktionsprogramhälle -
ochtrafikenbuller frånochluftföroreningarföljdtillhälsoriskerna av

uppnås. Rap-kunnaskallmiljömålföråtgärderbehovet antagnaattav
utvid-ocksååtgärder. Där nämnsbehovredovisar stortettporterna av

Åt-åtgärd.lämpligmiljözoneranvändamöjlighetergade att som en
Stor-Storstadstrafikkommitténanalyseratsocksågärdsbehovet har av

behövstill detframkorn stort1990:16. ettDenSOUstadstrafik att
fram-nuvarande ochtrafikensklaraåtgärder församverkandeantal att
finnsföreslogsåtgärderdeBlandhälsoeffekter.miljö- ochtida som

områdesavgifter.utformadebilavgifter, som
finnaskommerdetanalysersinai attNaturvårdsverket attanger
2000.efter årmiljöstömingar ävenmed trafikensproblemkvarvarande

Bullerproblemenstorstäderna.istörstkommerProblemen att vara
intekommerkvävedioxidhaltemaochomfattandekommer att vara

betraktasKväveoxidergränsvärdena.klaraberäkningarnaenligt somatt
bidrarden itrafiken då tätorterfrånföroreningarnaindikator pågoden

Även avgaskomponenterandrautsläppen.lokalade70-80 %med av
enligt Natur-behöverochhälsoriskerpartiklaroch utgörkolvätensom

detskall nåpåtagligtminskasbedömningarvårdsverkets avmanom
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riksdagen fastställda målet avseende cancerrisk till följd luftförore-av
nmgar.

Utsläppen kväveoxider har ökat under 80-talet har börjatav men nu
minska på grund införandet katalytisk avgasrening. Cirkaav av
320 000 i åtta de städernastörre i Sverige beräknaspersoner av vara

för kvävedioxidhalterutsatta överskrider gällande gränsvärden.som
Huvuddelen dessa bor i Stockholm och Göteborg.av

Nya forskningsresultat från Institutet för Miljömedicin IMM tyder
på hälsoriskerna knutna till kvävedioxidatt är större hittillsän man
känt till. IMM rekommenderar riktvärde NO,m3100på mikrogramett

timmedelvärde, räknat 99-percentil under vinterhalvârsom högstsom
timmedelvärdena underprocent vinterhalvär fåren överskridaav vär-

det. Gällande gränsvärde 110 NOzm,mikrogramär räknat 98-som
percentil. Den föreslagna skärpningen 90 mikrogrammotsvarar ca
NO2m3 räknat 98-percentil, vilket alltså sänkningsom motsvarar en av
värdet med 20 %. finnsDet också forskningsresultat tyderca påsom

astmatiker och allergikeratt påverkas negativt vid lägre halter.ännu

Antal Sverigei overexponeras for olikapersoner som
kvavedioxidhalter

1400000
1200000
1000000
3°°°°°Antal

personer 500mm

200000

90 100 110 120
KvavedioxidhaltmikrogramNO2m3

Figur

Enligt beräkningar Institutet för Vatten- och Luftvärdsforskningsom
Rapport B-1052 1992 gjort innebär förslaget till sänkt gränsvärde
överslagsmässigt antaletatt är för alltför högautsattapersoner som
halter skulle 1,4 miljoner, dvs. 15 % Sveriges befolk-vara ca ca av
ning, figur Uppgifterna pekar ändå det iäven framtidenmot att
kommer behövas aktiva åtgärder föratt det skall möjligtatt nåattvara
de uppställda miljö- och hälsomålen.
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Även införande miljözonsbestäm-hälsorisker innebärför andra av
situationenförbättraaktivtmöjlighet för kommunermelser atten

ocksåfrån trafiken medverkarbuller. Avgaserexempelvis vad gäller
kulturmin-exempelvis byggnader ocholika material, påtill skador på

Även möjlighetinnebär miljözonerför skadordenna atttyp enavnen.
skadesituationen.förbättra

trafikförutsättningarna.varierar med de lokalaLuftmiljöproblemen
lokalaåtgärder finns behovnationelladet ävenDetta utövergör att av

frånmed luftmiljöproblemåtgärder. kommunermöjligheter vidta Iatt
etable-åtgärderhittills framför allt arbetat medtrafiken har somman

trafikregleringar,avstängningar ochring gågator, gator nyaavav
miljövän-centrumområdet, försök medförbifartsleder för avlastning av

vissaMiljözoner med förbudbussdrivmedel.ligare bussar och mot
miljökänsli-medåtgärd kommunerfordon har blivit ytterligare somen

Göteborg ochBeräkningarna i Stockholm,arbeta med.områden kanga
miljöef-positivavissa fordon kanvisar förbudMalmö storamotatt ge

fekter.
utsläppen enbartsjälvklart effekterna på ärdock inteDet är att

negativakan leda till vissainförandet miljözoner. Detpositiva vid av
bekostnadköpcentra stärkaseffekter. Exempelvis kan påexterna av

biltrafik efter-leda till ökadstadskärnomas butiker vilket i sin kantur
trafikförbindelser.oftast har dåliga kollektivaköpcentraexternasom

reslängder.leder också ofta till ökadeeventuellt ändratEtt resmönster
42 %till 31 kommunerden nämnda enkätenI attstora anserovan

fordonförbud for personbilar och lättabör kunna införaäven somman
lämpligt verktyguppfyller vissa miljökrav. detinte Man ettsomser

påverka luftmiljösituationen.för kunnaatt
införandet miljözo-luftmiljöförbättringarde direktaUtöver som av

introduktionenockså bidra till påskyndainnebär kan det att avner
positi-bidrar i sin tillfordon uppfyller högre miljökrav. Detta tursom

miljöeffekter utanför miljözonerna.ävenva

5.2 EESEU

EES-avtalet EG:s bestämmelserGenom ikraftträdandet gäller omav
ingatjänster i Sverige. Det finnsbl.a. fri rörlighet och ävenav varor

möjlighetensärskilda EG-direktiv med bestämmelser omgemensamma
avgifter för trafiken. de allmännaförbjuda viss trafik eller Avatt ta ut

dockprinciperna tjänsters fria rörlighet följeroch attvarorsom
gränskontroll.åtgärderna inte får diskriminerande eller fordravara
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Genom EES-avtalet skall också EG:s bestämmelser miljökvalitetom
tillämpas i Sverige. Direktiven föreskriver bl.a. viss lägsta luftkvali-en

i tätorter och medlemsländernatet skyldigaäratt tillanger att attse
resultat uppnås. Medlemsländema också skyldigaär redovisa sinaatt
planer för förbättring luftkvaliteten där så behövs.en av

Sverige har överfört direktiven luftkvalitet bestäm-om genom en ny
melse i hälsoskyddslagen. Där luften inte fåratt sämre änanges vara
vad framgår direktiven och kommunerna skallsom luft-att mätaav
kvaliteten. Naturvårdsverket har fastställt föreskrifter innebär attsom
tidigare riktvärden för svaveldioxid, och kväveoxidersot är gräns-nu
värden.

Ett tillsätt dessa miljökvalitetsnormeratt uppfyllsatt skulle kunnase
utöka kommunernas möjligheteratt vidta åtgärder förvara be-att att

biltrañkensgränsa förorening luften i tätorterna. Vid besök EG-påav
kommissionens miljödirektorat framkom där ansåg möjlighe-att man

med stöd nämndaten, direktivatt kräva åtgärder kommunerna,av av
betydelse för åstadkommastor begränsningatt trafikensvara av en av

Åtgärdernamiljöstörningar. måste dock utformas såsagtssom attovan
de inte diskriminerande.är

Om trafikförbud eller trafikavgifter differentieras i enlighet med det
svenska miljöklassningssystemet innebär det utlandsregistreradeatt
bilar alltid ingår i den minst gynnade klassen, eftersom dessa inte är
miljöklassade. Om bilarna yrkesmässigt ellertransporterar varor perso-

kan det gällandegöras dessa transporttjänster diskrimineras.ner att
Detta problem dockgår lösa på olika sätt. Utlandsregistreradeatt

bilar bör på enkelt kunna fåsätt miljöklassmärkeett jämställerett som
dem med miljöklassade svenska bilar. Underlaget för sådana miljö-
klassmärken skulle då certifikat eller handling utvisarvara annan som
bilens miljöegenskaper. Det torde också fordras det sker kontrollbe-att
siktning bilarna. Frågan behöver utredas Skullenärmare. detta inteav

godtagbart fårdet föreskrivas utländska bilaranses vara att som an-
vänds i yrkesmässig trafik undantas från bestämmelserna miljözon.om

I samband med införandet regler svenska miljözo-motsvararav som
i Tyskland håller där på fram dekaler förner de mil-att taman

jöklasser finns inom EU. framtidenI borde dessa regler kunnasom
samordnas mellan Sverige och EU-länderna svenskt medlem-oavsett
skap eller
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minska framför allt grund denpå ekonomiska påfrestning det bliratt av
tillbyta fordon med godkänd miljöklass. Inom bedömeratt zonen man

denna effekt till mellan 10 och 30 %. minskningEn trafikarbetet iav
denna storleksordning naturligtvis positiv miljösynpunkt,är ur men
kommer förmodligen också innebära omfattande förändringaratt av
samhällsstrukturen. Särskilt bedöms utflyttning servicefunktioneren av

frånske miljözonen och del arbetsplatseräven kan flyttakomma atten
Det kan också komma ske förändringar i boendet.ut. att

Med de antaganden gjorts för beräkningarna så påverkas intesom
koldioxidutsläppen direkt miljözon införs. Om miljözoner införsattav
för personbilar kan emellertid koldioxidutsläppen siktpå komma att
öka till följd de nämnda förändringarna i samhällsstrukturenav ovan

förmodligen orsakar ökat trañkarbete.som
detta tillämpningsexempelI har valts beräkna vilka förändringaratt

i de totala utsläppen från trafiken i området miljözonsbestämmel-som
leder till. I det enskilda fallet det förändringarnaär iserna snarare

halterna i gatumiljö bör beräknas. Halten vid den enskilda gatansom
beroendeär utsläppen från trafiken på ochgatan gaturummets ut-av

seende. Därtill kommer bakgrundshalt härrör från utsläpp frånen som
trafik andrapå och andra föroreningskällor. På starkt trafikeradegator

det den trafikensär bidrag helt dominerande.är Ettgator egna som
skäl till bara utsläppen beräknades i detta exempel analyser-att attvar

inför Göteborgs beslut införa miljözon gjorda dettapå sätt,attna var
vilket gjorde beräkningsarbetet enklare. Ett skäl haltbe-ärannat att
räkningar svårare draär några generella slutsatser eftersomatt av,
bakgrundshalten varierar mellan olika Vid konsekvensbeskriv-orter.
ningen i samband med införande miljözon bör effekterna halternaav
belysas.

En brist i tillgängliga beräkningsmetoder de emissionsfaktorerär att
finns tillgängliga baserade standardiseratär körmönsterettsom som

ligger till förgrund avgaskraven. De inte avseddaär speglaatt ett
specifikt körsätt i Avtätorter. betydelse för de verkliga utsläppenstor
för den enskilda bilen hur lång tid bilenär har körts sedan den startade
med kall Andelen kallstartade bilar i trafiken inom områdemotor. ett
har därför betydelse. dettaFör finns i allmänhet bara schablonan-stor
taganden tillgå. Om effekterna miljözonsbestämmelser skallatt av
kunna bedömas riktigt förpå specielltsätt område, det viktigtärett ett

ha uppfattning andelen kallstartade bilar i området.att en om
Införande miljözon innebär krav förtida förnyelsepå fordons-av av

parken trafikerar lederDetta i sin till ekonomiskasom turzonen.
konsekvenser för distributionsfirmor, privatpersoner m.fl. företags-De
ekonomiska konsekvenserna 1999 införaår miljözon med kravattav

miljöklasspå för1 dieselfordon, miljöklass 1 för icke diesel-tunga
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drivna fordon och miljöklass 2 för lätta lastbilar och bussar hartunga
har fordonsparken delats i åldersklasserberäknats. I beräkningarna upp

och bedömning har gjorts den merkostnad miljözonsreglernaen av som
leder till. Beräkningarna osäkra ändå storleksordning förär men ger en
merkostnadema. analys samhällsekonomisk kostnad ochNågon av

har inte gjorts effekternapå grund många svåraär attnytta attav av
bedöma och beräkna.

Merkostnadema för dieselfordon ligger 1999 lite 50ar på övertunga
miljoner därefter. dieseldrivna fordon fårkronor och Icke tungaavtar

maximal 3 miljoner lastbilar ochmerkostnad kronor och lättapåen
bussar 120 miljoner kronor 1999.årca

Om jämför de totala transportkosmaderna i Göte-med årman per
borgsregionen innebär det merkostnader 1,5 till 3 % 1999.på år
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överväganden7 och förslag

Kommittén det finns motiv för kommunerna i framtidenatt attanser
kan behöva ytterligare möjligheter vidta åtgärder för minskaatt att
störningar från trafiken i stadskärnoma. Många kommunerstörre har
också på enkät kommittén genomfört efterfrågat möjlighetsom svar en

tillämpa miljözoner för lätta fordon.ävenatt
Tillämpningsstudien i Göteborg visar miljözoner för lättaatt

lastfordon och personbilar kan leda till påtagliga positiva miljöeffekter.
Den positiva effekten beror främst på miljözoner användningenatt styr

miljövänligare fordon till de områden där miljöstörningarna ärav nya
Det finnsstörst. också effekt olika distributörer och privat-atten av

tvingas tidigarelägga anskaffningen fordon. Studienpersoner av nya
redovisar risker medäven handel och näringsverksamhet omlokali-att

till områden utanför miljözonen.seras
Kommittén föreslår miljözonsbestämmelsen i vägtrafikkungörel-att

utvidgas till gälla lätta lastfordonäven och personbilar. Lagtek-attsen
niskt föreslås ändring i vägtrafikkungörelsengörs deatt så atten nuva-
rande preciseringarna dieselfordon stryks, vilket skulle in-tungaom
nebära bestämmelserna miljözon omfattar allaatt bilar. Detsortersom
särskilt miljökänsliga område i vägtrafikkungörelsen föreslåssom anges

i kommunalavgränsat Översiktsplan. Därigenom kommer det också att
kopplas till den eventuellt kommande miljöbalkens regler miljökva-om
litetsnormer. Införandet kommer då också ske med plan- och bygg-att
lagens PBL samrådsregler. De regler för konsekvensbeskrivning som
Plan- och byggutredningen föreslagit för översiktsplan välstämmer
överens med vad lämpligt vid införandeär miljözon.som av

Kommittén förutsätter kommuner införaöverväger miljö-att attsom
i sitt planarbete avvägningargör mellan miljöintressena ochzoner

andra allmänna intressen.
Eftersom det redan finns generell koppling i vägtrafikkungörelsenen

till miljöklasser innebär det eventuella miljöklasser enligt Miljö-att nya
klassutredningen direkt kan tillämpas.
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miljözonsbestärnmelserinförandeförgällerVad seransvaret av
kommunernasanledning begränsanärvarande ingenförkommittén att

trafikföreskrifter.lokalautfärda sådanamöjligheter att
miljöklassmärkenbilregisterkungörelseni 49 §Bestämmelsen om

miljöklassmärke.kan fåfordonmiljöklassadeallaändras så att
förmiljöklassmärkenutlandsregistrerade bilartilldelaMöjligheten att

certifieramöjlighetenutredas. Fråganbörinom miljözon attfärd om
Miljöklassutredningen.utredsbilarombyggda äldremiljöklassaoch av

frångenerella undantagföreskrivamöjlighetbör fåKommunen att
kan skemiljözon.fordon i Dettaframföraförbudbeslut genomattom

vägtrafikkungörelsen.§och 159ändring i 159 a
fordrartrafikövervakningkommunaldå fråganvidare ochTills om

bilavgifter,med frågansambandbl.a. iöverväganden.ytterligare om
for-kontrollenändringar vadkommittén inga attföreslår avavsernu

efterlevs.i miljözondonsförbud
medkompletterasvägtrafikkungörelsen148 §Bestämmelsen i a av

konsekvensbeskriv-skall skesamrådutökatföreskrifter samt attattom
konsekvensbeskrivningochsamrådEftersomskallningar upprättas.

kanöversiktsplanenområdet iavgränsningensamband mediskett av
vägtrafikkungörelsen begränsasenligtskall skesamråddet somm.m.

behandlade frågor.inte tidigaretill
kommunerfördeldetvidareKommittén att ensomomvore enanser

införamöjlighethadeförbudmöjlighet tillkompletterande systematt
i fall kunnaAvgifterna skall såmiljözon.trafik iavgifter förmed

ochmiljöklasstillhörighetbilarnastillmed hänsyn mot-differentieras
minskaföråtgärdsprogramgenomföraför attkostnaderna attsvara

i falldet såKommitténområdet.störningar inomtrafikens attmenar
Kommit-införas.miljözon fårföreskrifter närkrävs omgemensamma

i områden tätortskall få införasmiljözonföreslårtén av-att somav
Vidaretrafiken.särskiltöversiktsplan störtigränsats anseravsomen

förfogar överkommunenförutsättningdetkommittén är attatt en
kopplasavgift, dvs.utformasdåStyrmedlet måstestyrmedlet. som en
upplåtamotprestation ärmotprestation. Dennaspecificerad atttill en

överskridsmiljökvalitetsnormemamiljökänsligt områdesärskiltett
krävsvissa miljökrav. Detuppfyllerintemed fordonför trafik som

antingenövervakningenhandkan hakommunenockså genomatt om
förfordonbefogenhetmedtrafikövervakarekommunala att stoppa

elektroniskaövervakning. Detelektroniskkontroll eller syste-genom
och utvecklingensamtliga kommunerlikformigt förbör helst görasmet

och kon-skall skesamrådföreskrivasbörEG följas. Detinom attatt
bilavgifter skall upprättas.införandesekvensbeskrivningar för av

kommunalförslag tillmedåterkommaKommittén kommer ettatt
till-avgift för fordonsbemyndigar kommunlagstiftning att uttasom
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miljöklasstillhörig-fordonensdifferentierade efterträde till miljözon,
het.





1994:92 47S0 U

förslagen8 Effekter av

lärrmade förslagen innebär kommunerna får ytterligareDe att
instrument åtgärda de störningar trafiken orsakar. Enligtatt som
kommitténs uppfattning bör därmed möjligheter föreligga kunnaatt
åstadkomma lokalt lösningar för livsmiljöanpassade goduppnåatt en
i centrala områden.tåtortemas

De lämnade förslagen kan tillämpas varierat Tidpunkterpå sätt.ett
för införande och övergångsregler kan varieras och områdedetäven

omfattas miljözon. Eftersom kommunerna har för densom av ansvar
översiktliga planeringen och för delar miljöfrågorna böräven stora av
kommunerna också för utforma tillämp-ochattges ansvar anpassa
ningen miljözoner det får positiva effekter ochså de negativaatt attav
effekterna minimeras. Genom förslaget beslut miljözon skallatt om
föregås samråd och konsekvensbeskrivning för- ochgaranteras attav
nackdelar god belysning olikaoch intressenter får möjlighetattges en

påverka besluten.att
Förslagen utformatshar de kan tillämpasså de enligtatt utan att

kommitténs uppfattning strider EES-avtalet.mot
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minska framför allt på grund den ekonomiska påfrestning det bliratt av
byta till fordon med godkänd miljöklass. Inom bedömeratt zonen man

denna effekt till mellan 10 och 30 %. En minskning trafikarbetet iav
denna storleksordning naturligtvis positivär miljösynpunkt,ur men
kommer förmodligen också innebära omfattande förändringaratt av
sarnhällsstrukturen. Särskilt bedöms utflyttning servicefunktioneren av
ske från miljözonen och del arbetsplatseräven kan komma flyttaatten

kanDet också komma förändringarske i boendet.ut. att
Med de antaganden gjorts för beräkningarna så påverkas intesom

koldioxidutsläppen direkt miljözon införs. Om miljözoner införsattav
för personbilar kan emellertid koldioxidutsläppen siktpå komma att
öka till följd de nämnda förändringarna i samhällsstrukturenav ovan

förmodligen orsakar ökat trafikarbete.som
dettaI tillämpningsexempel har valts beräkna vilka förändringaratt

i de totala utsläppen från trafiken i området miljözonsbestämmel-som
leder till. detI enskilda fallet det förändringarnaär iserna snarare

halterna i gatumiljö bör beräknas. Halten vid den enskilda gatansom
beroendeär utsläppen från trafiken på ochgatan gaturummetsav ut-

seende. Därtill kommer bakgrundshalt härrör från utsläpp frånen som
trafik på andra och andra föroreningskällor. På starkt trafikeradegator

det denär trafikens bidrag helt dominerande.gator är Ettegna som
skäl till bara utsläppen beräknades i detta exempel analyser-att attvar

inför Göteborgs beslut införa miljözon gjorda dettapåatt sätt,na var
vilket gjorde beräkningsarbetet enklare. Ett skäl haltbe-ärannat att
räkningar svårare draär några generella slutsatser eftersomatt av,
bakgrundshalten varierar mellan olika Vid konsekvensbeskriv-orter.
ningen i samband med införande miljözon bör effekterna halternapåav
belysas.

En brist i tillgängliga beräkningsmetoder de emissionsfaktorerär att
finns tillgängliga baseradeär standardiserat körmönsterettsom som

ligger till förgrund avgaskraven. De inte avseddaär speglaatt ett
specifikt körsätt i tätorter. Av betydelse för de verkliga utsläppenstor
för den enskilda bilen hur lång tid bilen harär körts sedan den startade

kallmed Andelen kallstartade bilar i trafiken inommotor. områdeett
har därför betydelse. För detta finns i allmänhet barastor schablonan-
taganden tillgå. Om effekterna miljözonsbestämmelseratt skallav
kunna bedömas riktigtpå för specielltsätt område, det viktigtärett ett

ha uppfattning andelen kallstartade bilaratt i området.en om
Införande miljözon innebär krav förtidapå förnyelse fordons-av av

parken trafikerar Detta leder i sin till ekonomiskasom turzonen.
konsekvenser för distributionsfirmor, privatpersoner m.fl. företags-De
ekonomiska konsekvenserna 1999år införa miljözon med kravattav
på miljöklass för1 dieselfordon, miljöklass l för icke diesel-tunga



SOU 1994:9242

fordon miljöklass 2 för lätta lastbilar och bussar hardrivna ochtunga
fordonsparken i åldersklasserberäknats. beräkningarna har delatsI upp

och bedömning har gjorts den merkostnad miljözonsreglemaen av som
leder till. Beräkningarna osäkra ändå storleksordning forär men ger en

ochmerkostnaderna. analys samhällsekonomisk kostnadNågon av
gjorts effekternahar inte grund många svårapå är attnytta attav av

bedöma och beräkna.
50för dieselfordon ligger 1999 liteMerkostnaderna år på övertunga

därefter. dieseldrivna fordon fårmiljoner kronor och Ickeavtar tunga
miljoner lastbilar ochmaximal merkostnad 3 kronor och lättapåen

bussar 120 miljoner kronor 1999.årca
Om jämför transportkostnaderna i Göte-med de totala årman per

borgsregionen innebär det merkostnader 1,5 till 3 % 1999.på år
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överväganden7 och förslag

Kommittén det finns motiv för kommunerna framtideniatt attanser
kan behöva ytterligare möjligheter vidta åtgärder för minskaatt att
störningar från trafiken i stadskärnorna. Många kommuner harstörre
också enkät kommitténpå genomfört efterfrågat möjlighetsom svar en

tillämpa miljözoner för lätta fordon.ävenatt
Tillämpningsstudien i Göteborg visar miljözoner för lättaatt

lastfordon och personbilar kan leda till påtagliga positiva miljöeffekter.
Den positiva effekten beror främst miljözoner användningenpå att styr

miljövänligare fordon till de områden där miljöstörningarna ärav nya
finnsDet också effekt olika distributörer privat-störst. ochatten av

tvingas tidigarelägga anskaffningen fordon. Studienpersoner av nya
redovisar risker med handel och näringsverksamhet omlokali-även att

till områden utanför miljözonen.seras
Kommittén föreslår miljözonsbestämmelsen i vägtrafikkungörel-att

utvidgas till gälla lastfordonlätta och personbilar. Lagtek-ävenattsen
niskt föreslås ändring i vägtrafikkungörelsen degörs såatt atten nuva-
rande preciseringarna dieselfordon stryks, vilket skulle in-tungaom
nebära bestämmelserna miljözon omfattar alla bilar. Detatt sortersom
särskilt miljökänsliga område i vägtrafikkungörelsen föreslåssom anges

i kommunal översiktsplan. Därigenomavgränsat kommer det också att
kopplas till den eventuellt kommande miljöbalkens regler miljökva-om
litetsnormer. Införandet kommer då också ske med plan- och bygg-att
lagens PBL samrådsregler. förDe regler konsekvensbeskrivning som
Plan- och byggutredningen föreslagit för översiktsplan välstämmer

med vad lämpligt vid införandeöverens miljözon.ärsom av
Kommittén förutsätter kommuner införa miljö-övervägeratt attsom

i sitt planarbete avvägningar mellan miljöintressenagör ochzoner
andra allmänna intressen.

Eftersom det redan finns generell koppling i vägtrañkkungörelsenen
till miljöklasser innebär det eventuella miljöklasser enligt Miljö-att nya
klassutredningen direkt kan tillämpas.
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miljözonsbestämmelserinförandeförVad gäller ansvaret serav
kommunernasanledning begränsanärvarande ingenkommittén för att

trafikföreskrifter.lokalautfärda sådanamöjligheter att
miljöklassmärkenbilregisterkungörelsenBestämmelsen i 49 § om

få miljöklassmärke.fordon kanalla miljöklassadeändras så att
förmiljöklassmärkenutlandsregistrerade bilarMöjligheten tilldelaatt

certifieramöjlighetenmiljözon utredas. Fråganfärd inom bör attom
Miljöklassutredningen.bilar utredsmiljöklassa ombyggda äldreoch av

generella frånföreskriva undantagbör få möjlighetKommunen att
i miljözon. kan skeframföra fordon Dettabeslut förbud att genomom

vägtrafikkungörelsen.159 §ändring i 159 och a
trafikövervakning fordrarkommunalvidare och då fråganTills om

bilavgifter,med frågani sambandytterligare överväganden. bl.a. om
for-kontrolleninga ändringar vadföreslår kommittén attavser avnu

donsförbud i miljözon efterlevs.
kompletteras medvägtrafikkungörelsenBestämmelsen i 148 §a av

konsekvensbeskriv-samråd skall skeföreskrifter utökat attsamtattom
konsekvensbeskrivningEftersom samråd ochningar skall upprättas.

kanområdet i översiktsplanenavgränsningenskett i samband med av
vägtrafikkungörelsen begränsasskall ske enligtdet samråd m.m. som

behandlade frågor.till inte tidigare
fördel kommunervidare detKommittén att som envore en omanser

införaförbud hade möjlighetmöjlighet tillkompletterande systematt
Avgifterna skall i fall kunnamiljözon. såmed avgifter för trafik i

ochmiljöklasstillhörighettill bilarnasdifferentieras med hänsyn mot-
för minskagenomföra åtgärdsprogramförkostnaderna attattsvara

i fallKommittén detinom området. såtrafikens störningar attmenar
miljözon får införas. Kommit-föreskrifterkrävs närgemensamma om

få införas i områdenföreslår miljözon skall tätorttén att av som av-
Vidaresärskilt trafiken.i översiktsplan störtgränsats ansersom aven

förfogarförutsättning kommunenkommittén det överär attatt en
avgift, kopplasdvs.då utformasstyrmedlet. Styrmedlet måste som en

motprestation upplåtamotprestation.till specificerad Denna är atten
överskridsmiljökvalitetsnormemamiljökänsligt områdesärskiltett

uppfyller vissa miljökrav. krävstrafik fordon inte Detför med som
övervakningen antingenockså kommunen kan ha handatt genomom

förfordontrafikövervakare med befogenhetkommunala att stoppa
övervakning. elektroniskakontroll elektronisk Deteller syste-genom

och utvecklingenlikformigt för samtliga kommunerbör helst görasmet
kon-föreskrivas samråd skall ske ochinom EG följas. börDet attatt

bilavgiftersekvensbeskrivningar för införande skall upprättas.av
till kommunalmed förslagKommittén kommer återkommaatt ett

avgift för fordons till-lagstiftning bemyndigar kommun att uttasom



SOU 1994:92 45

träde miljözon,till differentierade efter fordonens miljöklasstillhörig-
het.
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förslagen8 Effekter av

länmade förslagen innebär kommunerna får ytterligareDe att
störningarinstrument åtgärda de trafiken orsakar. Enligtatt som

kommitténs uppfattning bör därmed möjligheter föreligga kunnaatt
åstadkomma lokalt anpassade lösningar för livsmiljöuppnå godatt en
i centrala områden.tätorternas

lämnade tillämpasDe förslagen kan varierat Tidpunkterpå sätt.ett
för införande och övergångsregler kan varieras och det områdeäven

omfattas miljözon. Eftersom förkommunerna har densom av ansvar
översiktliga planeringen och för delar miljöfrågorna böräven stora av
kommunerna förockså utforma och tillämp-attansvarges anpassa
ningen miljözoner det får positiva effekter och de negativaså att attav
effekterna minimeras. förslagetGenom beslut miljözon skallatt om
föregås samråd och konsekvensbeskrivning för- ochgaranteras attav
nackdelar god belysning och olika intressenter får möjlighetattges en

påverka besluten.att
Förslagen har utformats de kan tillämpas deså enligtatt utan att

kommitténs uppfattning strider EES-avtalet.mot
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9 Författningsförslag

9.1 Förslag till

Förording ändring iom

vägtrafikkungörelsen 1972:603

Härigenom föreskrivs 147, 148 och 159 §§ vägtrafikkungörel-att a
1972:603 skall ha följande lydelse.sen

Nuvarande lydelse

147
Särskilda trafikregler för viss eller vägsträcka eller förväg samt-en

liga inom visstvägar område meddelas lokala trafikföre-ett genom
skrifter i de fall i 151 och 154 §§. Nedan angivnautom som avses
myndigheter får meddela lokala trafikföreskrifter följande.om

Föreskrifter Myndigheter

Förbud trafik med Kommunenmot
fordon visst slag eller for-av
don med last viss beskaffen-av
het eller, i särskilt miljökänsli-

områden medtätorter,ga av
sådana dieseldrivna bussar med

totalvila 3,5 elleröver tonen
dieseldrivna lastbilartunga

inte enligt bilavgayörord-som
1991:1481ningen tillhör en

viss miljöklass

Körriktning Kommunen

1 Kungörelsen omtryckt 1985:380.

2 Senaste lydelse 1993:1356.
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Föreslagen lydelse

§147
Särskilda trafikregler för viss eller vägsträcka förellerväg samt-en

liga inom visst område meddelas lokala trafikföre-vägar ett genom
skrifter falli de i 151 och 154 §§. Nedan angivnautom som avses
myndigheter får trafikföreskriftermeddela lokala följande.om

Föreskrifter Myndigheter

Förbud trafik med Kommunenmot
fordon visst slag eller for-av
don med last viss beskaffen-av
het eller, i särskilt miljökänsli-

områden tätorter,ga av som
kommunaliavgränsats över-

siktsplan, med sådana bilar
inte enligt bilavgasför-som

ordningen 1991:1481 tillhör
eller visats förkravenmotsvara

viss miljöklass.en

Körriktning Kommunen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

148 a
Kommunen skall under Kommunen skall under

beredningen ärenden beredningen ärendenav om av om
trafikföreskrifterlokala enligt lokala trafikföreskrifter enligt

denna kungörelse samråda med denna kungörelse samråda med
polismyndigheten och, i polismyndigheten och, iären- ären-
den har principiell be- den har principiell be-som som
tydelse, med Vägverket. Vidare tydelse, Vidaremed vägverket.
skall statlig väghâllningsmyn- skall statlig väghállningsmyn-
dighet eller enskild väghållare dighet eller enskild väghållare

berörs beredas tillfälle berörs beredas tillfälleatt attsom som
sig. sig.yttra yttra

Vid beredning ärendenav
lokala trafikföreshifier medom

förbud trafik med bilar imot
särskilt miljökänsliga områden
enligt denna kungörelse skall i
stället gälla följande. Kommu-

skall konse-upprättanen en
kvensbeskrivning. konsekvens-I
beskrivningen skall för-anges
budets omfattning vilkensamt
inverkan förbudet kan förväntas
ha miljön och människorspd
hälsa förhållandenövrigasamt

betydelse. Vidare skall kom-av
samråda med Vägver-munen

ket, länsstyrelsen, polismyndig-
heten, sddan huvudman som

lagen 1978:438iavses om
huvudmannaskap för kol-viss
leldiv persontrafik trafikhuvud-

intilliggande kom-man samt
kan berörasmuner som av

förbudet. Andra väsentligtsom
kan beröras förbudet skallav
beredas tillfälle sig.yttraatt

3 Senaste lydelse 1992:1756.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

följandefall får undantag medges myndigheter.nedan angivnaI av

MyndighetUndantagetBestämmelser rör

kommun Kommunen20 § första stycket En

fråga Utom i fråga undantagi undantagUtom om om
eller från 106, 107, 109 ellerfrån 106, 107, 109

139-144§ eller från lokala139-144 § eller från lokala
trafikföreskrifter parkeringtrafikföreskrifter parkering omom

kommun skall undan- eller förbud trafik medinom moten
visst ändamål. bilar särskilt miljökänsligaietttag avse

områden inom kommunen
visstskall undantag ettavse

ändamål.

paragraf kommu-Skall fråga undantag enligt denna prövas aven om
beslut avvaktas olägenhet, ankom-kan inte kommunens utanmennen,

frågan. Polismyndig-det i stället polismyndighetenpå prövaattmer
trafikföreskrifterfrågor undantag från lokalaheten ocksåprövar om

länsstyrelsens beslut inte kan avvaktasfarligt gods, närtransportom av
olägenhet.utan

förfråga undantagfråga undantag för Il omom
rörelsehindrade från sådanarörelsehindrade från sådana

lokala bestämmelser eller lokalabestämmelser eller tra-tra-
fikföreskrifter fikföreskrifter stan-stan- som avsersom avser

ellerparkering finns nande och parkeringnande och
ibestämmelser 159 förbud trafik med bilar imota

särskilt miljökdnsliga områden
finns i 159bestämmelser a

4 Senaste lydelse 1992:978.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

159 a
förundantagFrågorundantag förFrågor omom

från sådanarörelsehindradesådanarörelsehindrade från
lokalabestämmelser ellerlokalabestämmelser eller tra-tra-

fikföreskrifterfikföreskrifter stan-stan- avsersomsom avser
ellerparkeringnande ellereller parkeringnande prövas,

med bilarförbud trafik iskall gällaundantagetnär mot
områdenden särskilt miljökänsligaförgenerellt aven person,

där sökandenkommun är prövas,
skall gällasökanden undantagetfolkbokförd eller, närom

deni där generellt förfolkbokförd riket,inte är en person, av
där sökandenkommun ärvistas,han samt

sökandenfolkbokförd eller,skall gällaundantagetnär om
folkbokförd i riket, därkom-för visst ändamål, inte ärett av

undantaget vistas,eller, han samtommunen
undantaget skall gällainomkommunberör näränmer en

kom-eller, för visst ändamål,länsstyrelsenlän, ettett avav
undantageteller,undantaget berör än ett ommer munenom

inomi kommunlänsstyrelsen något berörlän, änav mer enav
länsstyrelsen eller,län,de län berörs. ett avsom

undantaget berör än ettmerom
länsstyrelsen i någotlän, avav

de berörs.län som

Även fordonförsta stycket fårmedgivande enligt stannasettutan
lokalaförbud har meddelatshinderoch parkeras utan genomsomav

och rörelse-för sjukaanvändstrafikföreskrifter detnär transport av
omständigheternagäller dock endasthindrade. undantagDetta om

iakttas.det och särskild försiktighetkräver
utfärdadeföreskrifter hur ifår meddelaVägverket statarmanom

i riket.skall gälla härparkeringstillstånd för rörelsehindrade

5 1992:1756.Senaste lydelse
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9.2 Förslag till
Förordning ändring iom

bilregisterkungörelsen 1972:599

Härigenom föreskrivs 49 § bilregisterkungörelsen 1972:599att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

49
För sådana last- För sådana bilartunganya nya som

fordon i 2§ bil- i 2§ bilavgastörord-som avses avses
avgastörordningen 1991: 1481 ningen 1991:1481 och som
och enligt förord- enligt förordning harsom samma samma
ning har hänförts till miljö- häntörts till miljöklass skallen en
klass skall särskilt märke särskilt märkeett ett som anger

den aktuella miljö- den aktuella miljöklassen till-som anger
klassen tillhandahållas handahållaspå be- begäran.på Märket
gäran. Märket skall for- skall fordonets registre-uppta uppta
donets registreringsnummer. ringsnummer. Märket lämnas
Märket lämnas AB AB Svensk Bilprovningut utav av
Svensk Bilprovning for- fordonets miljöklass harom om
donets miljöklass har fastställts fastställts vid registrerings-
vid registreringsbesiktning och besiktning och Väg-armars av

Vägverket. verket.annars av

Om det lokal trafikföreskrift har föreskrivits sådantgenom en ett
förbud i fråga dieseldrivna bussar eller lastbilar innebärom tunga som

det inom visst områdeatt tätort endast får förasett fordonav en som
tillhör viss miljöklass, skall märket vid färd inom områdeten vara
fastsatt vindrutanpå väl synligt utifrån.

1 Kungörelsen omtryckt 1979:640.

2 Senaste lydelse 1992:1755.
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BengtSärskilt yttrande expertenav
kommunförbundetSkagersjö, Svenska

förutsätt-med uppgift utredakommitté tillsattsbraDet är attatt en
fordon med noll-i vissa förför införa miljözonerningarna tätorteratt

utsläpp.
1996 införa miljözo-Malmö frånStockholm, Göteborg och attavser

detlagstiftning. Kommitténs analyser visarenligt gällande attner nu
miljözoner, delsinföra sådanafinns intresse i fler kommunerdels att

lastbilaromfatta lättavidgas tillmiljözonsbegreppet bör ävenattatt
personbilar.och

lämpligt i vissa kommunerInförande miljözoner kan sättettvaraav
den lokaladärvid viktigt medförbättra miljösituationen. Det äratt

kommu-kommunala självbestämmandet. Detförankringen och det är
mel-helhetsansvaret för de avvägningar måstehar görassomsomnen

önskemål. Enligtsociala och miljömässigalan bebyggelsemässiga,t.ex.
definitivt inteuppfattning kan sådana avvägningarkommunernas göras

centrala verk och myndigheter.av
med före-vdgtrajikkzzngörelsen kompletterasKommittén föreslår att

kommuner och hu-skrifter samråd skall ske med intilliggandeattom
skallkollektivtrafiken konsekvensbeskrivningarvudmännen för attsamt

författningsreglering behövssådanFörslaget avstyrks, någonupprättas.
kommunerfinns ingen anledninginte. Det än attatt tro annat som

erforderligadetta medinföra miljözoner kommer göraattattavser
min bedömning inga skälreglering. finns enligtsamråd statlig Detutan

Stockholm, Göteborghelst anmärkningar hurrikta några motatt som
omfattande utred-sitt miljözonsarbete.och Malmö har bedrivit Ett

samråd hargjorts, konsekvenserna beskrivits,ningsarbete har har
besluten respekti-skett, förslagen remissbehandlas och de slutliga itas

sitt arbetekommunfullmäktige. har samordnatDe kommunernatreve
anledningfinns ingeni syfte skapa enhetliga bestämmelser. Det attatt

kommuner skulle armorlunda.andratro att agera
miljökonsekvensbe-Beträffande det författningsmässiga kravet pá att

i fleraskrivningar ska har Svenska KommunförbundetMKB upprättas
införs.bestämt från generellt krav på MKBsammanhang avrått ettatt

utföras alltför for-Vår uppfattning också MKB inte ska behövaär att
tillutformasmaliserat. bör kunna och med hänsynEn MKB anpassas

planeringspro-och omfattning. bör del iärendets MKBart ses som en
därdär miljöeffekter bryts andra planeringsövervägandenmotcessen

den fysiska planeringen parallella och till delaroch MKB utgör stora
sammanvävda skeenden.
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Kommittén föreslår miljözon bara fdr införas det finns stöd iatt om
Ävenöversiktsplan. detta förslag andas misstro kommunernasmoten

sköta sin planering. intesätt Kommunerna behöver sådannågonatt
centralstyrning eller detaljreglering. Det ska självfallet löna sig att
planera författningsreglering detnågon med kommittén före-men av
slagna innehållet behövs inte. Preciserade redovisningskrav kan leda
till de statliga myndigheterna främst länsstyrelserna bl.a. vidatt
samrådet ställer långtgående redovisningskrav förändrar över-som
siktsplanen från kommunens plan för den framtida mark-att vara egen
och vattenanvändningen till bli plan i första hand tillfreds-att en som
ställer statliga anspråk och önskemål på vad bör behandlas. Dettasom
kan radikalt minska det kommunalpolitiska intresset både bedrivaatt en
aktiv Översiktsplanering och införa miljözoner. Förslaget avstyrks.att

Miljözonen föreslås kopplas till den eventuellt kommande miljöbal-
kens regler miljökvalitetsnormer. Enligt förslag får regeringen,om
eller i fall den myndighetvissa överlåterregeringen till,rättensom

föreskriva miljökvalitetsnormer för vissa områden eller för hela landet.
Kommunernas erfarenheter lagstiftning uppbyggd på breda bemyn-av
diganden negativa. Erfarenheten visar denna bestämmelserär att typ av
har klar tendens leda till detaljstyrning från statliga myndigheteratten

knappast kan ha varit statsmakternas avsikt vid lagstiftningstill-som
fället. Om bemyndiganden ändå bedöms oundvikliga, detär ettsom
kommunalt krav dessa innebär endast regeringen och inte under-att att
lydande statliga verk denna möjlighet det fråganär är bestäm-ges om
melser med materiellt innehåll. Miljökvalitetsnormer bör långt möj-så
ligt utformas funktionskrav.som

Kommittén för längre kring frågan övervakning-ett resonemang om
miljözonsbestämmelser respektive kontroll eventuellaatten av av

miljözonsavgifter erläggs. Kommittén föreslår dock ingen ändring i nu
gällande bestämmelser. Jag kommittén bör lämna förslag iattanser
dessa avseenden och frågan kommunen, jämte polisen, kanatt om ges
möjlighet sköta bevakningen därför måste utredas ytterligare.att
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