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Till statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

Regeringen bemyndigade den 27 maj 1993 chefen för Miljö- och
naturresursdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

miljöklassystemet för bilar medöver tillhörande föratt systemse
ekonomiska styrmedel Regeringen har beslut den 30m.m. genom
september 1993 överlämnat ansökningar från Scafi Miljö AB och Agro
Oil AB angående nedsättning energiskatt eller ändring i lagenav
1957:262 energiskatt. Regeringen uppdrog samtidigtom ut-
redningen behandla frågan miljöklasser för dieselbränsle medatt om
förtur.

Regeringen beslutade den 28 april 1994 dessutom tilläggs-om
direktiv till den särskilde utredaren med anledning förhandlingsupp-av
görelsen medlemskap i Europeiska unionen. Den 16 juni 1994ettom
beslutade regeringen ytterligare tilläggsdirektiv till utredningenom
med uppgift utreda och lämna förslagäven till för miljö-ett system
klassning Snöskotrar förutsättningarna förävensom införaattav
motsvarande för milj öklassning båtmotorer. Regeringen harsystem av
vidare beslut den 22 december 1994 överlämnat Naturvårdsver-genom
kets förslag till skattereduktion för alkylatbensin.

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

Till huvudsekreterare utsågs den oktober25 1993 jurkand.
MariAnne Olsson. Den 6 december 1993 förordnades marknadschef
Lennart Erlandsson, Motortestcenter, AB Svensk Bilprovning, till
sekreterare. sekretariatet har biträtts Doris Olsson vid Departe-av

utredningsavdelning i Göteborg.mentens
Utredningen har tidigare delbetänkandena Med iavgett raps

tankarna SOU 1994:64 och Bilars miljöklassning och SOUEG



deltagitsakkunnigabetänkande harföreliggandeI1994:111. som
hovrättsasses-Miljödepartementet,Per Bergman,kammarrättsassessor

departementssekreterareFinansdepartementet,Gunilla Näsman,sor
departementssekreterareochMiljödepartementet,Rehnlund,Björn

KerstinByrâdirektörKommunikationsdepartementet.Claes Unge,
generalsekrete-Bohus län,ochi GöteborgsLänsstyrelsenHarvenberg,

arsin,Rolandcivilingenjör JBátunionen,SvenskaHögard,Staffanrare
Karlsson,KjellavdelningsdirektörInstitutet,PetroleumSvenska

Båt-Lagerkvist,BjörndirektörverkställandeNaturvårdsverket,
Sjöfarts-Lemieszewski,StefanbyrådirektörRiksförbund,branschens

trafiksekretera-Kustbevakningen,Löfgren,chef Hâkantekniskverket,
byråsekretera-försteNaturskyddsföreningen,Roth, SvenskaAndersre

avdelningsdirektörochKonsumentverket,Sundberg,Helenare
medverkatharlän,StockholmsLänsstyrelsen iTirén,Thomas som

experter.
sakkunnigafogatsyttrandensärskildabetänkandet harTill av

Jarsin.RolandochGunilla Näsman experten
Miljöklassutredningen.antagitharUtredningen namnet

MiljäklassningAlkylat ochdelbetänkandetöverlämnahärmedfårJag
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Fackordlista

Förkortningar på kemiska och föreningarämnen m.m.

CO Koloxidkolmonoxid

C03 Koldioxid

HC Kolväten

NO Kvävemonoxid

NO Kväveoxidutsläpp och samlande begrepp pâ olika kväve-X
föreningar

NO, Kvävedioxid

N20 Dikväveoxid lustgas

PAC polycykliska aromatiska föreningar, dvs. inte bara
kolväten; kallas ibland POM, polycykliskt organiskt
material

PAH polycykliska aromatiska kolväten hydrocarbons; består
flera bensenringarav

Svavel

soz Svaveldioxid
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ochutsläppenbetydelse förhartändvillighetTal förcetantal som
tillskörningochkallstartsamband medkörbarhet i

blivitmotorn varm.

godkännandestatusproduktsfastställandecertifiering enav

Cancerframkallandecancerogen

densite-tillkoppladMotoreffektenbränslet. ärTäthetdensitet
körbar-fråninställningoptimalfordonen hardvs.ten,

densitetsområdeföremissionssynpunkt snävtochhets- ett
certifieringsbränslet.förgällerdeti närheten somav

Utsläppemission

PointFinal BoilingSlutkokpunktFBP

kolvätenahuvudsakligenblandningarHandelsnamngasol av
petroleumliquefiedLPG,engelskaoch butan;propan

gas

DNA-mole-på-mutationerFörändringargenotoxisk arvsmassan-
genmaterialet.kylerna,

Boiling PointInitialBegynnelsekokpunktIBP

Kilowatt-timmarKwh

arvsanlagenskadaförändring iförmågaMed attmutagen ge

Megavatt-timmarMWh

motstå högaförmågamått bensinens temperatu-Ettoktantal att
RONknacka.självantändaoch tryck attutanrer

gaspådragvarvtal ochvid lågakörningsimulerar stort
lands-dellastochvarvtalMON högtochstadskörning

12
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vägskörning. med laboratoriemotor. Referens-Bestäms
bränslena normal-heptan oktantal O iso-oktanochär
oktantal 100.

olefiner Kedjeformade kolväten flera dubbelbind-med elleren
ningar. Synonymt med omättade används inomsom
livsmedelssektorn omättade fetter.

Oxygenater förekommer bl.a. partiellt oxideradeoxygenater som
kolväten aldehyder, ketoner, alkoholer, fenoler, syror-
m.fl. i avgaser.-

Ozon kraftigt oxiderande vävnadsmaterial. Ozonärozon
och fotooxidanterandra initierar oxidationsförlopp, som
leder till förlust frånnäringsämnen blad och barr påav
träd och därmed till inverkan tillväxten. Ozon har
också visats ha hämmande inverkan tillväxt inom
jordbruket.

partiklar Synlig och osynlig rök

ångtryck Partialtrycket den står i jämvikt med vätskan.av gas som
För oljeprodukter sker bestämningen vid 37,8 100°C

i°F särskild och benämns då RVP Reidapparatur
Vapour Pressure.

13
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Sammanfattning

Användningen motoriserade färdmedel har ökat markant i våraav
rekreationsområdenoch under de decennierna. Hit hörnatur- senaste

Snöskotrar och fritidsbåtar m.fl. Motorerna i dessa till delenär största
bensindrivna tvåtaktsmotorer. De relativt mängd oför-storavger en
bränt bränsle tillsammans med olika förbränningsprodukter då

förbränningenkörs. Genom i inte fullständigärmotorerna att motorn
bildas också rad eller mindre hälsofarliga Den special-ämnen.en mer
bensin tagits fram i första hand yrkeshygieniska skäl försom av
motorsågar, alkylatbensins.k. kan vidare användningsom-ettgenom
råde få positiv effekt vår miljö.en

Bensindrivna i tvåtakts-bl.a. och fyrtaktstillärnpningarmotorer
bidrar till relativt liten andel totalutsläppen. kolvätenFör gälleren av

arbetsmaskiner för %4 totalutsläppen i landet.t.ex. att svarar ca av
betydelseDetta hindrar dock inte vissa dessa maskintyper haratt av

från lokal eller regional luftföroreningssynpunkt. Det gäller t.ex.
användning utombordsmotorer inom fritidsbåtssektorn, förbrän-av
ningsmotordrivna trädgårdsredskap i bostadsområden och användning

Snöskotrar koncentrerad till fjällområdena i norrlandslänen.ärav som
ÖkadEn användning alkylatbensinen är ett steg motav mer

miljövänliga bränslen för användning i arbetsmaskiner, trädgårds-
redskap, mopeder, skotrar, utombordsmotorer m.fl. Den successiva
övergången till sådan bensin bör stimuleras.

alkylatbensinTillverkning sker i dag vid raffinaderier harav som
katalytisk kracker. avgörande faktornDen vid bedömningen av en
utökad användning alkylatbensin förersättning bensin denärav som
knappa tillgången. Eftersom någoninte tillverkning alkylat sker iav
Sverige oljebolagen de bästa komponenternaimporterar från europeis-
ka raffmaderier och därmed försämras möjligheten till bättre bensin-
kvaliteter i andra länder.

15
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förutsättningharraffinaderisvensktinvestering i attEn ett som
behovetinhemskabidra till detkunnaalkylatbensin börtillverka att

förutsättningeffekter. Ennegativatillgodoses dessaskulle kunna utan
styrmedelutformatlämpligtfinnamöjligtdetgivetvis är ettär attatt
ställarafñnaderierna kantakt medutveckling. Iför sådan att omen

på siktkvaliteter ävenoch jämförbaraalkylatbensinkanproduktionsin
i bilar.användaskunna även

2-bensinmiljöklassmedalkylatbensinenjämställsförstaI stegett
denförutsättningunderprodukterkemiska attenligt lagen om

Moxorbränsleförstandardenkommandei denkravenuppfyller --
skatte-innebärarbetsredskap. DettamotordrivnaförSpecialbensin en

liter.med 6sänkning öre per
föreliggerintestandardenförutsattbemyndigas,börRegeringen att

vilkapropositionen,riksdagsbehandlingen närmarevid att angeav
iträdareglerna böralkylatbensin. Deställas påskallkrav nysom

juli 1995.kraft den 1
alkylat-tillövergångenfrämjaytterligareförTänkbara vägar att

ellersmâförpacknirgarskattebefrielse för attkanbensin envara
miljöklassframtidamed denskattehänseendeijämställsalkylatbensin

betänkande.för dettatidsrameninominteDettal-bensinen. ryms
kan kommaalkylatbensinbeskattning attframtidatillFörslag aven

miljöklassningeventuelluppdragetanslutning tillske i avatt om en
1995.höstenSnöskotrar avrapporterasm.m.

16
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Författningsförslag

Förslag till ändring ilag lagen 1985:426om om
kemiska produkter

föreskrivsHärigenom 6 § i lagen 1985:426att a om
kemiska produkter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

a6 §
Bensin avsedd för motordrift eller uppvärmning ochärsom som

innehåller högst 0,013 bly liter vid 15°C skall tillverkaregram per av
och importör delas i och tillhandahållas i de miljöklasser som anges
i bilaga till denna lag.

fårRegeringen föreskriva att
sådan bensin avsedd för motor-
drift uppfyllerinte samtligasom
krav i bilagan ändå skall hänfö-

till miljöklass den harras om
fördelarandra från hälso- eller

miljöskyddssynpunkt gör attsom
den bör jämställas med bensin

uppjyller kraven i bilagan.som
För motorbensin gäller dessutom särskilda föreskrifter som

regeringen.meddelas av

1 Senaste 1994:1778.lydelse

17
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kraft denDenna lag träder i
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l Inledning

Min bedömning i sammanfattning

Användningen motoriserade färdmedel har markantökat i våraav
och rekreationsområden under de decennierna. Hitnatur- senaste

hör Snöskotrar och fritidsbåtar m.fl. Motorerna i dessa tillär
delen bensindrivna tvåtaktsmotorer.största De relativtavger en

mängd oförbränt och delvis förbränt bränsle då de används.stor
Genom förbränningen i inte fullständig bildasäratt motorn en
rad eller mindre hälsofarliga Den specialbensinämnen.mer som

fram förstatagits i hand yrkeshygieniska skäl för motorsågar,av
s.k. alkylatbensin, kan vidare användningsområdeettgenom ge

effektpositiv den miljön.även yttreen

1 l Allmänt
.

Miljöpolitiken siktar till långsiktigt hållbar utveckling. Det betyderen
miljöpåverkan från verksamheterna inom olika delar samhälletatt av

skall inom för vad människan och tål. För detnaturenrymmas ramen
samlade miljöarbetet det därför viktigt försökaär reduceraatt
miljöpåverkan från alla verksamheter inom sarnhällssektorer. Samtidigt

vårt tekniksamhälle har medfört många fåttmänniskor haratt ettsom
ökat behov vistas i ostörd har tillgången sådanatillatt naturav

blivitområden allt knapp.mer
Användningen motoriserade färdmedel har ökat markant i våraav

och rekreationsområden under de decennierna. I helanatur- senaste

19
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terrängskotraf. dessafinns 148 000 Avlandet sammanlagt är
barmarksfordon. Deomkring 138 000 Snöskotrar och resterande del

ungefärSjöfartsverket uppskattats tillmotordrivna fritidsbâtarna har av
tvåtakts utombordsmotorer. Dessa640 000 har765 000, varav

ochområden fjällen och i skärgårdarnafärdmedel påverkar allt istörre
rekreationsmiljöer.störningskänsligaandraäven

konflikter också medfärdmedel kan medföraMotordrivna i naturen
känsligBuller och kandirekta naturvårdsintressen. störaavgasermera

framförsområden lite påverkade. Fordonfauna i i övrigt är somsom
ochskador markockså medföra slitage och andrai kannaturen

terrängkörningslagendock ivegetation. Snöskoteråkning regleras
1978:594.och terrängkörningsförordningen1975:1313

tillåtnainskränka denmöjligheterTerrängkörningslagen stora attger
snöskotertrafikframhålls särskilt buller fråntrafiken. lagens motivI

inte motorbureni områden där friluftslivolägenhet ärsomsom en
förbjuditsterrängkörninglagen harsamtidigt. Med stödutövas av

skoterförbuds-detolv fjällområden, s.k.för snötäckt mark iäven
vidare reglera snöskoter-kommunen fårLänsstyrelsen ochområdena.

i många fall.områden, vilket har sketttrafiken i olika
arbetsmiljönutomhus hörarbetarvissa yrkeskategorierFör som

miljön. Skogsarbetaredirekt ihop med den utsättsyttre genom
ochbensinångorför exponeringanvändningen motorsågar avav

Även såvälpåverkanarbetsmaskiner har negativandra enavgaser.
genomförde19891990miljön. Under årenhälsa som

frånkartläggning luftföroreningaromfattandeNaturvårdsverket aven
olikaomfattar radarbetsmaskinerarbetsmaskiner.olika Begreppet en

kompressorergräsklippare,mobila arbetsredskapfordon liksom som
fordon ochtotalt 600 000Maskinparken i Sverige beståretc. caav ca

redskap.1,8 miljoner
Åtgärder frânLuftföroreningarSjöfartsverket har i rapporten -

ochtekniskaredovisat desektorn 1994-04-30den marina
ekonomiskamiljömässiga ochförutsättningar för, och deekonomiska

I 1994:36.naturmiljön DsSnöskotertrafikens effekter påiSnöskotern naturen -

20
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konsekvenserna införa avgaskrav och krav bränslenattav renare
för den marina sektorn. har remissbehandlats. utdragRapporten Ett av
remissammanställningen med avseende på bränslen läggs bilaga 3som
till betänkandet.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har uppdrag regeringenav
naturmiljön.redovisat snöskotertrafikens effekter Länsstyrelsen

konstaterar de totala utsläppen från skotertrafiken kan inteävenatt om
betraktas alarmerande bör dock arbetet med utvecklaattsom avgas-
reningssystem för Snöskotrar uppmuntras.

i fleraMotorerna de redovisade användningsområdena tillärav nu
delen bensindrivna tvåtaktsmotorer. De relativtstörsta storavger en
oförbräntmängd och delvis förbränt bränsle tillsammans med olika

förbränningsprodukter då körs. Genom förbränningenmotorerna att
i inte fullständig bildas också rad eller mindreärmotorn en mer
hälsofarliga specialbensin fram förstaDen tagits i handämnen. som

yrkeshygieniska skäl för motorsågar, s.k. alkylatbensin, kanav genom
vidare användningsområde få positiv effekt vår miljö.ett en

1 Uppdraget

1 .2. Tilläggsdirektiv1

Regeringen har tilläggsdirektiv Dir. 1994:101 i juni 1994genom
utvidgat mitt uppdrag miljöklassningssystemet för bilar tillöveratt se

utreda och lämna förslag till för miljöklassningävenatt ett systern av
skotrar. I uppdraget ingår vidare förutsättningarnautreda föratt ett
införa motsvarande för miljöklassning bâtmotorer förett systern av
fritidsbåtar. dennaI del uppdraget ingår med förtur behandla deattav
förslag till åtgärder inom fritidsbåtssektorn Sjöfartsverket isom ovan
nämnda bedömt kunna behandlas skyndsamt. anförsDärrapport att
fritidsbåtssektorns huvudsakliga avgasproblem påberor den stora
användningen tvåtaktsmotorer. Detta miljöproblem skulleav
huvudsakligen kunna lösas övergång till fyrtakts utombords-genom en

Bl.a. föreslår verket bensinmotorer uppfyllaskallmotorer. att nya
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iBodenseefritidsbåtarförgällerreglernanuvarandedelägst som
1995.septemberden 1fr.0.m.Bodensee-reglernas.k.Schweiz, de

katalysatorer,eftennonteringstimulansåtgärder förföreslåsVidare av
påkravutombordsmotoreräldre samtutskrotningförpremier av

fogasDirektiventvåtaktstillämpningar.samtliga somförbränslen
betänkandet.till1bilaga

Överlämnande ärende1.2.2 av

med miljö-februari 1993i systemföreslog ettattNaturvårdsverket
skullebensinöklassadMiljSverige.iinförasskullebensinklassning av

beskattning.differentieradfrämjasförslagetenligt engenom
bensindenförkvalitetenförbättrainriktat somFörslaget attvar

bruk iallmäntavsedd förbensindvs.volymerna,för de storasvarar
bilpark.befintlig

miljöklassindelning1994novemberbeslutade i avRiksdagen om en
bensin prop.oblyadskattendifferentieringochbensin aven

och199495:l5rskr.JOU5,199494: prop.bet.19945:4,
Ändringarna199495:16.rskr.199495:SkU1,bet.199495:11,

1994.december1kraft denträdde i

Alkylatbensin
riktadesbeskattningändradriksdagsbehandlingenmedsambandI om

ledaskulleutformningskattesystemetsdetuppmärksamhet mot att nya
främstframtagitsspecialproduktervissabeskattninghöjdtill somav

arbetsredskap.motordrivnaföralkylatbensinmiljöskäl. s.k.av
syftemedbeskattning attolyckligtfann detNaturvårdsverket att en
effekter,sådanafåskullemiljöegenskapermed bättrebensinfrämja

därförVerket harmiljöprestanda.godaalkylatbensin harsärskilt som
förkriteriernakorrigeringarvissahemställtregeringentill avom

beskattningen.
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december 1994har regeringsbeslut den 29Förslaget över-genom
Beslutet fogasMiljöklassutredningen dnr 5294.lämnats till som

till betänkandet.bilaga 2

dispositionBetänkandets1.3

frånförslag till åtgärder bl.a.kapitel 2 redovisar jag deI
miljöpåverkan från den marina sektorn.Sjöfartsverket för minskaatt

ochöversiktligt också utsläppen från SnöskotrardärJag tar upp
alkylat-Kapitel definitionbensindrivna arbetsmaskiner. 3 ägnas en av

miljöklassningenkapitel redovisar jagbensin, tillgång I 4 avm.m.
jag i kapitelbensin liksom skattedifferentieringen. Slutligen 5tar upp

beskattningen alkylat-mina och mitt förslag avseendeöverväganden av
fortsatta arbetet.bensin i kapitel 6 detsamt
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2 Miljöpåverkan fritidsaktiviteter ifrån

fjäll och skärgårdar m.m.

Min bedömning i sammanfattning

Bensindrivna i bl.a. tvåtakts- och fyrtaktstillämpningarmotorer
bidrar till relativt liten %andel 3 totalutsläppen. Fören av- -
kolväten gäller %arbetsmaskiner för 4t.ex. att casvarar av
totalutsläppen i landet. Detta hindrar dock inte vissa dessaatt av
maskintyper har betydelse från lokal eller regional luftförore-
ningssynpunkt. gällerDet användning utombordsmotorert.ex. av
inom fritidsbåtssektorn, förbränningsmotordrivna trädgårds-
redskap i bostadsområden och användning Snöskotrar ärav som
koncentrerad till tjällområdena i norrlandslänen.

Av de totala utsläppen frånkolväten arbetsmaskiner kom-av
från motorsågar13 200 000 och gräsklippareca st camer ca

miljon,l 13 från Snöskotrar 130 000 från allaca st 13samt
dieseldrivna maskiner. Enligt Naturvårdsverkets inventering

m3förbrukar snöskotrar 25 000 bensin, gräsklippareca ca
m3 m3.00040 och motorsågar 16 000 Fritidsbåtarca anses

förbruka %l,5 5,9 miljarder liter bensin. Snöskotrar, utom-av
bordsmotorer och motorsågar utrustadevanligen med tvåtakts-är

fyrtaktmedan gäller för gräsklippare.motorer,
En övergång till bruk alkylatbensin särskiltär ettsomav

miljöanpassat bränsle för tvåtaktsalla bensintillämpningar påär
sikt önskvärd bl.a. för motorsågar, gräsklippare, Snöskotrar,
vattenskotrar och fritidsbåtar.
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från tvåtaktsmotorerMiljöpåverkan2.1 m.m.

arbetsmaskinerfrånUtsläpp2.1.1

omfattasintei applikationerantalfinnsDet motorerstort avett som
miljöpåverkandenförhållande tillstandardiserade iavgaskrav eller är

gräsklip-småbåtar, Snöskotrar,i bl.a.Till dessa hörde har. motorer
tvâ-enligtfalli flertaletmed bensin,och drivsmotorsågarochpare

mopederockså i vägfordonfinnsSmåmotorertaktsprincipen. som
avgaskrav.omfattasheller deintemotorcyklaroch avsom

genomför-1990ârNaturvårdsverketjagavsnitt har1.1 närrmtI att
lufttillföroreningarkartläggning utsläppenriksomfattandede avaven

kartläggningenm.fl. Resultatetarbetsmaskinerfrån olika samman-av
arbetsfordonifrämstmaskinerDieselmotordrivnatabellfattas i -
utsläppenvad gällerdominerande ställninginomhar avengruppen-

koldioxidochsvaveldioxid S02partiklar PM,kväveoxider NOX,
utsläppendominerarmaskinerbensimnotordrivnaC02, medan av

utsläppssynpunkt hartotalFrånHC.och kolvätenkolmonoxid CO
denbetydelsemaskinerna idieselmotordrivnade stort somsamma

Kväveoxidutsläppensamtliga sektorer.fråni landetvägtrafikentunga
utsläppen.totala% de20arbetsmaskinerfrån motsvarar avca

EG-kommissio-frånförslagåtgärd. EttangelägenAvgaskrav härär en
läggasskallarbetsmaskinerdieselmotordrivnaföravgaskravnen om

våren 1995.underfram
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Tabell Utsläpp luftföroreningar från årarbetsmaskiner 1990av
1000 tonår

CO HC NO, S02 C02PM

Fordon
Diesel 20 7 71 5,9 4,6 3 590-

Bensin l2 l 0,8 0,04 0,01 90-
4-lakl

Bensin 10 7 0,2 0,2 0,005 50-
2-takt

Redskap
Diesel 2 0,6 0,45 0,4 350-

Bensin 14 0,4 0,04 0,0091 100-
4-takt

Bensin 6 0,14 0,2 0,004 50
2-takt

Summa 64 21 78 7 5 4 200

Källa: Naturvårdsverket

2.1.2 Utsläpp från bensindrivna arbetsmaskiner

För arbetsredskap inte kan hänföras till arbets-m.m. som gruppen
maskiner och till del bensindrivna gäller de totalt harärstor attsom

relativt liten andel de samlade utsläppen. För gällerkolvätenen av
arbetsmaskiner för %4 totalutsläppen i landet.t.ex. att svarar ca av

Detta hindrar dock inte vissa maskintyperdessa har betydelseatt av
från lokal eller regional luftföroreningssynpunkt. Det gäller t.ex.
användning förbränningsmotordrivna trädgårdsredskap bostadsom-iav
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ifjällområdenatillkoncentreradSnöskotrarråden och ärsom
norrlandslänen.

år 1990arbetsmaskinerbensindrivnafrån någraUtsläppTabell 2.

tonårNOtonårtonär HCCOMaskintyp

250000700010Snöskotrar

400000l12 000Gräsklippare

5000030005Motorsågar

NaturvårdsverketKälla:

13arbetsmaskiner kommerfrånkolvätenutsläppende totalaAv caav
13miljon,gräsklippare ca 1och000200 stmotorsågar cafrån

dieseldrivnafrån alla13130 000 stSnöskotrar cafrån samt
snöskotrarförbrukarinventeringNaturvårdsverketsEnligtmaskiner.

m3 motorsågarm3 och00040gräsklipparebensin,25 000 cacaca
imedantvâtaktsmotorer,m3. motorsågar harochSnöskotrar00016

gräsklippare.föranvändsfyrtaktsmototerhuvudsak
detförhar inomMiljömärkningsstyrelsensvenskaDen ramen

förkriterierframtagitmiljömärkningssamarbetetnordiska en
miljö-förkriteriernauppställdagräsklippare. Demiljömärkning av

ochbatteriklippareanvändningökadtillledaförväntasmärkning av
därförminstfördel inte attvilketmed sladd, ärklippareeldrivna en

buller,ochavgasutsläppemissionerminskadeleder till mendet genom
Eldrivnaenergiförbrukning.minskadtilllederdeockså därför att

engerigeffektivare änbetraktasstorleksklass kanaktuellredskap i som
särskiltdåochförbränningsmotorer ottomotorer,meddrivsde som

Utsläppenkraftproduktionen.effektiviteten itillhänsynäven tasom
ibensinmotorfyrtaktsmedgräsklipparefrånmed enavgaserna

%10-81med mellanminskaförväntaskWstorleksklassen 3,5 av

28

som



Miljöpåverkan från fritidsaktiviteterSOU 1995:30

HC NOX och mellan %72-78 koloxid jämfört med dagens+ av
gräsklippare. För partiklar finns inga referensvärden jämföraatt mot.
Storleken utsläppsminskningen varierar med motorutförandet.

2.2 Miljöpåverkan fritidsbåtssektomfrån

2.2.1 Luftföroreningar från fritidsbåtar

Bruket fritidsbåtar i huvudsak förlagt till kustnära och marin-ärav
biologiskt känsliga områden under två sommarmânader. Man kan
därför tala avgasepisod i skärgårdarna.närmast Genomom en
säsongsbetoningen finns det anledning påverkan påatt anta att
vattenlivet blir utsläppsmängdstörre varit jämtän om samma mer
fördelad under årets månader.

Fritidsbåtssektorns huvudsakliga avgasemissionsproblem beror på
det frekventa bruket tvåtaktsmotorer, vilket föranleds dennaav av

pris, vikt, enkla utförande låga servicebehov. Dessamotortyps samt
faktorer för flertalet användare jämförelsevisuppväger den höga
bränsleförbrukningen. Sjöfartsverket bedömer fritidsbåtssektornsatt
miljöproblem skulle kunna lösas bl.a. övergång till brukgenom en av
fyrtakts utombordsmotorer.

ÅtgärderSjöfartsverket har i sin Luftföroreningar från denrapport -
marina sektorn uppskattat användning och omfattning olikaav
båtmotorer inom fritidsbåtar. De kan delas in i högvarvigagruppen
dieselmotorer och två- och fyrtakts bensinmotorer. saknasDet statistik

fördelningen mellan dessaöver Verket emeller-detmotortyper. anser
tid rimligt utgå från alla inombords bensinmotorer fyrtakts-äratt att

medan utombordsmotorerna tvâtakt. När det gällerärmotorer typav
utombordsmotorerna förekommer fyrtaktsmotorerdet dess andelmen

verket försumbar i detta sammanhang.anses av vara
Det avskaffade fritidsbâtsregistret visade vid utgången år 1990nu av
det fanns 208 000 motorbåtar och 62 000 segelbåtar registrerade.att

Enligt Sjöfartsverket andel fritidsbåtar med medär stor motoren en
effekt understiger 10 kW inte registrerade. råder deladeDetsom
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dettahurSjöfartsverketochbåtbranschen stortmellanmeningar om
finnsdettyderfrån båtbranschenUppskattningar attantal är. ca
uppgårSjöfartsverketdet enligtmedanintervallet,i det000 båtar400

tvåtaktshaantagitsbåtar hardessaSamtliga000.500till närmare
verketharföroreningarnaframräkningenVidutombordsmotorer. av

mörkertal.visst s.k.finnsantagit det ettatt
beroendeenheternafrån de marina äremissionernadirektaDe av

energiomvand-effektivitetanvänds. Motornsden sommotortyp som
gradi hög ävenolikamellanbaravarierar inte utanlare motortyper

förbelastningsnivånutförandeberoendefabrikatmellan olika samt
Även enskildadenbrukstillfället.vid motornsenskilda enhetenden

ochförbränningsresultatetföravgörandekonditiontekniska är
energieffektiviteten.därigenom

långsam,fritidsbåtarför ärfrarndrivningsaggregatOmsättningen av
tillledatordeintefritidsbåtssektornförbättringar inomtekniskavarför

enligt2000årföreriktningpositiviförändringmarkantnågon
Sjöfartsverket.

blyatförbensinstationermarinainte längrefinns detNu som
ochNaturvårdsverketmellanöverenskommelsebränsle. Enligt en

den lförsäljningdennaupphördeInstitutetPetroleumSvenska
miljöklassendast1995julifrån den 1skallVidare1994.september

fårbensinoblyadiBlyhaltenmarinor.tillgänglig2-bensin finnas
modernaflestabränsle. Deliter motorerbly0,13maximalt g pervara

kompen-egenskapersmörjandeblyetsbensin däroblyadköraskan
Ägareadditiv.smörjandeföreningarandratillsatser avavseras genom

bensinsta-vanligdunkioftast direkttankarbåtartill mindre enen
tion.

fritidsbåtarfrånMiljöpåverkan2.2.2

tvâ åretstillhuvudsaksig iinskränkerfritidsbåtarBruket avav
Devattenområdena.i våramånader mestkänsligabiologiskt mest

bensinmotor ärtvåtaktsluftföroreningarbetydande avgersom en
betydligtkväveoxider ärUtsläppenkolmonoxid.ochkolväten av
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mindre till följd den låga förbränningstemperaturen. Denna berorav
i sin den relativt dåliga förbränningen i motorn,tur sett vars

från tvåtakts-energieffektivitet låg. Kolväte- och partikelutsläppenär
oljeblandningen i bensinen. Motorerberor till del ävenmotorn en

emissionsprofilseparatsmörjning får bättre de Sedanmed än utan.en
biolo-flera år tillbaka anpassade för blyfri bensin ochär motorerna

giskt användas för alla tvåtaktsmotorer.nedbrytbara oljor kan
från fritidsbåtar uppgår till tonårKolmonoxidemissionen 37 500

och emissionen partiklar till 600 Kväveoxidemissionen ärton.caav
låg 0001 ton.ca

frånTabell 3. Emissioner den marina sektorn

År HC co PM co, sNo,
1990

ktonår

Fritids- 1,00 14,40 37,50 0,60 218,90
båtar

0,12Fiske- 2,90 0,30 0,70 0,07 134,00
fartyg

303,00Arbets- 6,60 0,30 0,90 0,14
fartyg

Åtgärder Sjöfartsverket 1994-04-30Källa: Luftföroreningar från den marina sektorn;-

huvudsakEmissionen kolväten varierande toxisk i aromater,art,av av
Miljöpåverkan från fritidsbåtar, fiske- ochuppgår enligt rapporten

arbetsfartyg fyra totalatill 400 tonâr, dvs. gånger den14ca

1 Naturvårdsverket 3993.Rapport
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Östersjöom-helahandelssjöfart inomfrån allkolvätenemissionen av
landet.kolväteutsläppen itotala% de beräknade3rådet och avca

i tvåtaktsmotorernaförbränns% bränslet20-25Omkring av
imedoch dispergerasmotorn avgasernautan passerar genom

Dekolvätenövervägande del dessaTillpropellervattnet. är aromater.
effektivtkolloider vilka mycketbildar i tas avvattenmassan upp

harfisk Upptagetorganismer,vattenlevandehosgälfunktionen m.m.
Föreningarnagälpassage. är% vid enkeluppgå till 90befunnits en

utveckling ipåverkar organismernasgenotoxiska ochgradi hög
hosimmunförsvaroch nedsattleverskadorleder tillyngelstadiet samt
vidgenomförtsundersökningarenligt deindivider somvuxna

19932.AskölaboratorietUniversitet-Stockholms
med högtnormalbensindrift pâfungerar vidTvåtaktsmotorn

kolked-rakahuvudsak deförbränner iselektivt, dvs.aromatinnehâll
iinnehålletprocentuelladärför dethöjeroch aromaterjorna av

Dettaförbränningsegenskaper.derasgrund sämreavavgaserna
i emissionen.toxicitettill högreleder en

bildarochblodbanornaiorganismerlevandeKolmonoxid upptas av
vilkenröda blodkropparna, ärmed dekolmonoxidhemmaglobin en

syreupptagningsförmâga.reduceradtilllederbindningsvårlöst som
föranleddsyrehaltmed lågiProblemet Vattenmassor avaccentueras

bensinblyadhittillsharVanligen använtsövergödning.eutroñering
mindre vältekniskt,måni vissbiologiskt ochkombination med äveni

tvåtaktsmotorer.Smörjmedel föranpassade
ochannorlundakonstruktiontill sinFyrtaktsmotorn är mer

vevhuset hartvåtaktsmotor. Genomkomplicerad separatän att enen
slutetidrivmedlet skeroch förbränningentrycksmörjning ettav

inteharvarvarbetsfasochgasväxlingsfasen vartannatsystem en
vidarei bränslet. Motornoljeinblandning ärbehovfyrtaktsmotorn av

medlägekolvensförhållande tillimed ventilerförsedd styrssom
ventilerfleramedutrustadevanligenkamaxel. Dehjälp är perav en

slutnaochkonstruktionbättrelederSammantagetcylinder. motorns

2 Nord 1994:m.fl. TemaBalkFish; LennartEnginesStroke Outboardfrom TwoEffects on
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förbränningssystem i allmänhet till lägre emissioner kolväten ochav
kolmonoxid. Det högre förpriset fyrtaktsmotorn tillämpning isom
utombordsmotorer enligt Sjöfartsverket ha motverkat ettanses
genomslag marknaden.

Även för båtmotorer finns miljömärkningskriterier.numera
Gränsvärden för olika föroreningar för uppfylla dessa framgåratt av
sammanställningen nedan.

Tabell 4. Utsläpp i förhållande till motoreffekt

Motoreffekt C0 HC NO,
APN[gkWh] APN[gkWh] APN&#39;[gkWh]i kW

A M A Am m

4 600 0,5 60 0,7747 15 O
100 6004 0,5 39,39 0,4711 15 0-
100 60 0 10,13 0,l761 15 O

2.2.3 Sjöfartsverkets förslag till miljöförbättringar inom
fritidsbâtssektorn

Sjöfartsverket har i nämnda lämnat förslag ärrapportovan som
utformade så de kan bidra till uppfylla nationellt uppställdaatt att
miljömål grund för detäven svenska arbetet medutgöramen en
miljöfrågor i internationella organisationer IMO Internationalsom
Maritime Organization och HELCOM Helsingforskommissionen.
Med hänsyn till föreliggande betänkande utarbetat år efter detäratt ett

Sjöfartsverket lämnade sin till regeringen fleraharatt rapport av
verkets förslag redan genomförts. återkommerJag till detta i kapitel
6. Det gäller i första hand utfasningen blyad bensin och införandetav

miljöklass 2-bensin vid marinorna.av
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sammanfattningförslag i.Sjöfartsverkets
existerandesamtligaföralkylatbensinintroduktionstorskaligEn av

1995ärunderskebordelandochtill sjösstvåtaktstillämpningar
2-miljöklassmedjämförtkostnadsdifferensenutjämning avgenom

särskiltdvs.alkylatbensin, ettbruktillövergångbensin. En av
skebörbensintillämpningar,tvåtaktsallaförbränslemiljöanpassat

gräsklip-motorsågar,mopeder,motorcyklar,församhälletigenerellt
Defritidsbåtar.ochvattenskotrar senareSnöskotrar,elverk samtpare,

innebärdriftenFörtvåtaktsmotorer.heltdominerastillämpningarna av
Åtgärden Sjöfartsverketenligtberäknasförändring.ingenåtgärden

beroende%30-50mellanmedkolväten avemissionenminska av
Dendriftsförhällanden.konditiontekniskoch samtmotorutförande

iinnehållettoxiskadetemellertid avgasernamiljövinsten är attstörsta
påtagligt.mycketminskar

kunnaböråtgärderantalpåSjöfartsverketpekar ett somHärutöver
utförande,marintbensinmotorerförHit hörskyndsamt. att avinföras

avseendeSteg lBodensee-reglernauppfyllerlägstdessakräva att
Bodensee-kravenOm1995.septemberden 1fr.o.m.avgasemissioner

kW3lägre äneffektmedbâtmotorertillämpasskallinte en
godamed4-takts1notorerminst utgörsdeverketföreslår avatt

NärSverige.saluföras ifå gemensammaföremissionsprestanda att
inomföreliggerbåtmotorerdieseldrivnabensin-såvälförregler som
medBodensee-reglerna ersättasskallEUunionenEuropeiskaden

deenligtdBA72-73bullernivåntillåtnamaximaltDen omdessa.
i deninarbetasbörhärom snarastreglernatyska strängaföreslagna

marinaemissionscertifieringenochtypprovningen aveuropeiska
motorer.
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2.3 Snöskotertrafikens effekter på miljö djurlivoch

2.3. Snöskotrar1

terrångskotrar3I hela landet finns sammanlagt 148 000
Av dessa omkring 138 000 Snöskotrarär och resterande del barmarks-
fordon. Snöskotertrafiken intensiv under periodenär mestsom
februari till april. Från naturvårdssynpunkt vållar denna motortrañk
problem, eftersom den leder till orörda och värdefulla fjällområdenatt
drabbas störningar och slitage.av

Bullret den påtagliga föroreningenär i den känsliga miljömest som
Åtgärderfjällen Regeringen har i skrivelse. till riksdagenutgör. en om

buller i fjällområden och skärgårdar skr. 199394:l75mot m.m.
redovisat åtgärderde den vidta för minska bullerstör-att attavser
ningarna i värdefulla och rekreationsområden.natur-

Fjällmiljön också sårbar från miljöskyddssynpunkt.är Fordonen
släpper föroreningar inte kan negligeras. Lokalt kan detut som
förekomma höga halter luftföroreningar från avgasutsläppen frånav
snöskotrar.

Skador på grund buller och markslitageav
Skadorna marken till följd trafiken uppstår i första hand påav
kalblåst mark och vid snötäcke. Snöskoterleder på ochett tunt myrar
utmed stränder orsakar ofta skador växtligheten.

På djurlivet kan snöskotertrafiken förorsaka långtgående och
allvarliga störningar. Uppehålls- och rekreationsområden för olika
djurarter kan bli svårare utnyttja eller helt oanvändbara trafikenatt när

Ävenblir alltför intensiv. enstaka körningar vid olämplig tidpunkten
eller finns särskiltdet känsliga kan orsaka allvarligaarterom
störningar.

3 Snöskotern i Snöskotertrafikens effekter naturmiljön Ds 1994:36.naturen -

35



1995:30SOUfritidsaktiviteterfrånMiljöpåverkan

skotertrafikfrånAvgasutsläpp2.3.2

uppdragregeringens atthaftharlänVästerbottensiLänsstyrelsen
utredningennaturmiljön. Ipåeffektersnöskotertrafikensredovisa

beräkningarnavidLänsstyrelsen1994:36 harDsiSnöskotrar naturen
emissimsmätningardefrånutgått somföroreningarutsläppen avav

uppskattningarsinaförunderlag avNaturvårdsverkets använt som
snöskotertrafikeu.frånluftföroreningarutsläppen av

frånförorenandeutsläppen avgaserkonstaterarLänsstyrelsen att av
Kolväteutsläp-i Sverge.totalutsläppendellitenSnöskotrar utgör aven

utsläppsmängd. Antar atttotalalandets man% till1,8medbidrarpen
Jämtlands,Skoterläneniskerskotertrafikenfrånutsläppentotalade

tioandelskotertrañkensblirlänNorrbottensochVästerbottens
Kolväteuts-koldioxid.ochsvaveldioxidkväveoxider,högregånger av

kolväteutsläp-tala% de30 tskotertrafiken överutgörfrån avläppen
länen.i de trepen

bensinoblyadkörtsskotrarallakanlänsstyrelsenEnligt numera
meduppskattasfrån skotrarblyUtsläppenadditiv.smörjandemed av

detkgår. Gencm att50 numeratillförutsättningarangivnaovan
blyutsläppenlarmarknadentillgå avbensinoblyadfinns attendast

betydligt.högstreducerats

skogsarbetareförArbetsmiljön2.4

Bakgrund2.4. 1

frånofta besvärskogsarbetarenupplevermotorsågmedarbeteVid
frånretbesvärvanligaste ärDetbensinångor.ocholjedimmaavgaser,

illamående ärhuvudvärk ochlukt,Dåligoch ögon.luftvägarövre
blandallmänt1980-talet ansågsI slutetproblem.vanligaockså av

medsambandDetta enökade. sattesbesvärenskogsarbetarna att .
handelsbensin.sammansättningeniförändringallmän av

utsättsskogsarbetareninnebärmotorsågsavgaser attförExponering
förbättrasyfteIolika attämnen.blandningkomplexmycketför aven
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inleddes försökarbetsmiljön bl.a. skogsarbetare antalför attett
förförbättra sammansättning för minska exponeringattavgasernas

antal bränslentankning vid väderlek. Ettbensinångor vid och varm
valts förvariationsgränserprovades och framgår tabell De somav
variatio-inom deolefiner och metyltertiärbutyleter MTBE liggeratt

Mättade alifatiska ochkan i handelsbensin.finna dagensner som man
så såvälhar utanför dessaaromatiska kolväten varierats väl gränser att

alifatiska bränslen hararomatiskt olika helt mättadeheltett tresom
testats.

Tabell 4. Kolväteinnehåll testbränsleni

Ämnen %Innehåll i testbränsle

Olefiner 0- 20
Mättade 0-100
Aromatiska kolväten 0-100
MTBE 0- 10

gäller försökenNär det med olika 2-taktsoljor kunde inga stora
skillnader vegetabilisk Z-taktsolja användesDåuppmätas. upp-en

något %dock högre akrolein vademission ca 30 änmättes somav
då de andra oljorna användes.uppmättes

2.4.2 Nytt motorsågarbränsle för

förslag tillPå uppnåddes i studien harresultatgrundval de ettsomav
föralkylatbensin avsedd arbetespecifikation för bensinnyen - -

fram. kemiska specifikationermed tabell 6 tagits Till dessamotorsåg
gäller:har del tekniska kravspecifikationer vadockså lagts meren

densitet, destillationsresthartstal, kopparkorrosion, destillationskurva,
docknackdelar det föreslagna bränslet har,Dem.m. som men som
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kanspecialbränsle,tillalla förslagförkan varagemensammavara
pris.och högredistributionsproblem ett

föreslagnainnebär deni UmeåArbetsmiljöinstitutetEnligt samman-
innehållerBränsle ochfördelar.hälsomässigasättningen klara avgaser

således:

eller bensenaromatiska kolvätenolefiner,Inga
andraMTBE ellerbly,tillsatserInga oxygenaterav

polycykliskamängdMindre aromater
aldehyder.aromatiskaInga

motorsågs-alternativförspecifikationtillFörslagTabell 5. en
bensin.

Ämne Krav

Kolväten
%100mättadealifatiska
%Oolefineromättadealifatiska
%0,5n-hexan
%0inkl. bensenaromatiska

Tillsatser
O glmed tillsatserbly

%0andraochMTBE oxygenater
Föroreningar

%0,001svavel
Ångtryck 60 kPa

95RON
90MON

svaveldioxidochnitrösamängdMindre gaser
dioxiner.Inga
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Bränslet har också lågt ångtryck minskar avdunstningett som av
bensin vid tankning och i väder. För skogsarbetaren har dettavarmt

inneburit mindre akuta besvär minskadeavsevärtsammantaget samt
långtidsrisker. framtagna specifikationenDen har resulterat i ettnu
förslag till standard för motorbränslen specialbensin förutgörsom en
arbetsredskap.
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Alkylatbensin3

sammanfattningMin bedömning i

blandning antal olika kolväten.Alkylatbensin består ettav en av
grenade kedjor meddominerande kolväteDen ärtypen enav

aromatiska och andralängd åtta kolatomer. Halten om-avav
noll. Tillverkning alkylat-ättade kolväten praktisktär taget av

kracker.har katalytiskbensin i dag vid raffinaderiersker som
använd-faktorn vid bedömningen utökadDen avgörande av en
knappaersättning för bensin denning alkylatbensin ärsomav

tillgången.
sker i Sverige importe-Eftersom ingen tillverkning alkylatav

raffina-från europeiskaoljebolagen de bästa komponenternarar
bättre bensinkvalite-derier därmed försämras möjligheten tilloch

i andra länder.ter
förutsättningarsvenskt raffinaderi harEn investering i ett som

till det inhemskatillverka alkylatbensin bör kunna bidraatt att
effekter.behovet skulle kunna tillgodoses dessa negativa Enutan

lämpligtförutsättning givetvis det möjligt finnaärär att att ett
utformat styrmedel för sådan utveckling.en

alkylatbensinVad1 är

Bakgrundl 1
.

för framställ-Alkylatbensin rafñnaderikomponent användsär somen
skeddening utbyggnad alkyleringsanläggningarbensin. En stor avav
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flyget utvecklades 1940-talet. Alkylatbensin har högtnär ett
oktantal RON 95. Dess utomordentliga egenskaper dengör att- -

flygbensin. Tillgången alkylatbensinlämplig användas förär att
effektuttag höjasinnebar flygmotorernas kunde väsentligt. Dettaatt

krigsflygplanensutnyttjades först under världskriget för ökaandra att
för utveckling de flygplan förprestanda och användssomsenare av

passagerarflyget.
Övergången civilflyget inneburit behovettill jetmotorer inom har att

för framställning flygbränsle reducerats väsentligt.alkylatbensinav av
främsta i motorbensin i blandningDess applikationsområde är numera

med andra rafñnaderikomponenter.
antal olika kolväten.Alkylatbensin består blandning ettav aven

längddominerande kolväte grenade kedjor medDen ärtypen en avav
aromatiska och andra omättade kolvätenåtta kolatomer. Halten ärav

praktiskt noll.taget
flyg-för framställningAlkylatbensin nödvändig komponentär aven

bensin. övrigt alkylatbensin komponenternaFör används som en av
för motorbensin.

i takt medAlkylatbensinens goda oktantal har ökat dess värde att
har minskat.användningen bly oktanhöjande komponentav som

i regelUtvecklingen s.k. reformulerad bensin innebär attav
efterfrågan alkylatbensin ökar.

energiinnehållet volyms-Alkylatbensinen har låg densitet och per
bränsleförbrukningen högre.därmed lägre för bensin ochenhet är än

bränsleluftförhållandetreglerbar inställningFör motorer utan av
motoreffekten.minskar

Framställning1 .2

olikaalkylatbensinen tvåUtgångsmaterialet för framställning ärav
finns råoljaniso-butan. Iso-butan iiso-buten ochgasformiga ämnen,

flera Iso-butendestillation, normalt ioch utvinnas ärkan steg.genom
katalytisk kracker. Enfrån anläggning kallasbiprodukt en somen

diesleoljabensin ochfraktioner tillkatalytisk kracker omvandlar tunga
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och samtidigt bildas gasformigaäven produkter. Ur dessa kan iso-
buten utvinnas vid reaktion med iso-butan alkylatbensin.som ger

Tillverkning alkylatbensin sker i dag vid raffinaderier harav som
katalytisk kracker. Eftersom iso-buten har andra användningaräven
inom raffinaderiet förekommer därför alkylatproduktion inte vid varje
raffinaderi med sådan utrustning. Den alternativa användningenen av
iso-buten raffinaderibränsle, gasol eller råvara för andrasom som
komponenter blanda i bensin alkylatbensingör så längeatt ännuatt

förhållandevis litenär del raffinaderiets totala bensinproduktion.en av

3.2 Tillgången alkylatbensin begränsad

3.2.1 Knapp tillgång på alkylatbensin

Den avgörande faktorn vid bedömningen utökad användningav en av
alkylatbensin ersättning för bensin den knappa tillgången.är Detsom
faktum tillverkningen beroende vanligär bensin tillverkasatt attav
innebär i dagsläget ytterligare begränsning.en

Produktionen alkylatbensin i framgårEuropa inte officiellav av
statistik. Från uppgifter anläggningskapaciteter framgår attom
tillverkningskapaciteten 1,5-2 % den totala råoljeraffinerings-är av
kapaciteten. Detta %5 mängden tillverkad bensin.motsvarar ca av
Alkylatbensin de komponenterär kan användas för atten av som
kompensera den oktanförlust minskad blyanvändning medför.som
Rafñnaderier med alkylatanläggningar kan därför inte sälja all
tillverkad alkylatbensin den marknaden.öppna Mängden alkylat-
bensin kan tillgänglig för försäljning därför inte känd.ärsom vara

Sverige har raffinaderier för framställning bränslen. Etttre av av
dessa Scanraff i Lysekil har katalytisk kracker och därmed ocksåen

möjlighet framställa alkylatbensin. Scanraff haratten utrett
möjligheten bygga alkyleringsanläggning. Med användningatt en av

m3årall tillgänglig iso-buten kan 270 000 framställas. Dettaca
knappt 2 % råoljemängden.motsvarar av
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alkylatbensinförMarknaden3.2.2

framförbensinför ärersättningalkylatförMarknaden annansomren
förexponeringhöginnebärtillbränsleallt enmotorer somsom

Arbets-arbetsmiljöskogsarbetaresUndersökningar avavavgaser.
marknadfannalkylatbensintillleddeUmeåmiljöinstitutet i somatt en

förstavidalkylatbensinanvändsmotorsågar. Dessutomtillbränsle
År 1994biltillverkarna.svenskadehosnytillverkade bilartankning av

m3 Sverige.alkylatbensin i9 500såldes ca
importerari Sverigalkylat skertillverkningnågoninteEftersom av

ochraffinaderiereuropeiskafrånbästa komponenternadeoljebolagen
andraibensinkvalitetertill bättremöjlighetenförsämrasdärmed

länder.
förutsättningarharraffinaderi attsvensktinvestering iEn ett som

dettillbidrameningminenligtbör attalkylatbensintillverka
negativadessatillgodosesskulle kunnabehovet utaninhemska
finnamöjligtdetgivetvis ettärförutsättning attEn äreffekter. att

vill i dettautveckling. Jagsådanförstyrmedelutformatlämpligt en
medoljormiljöklassningmederinrasammanhang systemet avom

tid tillkortmycketleddestyrmedel. attDetekonomiskatillhörande
föråtgärderomfattandemindre attellervidtogoljebolagsamtliga mer

fjärdedelar vägtransporternaRuntmiljöklassade oljor.få fram tre av
2-diesel.ellermiljöklassmedutförs numera
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4 Miljöklassning bensinav

4.1 Syftet miljöklassningenmed

Utformningen miljöklasser för oblyad bensin baserasav en av
Naturvårdsverket utarbetad Bättre miljöegenskaper hos bensin.rapport
Syftet med denna indelningär påskynda övergången till miljövänli-att

bensin, framför allt inom vägtrafikområdet. De bestäm-närmaregare
melserna för miljöklassindelningen återfinns i bilaga till lagenen
1985:426 kemiska produkter LKP och innebär den oblyadeattom
bensinen indelas i tvâ olika miljöklasser, miljöklass 3 och miljö-
klass 2. Sådan bensin innehåller högst 0,013 bly liter bensin.gram per
Föreskrifter förbud blyad bensin finns i förordningenmotom
1985:838 motorbensin. Användningen blyad bensin harom av
härigenom i princip upphört helt från den 1 1995.mars

Miljöklass 2 den från miljösynpunkt bästa bensinen.är Klassen är
delad i två kategorier, 2 och 2 beroende på bensinen ära om
avsedd för bilar med katalytisk avgasrening eller bilar sådanutan
avgasrening.

Avsikten ytterligare klass,är miljöklass skall införasatt en
Inom Naturvårdsverket pågår arbete med utformaett attsenare. en

kravspecifikation härför. för miljöklassKraven l-bensin kommer att
innebära ytterligare skärpning, efter det verket under år 1994atten
kunnat del erfarenheter i USA. Förslaget kan enligtta av vunna
uppgift från Naturvårdsverket komma föreligga under hösten 1995.att
En viktig komponent i den bensinen inbland-renaste uppges vara en
ning alkylatbensin.av
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bensinmiljöklassadKravspecifikation för4.2

skadligamängd utsläppsig dengrundarMiljöklassindelningen av
fordonstra-medför vidnormaltbensinenförbränning avsomavgaser

handi förstapåverkasutsläpp motornssådanaMängdenfik. av
ochvissainnehåll ämnenbensinenskonstruktion även avavmen
ochblysvavel, bensen,bl.a.föreningar aromater,kemiska syre,som

Även utsläppenspåverkarslutkokpunktochångtryckbensinensfosfor.
miljöklassin-produkterkemiskatill lagenbilaganstorlek. I angesom

utformning.delningens närmare
angivnadeinnehållbensinensbyggerMiljöklassningen av nu

kokpunktångtryck ochgällervadegenskaperkomponenterna samt
bilenhoskörbarhetgodförutsättning ärspecificeras. En att enannan

på bästafungerar sättkatalysatornochsäkerställs engenomatt
termiskaförminskad riskochkatalysatorgifters.k.minskning av

katalysatorn.skador
bensinsorter,två olikauppdeladeinbördesMiljöklasserna är en

additivmedkatalysatorför bilarochkatalysatormedför bilar utanen
förlösningentekniskabilar. Denäldreför vissabehövs ensom
i dag.intefinnsmedkan körasbilarallabensinuniversell som

på dennaoblyad bensin baserasbensinskattenDifferentieringen av
indelning.

innehålletinnebärmiljöegenskaperbensinens attFörbättringarna av
reglerasfosforochbly samt attsvavel, bensen, aromater, syre,av
svavelhaltenlägretill klimatet. Denbättreflyktigheten geranpassas

iutsläppdärmed mindreochkatalysatornhoseffektivitetökaden
ochLåga bensen-svavelföroreningar.utsläppminskadeövrigt samt av

polycykliskainkl.dessautsläpp ämnenminskadearmomathalter avger
ochtoxiskautsläpplägreinnebärföreningar. Detorganiska av

innebärsyrehalten attRegleringcancerframkallande ämnen. av
MTBEellermetanoletanol,inblandningen resp.t.ex.oxygenater,av

ochkolväte-minskningmellanuppnåsbalanssåreglerasETBE, avatt
körbarhets-ochökarkväveoxidutsläppen attkoloxidutsläppen attutan

nedkatalysatorgifter sätterfosforBly ochuppstår. ärproblem som
ocksåBlyetutsläppen. ärdärmed ökarfunktion ochkatalysatorns
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hälsovådligt för människor och djur. Genom reglera ångtrycketatt
regleras bensinens flyktighet. Härigenom bemästras utsläppen genom
avdunstning främstunder sommartid. Lägre slutkokpunkt minskar
beläggningarna i och risken för misständning kanmotorn som ge
skador på katalysatorn, leder till ökade utsläpp.som

Dessutom bensinen i miljöklass 2 skall uppfylla skäligaattanges
funktionskrav vad renhet för insugnings- och insprutnings-avser
ventiler. Tillsatsämnen tillförs bensin i miljöklass avsedd försom
fordon med katalytisk avgasrening, får inte innehålla askbildande

I övrigtänmen. uppställs i bilagan inte några specifika krav på
tillsatsänmen.

4.3 Differentiering skatten oblyad bensinav

Skatten oblyad bensin har differentieras med utgångspunkt från den
nämnda milj öklassindelningen. Skattedifferentieringen har bestämts så

den i skillnaderna i produktionskostnadernaatt mellanstort motsvarar
bensin kan hänföras till den bästa miljöklassen miljöklass 2 ochsom

oblyad bensin miljöklass 3. Skillnaden har denna bak-annan mot
grund fastställts till 6 liter. Skattedifferentieringenöre harper
åstadkommits skatten bensin den tillhöratt ängenom annan som
miljöklass 2 höjts med 6 liter. Bestämmelsernaöre skattediffe-per om
rentieringen återfinns i 2 kap. §1 lagen 1994:1776 skatt påom
energi. Bensinskatt med 3 kr och 22 liter för bensinöretas ut per
tillhörig miljöklass med 3 kr och 28 liter för bensin tillhörigöre per
miljöklass 3 och med kr3 och 81 liter för bensin.öre Tillper annan
detta kommer koldioxidskatt med 79 liter. Summanöre skatt förper

bensinkategori 4 kr 01 4 kr 07är och kröre, 4 60öre öre.resp.
Vid fullständig övergång till den miljövänligaste bensinen har deten

förutsätts de offentliga finanserna skall kunna neutralaatt medvara
den redovisade konstruktionen.
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regelverkEG:s4.4

EG-ifinnsbensin,mineraloljor, inkl.påskattBestämmelser om
skatteba-behandlarförra9282EEG. Detoch928lEEGdirektiven

detmedanbeskattas,skallproduktervilkavilldet säga somsen,
Deunderskridas.fårinteminimiskattesatservissasätter somsenare

liter000lECUoch 287ECU337skattenivåerna ärtillåtna perlägsta
kr2l23 kri dag örebensin. Dettablyfri resp.blyad motsvararresp.

Enligtfebruari 1995.den 17269 kr öreECUliter 166 öre per
bränslekategorivarjeförskattesatsengäller928lEEGdirektiv att

dåfallvissadirektiveti nämnsartikel 8enhetlig. lskall vara
8.4artikelIregel.dennafrånundantagfår gesgöramedlemsstaterna

EU-rådetsfåmedlemsstaternaförmöjlighet attgenerelldessutom en
enhetligregelnfrånavvikelserytterligaregodkännande för enom

ochländer begärtexempelantalfinns attDetskattesats. stortett
mineraloljedirekti-frånundantagolikagodkännande förfått typer av

undantagfåmöjligheternafått attprövatlandingetDock har ännuvet.
anmältharSverigebensin.miljöklassadskattedifferentieringför

blyadförbudetliksomskattedifferentieringen motden antagnanu
deinvändanågothaftinte motEG-kommissionen, atttillbensin som

åtgärderna.vidtagna
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överväganden5 och förslag

Mina förslag i sammanfattning

Alkylatbensin jämställs med miljöklass 2-bensin enligt lagen om
kemiska produkter förutsättningunder den uppfyller kraven iatt
den kommande standarden för Motorbränsle Specialbensin för-
motordrivna arbetsredskap. innebärDetta skattesänkning meden
6 liter.öre per

Regeringen bemyndigas förutsatt standarden inte föreliggeratt
regeringen avlåter sin proposition till riksdagennär närmareatt

vilka krav skall ställas alkylatbensin. Deange som nya
reglerna träder i kraft den juli 1995.1

Skäl5.1 för skattedifferentieringen

Alkylatbensin specialprodukt avsedd främst förär mobila arbets-en
redskap. Den marknadsförs i dag i mycket begränsad omfattningen

%ca 0,1 bensinmarknaden. Tillverkning alkylatbensinav av
förutsätter jag har redovisat i kapitel 3 i dagens läge tillgångsom en
till speciella kolvätefraktioner inte framställs allai raffinaderier.som

kapacitet förDagens framställning alkylatbensin kunnaav uppges
%1-2 marknaden.motsvara av

Hälsoriskerna i arbetsmiljösammanhang vid användning vanligav
bensin kändahar varit sedan länge. Till motorkedjesågar och röjsågar

tidigareanvändes uteslutande vanlig motorbensin bränsle.som
Förutom hälsoproblem hos skogsarbetare mil. medförde den också en
del tekniska nackdelar, främst beroende bensinens sammansättning.
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hälsangällervadminstinteeffekternanegativamotverka deFör att
miljöförbättrandebensin vilketoblyadtillnäringengick över envar

motorsåg.medarbetevidminstinteåtgärd,
eftermarknadenkommit framhandi förstaharAlkylatbensinen

Umeå iiArbetsmiljöinstitutethosutvecklingsarbetelångvarigtett
motorsågs-skogsindustrininomanvändarebl.a.medsamarbete

iArbetsmiljöinstitutetvidgjortsundersökningarbensin. De som
LundsChalmersBilprovning-Motortestcenter, samtSvenskUmeå, AB

egenskaperklart bättreharalkylatbensinvisarhögskolortekniska att
handelsbensin. Dettavanligjämfört medmiljösynpunktochfrån hälso-

bensinmotorer.i småförbränningvidhanteringenvidsåvälgäller som
kanmiljövinstersinSjöfartsverket i uppgett attLikaså har rapport

främstfritidsbåtssektorn,inomalkylatbensintillövergångvidgöras en
tillämpningar.andraiävenutombordsmotorertvåtaktsi men
miljöbensinen utöverjagSjöfartsverketmed attlikhetI anser

utsträckningimotorsågar m.m. störrearbetsmaskineranvändning i
tvåtaktsmotorer.för övrigaanvändasbör även

främstadetoch 2miljöklass 3mellanPrisskillnaden somanges
dentidigareframgått äralkylatbensin. Somtillövergångskälet mot en

kanvilket knappastliter6endastskattehänseende öre varaansesi per
bensin.sådanbruketlågadettillorsaken av

förmarknadenprisetdet främsterfarithar ärvad jagEnligt
utsträckninganvänds i denden intealkylatbensin voregör somattsom

berorliterprisethöga attmiljösynpunkt. Detfrånönskvärt
dessutomkräverDensmåförpackningar.säljs ialkylatbensin en

produkten.fördyrarocksåvilketdistribution,ochhanteringsärskild
viddetmedan större20 kruppgår tilldunklitersi 4literPriset caper

krl.13mellan 11tillnedbringaskunnathari tankleveranser -
prisskillnaden än2-bensinen ärmiljöklasspåmed prisetJämfört mer

bidragandeEnförpackningarna.mindrei desådubbelt annanstor
literprisetmedförtillgångenbegränsade attdenkanorsak somvara

nivå.högtämligenhållaskan en
bensinvolymernainriktad på debensin ärMiljöklassningen storaav

miljön kanför denvinsternaväsentligade yttrehärdeteftersom är
finnaarbeteNaturvårdsverketsför attUtgångspunkten enuppnås. var
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bensinkvalitet snabbt kunde användas hela marknaden, dvs.som
behov investeringar raffinaderierutan där normal ledtidstoraav

5 år.är En miljöklassning bensin i Sverige skulle inte hellerav
medföra oljebolagen skulle tvingas importera bästade komponen-att

från europeiska raffinaderier och därmed försämraterna bensinkvalite-
i andra länder. Vidare strävade verketten inte stårmot ett system som

i konflikt med kravet bilars körbarhetsegenskaper och inte heller
orsakar tveksamheter vad gäller bilindustrins tillverkaransvar för
avgasreningens funktion vid långvarig praktisk drift.

Verket vidare alkylatbensin bygger helt andraattuppger typer
kolväten dem vanligaän i handelsbensin.är Den skiljer sigav som

fysikaliskt från standardbensin, främst något lägre densitet ochgenom
lägre flyktighet. Den uppfyller därför inte specifikationen för
miljöklass 2 bensin vad gäller min. ångtryck och min. E100 förångad
volym vid 100°C. Dessutom densiteten någotär för låg enligt Svensk
Standard för motorbensin för allmänt bruk i bilparken.

5.2 Svensk standard för motorbensin

Ett förslag till Svensk Standard för Bensin för motorredskap nr 15 54
61 Motorbränslen Specialbensin för motordrivna arbetsredskap-
föreligger bygger alkylatbensinens egenskaper. Avsikten medsom
denna standard säkerställaär definierad bensinkvalitet för detatt en
aktuella användningsområdet. Vid utarbetandet standarden harav
arbetsmiljöproblemen stått i fokus. Dessa sammanfaller i huvudsak
med de miljöproblemen.yttre

Denna standard remissbehandlas för närvarande. Remisstiden löper
i mitten 1995. Enligt uppgift från Allmännaut standardiserings-mars

STG fastställandet standardenär i förNämnden Svenskgruppen av
Standard planerat till delen maj 1995senare av .
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miljöklasstill-tillförslagNaturvårdsverkets5.3

alkylatbensinhörighet för

tillhänförasskallalkylatbensins.k.föreslårNaturvårdsverket att
skattereduk-omfattasdenDärmed kommermiljöklass 2. att sammaav

specifika-enligt2-bensin. Kravenmiljöklassförgällertion annansom
intesådan bensinförbehöver2 boch2för miljöklassernationen a

underdensitetochE100min.ångtryck,beträffande min.uppfyllas
enligtspecifikationenuppfyllerställetalkylatbensin iförutsättning att

förSpecialbensinMotorbensin motor-standard förtillförslaget -
arbetsredskap.drivna

miljöklassinplaceringtillFörslag5.4 av

alkylatbensin m.m.

småmotorerbensindrivnamednärkontaktarbetar idemFör somsom
alkylatbensinanvändningenm.fl. harparkarbetareskogsarbetare, av

miljöfarliga ämnenUtsläpparbetsmiljön. t.ex.förbättratpåtagligt av
Alkylatbensinöverraskandesigvisatgräsklippare har stora.från vara

alkylat-användamiljösynpunkt. Attfrånegenskaperbättreocksåhar
harföredra. Dessvärregivetvisfritidsmiljöeroch ärbensin i arbets- att

miljövänli-denanvändningnågon allmänståndkommit tilldet inte av
alkylat-påprisethärtillOrsakenbensinen. attvarauppgesgare

bensinen.vanligaför denbetydligt högre änbensinen är
bensinsådannärvarandeföralkylatbensin attför ärKostnaden av

Inköpsprisetbilar.motorbensin förmedkonkurrerainte kandenna typ
beroendevarierarskillnadenbensinen ochvanligaför denhögre änär

ändåörel. Det80 är30 ochmellanefterfråganochtillgångpå
skattedifferentieringNaturvårdsverketenligtolyckligt somom en

bevisadeharproduktnegativt slårmiljöskälinförs mot somenav
uppfattning.dennadelarstandardbensin. Jagmiljbättre än

riksdagsbehandlingenvidbl.a.angeläget,har detVidare avansetts
alkylat-hänföraenergiskatt,lagtillförslagregeringens attomen ny
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bensinen till den bättre miljöklassinplaceringen jfr bet.
199495:SkU4.

Bestämmelserna bensin bl.a. drivmedel skall delas iattom som
miljöklasser återfinns i 6 § i lagen kemiska produkter LKP. Ava om
bilagan till lagen framgår de krav ställs för bättre miljöklassin-som en
placering. Som framgått tidigare uppfyller alkylatbensinen inte
samtliga de krävs för hänföras till miljöklass 2.parametrar attsom
Det gäller i första hand min. ångtryck och min. E100 förângad volym
vid 100°C. Dessutom densiteten något förär låg.

För åstadkomma den åsyftade miljöklassinplaceringen föratt
alkylatbensin finns det två alternativa möjligheter.

Den i 6 § LKP föraär in andra stycke iatt ett nyttena a som
miljöklasshänseende jämställer alkylatbensin med den bättre handels-
bensinen och bilagan kompletteras endera med hänvisning tillatt en
kommande standard eller med urval relevanta parametervärden-ett av

i bilagan enligt nedan.som anges

Motorbränsle specialbensin för motordrivna arbetsredskap

kgm3Densitet vid 15°C 680-720
Blyhalt gl 0,002max
Bensen volymhalt % 0,1max
Aromater volymhalt % 0,5max
Oleñner volymhalt % 0,5max
n-hexan volymhalt % 0,5max
Svavel masshalt % 0,002max
bensen smörjoljautan
Ångtryck kPa 50-60
Förångat vid 70°C % 15-42
volymhalt
Förångat vid l0O°C % 45-72
volymhalt
Förångat vid 180°C % min 95
volymhalt
Slutkokpunkt °C 200max
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standardensbeslutetslutligadetförfarande talardettaMot att om
månadmajdelenunderförstfattasutformningnärmare avsenare

avlåtit sinhaskallregeringenefter detdvs. vill1995, säga att
riskdärmed finnaskanriksdagen. Det att t.ex.tillproposition en

fastställdaavvika från denskulle kunnadefinitionerurvalet av
eftersommöjligstandardenhänvisning till ärhellerstandarden. Inte en

alkylatbensinensifrågabeslutföreligger. Ettinteden ännu om
till riksmöte.få skjutasdärmed nästaskullemiljöklassinplacering

lämpligmindredetta väg.bedömaSåvitt jag kan är en
vidföreliggerstandarden inteförutsattmöjlighetenandra är,Den att

istyckeandraregeringenriksdagsbehandlingen, ett nyttatt genom
bensinsådanförskriftermeddelabemyndigas att§ LKP6 att oma

isamtliga kravuppfyllerintemotordriftföranvänds sommensom
tillhänförasändå skallprodukterkemiskatill lagenbilagan om

miljös-ochfrån hälso-fördelarandraharbensinenmiljöklass 2 om
bättredenjämställas medden börkyddssynpunkt gör attsom

bensinen.
dentalar föranförtharjagskälpraktiskaDe senarenysssom

bestämmelsernadeangelägeneftersom jaglösningen är att nyaom
bemyndigandetMed stöd1995.julikraft den 1träda iskall kunna av

påställasskallvilka kravexaktförordningiregeringenkan somange
bensinför sådanstandardtill denocksåkanalkylatbensin. Hänsyn tas

under våren.föreliggaväntassom
tillhänsynmåstebemyndigandetutformningen tasdet gällerNär av
tillprodukter liggerkemiskalagenimiljöklassindelningenatt om

skrivasdärförmåsteBemyndigandetenergiskatt.grund för uttaget av
förbudregeringsformensmedkonflikt motikommerså det inteatt

sådanskatteområdet. Ennormgivningskompetensdelegation av
lydelsen,föreslagnamigdenmedintekonflikt uppkommer av

alltjämtmiljöklass 2iför bensinskall gällakravnivåeftersom den som
meddelamöjlighetbegränsadbaraRegeringen attfast i lag.slås enges

bensinkvalitet avvikervissfalli detillämpningenförföreskrifter en
gengäld harinågon punktlagenkravspeciñkationen ifrån men

miljöfördelar.andra
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föreslårJag den angivna bakgrunden sådant begränsatmot att ett
bemyndigande införs i 6 § andra stycket lagen kemiskaa om pro-
dukter. Lagändringen bör träda i kraft den juli 1995.l

skattesystemet så konstruerat fullständig övergång tillär denatt en
miljövänligaste bensinen innebär de offentliga finanserna skallatt
hållas neutrala. Den utvidgning jag förslår det miljöklassadenu av
området förändrar inte detta förhållande.
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6 Fortsatt arbete

Alkylatbensinen miljövänligaär bränslen förett steg mot mer an-
vändning i arbetsmaskiner, trädgårdsredskap, mopeder, skotrar,
utombordsmotorer m.fl. Den successiva övergången till sådan
bensin bör stimuleras ytterligare. I takt med raffinaderiernaatt
kan ställa sin produktion kan alkylatbensin och jämförbaraom
kvaliteter på sikt kunna användasäven i bilar. Föräven att
åstadkomma sådan utveckling bör sannolikt ekonomiskaen
styrmedel utformas.

Tänkbara kan skattebefrielse förvägar småförpack-vara en
ningar eller alkylatbensin jämställs i skattehänseende med denatt
framtida miljöklass l-bensinen. Detta inte inom tidsramenryms
för detta betänkande. Förslag till framtida beskattningen av
alkylatbensin kan ske i anslutning till uppdragetatt om en
eventuell miljöklassning Snöskotrar höstenavrapporterasav m.m.
1995.

6.1 Sjöfartsverkets förslag delvis genomförda

kapitelI redovisade2 jag de förslag Sjöfartsverket bedömde kunna
införas dröjsmål. Eftersom blyad bensin inte får saluföras efterutan
den 1995 får1 förslaget generell utfasning blyadmars om en av
bensin från den juli1 1994 genomfört. Användningenanses vara av
miljöklass 2-bensin i fyrtaktsmotorer kommer allmän frånatt vara

1995.sommaren
Vidare föreslogs storskalig introduktion alkylatbensin fören av

samtliga existerande tvåtaktstillämpningar till sjöss och på land under
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kostnads-utjämninguppnåsskulleDetta1995. avår engenom
jämställd-förslagbensin. Detmiljöklass 2medjämfört omdifferensen

jagalkylatbensinskattehänseendemiljöklass- somsåvälihet avsom
använd-ökakunnameningminenligtkapitel börföregåendeilagt

trädgårdsredskap,arbetsmaskiner,bensin isådannågotningen av
m.fl.utombordsmotorerskotrar,mopeder,

i småalkylatbensinSkattebefrielse för6.2

förpackningar

olikafinnsDetbränslena.miljövänligatillhör deAlkylatbensinen mer
generellförattraktivarealkylatbensinen ännu merengöravägar att

Naturvårdsverketnärskulle kunnaEn attanvändning. väg vara
alkylat-hänföral-bensin ävenmiljöklasstillförslagsittpresenterat

klassen.dentillbensinen
betingarsmåförpackningar ettitillhandahållsProdukter som

Såkvantiteter. ärisäljs störreprodukterprisbetydligt högre än som
idärför kunnaskulle attEnalkylatbensin. väg varamedfallet annan

från skattdenbefria mothelti Norgegällervadmedlikhet som
vidhardenegenskapernamiljömässigaochhälso-debakgrund av

utrustadearbetsredskap ärandraochmotorsågarianvändning som
finansdepartemen-norskafrån detuppgiftenligttvåtaktsmotorermed

tet.
undantaskanförpackningarsmåsärskildatillhandahålls iBränslen som

enligt denSåvälområdet.koldioxidskattepliktigaochenergi-från det
gällerskattelagstiftningen attäldredenenergiskattelagen somnya

förpackningariförsäljsdebränslen ärskattepliktigadirekt om
skatterna.nämndadeerläggafrånundantagnaliter atthögst nyssen

småsåförpackningar ärliters atttillavgränsningentillSkälet en
använda dessaattraktivtdet att sominte göraförpackningar anses

Exempelliterpriset.högrebetydligtdettillmed hänsynmotorbränslen
tvättbensinlysfotogen,från skatt ärundantaskanprodukter som

skulleskattebefrielseGrunden förpetroleumbasis.tändvätskoroch
för-omfatta störretill ävenutvidgaskunnameningmin attenligt
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packningar. förslagEtt med sådan inriktning kräver emellertiden
fortsatt utredning.

I takt med raffinaderierna kan ställa sin produktionatt skulleom
alkylatbensin och jämförbara bensinkvaliteter i ökad omfattning även
kunna ianvändas bilar. En sådan utveckling förutsätter sannolikt
någon form ekonomiska styrmedel.av

Ytterligare kanväg lägre skatt för sådan bensin såen vara en att
den de ökade produktionskostnadernamotsvarar jämfört med miljö-
klass 2- och l-bensin. Jag därför i det fortsatta arbetetattavser
återkomma till beskattningen alkylatbensin i anslutning till mittattav
uppdrag i den del rör eventuell miljöklassning Snöskotrarsom en av

hösten 1995.avrapporterasm.m.

6.3 Eventuella miljövinster vid övergång till

alkylatbensin kräver ytterligare utredning

De betydande luftföroreningar dagensmest tvâtakts bensinmotorersom
kolvätenär och kolmonoxid. Utsläppen kväveoxideravger ärav

betydligt mindre omfattande. Den låga beror i sin påtemperaturen tur
den relativt dåliga förbränningen isett motorn.

Med hänsyn till det vid remissbehandlingen Sjöfartsverketsatt av
framkommit det föreligger osäkerhetrapport i fråga miljöeffektenatt

vid övergång till alkylatbensin och alkylatbensinen inteännu ären att
testad i marin tillämpning har utredningen låtit utföra provserie viden
AB Svensk Bilprovnings Motortestcenter.

Nedan resultaten dessa Emissionerna framgårpresenteras av prov.
figurer 1-3 och mätningar kolmonoxid CO, totalkolvä-av avser av

HC kväveoxider NOX frånten standardbränsle och alkylat-samt
bränsle. Emissionen angivenär liter bränsle frånsom gram per en
personbil katalysator, fyrtakts gräsklippare, fyrtaktsutan en en
båtmotor tvâtakts båtmotor. Personbilens emissionsfaktorersamt ären

stadskörcykelnuppmätta under UDC. Gräsklipparen provad iär
huvudsak enligheti med betingelser gällande för Kaliforniens krav
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testförfarandetmedi enlighethuvudsakibåtmotorernaoch1088J
Bodensee-föreskrifterna.miljömärkningNordiskgällande

Kolmonoxid figur 1
påhärtill berorOrsakenpersonbilen. attförerhöllsemissionenLägsta
bilar.föravgaskravgällandegrundemissionsoptimeradden är av
kvar.finnsbortdemonteradkatalysator ärFordonets syresensornmen

kolmonoxidÖvriga emissionförhöjdnågotuppvisar avmotorer en
bränsleförbruk-påberoranvänds. Dettaalkylatbränsle attgl dåCO

standard-medjämförtför dessalägretimma motorerningen ärper
bränsle.

alkylatbränsletsförinteprovtillfälletvidhar anpassatsMotorerna
ellerlikaalltsåtimme ärEmissionenenergiinnehåll.lägrenågot per
efteralkylatbränsle. Omanvändning motorernavidlägre anpassasav

utjänmas.skillnaddennaenergiinnehåll kommer attalkylatbränslets
bedömerSjöfartsverketdär attkolmonoxidutsläppenfrågaI om

utsläppenreduktionmedföraalkylatbensin kantillövergången aven
skillnadvissvid Motortestcenterprovningen% visar50till enupp

dockapplikationerna. Den ärochbensinkvaliteternaolikademellan
Sjöfarstverket.antagitsdetsåinte stor avsom

figur 2Kolväten
emissionsoptimeradeÄven denförlägstemissionenhär person-är

ochlitenför övriga ärbränslenamellanSkillnaden motorerbilen.
energiinne-bränsletsgällandesignifikant. Resonemangetdärmed inte
här.tillämpbart ävenenligtmotoranpassning ärochhåll ovan

figur 3Kväveoxider
Skäletpersonbilen.frånkväveoxider härröremissionenhögstaDen av

emissions-avsaknadberoendegår,småmotorernahärtill är avatt
förhållandebränslerikt. Dettafetarebetydligtoptimering, enger

bildningi sinoch hämmarförbränningenvidkylning tur avstörre
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31-kolmonoxid.Figur Emission av
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gl.kolvätenFigur Emission av
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81-kväveoxider.EmissxonFigur av
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tvådejämförandevidskillnad störstärDenna avkväveoxider.
betydligtfigurframgårgår,tvåtaktarendå avbåtmotorerna som

användningvidminskarkväveoxider avglEmissionenfetare. av
4-taktsutombordaren,församtliga utomföralkylatbränsle motorer,

%.till 5030med

Generella kommentarer
undersökningarskildaantalfrångjordsammanställning ettärDenna

iDettabatch.inte harbränslenanvända ursprungvarvid samma
harolikadeförprovförfaranden motorernaolikamedkombination att

jämförelsen.iosäkerhetgivetvisanvänts enger
vidvinstenden störstaoch 54 görs an-i figurernakanSom ses

föreningarregleradedetgällerdetintealkylatbränsle närvändning av
lägreiinnehållet samttoxiska av-det avgasernaprimärt attutan

dunstning.
intetill båtmotorerbensininköpskertidigareredovisatjagSom av

tillanslutningi vattenstationerlandbaseradeochsjöstationervidbara
förbränslesärskiltinföraAttbensinstationer. ettandravidävenutan

skalldistributionenhurkarteringingåendekräverbåtmotorer aven
uppnås.skallmarknadentäckningrimligför att avenarrangeras

PetroleumSvenskakända.närvarande intefördettaför ärKostnaderna
försäljningkartläggningutfästutredningen avtillhar avInstitutet en

mitteniförstfärdigställdmarinor. Denna ärbl.a.frånbåtbensin m.m.
1995.marsav

Sjöfartsverketsochanförthar attjagvadbakgrundMot nuav
fritids-frånmiljöbelastningenminskaföråtgärdertill attförslag
utredasfrågordessabehöverinvändningsfriaheltintebåtssektorn är

kvantifie-skall kunnafördelarnaochkonsekvensernaförytterligare att

ras.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunniga Gunilla Näsmanav

För sänka skatten alkylatbensin till denatt nivå gäller försom
bensin hänförlig till miljöklass 2 har i betänkandet lämnats förslagett
till komplettering lagen kemiska produkter. Förslaget innebärav om

regeringen får befogenhet beslutaatt andra skattenivåeratt om
bensin de riksdagen beslutatän Befogenheten föreslås inte enbartom.
gälla alkylatbensin all bensin.utan

Detta helt oacceptabeltär och torde dessutom stå i konflikt med
regeringsformens regler för delegation normgivningskompetensenav

skatteomrâdet.
Om skatten på alkylatbensin skall sänkas bör regler detta iförasom

i lagen engergiskatt. Det borde härvid möjligt utformaom attvara
regelsystemet så denna produkt, oaktat den inte tillhör miljöklassatt
ändå beskattas på bensinsätt tillhörande miljöklasssamma som
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JarsinRolandyttrandeSärskilt expertenav

mittiutvecklingen sättbeskrivsbetänkandet ett ger en,I som
användningmöjligframtidabildoptimistiskalltför avtycke, av

alkylatbensin.
denredanSverige innebäritillverkasalkylatbensiningenEftersom
Enländer.andrafrånimporterasalkylatförbrukningennuvarande att

följerdenoch medökar,importdennamedföranvändningutökad att
Betänkandetbeskrivits.länderandraförkonsekvenserde som

fördelarvilkavärderai fråganställningstagandesvårt attundviker ett
konsekvensernahänsynstagande tillundermotiveraskanSverigei som

annorstädes.
mycketskältekniskaalkylatproduktion ärraffinaderisEtt avav
Därförtillverkas.bensinskeendast ävenoch kanbegränsad annanom

känsligasärskiltförnischbränslealkylatbensin bli äninte ettkan annat
bilari äranvändningstorskaligoch t.ex.användningsområden en

utesluten. -

68



Bilaga 1sou 1995:30

Kommittédirektiv mm

Tillâggsdirektiv till Utredningen Dir.om

vidareutveckling 1994:101medsystemetav

miljöklasser för bilar 1993:08Mm.m.

vid regeringssammanträdeBeslut den 16 juni 1994

Sammanfattning uppdragetav

Den särskilde utredare har till uppgift miljö-överattsom se
klassystemet för bilar skall utreda förslagäven och lämna till

för miljöklassning snöskotrar. Utredaren skallett system av
härvid ochöverväga lämna förslag till indelning i miljöklas-en

med avseende framför allt bullerpå och samt,ser avgaser om
det befogat, redovisa för styrmedel ärett systemanses som
samordnat med den föreslagna miljöklassningen.

Utredaren skall vidare utreda förutsättningarna för införaatt
motsvarande för miljöklassning förbåtmotorerett system av

fritidsbåtar.

Bakgrund

bilar finnsFör sedan juli 1992den l med miljö-ett system
klasser och differentierade försäljningsskatter. Försäljnings-
skatten har dilferentierats för påskynda introduktionenatt av
fordon uppfyller långtgående miljökrav.som mer

Med stöd regeringens bemyndigande den 199327 majav
tillkallade chefen för Miljö- och naturresursdepartementet en
särskild utredare miljöklassystemet för bilar dir.överatt se
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1993:64. Enligt tilläggsdirektiv slutredovisningbör av
uppdraget lämnas den 31 oktober 1994 dir. 1994:37.senast

Användningen motoriserade färdmedel har ökat markantav
i och rekreationsområdenvåra under de decenni-natur- senaste

Den ökade användningen Snöskotrar motordrivnaocherna. av
fritidsbåtar har också inneburit påtagliga miljöstömingar såsom
buller och Antalet registrerade snöskotrar i landet haravgaser.
ökat från 28 500 1975 tillår 170 000 1993.år Underca ca
motsvarande tid har antalet fritidsbåtar fördubblatsnästan
samtidigt motorstyrkan i båtarna också har ökat. Antaletsom
motordrivna fritidsbåtar uppskattas för närvarande till ungefär
765 640000, 000 har tvåtakts utombordsmotorer.varav ca

regeringensI skrivelse 199394: 175 åtgärder bullermotom
i fjällområden och skärgårdar anförs ochatt tystarem.m. mer
miljöanpassade snöskotrar bör utvecklas. För påskyndaatt en
sådan utveckling förklarar regeringen den låtaatt attavser
utreda för miljöklassning Vidsnöskotrar.ett system av en
sådan klassning bör ingå bedömningar buller, luftförore-av
ningar andra miljöstömingar.och skrivelsen uttalasl vidare att
regeringen låta utreda förutsättningarna för införaatt attavser

motsvarande för miljöklassning båtmotorer.ett system av
Utredningsarbetet skall enligt regeringsskrivel-båtmotorerom

ske bakgrund Sjöfartsverkets tillredovisningmotsen av
regeringen särskilt regeringsuppdrag luftföroreningarettav om
inom sjöfarten. Riksdagen har inte erinringar ianfört mot
skrivelsen föreslagna åtgärder bet. l99394zloU2l, rskr.
199394362.

Bullret från snöskotrar regleras i Vägverkets tidigare
Trafiksäkerhetsverkets regler fordon TSV FS 1985:10.om
Enligt ljuddäm-dessa terrängskotrars ochskall terrängvagnars

enligt vissde vid provninganordnadeså attpare envara
dBA. regerings-bullernivå 85 lmätstandard inte har högre än

skrivelsen kommer uppdrasanförs Vägverket inom kort attatt
i Norge ochefter ansvariga myndighetersamråd medatt

till bullemonn förFinland förslag dels skärptutarbeta en
standard försnöskotrar och delsandra terrängskotrar, en

mätning bullret.av
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Bestämmelser reglerar föroreningarutsläpp till luftsom av
från Snöskotrar saknas.

Statens naturvårdsverk och Sjöfartsverket har 1992 iår
Miljöpåverkan från fritidsbåtar; fiske- och arbets-rapporten

fartyg Naturvårdsverkets 3993 redovisat utred-rapport ett
ningsarbete miljöpåverkan bl.a. avgasutsläpp till luftom genom
och fritidsbåtar,från liskelartyg, arbetsfanyg ochvatten
marinens enheter.

I fråga utsläpp från bedrivsbåtmotorer inomom av avgaser
EG arbete förslagmed till emissionsdirektiv. Iett samman-

Österrikehanget bör också Tyskland,nänmas och Schweizatt
har utarbetat avgaskriterier ñr mindre marinmotorer, de s.k.
Bodensee-reglema. Dessa tillämpas för Bodensjön sedan april
1992. Reglerna, omfattar både bensin- dieseldrivnaochsom
båtmotorer, förväntas komma skärpas.att

Inom för den frivilliga nordiskaramen gemensamma
miljömärkningen s.k. svanmärkning har kriterier för miljö-
märkning båtmotorer fastställts den 18 september 1992.av
Kriterierna bl.a. utsläpp och förgälleravser av avgaser en
treårsperiod. Kriterierna omfattar dock inte buller.

Sjöfartsverket har inom för det tidigare nämndaramen
regeringsuppdraget luftföroreningar inom sjöfarten haftom att
särskilt redovisa förutsättningar för och konsekvenser attav
införa nationella åtgärder beträffande avgaskrav och krav på

bränsle för bl.a. fritidsbåtar. Uppdraget har nyligenrenare
Åtgärderredovisats till regeringen i luftföroreningarrapporten -

från den marina sektorn. Där anförs fritidsbåtssektornsatt
huvudsakliga avgasemissionsproblem beror den stora
användningen tvåtaktsmotorer. Detta miljöproblem iskulleav
huvudsak lösas övergång till fyrtakts utombordsmotorer.genom
I har behandlats även andra miljöeffekter från båtar,rapporten
bl.a. buller.

l föreslås flertal miljöåtgärder för fritidsbåtar.rapporten ett
Nya bensinmotorer föreslås fr.o.m. den 19951 september
uppfylla lägst nuvarande Bodensee-regler. Om mindre bensin-

undantas från reglerna bör dessa enligtmotorer rapporten vara
fyrtaktsmotorer. När kommande EG-direktiv för marinmotorer
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lägstaBodensee-reglemadettai kraft bör ersättahar trätt som
deförSverige verkabörEnligtSverige.i attkrav rapporten

miljömärkningnordiskñrfinnstillläggskrav utom-avsom
reglertyskaEG-direktivet. Föreslagnaiinarbetasbordsmotorer

europeiskiinarbetasbullemivå börtillåtenmaximaltom
emissionscertifieringochñr fritidsbåtartypprovning av

för eftermon-stimulansåtgärderföreslåsVidarebåtmotorer.
utskrotning äldrepremier ñrkatalysatorer, utom-tering avav

tvåtaktstil-samtligabränslen förkrav påbordsmotorer samt
lämpningar.

medfritidsbåtarvidareframgårregeringsskrivelsenAv att
bullerstörningarna.dominerandeorsakar deutombordsmotorer

bullemi-reglerarbestämmelserfinns dock ingaSverigeI som
regeringsskrivelsenlbåtmotorer.ellerfrån motorbåtarvån

beträffandesärreglernationellaSverige inte böruttalas antaatt
börstandard i ställetinternationellbullertillåtet attutan en
Förbåtmotorer.miljöprestanda hosdet gällerutvecklas när

samarbeteinternationelltbranschenbedrivs inomnärvarande ett
ljudemissio-mätningmätstandard ñrutvecklai syfte att aven

motorbåtar.frånner

särskilda uppdragetDet

miljö-uppgift övertillharutredaresärskildeDen att sesom
tillförslagoch lämnautredaskallbilarför ävenklassystemet

utredaSnöskotrarmiljöklassningför samtett system av
förmotsvarandeinföraförförutsättningarna systemettatt

fritidsbåtar.förbåtmotorermiljöklassning av
indelningtillförslagoch lämnaskallUtredaren överväga en

alltframföravseende påmedsnöskotrarmiljöklasser ñri
detvidare,skallUtredarenbuller och ansesomavgaser.
samordnatstyrmedel ärñrbefogat, redovisa systemett som

miljöklassningen.föreslagnamed den
införaförförutsättningarnautredaskallUtredaren även att

förbåtmotorermiljöklassningförmotsvarande system avett
föreslagnabeaktassärskiltarbete skallfritidsbåtar. dettaI
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Åtgärderåtgärder i Sjöfartsverkets luftföroreningarrapport -
frán den marina sektorn. sittI arbete med övervägaatt
förutsättningarna för miljöklassning båtmotorer skallav
utredaren med förtur behandla de förslag Sjöfartsverket isom
denna har bedömt kunna införas skyndsamt.rapport

Miljöklassema skall definieras väl. Vid val relevantaav
mätmetoder bör bl.a. laboratorietester och inmotorerav
ternationellt standardiserade mätmetoder övervägas.

Förslagen skall utformas på sådant enkelhetsätt iett att
regelsystemet främjas och administrationen underlättas. Omatt
redovisningen förutsätter ändringar i lagar eller ñrordningar,
skall den innehålla förslag till sådana ändringar. Frågan om
tekniska handelshinder skall uppmärksammas. Vidare skall
pågående arbete inom EG beaktas vid utformningen förslag.av

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Utredningsarbetet skall ske i nära samråd med Vägverket,
Sjöfartsverket och Naturvårdsverket andra berördasamt
myndigheter och organisationer. Arbetet skall samordnas med
berörda utredningar inom skatteområdet. Samråd bör skeäven
med ansvariga myndigheter i Norden och andra länder i
Europa.

Såväl företags- samhällsekonomiska aspektersom av
lämnade förslag skall redovisas. Det gäller såväl de samhälls-
ekonomiska effekterna i effekterna för myndigheter,stort som
tillverkare, importörerdistributörer användare. Utred-samt
ningens förslag förutsätts statsfinansiellt neutrala.vara

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommit-
téer och särskilda utredare offentligapröva åtaganden dir.att
1994:23, EG-aspekter i utredningsverksarnheten dir. 1988:43

redovisning regionalpolitiskasamt konsekvenser dir.av
1992:50.

Uppdraget skall redovisas den l oktober 1995 medsenast en
delredovisning den 15 februari 1995 det gäller denärsenast
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Ãt-i sinSjöfartsverketbåtmotorerförslag rapportsomom
bedömtfrån sektorn harden marinaluftföroreningargärder -

skyndsamt.införaskunna

naturresursdepartementetMiljö- och
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771W REGERINGSBESLUT 41 71,]. A;ø i,MILJÖmygg
w 1994-12-22 H9447617DEPARTEMENTET

naturvårdsverkstatens
Solna171 85

Eörslgg till skattereduktion alkylatbegsinfö;

Ärendet

skrivelseI den 30 novemberen har1994 Statens
naturvårdsverk föreslagit alkylatbensin,att oaktat

inteatt den uppfyller alla de ställda kraven för
placering i miljöklass 2-bensin, skall omfattas av

skattereduktion miljöklasssamma angetts för 2-som
Naturvårdsverketbensin. också påhar förslaggett

tänkbar standard för alkylatbensin.en

Regeringens beslut

Regeringen beslutar skrivelsenatt överlämnasskall
till Utredningen vidareutvekling medsystemetom avmiljöklasser bilarför H 1993:08.m.m.

Utredningens förslag till miljöklassning och
skattereduktion för alkylatbensin redovisasskall
till regeringen senast den februari15 1995.

På regeringens vägnar

B Rehnlundn

Postadress Besoksadrtss 00Telefon08-763lO10333Stockholm Tegelbacken2 Telefax03-24 2916
MINI-INSTelexI5499
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Remissarnmanställning Sjöfartsverketsöver

Atgärder Luftföroreningar från denrapport -
marina sektorn i den del bränslefråganrörsom

Sjöfartsverkets innehåller förslag till åtgärder kan införasrapport som
nationellt för fritidsbåtssektorn, arbetsfartyg, vägfärjor och andra
fartyg används i inrikes sjöfart. Förslagen i harsom rapporten
utformats så de kan grund för detutgöra svenskaatt arbetet med
sjöfartens miljöfrågor i olika internationella organisationer.

Remissvar har avgivits följande myndigheter ochav
organisationer:

Kommerskollegium, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Vägverket,
Väg- och transportforskningsinstitutet, Fiskeriverket, Kommunika-
tionsforskningsberedningen, Kungliga tekniska Högskolan, Närings-
och teknikutvecklingsverket, Konkurrensverket, Konsumentverket,
Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Blekinge län,
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Länsstyrelsen i Västernorr-
lands län, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Stockholms stad,
Oskarhamns kommun, Jönköpings kommun, Göteborgs stad, Karlstads
kommun, Luleå kommun, Svenska Kommunförbundet, Sveriges
redareförening. Svenska Petroleum Institutet. Båtbranschens Riksför-
bund, Sjösportens samarbetsdelegation, Svenska Maskinbefälsför-
bundet, Svenska sjöfolksförbundet, Sveriges Fiskares Riksförbund,
Sveriges Hamn- och Stuveriarbetarförbund, Honda Power Equipment
Sweden AB, Marin Power Sweden AB. Outboard Marine Corporation
OMC. Oskarhamns kommun och Industriförbundet har beretts
tillfälle sig avståttatt yttra men
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förslagensig övervalthar somatt yttraremissinstansernaFlera av
ide berörsområdedetbehandla avvalt somandramedan atthelhet

lämnatremissinstanserderedovisasföljande somdetIförslagen.
fritidss-förslag rörSjöfartsverketsdel i somdensynpunkter
i dennabåtmotorernaianvändsdrivmedeldeochbåtsektorn som

drivmedelsområdet.inomförslagenvisatsharintresseStörstsektor.

fritidsbåtssektorninombränslenRenare

fritidsbåtssek-inombränsleninföraförslagSjöfratsverkets att renare
Meningarnaremissinstanserna.frånuppmärksamhethar rönt stortorn
introduceraförutsättningarna attgällerdetdeladeemellertid närär

marknaden.bränslesådant

berör ävenåtgärdernafleraframhållerKommerskollegium att av
inomföreslagitsellergenomförtsredanoch harmyndigheterandra

föreslagit ettnaturvårdsverk har t.ex.Statensvägtrafiken.t.ex.
Sjöfartsverketstillanknytningharbensinförmiljöklassystem som

förslag.

alkylatbensininförandeSjöfartsverkets avdelarFiskeriverket syn
relativtdennåskanmiljöeffekterpositiva genomframhålleroch att

tvåtaktsmoto-förbränslemiljövänligaretillövergååtgärdenenkla att
pris-utjämningtillförslagetsärskilt avdärförstöderVerketrer.

konkurrenskraftig.alkylatbensinför göra merdifferenser attm.m.

fåttSjöfartsverketuppdragdetidet avpåtalarKonsumentverket att
koldiox-minskadevadförslagutarbetaingår avserinteregeringen att

ändåvillVerketbränsle.påkravundantagmed renareidutsläpp, av
förbränsleförbrukningminskadviktenpåpekasammanhangi detta av

delvis ersättsellerheltbränslenfossilaavvaktanI attbåtmotorer.
till-ställa kravangelägetdet attverketbiologiskamed anser

möjlighet är attEnförbrukning.minskadavseende annanverkarna
bränslesnälareval motkonsumenternaspåverkainformationgenom
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Ett med krav bränsledeklaration liknande detmotorer. system som
finns för personbilar kan frankomlig informeraväg attvara en
konsumneterna.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län påpekar för minskaatt att
den direkta giftigheten för såväl människor bör alkylat-natursom
bränsle användas under övergångstid. Tillverkningen alkylat-en av
bränsle medför dock i sig problem varför det inte långsiktigär en
lösning. Försäljningen tvåtaktsmotorer bör därför avvecklasav nya
och utskrotning de befintliga tidigareläggas med hjälp skrot-av av
ningspremier.

Jönköpings kommun vill framföra det angelägna i inom detävenatt
marina området till de tekniska möjligheterna utvecklasta vara som

Åtgärdernaför drift förnybarmed energi etanol eller biogas.t.ex. som
föreslås i i modifieringar i fortsattär utnyttjanderapporten stort ett av
fossila drivmedel. Dessa åtgärder kortsiktigt värdefulla kanär men

strategi för införandeersätta förnybar energi, understödden av av
ekonomiska åtgärder miljöavgifter och differentierade bränsleskat-som
ter.

Luleå kommun redovisar Sjöfartsverkets utredning vari framgår bl.a.
bör vidta åtgärder för erhålla bättre bränsle och smörjme-att attman

del. Motivet därtill dagens tvåtaktsmotorer endast förbrännerär att ca
70--75 % bränslet. Kommunen understryker införandeattav av

bränslen för båtar åtgärd mycket fåär snabbt kan fullrenare en som
effekt. Erfarenheter från introduktionen andra miljöbefrämjandeav
åtgärder t.ex. oblyad bensin och mindre giftiga båtbottenfärger visar
dock många tveksamma tillär nyheter. Det därför inte säkertatt är att
enbart prisutjämning tillräcklig för bränslebyte detär ett utan atten
kan krävas både piska och Ett storskaligt införandemorot. av
alkylatbensin skulle också fördelaktigt med tanke allavara
gräsklippare, Snöskotrar i dag står för utsläpp tillstoram.m. som
luften.
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alkylat-frågaframhåller iSPIInstitutetPetroleumSvenska om
inteskerbåtmotorerbensin tillinköptvåtaktsmotorerbensin för att av

tillanslutningistationerlandbaserade vattenochsjöstationervidbara
bensindunkarfyllerKundernabensinstationer.andravidävenutan

införaAttbåtmotorer. etttankningföranvändssedanhärvid avsom, karteringingåendedessutomkräverbåtmotorerbränsle försärskilt en
täckningrimligförskalldistributionen att avhur arrangerasav

okända.närvarnadeförför dettaKostnaderna ärnås.skallmarknaden
oljeindu-så beslutasutredas och ärytterligarebehöverFörslaget om

delta.villigstrin att

detvåtaktsoljornedbrytbarabiologiskt atti frågapåtalar avSPI om
lagkravEttapplikationer.för allalämpadeintefunktionella skäl, som

försäljningvidvillkornedbrytbarhetbiologisk avstipulerar som
användningarvissainnebäradagslägetskulle itvåtaktsoljor att av

omöjliggöras.skulletvåtaktsmotorerluftkylda

deendasttillstyrkerHEMABABMotorEneqvistHallman
Miljödieselmiljöklass 2.bensinbensin ochblyfriförslag avavsersom

förutsatttillstyrkestvåtaktsoljornedbrytningsbaraförslagetsamt om
finns.dagiproblemtekniskalösa dekanoljeproducenterna somatt

svårgenomförbaraförefalleralkylatbensinrörandeFörslagen mervara
dessutomsaknasskäl. Detdistributionstekniskaochkostnads-av

marinaanvändning ilångvariggällervadbränsletdeterfarenhet av
tillämpningar.

antaletövervägandedetframhållerRiksförbundFiskares attSveriges
antalbegränsatfritidsbåtar,ianvänds ettutombordsmotorer men
skallinsjöfisket. Detoch ifisketdet kustnäraockså iförekommer
skettövergångvissharårenallraunder dedock senaste enattnoteras

vilkenRegler föryrkesfisket.iutombordsmotorerdieseldrivnatill
sammanfallaövrigtförbörtill sjössanvändasskallbensinkvalitet som

verksamhet.landbaseradanvänds iför bränslereglermed som
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föreslåsMarine framhåller den alkylatbensinen tillPower att nya som
avvikande från bränslet till 4-taktsmotorer intetvâtaktsmotorerna är

inte heller utombordsmotorer.i marin tillämpning och 2-taktstestad
distributionsproblem för nåDärtill mäste det innebära medstora att ut

detta till alla stationer såväl land till sjöss. Bensin tillbränsle som
för % all bensinförsäljning.nöjesbåtar l,5-2 Marine Powersvarar av

påpekar det dieselbränsle används i dag harvidare att ettsom
väsentligt energiinnehåll den tidigare dieselkvaliteten. gålägre Attän
vidare dieselbränsle med lägre energiinnehåll dagensmed ännu änett
bränsle, effektförluster, skulle ytterligareredan storanu ger gesom

Befintliga installerade måstenegativa konsekvenser. och motorer nu
ökadköras hårdare för önskad effekt, vilket leder till bränsle-att ge

förbrukning med ökade utsläpp. Vid nyinstallationer kommer motorer
effekt förmed Cylindervolym och väljas kompenserastörre att att

effektförlusterna. sådant beslut nettoförlust iTotalt innebär ett en
lägre utsläpp.strävan mot

Båtbranschens Riksförbund förslagFrån föreslås utredningensatt
skall genomföras vad blyfri bensin, miljöklassad bensin ochgäller
diesel förslaget biologiskt nedbrytbara tvåtaktsoljor. Detliksom ärom
dock förbundet miljödieselns smörjande egenskapermöjligt enligt att
behöver utvecklas ytterligare för den skall kunna användasatt

fråga alkylat-problemfritt i alla insprutningspumpar. Ityper omav
början skall alkylat-bensinen förbundet tillatt man en provaanser

vidare inombensin i marina tillämpningar. Förbundet detattuppger
pågår inomför det standardiseringsarbete för närvaranderamen som

för brukSIS-STG avseende alkylatbensin också tvåtaktsmotorer marint
kommer omfattas. Faller försöken väl det gällernär utom-att ut
bordsmotorer prisvärd och lättbör denna bränsle görastyp av
tillgänglig.
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