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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 föröver bilar med tillhörandeatt förse system
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.ettom

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

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

utredningsavdelning i Göteborg.mentens
Den G december förordnades1993 kanmraizáittsasscssoi Fer Beig-

Miljö- och naturresursdepartementet, och Sverker Lindbo,man,
politisk sakkunnig, Kommunikationsdepartementet, sakkunniga isom
utredningen. Som förordnades dag, sektionschefexperter samma

Hedberg, Vägverket, teknisk chef BörjeSören Henningsson, Motor-
riksförbund, civilingenjör Roland Jarsin, Svenska Petroleummännens

Åsamiljöchef Lindell, Bilspedition AB, hovrättsassessorInstitutet,
Finansdepartementet, den 31 januari 1994,Gunilla Näsman, t.o.m.

Bilindustriföreningen, avdelningsdirektörNäsman,direktör Lars
departementssekreterarenaturvårdsverk,Larsolov Olsson, Statens

den 31Harald Miljö- och naturresursdepartementet,Perby, t.o.m.
Naturskydds-januari 1994, trafiksekreterare Anders Roth, Svenska

föreningen, ochöveringenjör Wallin, Svensk Bilprovning,Mats AB
Öijvall,direktör Handel.Gunnar Grossistförbundet Svensk
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ändrades förordnandena förfebruari 1994beslut den 8Genom
februari 1994till från denHarald Perby 1ochNäsmanGunilla att

utredningen.ingå isakkunnigasom
t.f byráchef,förordnadesjuni 1994den 28beslutGenom numera

ingåKonsumentverket,Dennis Nordberg,programchef, att expertsom
utredningen.i

Kommunikationsdepartementet,Sverker Linbo,sakkunniPolitiskt ge
den november 1994.entledigades li utredningensakkunnigoch

DepartementssekreterarenClaesUnge,Kommunikationsdepartementet,
utredningen.sakkunnig idagförordnades somsamma

Miljöklassutredningen. UtredningenantagitUtredningen har namnet
i tankarna SOUdelbetänkandena Medtidgarehar avgett raps

Alkylatoch EG SOU 1994:111miljöklassningBilars1994:64, samt
1995:30.bensin SOUMiljöklassningoch av

vidareutvecklardelbetänkandet Ettöverlämnafår härmedJag
1995:31.EU SOUimiljäklassystem

fogats sakkunnigasärskilda yttrandenbetänkandet harTill av
Hedberg, Lars Näsman,SörenochGunilla Näsman experterna

Öijvall.och GunnarOlssonLarsolov

1995Göteborg den l mars

MattssonKjell A.

MariAnne Olsson

ErlandssonLennart
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elektronikomrâdetdisering inom

KoloxidkolmonoxidCO

KoldioxidC02

EG-kommissionenCommission EuropéenneCOM -

GeneralDirectorateDG
EG-kommissionenGeneraldirektorat inom-
tysk standardIndustrie NormDeutscheDIN

Kommittédirektivdir.
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förkommission EuropaekonomiskaFN:sECE
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EG-kommissionensEmission Group,VeliicleMVEG Motor
bilavgasgrupp

olikasamlande begreppKväveoxidutsläpp ochNO
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NäringsutskottetNU

teknikutvecklingsverketNärings- ochNUTEK
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amerikanskt standardi-Automotive EngineersSociety ofSAE
seringsorgan

Statistiska centralbyrånSCB
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Fackordlista

ackreditering Formellt erkännande kompetensett attav organs
utföra specificerad provning, certifiering eller be-
siktning EN 45 OOO-serien

anmält Organ uppfylla kraven i EN 45 000-organ som anses
serien och får delta i kontrollprocedurer. Detsom

medlemslandetär i sin har anmältutsett turav som
till EG-kommissionenorganet

besiktning Undersökning produkts utformning, funktio-av en
tjänster o.d. i förhållande till specificeradener,

standards

certifiering Fastställande produkts godkännandestatusav en

dBA Enhet för A-vägd ljudtrycksnivå eller ljudeffektnivâ

emission Utsläpp

körcykel Tillämpat körmönster för återspegla verkligatt
trafik

preambel Inledning

provning Undersökning för bestämma eller fleraatt en
egenskaper hos produkt, tjänst elleren process
enligt specificerat förfarandeett

typgodkännande Generellt godkännande viss produkt, utföran-av en
de eller metod, utfärdat behörig myndighet ellerav
i särskild ordning utsett annat organ
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Sammanfattning

i mittEU och dess konsekvenser förMedlemskapet
uppdrag

fullt beslutsfattande.Sverige i EU kommer delta i unionensatt ut
Även fåtal i ministerrådmed EU:s bör Sveriges kompetensrösterett

förslaginom miljöområdet väl underbyggda och allianser medgöra att
länder kan medföra inflytande vad följerlikasinnade större än som av

Neder-vår röststyrka. Små progressiva länder Danmark ochsom
sig betydande inflytande miljöpolitik.länderna har visat ha EU:sett

avgasfrågorutvidgningen medfört den påLikaså har EU att samsynav
delen kan få tyngd.präglar den Europa störrenorra av nu ensom

också bundet bestämmel-Sverige medlemskapet i EUär genom av
fördrag, förordningar och direktiv i den mån intei EG:sserna

härifrån.särskilda överenskommelser träffats medger avvikelsersom
På motorfordonsområdet har EG direktiv med reglergemensamma

från bilar,vad gäller begränsning och bullerutsläppbl.a. av avgas-om
fördifferentiera försäljningsskatten till förmånliksom rätten attom

helbilsgodkännande föroch bilar. Direktivettystare omrenare
för fåtypgodkännande fordon reglerar krav på bilar sättasattnyaav

ändradenotifieringsprocedur inom EU till följdi trafik. En av
ingårinförande ekonomiska styrmedeltekniska föreskrifter, etc.av

regelverket.också i det gemensamma
måsteden svenska handlingsfriheten. SverigeDärmed begränsas

regler. Vi kan intebestämmelserna i bilavgaslagen till EGzsanpassa
bullerkraven ellerensidigt de obligatoriska ochheller skärpa avgas-

för beslutade framtida gränsvärdenavvikande krav EGbesluta om av
differentieradSkatteincitament i formför och buller. av enavgaser

fordon i förtidfår endast riktas sådanaförsäljningsskatt mot som
generations krav. Direktivet begränsar däremot inteuppfyller nästa

hänsyn tilldifferentiera årliga fordonsskatten meddenrätten att
förorenandeutsläppen avgaser.av

saknas inom EG.motsvarande det svenska tillverkaransvaretRegler

13
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karaktärhar ändratUppdraget

Sverigesändrat karaktäruppdrag harför mittFörutsättningarna genom
arbetetdet fortsattaUtredningen hari EU.medlemskap attenats om

tillbestämmelserbilavgaslagensanpassningdelsinriktasbör aven
lösningar användasalternativaskisseraregelverk, delsEG:s attatt som

reglerEUdiskussioner inomframtidaunderlag vid gemensammaom
frånmiljöfrâgornaFörhandlingsresultatetbilavgasområdet. om

förslag iöverväganden ochgrunden för minadecember 1993 utgör
betänkande.detta

inom EUförhandlingarnainföroch analyserunderlagKraven
till stärkakan bidrabetänkandeFörslagen i dettaöka.kommer attatt

ochavgaskravframtidaförhandlingspositionensvenskaden m.m.om
unionen.miljöarbetet inomför aktivtett

ihållbarhetskravenTillverkaransvaret och ett

EG-perspektiv

bestämmelsertypgodkännandedirektiv saknarbilavgas- ochEG:s om
svenskafordon i bruk. Detåterkallelseochtillverkaransvar av

harmoniseradeutanför detfallafår därförtillverkaransvaret anses
därför Sverige kunnaEG-reglering böravvaktanområdet. I en

regler.bilavgaslagenstillämpafortsätta att
totalharmonisera-bilavgasdirektivbetrakta EG:sVäljer att somman

stårtillverkaransvaretsvenskastödet för detmöjligtde det attär att
innebärRomfördraget. Denmiljögarantin is.k.finna i den statatt en

EG-rättsakt. Enföljervadreglertillämpakan änsträngare ensom av
diskriminering ellergodtyckligfår innebärasärregel intesådan etten

handelshinder.förtäckt
svenskadetharden avgöraEG-domstolen är ytterst att omsom

varucirkulationen.den friaprincipenstrider motsystemet om

parallellimportochTillverkaransvaret

gemenskapensärställning inomMotortrafikomrâdet intar attgenomen
gruppundantagsför-konkurrensreglerfrån EG:sundantagetdet är

serviceavtalförsäljnings- och12385EEGordning omnr
krävaockså möjlighetenharmotorfordonsområdet. Härigenom att av

Med ledningbegränsats.garantiåtagandetillverkaren göra ettatt av
dettveksamtdetC-37692 tordepraxisEG-domstolens avomvara
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tillverkaren går utkräva för fordon importerats utanföratt ansvar som
de traditionella distributionsvägarna. Kostnaden för eventuella
rättelseåtgärder vid återkallelse fordon riktade tillverkarenmoten av

därförbör åvila den enskilde.

Tillverkaransvarets inhemska dimension

Användare fordon har drabbats hårt det inte finnstunga attav av
fordon med bättre miljöprestanda godkända i miljöklass 2 ochtunga

Skälen till detta tillverkarna bl.a. avsaknadenuppges av vara av en
effektiv provmetod för efterkontroll fordon, liksom osäker-tungaav
heten olika bränslens effekter Dessa fordon därförärmotorn.om
certifierade i miljöklass Härigenom drabbas åkare den högreav
försäljningsskatten för miljöklass 3-fordon. Investeringar förskjuts och
äldre fordon med emissionsvärdensämre används längre, till nackdel
för miljön i Detta främjar inte miljöanpassningtätorterna. trans-en av
portsektorn. För tillträde till miljözoner i de storstäderna krävstre
också fordon högt ställda miljökrav.motsvararsom

Naturvårdsverket bör därför få i uppdrag till den l oktober 1996att
i samarbete med biltillverkarna fram förenklad provmetod förta atten
det i fortsättningen skall möjligt hävda tillverkarâtagandet.attvara

I avvaktan härpå bör i likhet med den övergångslösning fannssom
under åren 1993 och 1994 för kontroll hållbarhetskravenav samma
gränsvärden tillämpas dem gäller för utsläppsnivåerna isom som
miljöklass förlängas för 1995 och 1996 års modeller, dock längre

till den oktoberl 1996.än

Lag marknadskontroll alternativettom

skilja tillverkaransvaret från kopplingen tillFör registreringenatt av
fordonstypen tänkbar införa särskild lag mark-är väg atten en om

fordon.nadskontroll Lagen skulle inte i första hand inriktadav vara
hos bilarna miljöegenskapernakontroll säkerheten utanav men

skulle utvidgas till omfatta säkerhetsaspekternaden kunna ävenatt som
i dag regleras inom för produktsäkerhetslagen 1988:1604.ramen

fordon iskulle förutom efterkontroll avgasemissionerna hosDen av
uppfylldabruk kunna omfatta kontroll bullerkravenäven äratten av

efter längre tids användning.en
Marknadskontrollen sikte omloppstiden dådet stadium itar

produkten redan finns marknaden. Det statlig efterkontrollär aven
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förpliktelser. Desinafullgjortharimportörertillverkare ochatt
beslutade enligt denemellertidfordonsområdet ärdirektiv rörsom

intygåtföljsFordonharmoniseringsmetoden. ettäldre avavsom
godkännanden. Ettytterligarefår registrerasöverensstämmelse utan

förtillämpasskallde regler rätteninnehåller alla attintygsådant som
förskulle talaDetfordonstypen.i brukochmarknadensläppa taut

med denjämförasskulle kunnai brukfordonkontrollenatt av
introduceratsprodukterandraskermarknadskontroll somavsom

skulleharrnoniseringsreglerna. Detmed deenlighetmarknaden i nya
särskilt tillverkaransvarnågotutkrävasbehövadärmed inte av

marknadskontrollengivetvisförutsättningEn ärtillverkaren. att
uppnås.effektsåorganiseras att samma

miljöaspektenomfattaMarknadskontroll bör även

förformbestämdproduktermarknadskontrollMed enavsesav
Miljöomrâdetoch hälsa.för livsäkerhetprodukterskontroll av

detanledning häravMed ärbestämmelserna.inteomfattas däremot av
marknadskontrollsärskild lagföreslåmöjligtintenulägeti att omen

fördelaktigtmeningminenligtbordefordon. Det omvaraav
medområdenomfattatillutvidgasocksåmarknadskontrollen att

europeiskai detsvensk sidafråndrivasbörmiljöanknytning. Detta
lösningalternativmarknadskontroll kanlagEnsamarbetet. vara enom

framtiden.aktuell iblikansom

svenskaför detkonsekvenserdessi EU ochMedlemskapet
miljöklassystemet m.m.

svenskSverigeförskyldighetinnebär attMedlemskapet anpassaen
anslutningsför-enligtvi åtagitEG-reglertill delagstiftning osssom

med EUuppgörelsenfrånutgårändringsbehovetAnalysendraget. av
1993.decemberibilavgaskraven,däriblandmiljöfrågorna,om

provmetoderavgaskraven,svenskamellan deskillnaderfinnsDet
jämförelsevidproblemvållakanDettaEG-reglerna.och aven

direktregelverken intebåda ärdeeftersommiljöneffekterna
utbytbara.

syfte, kravlagensreglerbilavgaslagensGenomgången omav
före-ochtillverkaransvarmiljöklassindelning,avgasgodkännande,

allmännalagensvisarrättelseåtgärderläggande att upp-m.m.om
behållas.kanläggning
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Miljöklassystemet klassernasoch nuvarande indelning bör också
behållas. utesluter inteDetta ordning framöver kan sigatt teen annan
lämpligare.

materiella innehålletDet i bilavgaslagstiftningen återfinns i
bilavgasförordningen. Till följd medlemskapet bör de nuvarandeav
gränsvärdena i miljöklass med kravnivå-EG:s obligatoriskaersättas

för emissioner från såväl lätta fordon, liksom EG:stungaer som
definitioner för skilda fordonskategorierna.de miljöklass förI 2 bör

personbilar och fordon generations krav återspeglas,nästatunganya
den miljöklassen förmedan svenska 2 lätta lastfordon behållaskan i

avvaktan beslutarEG regler. Kravnivåerna iatt om gemensamma
miljöklass behöver däremot1 inte ändras i nuläget.

Hållbarhetskrav för lätta fordon och provmetoder bör demmotsvara
gäller inom EG. fordonFör kan kraven hållbarhettungasom

behållas i avvaktan bestämmelser.gemensamma

Tillverkarâtagandet bilägarengentemot

Tillverkarens åtagande kostnadsfritt för bilägaren avhjälpa bristeratt
i det avgasrenande fordonet uppfyller gällandeintesystemet attgenom
avgaskrav och upptäcks vid myndighetskontroll föreslåssom en
utvidgat till omfatta brister häri kan upptäckasävenatt annatsom
tillförlitligt vid ackrediterade verkstäder för fordonskontroll,sätt som
märkesverkstäder eller besök Motormännens testcentra.genom

Bilen ständigt miljöhotett

förbättrats vidtagna åtgärder för reduceraLuftkvaliteten har attgenom
Analysen miljösituationenutsläppen kolväten och kolmonoxid. avav

det krävstrafiken har visar emellertidoch den påverkan attsom
frånminska förorenande utsläppenytterligare åtgärder för deatt

fordon. Problemetfrån motordrivnaframför allt andrabilarna, men
första handgäller iglobal, regional och lokal Dettabådeär natur.av

specifikakoldioxid och partiklar. Dekolväten,för kväveoxider,
från hälsosyn-särskilt kritiskagasfas partiklarnai ochkolvätena är

punkt.
miljöanpassat sättMed begreppet ett atttransportsystemett avses

deoch gods inomgenomföraorganisera och transporter av personer
har därför intressetål. Samhälletmänniskor och ettnaturramar som

eller litenhar ringaproducera bilarpåverka industrin attatt somav

17



Sammanfattning SOU 1995:31

viktig delfordon och bränslen iMiljökraveffekt miljön. är en
personerföretagockså intresseSamhället hardetta arbete. attett av

bilarbilar väljer så miljövänligaköpastår i begrepp att somsom
fungerar så dessamarknadskrafterna intemåndenmöjligt. I att

för densamhället via olika styrmedel verkauppstår kaneffekter att
uppnås.miljöambitionenavsedda

miljömål skall uppfyllasnågra kunnaförutsättning för ärEn attatt
får miljö-utvecklas och genomslagnuvarande krav att ett stortman av

åtgärder. Anslutningen till EG:sandra beslutadefordon ochklassade
nå målen.också våra möjligheter depåverkarregelsystem att uppsatta

bilarförmiljöklassystemvidareutvecklatEtt

omedelbart påkallat kommer ianpassningsbehovdet ärUtöver ensom
krav bli obligatoriska, vilketgenerationsframtid EG:s nästanära att

efter dennaunder miljöklass Det blirskall föras ininnebär deatt
fordon enligt de nuvarandegodkännamöjligttidpunkt inte att

sannolikhet ytterligarekommer medVidaremiljöklass 3-kraven. stor
fattas underför såväl fordonavgasnivåer lättabeslut atttungasomom

lagstiftningeninföras i den svenskabehöva1996. kommerår De att
för miljöklasskravnivånästasom

i det svenska miljöklassyste-flera miljöklasserellerBehovet treav
skalldynamiken i inteemellertid förkvarstår systemetattmet

påverka fordonensskall användas förMiljöklassningenförlorad. att
miljöpåverkan. Andra styrmedel behövsprestandarelaterade om man

börutveckling Sverigemobilitet,vill etc.transportsystemetsstyra mot
Miljöklasstrestegsmodell införs i EG. 1såpådrivande ävenattvara

för fordon medfortsättningen deni nämnarenbör gemensammavara
definitionsmässigtkanmiljöprestanda. Fordonstypernagodmycket

klasstillhörigheten.läggs tillbokstav, A,1åtskiljas t.ex.attgenom en
försäljningsskattenanvändaverka förocksåSverige bör rätten attatt

frivilliga miljöklas-omfatta sådanautvidgas tillstyrmedel ävenattsom
införa.viljaland kanettser som

tillämpningflexiblareBilavgaslagen medger en

användningflexiblarebestämmelser medger änBilavgaslagens en
få tillgodogöra sigmiljöklassinplaceringvidhittills. Möjligheten att en

inom miljöklassystemettillspetsteknologilösningar bör tas genomvara
miljöfördelar den valdasig defå tillgodoräknatillverkare kanatt en
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tekniken innebär. Naturvårdsverket bör få i uppdrag framatt ta
alternativa förslag till hur flexibilitet skall kunnastörre utformasen
inom för bilavgaslagens bestämmelser.ramen

En stadsbil kan lösa citykärnans luftföroreningar. Ett poängbe-
räkningssystem för olika föroreningar kan innebära fordon föratt
trafik i bättretätorter för sitt ändamål. Sverige bör drivaanpassas
frågan stadsbil inom EG för skapa stadsbilsmarknad.attom en en

koldioxidkoefñcientEn i miljöklassystemet

Utsläppen koldioxid regleras inte i bilavgasförordningen. Uppgifterav
koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning obligatoriska i ansökanär

avgasgodkånnande. Utsläppet koldioxid direkt relaterat tillärom av
bils bränsleförbrukning. Den i sin påverkas i hög gradturen av

körförhâllanden, körteknik, hastighet, bilens kondition, klimat m.m.
En koldioxidkoefficient föreslås införd i miljöklassystemet genom

krav för bränsleförbrukningkoldioxidutsläpp hjälpmed index.ettav
Detta baserat påär utrymmesindex kopplat till bränsleförbruk-ett
ningen för olika fordonskategorier. Tre klasser definieras med
avseende på relationen mellan förbrukning COz-utsläpp bilensper
rymdindex kallad COZRI. Ett ovillkorligt förkrav inplacering i en-
bättre miljöklass bör COZRI för den aktuella klassen ärattvara
uppfyllt. Ett med denna inriktning bör möjligt införasystem attvara
redan från 1997 års modeller lätta fordon. För att styra motav en
lägre bränsleförbrukning bör värdena för ändrasparameter t.ex.resp.

år för den tekniska utvecklingen.vartannat att motsvara
Naturvårdsverket och Konsumentverket bör få i uppdrag närmareatt

utveckla Härvid bör beaktas de förslag till styrmedelävensystemet.
Trafik- och klimatkommittén framlägga våren 1995.attsom avser

Förslaget utrymmesindexbränsleförbrukning bör ocksåettom
kunna lanseras från svensk sida i EU alternativ tillettsom en
bensinslukarskatt i EG-samarbetet.

E1- hybridfordonoch miljöklassinplaceras

E1- och hybridfordon fördelaruppvisar vid användning i tätortstrañken
och buller i det elimineras. Lägrenärmasteattgenom avgaser

energikostnader och minskat beroende fossila bränslen andraärav
positiva faktorer. finnsDet också nackdelar avvikande trafikbe-som
teende, ökad trafiksäkerhetsrisk och emissioner någon annanstans
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energin.elektriskadenför genereringmetodenberoende av
ochutvecklingförmedelstatligasatsningmassivOaktat aven

iNUTEK, liksomochvia KFBfordoneldrivnautprovning enav
denhybridbilarel- och änbehandlingförmånligareskattehänseende av

dedefinieradet angelägetfordon,konventionellaför ärgäller attsom
fordonenseldrivnapremieras. Debörsamhälletegenskaper ansersom

meddrivselfordonmotiverarmiljöegenskapergodasärskilt att som
källa ochstationärfrånladdas motsvararbatterier somensom

miljöklass A.i 1placerasskallfordonskungörelsenbeteckningen bil i
kombinationi någonförbränningsmotordrivs medHybridbilar som

inteBmiljöklass l över-inplacering iförbörelektriskmed motoren
förbrän-enbartmiljöklass 2för närfastställda utsläppenskrida de

sig detillgodoräknadärmedHybridbilen kananvänds.ningsmotorn
går i inter-förbränningsmotordåbör finnasemissionsfördelar ensom

konventionell bil.drift ikontinuerligjämfört meddriftmittent enen
ställas påjuli 1996 bördenfrån 1vilka kravgällerdetNär som

förslagmedkommauppdragiNaturvårdsverketbilar bördessa attges
tidpunkt.till denna

införashybridbilar börel- ochmiljöklassinplaceringReglerna avom
föreligger.2000-kravEG:s1996 ellerden juli närfrån 1

bestämmelsensärskildabort den attmöjligtblir detVidare att ta om
bekattningenvidmiljöklass 1hänföras tillskallhybridbilarel- och
försäljnings-lagenmeningenandratredje stycketfinns i 2 § omsom
fullständigadenblirKonsekvensen närmotorfordon.skatt för att

kommerjanuari 1998,upphör den 1bilarför dessaskattebefrielsen
i ställetbilavgasförordningenenligtmiljöklass att styrainplaceringen i

försäljningsskatteuttaget.

Ökad reservdelsomrâdetkonkurrens ettgenom
certifieringsförfarande

använda sigkandär bilägarenbehovfinnsDet system avettett av
medkonfliktikommaoriginaldelarreservdelarandra än attutan

emellertid intefårErsättningsdelarnabilavgaslagen.ibestämmelserna
utrustad medbilen närdemmiljösynpunkt änfrån sämre varsomvara

reservdelar börcertifieringförförenklatEttden system avvar ny.
börFörfarandeteftersätts. ävenintemiljökraventillgodosekunna att

Reservdelarutbyteskatalysatorer.certifieringförtillämpaskunna av
börutbyteskatalysatorerochavgasreningssystemetförbetydelse omav

undergälladettaGivetvis börbilar.fåtypgodkäntsde monteras
tillverkaråtagandet löptförutsättning ut.att
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inom gäller krav påI avvaktan på enhetliga regler unionen detnär
enligt detutbyteskatalysatorer bör min mening system somm.m.

användas i Sverige. innebärtillämpas i Tyskland kunna Detäven att
skall kunna ansöka få sin produktkomponenttillverkare attomen

certifierad reservdel eller utbyteskatalysator. Igodkänd ut-som
bullerkravformningen svenskt bör gällande ochsystemett avgas-av

bilda grunden. När EG skärper de obligatoriska kraven börinom EG
detta också återspeglas i typgodkännandet.

utformaNaturvårdsverket bör få i uppdrag principernanärmareatt
certifieringsmetod. detta bör såväl bil-för förenklad I arbeteen som

involveras.komponenttillverkare
tillsammans med andra intresserade medlemsländer iSverige bör

frågor inom främst ECE, ocksåEU, Tyskland, driva dessa mensom
certifiering drivas medEG. fråga katalysator bör samarbetetI om av

internationellabiltillverkarnas och reservdelstillverkarnas samman-
slutningar OICA CLEPA.resp.

Garanti bidra till god hållbarhet reservdelarkan en

uppfylla påReservdelen eller utbyteskatalysatorn bör också krav
inte undandra sighållbarhet. Tillverkaren reservdelen bör kunnaav

fall går sönder eller påsitt i de dessa komponenter sättannatansvar
negativt bör inte hellerpåverkar bilens avgasrening Detsätt.ett

för bils avgasrening denfalla på biltillverkaren att ta ansvar en om
uppfyller kraven påtill bilen inteutbytta delen orsakenär att

avgasreningen.
konsumenten enligt deEtt köprättsligt garantiansvar gentemot

i enlighet med konsument-köprättsliga garantier i dag lämnassom
personbilar,köplagen regler för de flesta konsumentvaror, t.ex. nya

bör kunna säkerställaoftast efter överläggning med Konsumentverket,
upprätthålls dessa icke originaldelar och hållbar-kvaliteten attatt

för ingår i bilensheten vad gäller de komponentermotsvarar som som
tidsrymd den gällergrundkoncept. Garantin bör gälla som somsamma

åtagande enligt bilavgaslagen, dvs. år eller 80 000för tillverkarens 5
konsumentköplagen reklamerakm. kan också med stödBilägaren av

felaktig produkt.en
komponenttillverkarenVid certifieringen bör därför avkrävas att

åtar köprättsligt på minstintyg visar sigatt ettett ansvarmangenom
000 km och utformas i enlighet med konsument-år eller 805 som

utformas i samarbete med Konsumentverketköplagen. Garantin bör
med konsument-företrädare för komponenttillverkarna i enlighetoch

köplagens bestämmelser.
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tillverkaråtagandet löperoriginaldelar så längeEndast

motorfordonsomrâdet förordning EEGförgruppundantagEG:s nr
tillverkareförhållandet mellan ochochkonkurrensen12385 reglerar

motorfordonsområdet. Fordonstillverkarens rättåterförsäljare inom att
elleravtalsprogrammetoriginaldelar inomendastkräva motsvaran-att

fordontillbakatagandegarantireparationer,vidanvändsde delar av
föransvarig kost-tillverkarendärservice ärandraeller typer av

tillförsäkras denne imotsvarandeelleravtalsvarornaderna varorav
bilavgasförordningenframgådärför ocksåbörförordningen. Det av

originaldelar ellerendastfårtillverkaråtagandet gällerså längeatt
användas.tillverkarenreservdelarlikvärdiga angetts avsom

reservde-bättrelikvärdiga ellerandrainte användaGrunden för att
emellertid inteMiljöskäl ingårsäkerhetsmässiga aspekter.harlar som

motsvarande skalloriginaldelar ellerendastförutsättning för atten
sidasvenskdriva frånuppgift ärangelägenanvändas. En attatt

detomfatta miljöaspektenskall närgruppundantagsförordningen även
originaldelar.pågäller kravet

i dagrullarbilparkmed denVad gör somman
alternativmöjligheter ochProblem,-

ofta överskridstrafikintensitet ochmed ökandeStadsluften försämras
vid inversion. Ettframför alltluftkvalitet,för godgränsvärdena en

förförutsättningfordonmiljöklassadegenomslag ärfullständigt enav
Meddröjer.vägtrafiken.från Dettamiljöbelastningminskaden
ochnybilsförsäljningenfördelningenuppgifternaledning avomav

de äldreidetmiljöklass 2-fordon tätorternaärpåbristen tunga som
förekommer.bilarna

därförskullemiljösynpunktåtgärd frånverkningsfull attEn vara
filter-ellerkatalysatorereftennonterbaramedfordondessautrusta

innebär2-fordonmiljöklassAvsaknaden stats-atttungasystem. av
tillförs inkomst-motorfordonförförsäljningsskattenvia ettkassan

tillfå tillgångtransportnäringenförunderlättaFöröverskott. attatt
utnyttjas förkunnabör dettamiljöprestandamed bättre attfordon
eller filtersystemkatalysatorefterrnonteringtillbidragfinansiera ett av

då enligt EG:s1996,oktoberfram till den 13-fordonmiljöklasspå
efter-fortsattobligatoriska. Förblir2-kravenmiljöklassregler en

höjninggenerellhärefter bör övervägamontering även avenman
fordonsskatten.

fordonpå äldreMotortestcenterBilprovningensutförda vidProv
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efterutrustats med katalysator visar reduktioner istorasom av
första kolmonoxidhand utsläpp och kolväten 70-90 %.av
Kväveoxiderna minskade i några fall till %30 eller förblevupp ca

Partikelutsläppen frånoförändrade. fordon minskade %.med 90tunga
därför fördelDet skulle och nödvändigt med hänsynstorvara en om

till införa miljözonerbeslut sådan eftermonteringattom enom
stimuleras från samhällets sida. Miljövinsterna kan bli betydande.

utformasFinansieringen bör så den blir statsfinansiellt neutralatt
och skatteuttaget förblir oförändrat för vägtrafikområdet. För denatt
äldre fordonsparken kan detta åstadkommas generell höjninggenom en

fordonsskatten. Antalet lätta fordon saknar katalysatorutrust-av som
ning uppgår miljonertill 2 medan fordon inkl. bussar ärtungaca
drygt 300 000.

Utsläppen kolmonoxid ioch kolväten den äldreav

bilparken begränsas

För begränsa avgasemissionerna för äldre fordon föreslåsatt att
maximalt tillåtna utsläpp kolväten i kombination med kolmonoxidav
införs. Gränsvärdet på dessa utsläpp för inte överskrida 600 ochppm
kontroll skall ske vid årliga fordonsbesiktningen.

Miljöklassning biobaserade blandbränslen senareläggsav

miljöklassystem både förNuvarande bilar och bränslen utgår från
kända och vedertagna och analysmetoder för fossilaanpassadeprov

dessasbränslen. En utvärdering nuvarande analysmetoder ochav
biobaserade bränslen måste ytterligaretillämplighet göras genom

provserier liksom livscykelanalyser för undersöka kostnadseffektivi-att
i utvidgat miljöklassystem för biobränslen och blandningartet ett

därmed i bensin och dieselolja. Underlag med denna inriktning bör tas
fram ställning miljöklassninginnan slutlig i frågatasen om en av
blandbränslen. fråga läggs därmed i skedeDenna ett senare av
utredningsarbetet.
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Författningsförslag

ändring i bilavgaslagentillFörslag lag om
1986:1386

och § bilavgaslagenföreskrivs 2 § 6Härigenom att a
följande lydelse.1986:1386 skall ha

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

§2 a
avgasgodkännande skall delas in iomfattas kravBilar avsom

totalviktlastbilar och bussar medmiljöklasser. I fråga överenom
omfatta bilar förseddaskall indelningen endast500 kilogram är3 som

avgasgodkännandetbil hänförs i samband medmed dieselmotor. En
uppfyllertillverkaren, bilenmiljöklasstill den omsom anges av

angivna miljöklassen.utsläppskraven för den
miljöklasser skall omfattaIndelningen i

fråga utsläpp ochuppfyller de krav ibilara om av avgasersom
stycket miljöklass 3,i 2 § förstaandra ämnen som avses

i fråga avgasrenings-väsentligt lägre utsläppbilar harb omsom
miljöklasshållbarhet 2,systmets

uppfyller särskilt höga kravdessutombilar enligt bc som
följdhållbarhet eller tillavgasreningssystemensbeträffande som av

eller lâgbulleremissioneroch andrautsläpp ärlåga ämnenav avgaser
tätortstrafik miljöklass 1.användning ilämpade försärskilt

får föreskrivaRegeringen att
omfattasbilar inteäven som av

på avgasgodkännande skallkrav
hänföras till miljöklass,viss om

andra stycket förvillkoren i
inplacering i miljöklassen är
uppfyllda.

1991:655.lydelseSenaste

25



Författningsförslag SOU 1995:31

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Tillverkarens ansvar

avgasgodkän-villkor föravgasgodkän- Somvillkor förSom
gäller tillverkarentillverkaren nandegällernande attatt

fordonenfordonen ägarnaägarna gentemotgentemot avav
kostnadsfritt avhjälpaåtar sigkostnadsfritt avhjälpasigåtar attatt

fordonen vidvid bristerna,fordonenbristerna, omom
kontroll eller påmyndighetskontroll visar sigmyndighets

visar sigföre- tillförlitligtuppfylla de kravinte sättannatsom
före-inte uppfylla de kravskrivits med stöd 3 somav

skrivits med stöd 3av
avhjälpa brister på fordonåta siginte skyldigTillverkaren är attatt

fordonensbrister berorfem är och inte helleräldre änär somsom
jämförligeller därmedpå olyckshändelsebrukare ellerellerägare en

totalviktheller fordon medgäller inteomständighet. Skyldigheten en
kilometer ellerhar körts 80 000kilogram3 500 änhögst mersomav

kilometer.160 000totalvikt har körtsmed högrefordon änsom mer
bestämmermyndighet regeringeneller denRegeringen som

utformningen tillverkarensföreskriftermeddelar närmare avom
paragraf.åtagande enligt denna

i kraft denlag träderDenna

2 1990:614.lydelseSenaste
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Förslag till lag ändring i lagen 1978:69om om
försäljningsskatt på motorfordon

.föreskrivs lagenHärigenom 2 § i 1978:69 försäljnings-att om
skatt på motorfordon skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2
Beteckningar används i denna lag har betydelse isom samma som

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

4 § andra stycket.
Med miljöklasserna 2 eller 3 i denna lag de miljöklasseravses

i 2 § bilavgaslagen 1986: 1386.som anges a
fråga fordon,I frågaI fordon,är ärom som om som

inrättat för drift med elektricitet inrättat för drift med elektricitet
från batterier, skall vid beräk- från batterier, skall vid beräk-
ning tjänstevikten avdrag ning tjänstevikten avdragav av

för vikten batterierna förgöras vikten batteriernagörasav av
och de särskilda anordningar och de särskilda anordningar

fogar battericeller- fogar battericeller-som samman som samman
Personbilar, lastbilar ochna. na.

bussar inrättade för driftärsom
med elektricitet från batterier i
fordonet skall vid tillämpningen

denna lag hänföras till miljö-av
klass

personbilar,För lastbilar och
bussar i tredje stycketsom avses
skall försäljningsskattinte utgå
från och med den januari1
1995 till och med den 31 de-
cember 1997.

Denna lag träder i kraft den

l Lagen omtryckt 1984:159.
2 Senaste lydelse 1994:1789.
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1 Uppdraget har ändrat karaktär

Utredningens bedömning i sammanfattning

förFörutsättningarna mitt uppdrag har ändrat karaktär genom
Sveriges medlemskap i EU. Utredningen har detenats attom
fortsatta arbetet bör inriktas på dels anpassning bilav-en av
gaslagens bestämmelser till EG:s regelverk, dels skisseraatt
alternativa lösningar användas underlag vid framtidaatt som
diskussioner inom EU regler bilavgasom-om gemensamma
rådet. Förhandlingsresultatet miljöfrågorna från decemberom
1993 grunden för mina överväganden och förslagutgör i detta
betänkande.

Nuvarande miljöklassystem både för bilar och bränslen utgår
från kända och vedertagna och analysmetoder anpassade förprov
fossila bränslen. En utvärdering nuvarande analysmetoder ochav
dessas tillämplighet på biobaserade bränslen måste göras genom
ytterligare provserier, liksom livscykelanalyser för undersökaatt
kostnadseffektivitet i utvidgat miljöklassystem för biobränslenett
och blandningar därmed i bensin och dieselolja. Underlag med
denna inriktning bör fram innan slutlig ställning i frågatas tasen

miljöklassning blandbränslen. frågaDenna läggsom en av
därmed i skede utredningsarbetet.ett senare av

i1.1 Medlemskapet EU påverkar miljöklassystemet

Skillnader1.1.1 mellan bilavgaskraven i Sverige och EU

Miljöklassningen fordon syftar i första hand till successivav en
minskning avgasutsläppen från bilar. Systemet med miljöklasserav
och differentierade försäljningsskatter för motorfordonnya som
infördes den juli 1992l långsiktigt bärkraf-ett stegen mot ettvar av
tigt Miljöklassystemet bilar fr.o.m. 1993 årstransportsystem. avser
modeller jfr l99091:156, bet. l99091:SkU25, rskr.prop.
1990912344. följdSom den särskilda överenskommelsen ien av
EES-avtalet, enligt vilken EG-godkända bilar fritt skulle få cirkulera
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bilavgasför-iändringarjuni 1994vidtogs iEES-området,inom
årsskiftet 199495tillhade framtillverkare1481. En1991ordningen :

modeller enligt EG:sårscertifiera 1995möjlighetdärmed att
Sverige gällerIbestämmelserna.svenskaenligt debestämmelser eller

hållbarhetskrav.ochtillverkaransvardessutom
Europeiskamedlem i denSverigeförhållandetDet att numera som

avgasbe-EG:soch tillämpainföraförbundit sigunionen EU att
områdehandlingsfrihet dettavårinnebärstämmelser attm.m.

bet.l99495:UU5 och199495:l9, bet.jfrbegränsats prop.
bet.199495:55,och199495:64rskr.199495:KU17, prop.

199495:154.rskr.199495:SkU5,
med-förhandlingsresultatetinnebarfordonsområdet ettPå om

enligt bilav-fordonåterkallelseförocksålemskap systemetatt av
inte striderdettaförutsättningunderbibehållas motkangaslagen att

produktsäkerhet.ochproduktansvarEG-reglerna om
utvecklingställdes dennainfördesmiljöklassindelningenRedan när
kommandedå bl.a.statsrådet uttaladeFöredragandei sikte. att ett

SverigesbegränsaråtagandensärskildainnebäraEES-avtal skulle som
medfria handelndenpåverkarinföra åtgärderensidigtfrihet att som
medSamordningregelverk.strid med EG:sstår ieller somvaror
medförsta handske ibordeavgaskravobligatoriskakommande

Behovetff.199091:90 365EG jfrEFTA-länderna och avs.prop.
medlemska-svenskadetförstärktsgivetvisharsamordning genomen

i EU.pet
EG:smiljöklassernasvenskasåväl dedefinitionenI somav

avgaskravgenerationsochobligatoriskamotsvarande nästa anges
kolmonoxid, kolväten,skadligautsläppför ämnengränsvärden somav

tabell 1:1.framgårSkillnaderna i kravpartiklar.ochkväveoxider av
EG-enligtSverigesåväl iinnefattarAvgasreningskraven som

skallprovmetoddenföreskrifterdessutomdirektiven somom
fordonförårsskiftet 199495 lättafram tillgälldeSverigetillämpas. I

tagitharmedan vi överi USA,provmetod tillämpasden numerasom
fannstidigarefordonskategori. Redanför dennaprovmetodEG:s även

svenskadetfordon;certifieringenvidvalmöjlighet tungaaven
föreskrifter.Naturvårdsverketsenligteller EG:ssystemet
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Jämförelse mellan EG:s avgasgodkännande och motsvarande
svenska för lätta fordon

Moment Sverige EG

Grundgod- Certifiering Typgodkännande
kännande Tillverkaransvar

Krav pä hállbarhetsprov-
ning
Hänsyn åldersförsämring Hänsyn ålderstörsämring

Grundkraven Personbilar, lätta lastbilar Personbilar, lätta lastbilar
Gränsvärden för CO, HC, Gränsvärden för CO; HC
NO, vidPM, och NOK,tätons- PM, vid stad- och+
landsvägskörning landsvägskörning
Avdunstning Avdunstning
Tomgång, röktäthet Röktäthet
Sluten vevhusventilation Sluten vevhusventilation
Maximala serviceâtgärder
3 miljöklasser Obligatoriska krav nästa+

generations krav

Produktions- Kontroll grundkraven Tillverkarens kvalitets-mot
kontroll kontroll

Sanktion: bl.a. áterkallande 2. Eventuellt avgasprov
Återkallande bilar iav
trafik saknas

Kontroll Bilar i bruk grundkravmotav
hållbarheten Sanktion: återkallande etc.

Löpande Kontroll överensstäm-av
kontroll melse och funktion

Tomgängsmätning Tomgångsmätning mer
Röktäthetskrav omfattande den svenskaän

Opacitetsmätning

Källa: Trafik miljö;och Naturvårdsverket jämte kompletteringar.Rapport 4205 egna

1.1.2 Bilavgasförordningen kompletterats med EG:shar
regler

bilarFör bereda EG-godkända tillträde till den svenska marknadenatt
kompletterades bilavgasförordningen i juni 1994 EG:sattgenom

för 1993 och 1996 års krav förtsmotsvarande bestämmelser in under
miljöklasserna 3 och för lätta personbilar. förhandlingarna2 I om
medlemskap i EU har det EG:s obligatoriska och nästaansetts att
generations krav i allt väsentligt överensstämmande med de svenskaär
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utfärdatdessutomNaturvårdsverket harmiljöklasser.nämndai
191989:8, MSSNFSA13-Regulationföreskrifter ikompletterande

SNFSA30-RegulationochMS:781994:10,SNFSlydelseni
jämställerMS:801994:12,SNFSlydelsenMS:40 i som1991:11,

regler.svenskaenligtgodkännsdemmedfordonEG-godkända som

harmotorfordonförFörsäljningsskattelagen1.1.3
ekonomiskabestämmelserEG:still omanpassats

styrmedel

differentierad för-medsvenskadet systemetUtformningen enav
miljöklassernabättretvåi defordonför lätta varsäljningsskatt

ekonomiskabestämmelsermed EG:sförenligtheltemellertid inte om
måstvihartill EUanslutningenresultatSomstyrmedel. ett av

harJagmiljöklassibilartill lättastödetekonomiskadetomforma
lämnat1994:111SOUEGochmiljöklasserBilarsdelbetänkandeti
kunnaskallövergångsperiodunderfordonsskattentill hurförslag en

avvaktanimiljöklass 1 attibilarförmån förtilldifferentieras
kravnivå.motsvarandebeslutarEGgemenskapenEuropeiska om

EG-jfr1996juniutgångenmedochiske senast avDetta är attavsett
ibestämmelsernasvenskadeharföljd häravTill12EG.94direktiv

tillmotorfordonförsäljningsskatt anpassats1978:69lagen om
EGinriktasenbartfordonlätta motförskatterabatten avsådessa att

dettainnebärpraktiken attavgaskrav. Iframtidafastställdaredan
medankvarstår,och 32miljöklassfordon imellanskatteskillnaden

iFordonsskattenoch 2.1miljöklassernaidetsammaskatteuttaget är
l-fordonmiljöklasslättaförförmåntilldifferentieratsstället har

iinförandetefterårenförstafemdeunderslopasdenattgenom
rskr.l99495:SkU5,bet.199495:55,jfrbilregistret prop.

denutformning ändelvisvaldeRegeringen1994952154. annanen
innebarförslagMittdelbetänkande.ovannämnda eniföreslogjag

livslängdhelafordonetsunder300 krmedfordonsskattensänkning av
miljöklassförförsäljningsskattenreduktionenmotsvaradeoch av

miljö-imed skatteuttagetjämförtkr0004tidigarefordon varsom
2.klass

kg500till 3totalviktmedlastbilarkategorin lätta uppFör en
DärmedEG.krav inomgenerationsnästabestämmelsersaknas om

fordonsådanaförförsäljningsskattendifferentieradedenocksåskulle
försäljningsskattlagensvenskai denoch 2miljöklass 1 omi

Kommissio-i EU.medlemskapetmedförenligintemotorfordon vara
två förslag rörframlagt1994decemberiemellertid somharnen

32



Uppdraget har ändrat karaktärSOU 1995:31

skärptaCOM 94 558från fordon. Detavgasutsläpp avserena
fordon. andra COM 94559 gällerför dessa Detavgaskrav även

minaåterkommer medfrån dieselfordon. Jagpartikelkrav senare
i denna del.ställningstagande

Direktiven1

uppgiftursprungligaUtredningens1.2. 1

vidareutvecklingför mitt uppdragtill direktivenBakgrunden avom en
propositionregeringensiför bilarmiljöklassystemet omm.m. anges

Åtgärder led i199293:l79 ochklimatpåverkan prop. är ettmot en
klimatpåverkandeutsläppenför begränsanationell strategi att gaser.av

Bl.a.uppdraget.åtgärder omfattasmiljöfrämjandeandraMen även av
miljöklassystemetutformningenflera håll hävdatshade det från att av

medför destyrmedel inteekonomiskatillhörandeför bilar med
förframför alltgälldemiljöeffekter eftersträvas. Det tungasom
styrmedelmiljöpolitisktverkningsfulltfåfordon. Behovet ettatt

miljöklassystemetvidareutvecklingbedömdes därför Enstort. avsom
närmande till EU.Sverigesmotiverades dessutom av

alternativa lösningarskisseraingåuppdraget kom bl.a.I att att som
unionendiskussioner inomframtidaunderlag vid gemensammaom

EES-avtalet. Enligtförinomexpertdiskussionernaregler och i ramen
inriktatdel främsti dennadirektiven uppdragettolkningmin varav

medlemskapsförhandlingarna med EU.på de pågående

direktivenTolkningen1.2.2 av

Bilavgasomrâdet
uppdragför mittförutsättningarnaföregående harframgår i detSom

medlem iSverige ärpåtagligtpåändrats sätt attett numeragenom
medarbetetfortsattadetdiskuteratkommittén attinomEU. Vi har

depåverkasdettaoch hurmiljöklassystemetvidareutveckla av
måsteSverigeenighetråderDetförhållandena.uppkomna attom

miljöfrågor inomolikaagerande isittstrategi föroffensivutarbeta en
statsmakternaenligtbilavgasområdetförsärskiltEU. gällerDetta som

jfrmiljöarbeteti detSverigebör prioriteras prop.gemensammaav
börförslagenslutsatsenkommit till denVi har199495:19. att

bilavgasbestämmelsernasvenskaanpassning deinriktas på dels aven
området,direktivEG:sstyrmedel tilltillhörande ekonomiskamed
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underlag vidanvändaslösningaralternativaskisseradels att somatt
iregler, liksomEUinomdiskussionerframtida gemensammaom

förutgångspunktminfora. Dettainternationella är merpartenandra av
delbetänkande.i dettaframläggerjagde förslag

reglernasvenskaharmonisera demedi arbetetsärställningEn att
hoshållbarhetenförtillverkarensbestämmelsernaintar ansvarom

ingår i dehärförkontrollsystemoch detavgasreningsutrustningen som
sådana krav.för närvarandesaknarEG-reglernaavgaskraven.svenska

debeslutsamband meddock iEU överväger attInom omman
införafordonför lätta2000 ävenårgälla fr.0.m.skallavgaskrav som

påtillverkarenskall åvilahållbarhet ochregler ansvaretatt sammaom
9412EG.direktivartikel ijfr 4svenskai det systemetsätt som

krav.utforma dessamedexpertnivå i arbetetpådeltarSverige att

Drivmedelsomrádet
jag idirektiven harenligtmigålagtsuppgifterdeFörutom som

1994:64 aviseratSOUtankarnai ettMeddelbetänkandet raps
bränslen.alternativamiljöklassningtillförslageventuellt aven

enligtskala kräveribränslenalternativa störreintroduktionen av
användning.ochtillförselteknik,samspel mellanmeningmin näraett

användningvidföroreningar ianalysgällerdetNär avavgasernaav
Nuvarandeutvecklas.analysmetoderdelvismåstebränslenalternativa

ochfrån kändautgårbränslenochför bilarbådemiljöklassystem
bränslen.fossilaanpassade föranalysmetoderochvedertagna prov
och dessasanalysmetodernuvarandeutvärderingkräverDetta aven

innebärarbetesådantbränslen. Ettbiobaseradetillämplighet
undersökaförlivscykelanalyserliksomprovserier attytterligare

ochbiobränslenförmiljöklassystemutvidgatikostnadseffektivitet ett
dieselolja.bensin ochidärmedblandningar

börinriktningdennaunderlag med tasuppfattningMin är att ett
miljöklassningfrågaiställningslutligfram innan tas avom enen

underfrågadennatillåterkommablandbränslen. Jag att senareavser
utredningsarbetet.

bedrivandeArbetets1.3

för dennaförfogandestått tilltidsrymdkortatill denMed hänsyn som
medkontakterfortlöpandehaftutredningenharuppdragi mittdel
ochNaturvårdsverketVägverket,Kommerskollegium,förföreträdare
förföreträdaremedöverläggningarhaftharbilindustrin. Jag även
dedärtillverkareutländskaverksammai landethärsvenskasåväl som

Vidare harbilavgasbestämmelserna.svenskadesinredovisat syn
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olika pågående projekt med el- och hybridbilar alternativaoch
drivmedel redovisats vid sammanträden i utredningen. För få delatt

erfarenheter skattesystem, tillverkaransvar och förfarandet vidav av
registrering EG-typgodkända fordon har utredningen inhämtatav
uppgifter från bl.a. myndigheter i Danmark, Finland, Nederländerna,
Tyskland och USA.

1.4 Samarbetet Trañk-med klimatkommitténoch

Det samarbete mellan Trañk- och klimatkommittén TOK och
Miljöklassutredningen förutsattes i mina direktiv har blivitsom
påtagligt fasunder denna utredningsuppdraget. huvudfråga iEnav
vidareutvecklingen miljöklassystemet för bilar med tillhörandeav
ekonomiska styrmedel förutsättningarna för begränsningenär om av
koldioxidutsläppen skall del eller inte. Eventuel-utgöra systemeten av

förslag till särskild klassning hybridfordonel- och ären av en
del mitt uppdrag där de båda kommittéerna har berörings-annan av

punkter. Drivmedel bestående förnybara råvaror, ellerav rena som
inblandning ide traditionella drivmedlena, ytterligareär en gemensam
fråga.

TOK har junii 1994 avlämnat två delbetänkanden; Trafiken och
koldioxiden 1994:91 Miljözoner trafik SOUSOU och för i tätorter
1994:92. TOK har bl.a. föreslagit höjd skatt drivmedel, liksomen

differentierad försäljningsskatt fordonpå med hänsyn till bränsle-en
förbrukningen för minska koldioxidutsläppen från trafiken. Enatt
utökad möjlighet för införakommuner miljözoner har föreslagitsatt
i det andra delbetänkandet, där kopplingen till miljöklassystemet för
fordon har grundläggande betydelse.en

Jag har i remissvar dnr 4094 och 4194 båda betänkande-deöver
till Kommunikationsdepartementet hemställt den fortsattaattna

beredningen härav bör anstå till dess mina förslag till vidare-att ett
utvecklat miljöklassystem överlämnats till miljöministern.

Jag har haft fortlöpande kontakter med TOK:s ordförande.
Dessutom har dokument utväxlats mellan de båda sekretariaten. Det
förslag jag i kapitel avseende koefficient för minska7presenterar att

harbränsleförbrukningen i relation till koldioxidutsläppen intesatt
kunnat förankras i kommittén.
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uppläggningBetänkandets1.5

liksom konse-regelverk,EG:söversiktligtredovisar jagkapitel 2I
bilavgasomrâdet. Ihandlingsfrihetensvenskaför denkvenserna

Sverigefrågangällertolkning detjag minredovisar närkapitel 3 om
effekternaHäri ingårtillverkaransvaret. ävenbibehållakan av

Kapitel 4transportmarknaden.inhemskadentillverkaransvaret
till EG:sbilavgaslagstiftningenanpassningde behovägnas avav

kapitelmedlemskapet i EU. Iföljerbestämmelsermotsvarande avsom
vägtrafikenavseendemedmiljösituationenanalyslämnas5 aven

förslaginnehållerkapitel 6medanåtgärder,fortsattaoch behovet av
samarbetet med EU.iunderlaganvändasâtgärdskatalogtill att somen

kapitelsärskilt i 7.koldioxidproblematikenredovisavaltharJag att
behandlar jag ihybridbilarel- ochmiljöklassningFörslag till aven
tillverkaransvarutökati fråganställningstagandeMittkapitel ettom

i kapitellivslängd framgårhelafordonetsgälla underutsträckt till att
reservde-certifieringfrågor10 och ll rör9. Kapitlen tar avsomupp

bl.a. i denmiljöprestanda,för bättretill åtgärderoch förslaglar m.m.
minaspecialmotiveringen tillframgårSlutligenbilparken.rullande

i kapitel 12.lagförslag
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dessi ochEUMedlemskapet2

mitt uppdragförkonsekvenser

sammanfattningbedömning iMin

beslutsfattande.i unionensdelta fulltkommeri EUSverige utatt
Även Sverigesministerräd böri EU:sfåtalmed rösterett

förslagunderbyggdavälmiljöområdetinom görakompetens att
in-medföraländer kan störrelikasinnademedallianseroch

progressivaSmåröststyrka.vårföljervadflytande än avsom
be-sig havisatharNederländernaochDanmark ettländer som

utvidgningenLikaså harmiljöpolitik.EU:sinflytandetydande
denpräglaravgasfrägorpådenmedförtEU att somsamsynav

tyngd.kan störredelen Europa ennuavnorra
inomförhandlingarnainföranalyserochunderlagKraven

tillbidrabetänkande kani dettaFörslagenöka.kommerEU att
framtidaförhandlingspositionensvenskadenstärka av-omatt

unionen.inommiljöarbeteaktivtförochgaskrav ettm.m.
be-bundetocksåi EUmedlemskapetSverige är avgenom

direktiv i denochförordningarfördrag,i EG:sstämmelserna
medgerträffatsöverenskommelsersärskildaintemån som

härifrån.avvikelser
meddirektivEGmotorfordonsomrâdet harPâ gemensamma

bullerut-ochbegränsninggällervadbl.a.regler, avgas-avom
försäljnings-differentieraliksombilar, rättenfrånsläpp attom

Direktivetbilar.ochförmån förtillskatten tystare omrenare
kravreglerarfordontypgodkännandeförhelbilsgodkännande av

notifieringsprocedurtrafik. Eniförbilar sättasattnya
införandeföreskrifter,tekniskaändradetill följdEUinom avav

i detocksåingårstyrmedelekonomiska gemensammaetc.
regelverket.
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handlingsfriheten. SverigeDärmed begränsas den svenska
måste bestämmelserna i bilavgaslagen till EG:s regler. Vianpassa

ensidigt de obligatoriska ochkan inte heller skärpa avgas-
för beslutadebullerkraven eller besluta avvikande krav EGavom

för och buller. Skatteincitament iframtida gränsvärden avgaser
differentierad försäljningsskatt får endast riktasform motav en

förtid uppfyller generations krav.sådana fordon i nästasom
inte differentiera denDirektivet begränsar däremot rätten att

förorenandeårliga fordonsskatten med hänsyn till utsläppen av
avgaser.

inommotsvarande det svenska tillverkaransvaret saknasRegler
EG.

Europeiska unioneninom2.1 Samarbetet den

innebär för svenskt vidkom-medlemskap i den Europeiska unionenEtt
gällde EES-förutsättningar demmande delvis andra än genomsom

förvärdefullt översiktligt redogörahar därför detavtalet. Jag ansett att
dessa.

antalden Europeiska unionen bygger páSamarbetet inom ett
medlemskapet imedlemsländerna. Genomfördrag slutits mellansom

fördrageni grundläggandeunionen gäller dessa Sverige. Deäven som
varpå unionskonstruktionen vilarEuropeiska unionen ochdenutgör

framgår i 2:1.ruta

Faktaruta 2:1

EU:s fördrag

och stâlge-upprättandet Europeiska kol-Fördraget om av-
Parisfördraget 1951menskapen

GemenskapenEuropeiskaupprättandetFördraget om av-
Romfördraget 1957

Europeiska Atomenergige-upprättandetFördragen avom-
1957Euroatomfördragetmenskapen

MaastrichtfördragetEuropeiska unionenFördraget om-
1992

.
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Övriga grundläggande fördrag såsom enhetsakten 1987 innehåller
tillägg eller ändringar i de förstnämnda fördragen. Avsikten intetre är

här redogöra för innebörden och de olika fördragen,att vart ettav av
i denna del hänvisas till 199495:19 Sverigesutan med-prop. om

lemskap i den Europeiska unionen. Det dock allmänt intresseär attav
peka vissa väsentliga förändringar blir följden med-som av
lemskapet. Dessa fördrag tillägger unionens institutioner befogenheter

fördragetsgenomföra intentioner.att
Sveriges förhållande till EG:s institutioner påverkas och deras roll

i beslutsprocessen liksom kompetensfördelningen kommer att
förändras. Det skiljer EG-samarbetet från det mestasom annatav
internationellt samarbete de enskildaär medlemsländerna i högreatt
grad avstår frånän del sina beslutandebefo-statsorgansannars en av
genheter och överlåter dessa till EG-institutionerna. De rättsakter som
institutionerna utfärdar med stöd dessa bemyndiganden betecknasav

EG:s sekundärrätt jfr faktaruta 2:2.som
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2:2Faktaruta

sekundärrättEG: s

BeslutsfattareTillämpningRättsakt

kommissionenRådet,tillämpningGenerellFörordning
i sinbindandeoch

direkthelhet och
med-tillämplig i alla

lemsstater.

kommissionenRådet,irättsaktBindandeDirektiv
resultatfråga detom

uppnåsskallsom -
kanmedlemsländer
metodochformvälja

för detta.

kommissio-Rådet,för denBindandeBeslut
EG-domstolendetdemeller nen,som

sig till.riktar
kommissionenRådet,

Icke-bindande rätts-Rekommendationer
akt.

kommissionenRådet,
Icke-bindande rätts-Yttranden
akt.

EG-domstolen
fast det närmareoch läggertolkarden instansEG-domstolen är som

fårEG-domstolensålunda ytterstDeti EG-rätten. ärinnehållet som
detillerkännasskallrättsverkningarvilkatillställning somta

anslutningsakten.svenskadentillfogatsförklaringar somm.m.
förocksåDomstolendessa.bundenintedenFormellt är svararsett av

sinainstitutioner utövarövrigaEG:shurkontrollenrättsligaden av
befogenheter.

medlemsländernaochEGmellanKompetensfördelningen
imedlemsländerna bestämsochEGmellanKompetensfördelningen

EGsamarbetsområdena kanskildadeInomfördragen.huvuddrag av
enligtkompetensexklusivMedexklusiv kompetens.besitta avsesen

visst givetinommedlemsländernadärsituationer ettEG-domstolen
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föreskrifterlagstifta eller meddelamöjlighetinte längre harområde att
medgivande.uttryckligagemenskapensnationella planetdet utan

medverkanprincip inte EG:smedlemsländerna iinnebärDet utanatt
internationellaingålagstifta området ellerrättäger attatt t.ex.

överlåtits tillområden beslutanderättensådana därExempel påavtal.
jordbrukspolitiken och denhandelspolitiken,denEG är gemensamma

områden samordnas påAngränsandemarknaden.inre gemen-som
dimensionen den inresociala ochden grönaskapsplanet är av

Maastrichtför-transportpolitik Genommarknaden, m.m.gemensamen
bl.a.unionen bildats medEuropeiskadenhardraget gemensamen
mål. andraförsvar Inomochvalutapolitik gemensamtett som

därmed deochmedlemsländernaEG ochSamarbetsområden har
innebär deDetblandad kompetens.nationella parlamenten atten

den utsträckningoch ikan lagstiftamedlemsländernaenskilda om,
kompe-skaffat sig exklusivreglerEG inte gemensammagenomsom,

tens.

innebörd ochi EU dessMedlemskapet2.2 -
konsekvenser

handelspolitikTullunion med2.2.1 gemensam

aktivt i denfullt ochSverige deltari EU innebärMedlemskapet utatt
tjänster,fri rörlighet förmarknaden medinre varor,gemensamma

tullunionbyggerGemenskapenoch kapital. attgenomenpersoner
mellan sig,handelsområdesärskiltmedlemsländerna har upprättat ett

ocksåMedlemsländerna tillämparråder.tullfrihetvilketinom en
från tredjeländer. Varorutanförståendetulltaxa gentemotgemensam
behandlastullgränsendensedan deländer skall passerat gemensamma

inom EG jfrproduceratsharsätt prop.varor somsamma som
19949596.l99495zSkU8, rskr.bet.199495234,

inom gemenskapenhandelnsnedvridningarinte riskeraFör att av
handelspolitik ärordning. Enbehövs yttre gemensamgemensamen

för inomfria rörlighetentill denlogiskt komplementsålunda ett varor
Sverige därige-inträder förmedlemskapetoch medgemenskapen. l

området.handelspolitiskahandlingsfrihet detbegränsadnom en
EGbindande för Sverige.område blirdettaGemenskapens avtal

artikel 113handelsavtal enligtslutaexklusiv kompetenshar att
1355.[l975]. ECRyttrande 175EG-domstolensRomfördraget s.

införbestämmelserutfärdatgemenskapenNär gemensammasom
med tredjeingå avtalmedlemsländerna inte längreregler har rätt att
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förpliktelser påverkar dessa regler.länder om som
del gemenskapen ochMed hänsyn till Sverige äratt numera en av

här kan fordonEG:s rättsakter bilavgasomrâdet gäller ävenatt
iutanför unionen, enligt de amerikanska reglerna,tillverkade t.ex.

EG-kommissionen medgeprincip godkännas i Sverige. kaninte
från land.ömsesidigt godkännande tredje

rörlighetfria2.2.2 Varors

för fri rörlighetinnebär de nationella hindrenDen inre marknaden att
undanröjas. har skettoch kapital skall Detför tjänster,varor, personer

omfattande harmoniseringsarbetepågår alltjämtoch det ett av
fårområdena. Konkurrensenmedlemsländernas lagstiftning på de här

därförkonkurrensreglerheller snedvridas. Stramainte är en annan
marknaden.förutsättning för denväsentlig gemensamma

Tullar på import ochhindras olikafria rörlighet kanVarors sätt.
förbjudna mellanavgifter med motsvarande verkanalla ärexport samt

Även kvantitativa restriktioner is.k.avtalsslutandede parterna.
ellerbegränsningar importdirekt mängdmässigahandeln, dvs. av

uppståi handeln kan ocksåförbjudna. Inskränlcningarärexport av
åtgärder med motsvarande verkan. Detkallasandra skäl; det som

indirekt negativt kan påverkavarje åtgärd direkt ellerinnebär att som
länderna förbjuden.handeln mellan är

restriktioner, och i synnerhet åtgärder medavskaffa kvantitativaAtt
framförsvårt. dag arbetetverkan, har visat sig Imotsvarande ärvara

handelshinder, dvs.s.k. tekniskapå undanröja dessaallt inriktat att
beträffande kravregleringarskillnader i medlemsländernas varors

Sådana skillnaderform, paketering, märkningutformning, m.m.
samtidigt uppfyllerför producenter tillverkaförsvårar att varor som

därför utgångspunkt otillåtnamedföri flera länder ochkraven som
Romfördraget RomF.enligt artikel 30handelshinder

Åtgärder med motsvarande verkan
fråntill undantag deföreskrivs möjlighetI artikel 36 RomF om

regler kan godtas deförbuden. Handelshindrandenyssnämnda om
allmän ordningföljande allmän moral,någon hänsyn;grundas av

liv,djurs hälsa ochskydda människors ochintressetoch säkerhet, att
konstnärligt,nationella skatterskyddabevara växter, attatt av

industriell ocheller skyddaarkeologiskt värdehistoriskt eller att
kommersiell äganderätt.

måsteEG-domstolens praxishar utvecklats iVissa kriterier som
detskall få förekomma. Förhandelshindrande regleruppfyllas om
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åtgärdenförsta måste nödvändig för tillgodose det avseddaattvara
skyddsändamålet, det finns handelsneutrala alternativ skall dessaom
ovillkorligen väljas. För det andra skall åtgärden proportionell,vara

den får inte längre vad nödvändigt fördvs. än är strängt attsom
uppnå syftet med den.

Vissa ytterligare skyddshänsyn dem i artikel 36än omnämnssom
EG-domstolens praxis.har utvecklats i Denna utveckling började med

fallet de Dijon mål 12078Cassis [1979] ECR 649 banades. som
för den rättspraxis benämns Cassis-väg sammantagetsom numera

doktrinen. Bland nytillkomna hänsynende kan skattekontroll,nämnas
god handelssedvana och konsument- och miljöskydd. sådanaFör att
hänsyn skall kunna tillämpas krävs regeln gäller lika för inhemskaatt

importerade och de nämnda kriterierna föroch attvaror ovan
artikel uppfyllda.tillämpning 36 RomF ärav

Även danska flaskdomen första hand blivit känd förden s.k. i attom
EG-domstolens utslag för miljön, just förbudetärgenom vara en seger

engångsförpackningar sådan åtgärd med motsvarande verkanmot en
i Romfördragets anda. Andra åtgärder indirekt innebär sådanasom

fritt föreskrifterhinder varuutbyte nationella tekniskaärmot ett enom
utformning, förbud materialprodukts visst i produktmot ett en av

miljöskäl, produkt skall innehålla viss del inhemsktattt.ex. en en av
för någratillverkade komponenter exempel.nämnaatt

Harmoniserade regler
Artikel 100a i grunden för regler handeln medRomF är om varor

medlemsländernas lagstiftning i syfteharmonisering attavgenom
uppnå enhetliga produktkrav. Sådana förslag skall utgågemensamma,
från hög skyddsnivå i frågan hälsa och säkerhet, miljö- ochsamten

medlemsland kan i principkonsumentskydd art. 100a.3 RomF. Ett
avvika från de nämnda artikelinte regler beslutas med stödsom som

miljökrav. nämligenoch tillämpa Huvudregelnsträngare är att varor
lagligen har släppts marknaden i land skall beviljasut ettsom

tillträde till övriga länders marknader inom gemenskapen.även
finns dock viss möjlighet tillämpa krav medDet strängareatten

stöd den s.k. miljögarantin i artikel 100a.4 i RomF. Miljögarantinav
har hittills tillämpats i begränsad omfattning och det finns deladeen
meningar hur frihet den medlemsstaterna användastor attom ger

regler. EG-domstolen ogiltigförklarade kommissionenssträngare
godkännande Tysklands förbud pentaklorfenol PCPmot ettav --

träskyddsmedel Eftergiftigt innehåller dioxiner. förnyadävensom en
förbudetprövning kommissionen bl.a. innebär inte utgörattsomav

tekniskt handelshinder och PCP har i Tyskland betydligtanväntsattett
i flertalet grannländer, får Tyskland behålla sitt förbud.änmer
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produktdirektivenEG och2.3

hannoniseringsmetodenNya2.3.1

förbetydelsehaftharstandardiseringeninternationella storDen
versionerolikatvingastillverkareundvika göraindustrin för att avatt

tekniskai sinaenskilda länderföljdtillprodukt attavsamma
frågaeller ibeskaffenhetvarierande kravställerföreskrifter varors

EG:sharStandardiseringenkontroll.ochprovning programgenomom
rollomfattande änochmarknaden fått avsevärtinreför den meren ny

regleringkommerdelvis ersättastandardereftersom atttidigare,
myndighetsföreskrifter.t.ex.genom

harmoniserings-EG tillämpat1980-talet harslutetSedan en nyav
gemenskapsnivå.påregleratsinte tidigareproduktermetod för som
myndighetsföre-harmoniseringenbegränsarinnebärDenna att avman

detaljlösningarnatekniskaöverlåter deochväsentliga kravskrifter till
tillverkarenochlösastandardiseringsorganeneuropeiskatill de att ges

bedömningenalternativ vidolikamellanväljamöjlighet avatten
direktivets krav.medöverensstämmelse

spelarEuropastandardanvändningallmäntkan nämnasHär att av
theharmoniseringtekniskförmetodendenroll i newstor nyaen -

bedömningför över-samlade policynoch i denapproach av-
EUEES.inomtillämpasapproachglobalensstämmelse the som--

viktigaavsnitt 2.6informationsproceduren se ärmetoder jämteDessa
inrerörlighet denfriapolitik föri EG:singredienser varors
EG-utanförerkännandeömsesidigtprincipenmarknaden där om

globalaMotsvarandebetydelse.grundläggandelagstiftningen är av
detGATT iihandelshinder reglerastekniskaöverenskommelser om

årsskiftetsedanTradeBarriersTechnicalTBT-avtalets.k. to som
WorldVärldshandelsorganisationennybildadeingår i den199495

WTO.OrganizationTrade -

äldreProduktdirektiv enligt den2.3.2
harrnoniseringsmetoden

enligtantagitsproduktdirektiv inteantalgällerAlltjämt ett stort som
Imotorfordonsområdet.Hit hörharmoniseringsmetoden.den nya

betydligtbilarnadirektivvarjereglerar ettallmänhet meravsersom
belysaFörmetoden.enligt dendirektivområde attänbegränsat nya

fästanordningarbackspeglar ochdirektivsärskildafinnsdetta omom
ochfordonlättaföravgaskravliksomsäkerhetsbälten,för tunga resp.
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flera direktivkrävs såledesbullernivåer. Detför fordonsgränsvärden
täcka heltförmotorfordonsområdet 50-talför att ettett --

detaljutformade ochnormaltdirektivenäldreproduktområde. De är
påbaseradeutsträckningspecifikationer, ifullständiga storanger

uppfylla.skallprodukternainternationella normer, som
förenklastandardisera ocharbete medintensivaVästeuropas att

inommotorfordonsomrâdet bedrivspå ävenhandelsprocedurerna
finnsför Europa. KravenkommissionekonomiskaFN:sECE:s ram

fordonFörmiljökravenreglementen därantali även tas nyaett upp.
flestai deutrustning tillämpasbeskaffenhet ochkravgäller som
antalländer.utomeuropeiska Etti delochi Europaländerna även en

EG-direktiv medimotsvarighethar sinreglementendessa sammaav
övrigaEU:svillkorocksådeltarinnehåll. Sverige somsamma

därmed påverkakanstandardiseringsarbetet ochmedlemsländer i ut-
internationellainför detBetydelsenformningen härav. att sam-av

och motivgenomarbetade förslagfordonsområdet ha välarbetet
samarbeteteuropeiskabåde i detväsentligt. gällerökat Dethärför har

ECE.inomoch i arbetet

motorfordonsomrádetharmoniseringsmetodpâEn ny
70156E-ramdirektivetfordon itypgodkännandeEG:s regler avom

enhetligt9253EEGdirektivetenligti dess lydelseEG ettavser
EG-bestämmelser-unionen.för bilar inomgodkännandeförfarande nya
tekniska kravdespecificerathelbilsgodkännandes.k. somettna om

harmoni-med dennaAvsiktenfordonskategorier.gälla för olikaskall
uppfyller ifordonfordonsområdetreglerna på ärsering att somav

i intygkonfirmerasochangivna kravsärdirektiven ett omsom
marknaden kravsäljas den inreskall kunnaöverensstämmelse utan

träddeBestämmelsernaimportlandet.iteknisk provningytterligarepå
samtligafullt förtillämpasoch skalljanuari 1993kraft deni 1 ut

direktivet.enligt1998från den januarifordonskategorier 1
33993, O.J LtredjelandsprodukterkontrollförordningEn om av .

uppfyllerinteproduktersyfte401993, är garantera attatt somvars
marknadenförs in dengemenskapslagstiftning inte gemensamma

under år 1993.beslutades

45



konsekvenserMedlemskapet i EU och dess SOU 1995:31

inte tillIndirekta upphovskatter får2.4 ge
gränskontroll

medlemsländerna.skattepolitiken ligger i huvudsak hosförAnsvaret
detreglerarbetet med skapaDäremot har att gemensamma

mervärdesskatten och miljöav-punktskatter,indirekta skatteomrâdet
Beslut harmoniserade skatterinom EU.gifter pågått sedan länge om

påenhällighet. Skatteuttagenkräverpå artikel 99 RomFgrundas som
marknaden ochkoppling till den inrehar direktde här områdena en

erinraHärvid kan det värdegränshindren.avskaffandet attvara avav
inte fårimporteradeRomfördragets artikel 95 attatt varorangerom

avgifter inte utgårmed skatter ellerdirekt eller indirektbelastas som
får hellerinteinhemska produkter. Importvaror utsättaspå likartade

förindirekt skyddavgift medförför beskattning eller etten somen
harmoniserade,punktskatter deAndraandra produkter. ärän som nu

sådantutformadekan behållas desärskilt miljöskatter, är ettom
samband med in-beskattningsåtgärder itillde inte upphovsätt att ger

och utförsel.
artikelinfört Skatteregler med stödsammanhangEG har i några av

differentieringförgäller bl.a. reglernaDet100 och lOOa RomF. en
och för94 l2EEGpersonbilar 91441 ochförsäljningsskattenav

fordon9359EEG. Fördistributionsfordonlätta tunga anges
Även i direktivetdirektiv 9l542EEG.bestämmelser imotsvarande

bestämmelsermotorfordon har likalydandebuller från9297 EEG om
styrmedel förts in. Avsiktenekonomiskamöjligheten användaattom

punktskatt. Dettadifferentiera vissreglerahär rättenär attatt en
förförutsättningskattefråga,betraktas inte utan ensomsom en

avsnitt 1.1 harframgått imarknaden. Somfunktionen den inreav
bestämmelsernaSverigemedfört problem fördetta attgenom

gälla EGtillanvända skatteincitamentbegränsar rätten attatt av
avgasbestämmelser.ikraftträddaintebeslutade, ännumen

gruppundantagoch2.5 Konkurrensregler

friförutsätterför och tjänsterFri rörlighet ett system avvaror
konkurrensbegränsandeförbudframför alltkonkurrens, motgenom

medlem i EUdominerande ställning. Sommissbrukavtal och mot av
i Romfördraget art.konkurrensområdet finnspågäller de regler som

anti-dumpningsâtgärder,reglerna förbud94, liksom85 mot omom-
upphandlingoffentligskilda slagstatsstödbegränsningar samtavav

snedvridninginnebäraSådana åtgärder kanoffentliga monopol.och en
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konkurrensen. Inom EU har kommissionen befogenhet vid varjeattav
vidtagen nationell åtgärd direkt eller indirekt, faktiskt ellersom
potentiellt påverkar samhandeln mellan länderna negativt och äventyrar

fria flödetdet besluta de skall avskaffas eller ändras. Iattav varor,
sista hand det EG-domstolen vidtagenär åtgärd ståravgörsom om en
i strid med Romfördraget och därmed hindrar den fria konkurrensen
inom EU. Allt konkurrenshämmande samarbete mellan företagen som
inte tillåtet, bl.a. s.k.är gruppundantag från konkurrens-genom
reglerna, förbjudet. Jag återkommerär till förgruppundantaget
bilindustrin, bl.a. i kapitlen 3 och 10.

Sedan den julil 1993 gäller i Sverige konkurrenslagen ny
1993220 innehåller regler på konkurrensområdet i alltsom som
väsentligt med EG:s konkurrensreglerstämmer med vitesföre-överens
läggande Lagen också möjlighet påöppnar sättattm.m. en samma

gäller enligt Romfördraget medge undantag från konkurrens-som
reglerna. Enligt förordningen 1993:74 gruppundantag enligt 17om

konkurrenslagen§ l993:20 försäljnings- och serviceavtal förom
motorfordon har bestämmelser EG:s i förordningmotsvararsom
12385 EEG tillämpning Romfördragets artikel 85.3 vissaom av

försäljnings- och serviceavtal, fråntill skillnadgrupper av men som
dessa tillämpas på inhemska handelsförhållanden. förordningenGenom
1993:1070 gruppundantag enligt EES-avtalet har kommis-om m.m.
sionens förordning införlivats i svensk rätt.

2.6 Information tekniska standarder,om
ekonomiska styrmedel m.m.

EGzs informationsprocedur
EG-direktivet 83189EEG informationsförfarande beträffandeettom
tekniska standarder och föreskrifter fr.o.m. årsskiftetskall 199495
tillämpas fullt Våren 1994 infördes ändringar i direktivetut. genom
direktiv 9410EG. De innebär bl.a. utvidgning direktivetsen av
tillämpningsområde med betydligt vidare innebörd begreppeten av-

tidsperioderteknisk föreskrift, bl.a. ekonomiska styrmedel och av-
för fattafall skall behöva avvaktamedlemsstater i vissa attsom

definitiva föreskrifter.beslut anmäldaom
ansluter1990:986 tekniska reglerDen svenska förordningen om

internationella överenskommelser. Dentill Sveriges åtaganden enligt
syftar tillinnehåller bestämmelser informationsordningar attsomom

underundvika onödiga tekniska handelshinder. Förordningen ändrades
år 1993 på grund Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet.av
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möjligheter ochbilavgasreglerEG:s2.7 --
begränsningar

kanavgaskravensamverkanökadEn2.7.1 ge enom
unionenimiljöbättre

för viförutsättningbilavgasomrâdet attinom ärLångtgående krav en
miljöhot.globalaochregionalalokala,våramångaskall klara av

ocksåområde ochdettaår prioriteratmångasedandärförSverige har
nackdelEnEuropa.länder iövrigakrav änbetydligthaft strängare

inneboendenågoninnehållerdet intesvenska ärmed det attsystemet
iEUinomsåvälenighetråderDetkravnivåerna.skärpning somav

liksomfordon,föravgaskravskärptasuccessivtSverige attom
åtgärdviktig vägen mot ettdrivformer ärutvecklingen ennyaav

miljöanpassat transportsystem.
provmetod,Å innehållaregelsystemutvecklatsidan börandra ett en

avgasrenandedetgällerbåde vadhållbarhetkravgränsvärden,
medefterkontrollsystemochbulleremissionernaoch ettsystemet

föregångsland.SverigeområdePå detta är ettsanktionsmöjligheter.
drivamöjlighetenarbeteteuropeiskadet öppnar attiLångsiktigheten

förändringarunderlag förskapaförteknikutvecklingen avpå att
led i dettaviktigtfordon. Ettalltriktningibilmodellerna mot renare

2000-taletindecennietförsta presente-för detkravenarbete är att
bilindustrinskanHärigenomsekelskiftet.förehelsttid ochgodiras

bördennaItillgodoses.långsiktighetkrav nogamanprocess
i detbehovenmiljömässigaoch dealternativentekniskadeanalysera

perspektivet.
Å handlings-svenskadenhävdardefinns detandra sidan attsom

förhand-följdinskränktsbilavgasomrâdetfriheten avensom
handi förstagällerDeti EU.medlemskaplingsuppgörelsen ettom

få tillstyrmedel förandraekonomiska och attutnyttjamöjligheten att
detocksåbilområdet,teknikutveckling attsnabbarestånd menen

ytterligareinföraensidigtsidasvenskfrånmöjligtinte längre är att
JagbeslutatEG hardemavgaskraven änskärpningar om.somav

hindernågothellerinte mot attuppfattning. Jagdelar inte denna ser
miljöklassys-ytterligareinföraEGinomnivåernabeslutadedeutöver

medkombinerasde inteförutsattgränsvärden,med attsträngaretem
försäljningsskatt,differentieradformstyrmedel iekonomiska av en

Övergångslösningen fordonlättaförhandelshinder.de skapareller att
32.jfrhärpåexempel ävenmiljöklass 1i är ett s.

miljöklassystemetinförandetanslutning tilluttalade iRegeringen av
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bilavgasområdetvästeuropeisk samverkan angelägen.ärävenatt en
skullekravnivåerna i olika miljöklassernaanpassning deEn av

bibehållen miljöam-ske till kommande EG-regler medsuccessivt en
med kravförutskickade också i taktbition. Regeringen attatt

EGinfördes inommotsvarande de svenska bestämmelsernarening
ochgränsvärdenmiljöklasserna kompletteras med deborde prov-

sådankommer tillämpas där. Genommetoder att ensomm.m.
bilindustrinsrisken föranpassning till kommande EG-krav minskar att

splittras jfr 199091: 156.utvecklingsresurser prop.
länder ochsamarbete med andraMiljöfrågorna kräver nära ettett
Internationellsådan möjlighet.medlemskap i EU representerar en

handlingsfrihetenmedför emellertid ofta den nationellasamverkan att
begränsas.

allianser progressivaSverige med2.7.2 kan genom
utvecklingen inom EGavgasländer driva på

beslutsfattande.fullt i unionensi EU kommer deltaSverige utatt
Även ihar fåtalgrund sin storlek baraSverige rösterettavom

miljöområdetministerråd bör Sveriges kompetens inomEU:s göra att
ländermed likasinnadeunderbyggda förslag och allianservi med väl

Småvår röststyrka.inflytande vad följerfåkan större än avsom
havisat sigNederländerna harländer Danmark ochprogressiva som

utvidgningenLikaså harmiljöpolitik.betydande inflytande pâ EU:sett
denavgasfrâgor präglarpåmedfört denEU att norrasomsamsynav

tyngd.kandelen Europa störreennuav
iår tillbakaantalNaturvårdsverket deltar sedanfrånExperter ett

Enframtida avgaskraven.med deEG-kommissionens arbete av
enligt de svenskamiljöklassystemeffektivtgrundpelarna i ärett

luftföro-utsläppframtida sänkningarstatsmakterna att avavom
ställasockså kravmåsteuppfyllasskall kunnareningar från bilar

jfr Dstillverkaransvarkopplad tillhållbarhet,avgasreningens ett .a.
1994: 126.

Sverigespropositionenbehandlingenuttalade vidRiksdagen omav
bl.a.19199495:Europeiska unionen prop.i den attmedlemskap en

koldioxidutsläp-minskauppgifterna ioch viktigastesvårastede attav
riktning jfr bet.miljövänligiförändra transportsystemetär attpen

199495:UU5.
vårt120 Miljön199495:skrivelsenhar iRegeringen gemensamma

detförviktigai EUmedlemskapetframhållit att ramargeransvar
miljöpåverkan. Detmed minskaarbetetsvenska transporternas geratt

miljöpolitikpåverka unionensmöjligheterSverige ökadesamtidigt att
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transportområdet.
miljöfrågorarbete med trafik- ochHuvudinriktningen för Sveriges
måste liggautvecklingen demedverka i synsättbör att somavvara

miljöanpassadeutvecklingen t.ex.förgrund transportsystemavsom
driva frågordels konkretkostnadsansvarutvecklat samtett sommer

Sverigebränslen. båda fallen harfordon och Imiljökravberör
medlemsstater inomintresse för andratordeerfarenheter vara avsom

EU.
begränsningarmöjligheter ochlämnatredogörelser jag överDe nu

bilavgasområdet innebär ocksåhandlingsfrihetensvenskaden attav
förhandlingarna kommeranalyser införochpå underlagkraven att

avgasdirektivanpassningen till EG:sförslagöka. De utöver m.m. som
svenskatill stärka denbetänkande kan bidradettajag ilämnar att

avgaskravframtidaförhandlingspositionen m.m.om
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3 Tillverkaransvaret och
hållbarhetskraven

Mina bedömningar förslagoch i sammanfattning

Tillverkaransvaret i EG-perspektivett
EG:s bilavgas- och typgodkännandedirektiv saknar bestämmelser

tillverkaransvar och återkallelse fordon i bruk. Detom av
svenska tillverkaransvaret får därför falla utanför det har-anses
moniserade området. I avvaktan EG-reglering därförbören
Sverige kunna fortsätta tillämpa bilavgaslagens regler.att

Väljer betrakta EG:s bilavgasdirektiv totalharmo-attman som
niserade det möjligt stödet för det svenska tillverkaransva-är att

står finna i den s.k. miljögarantin. Den innebärret att att staten
kan tillämpa regler vad följersträngare EG-rätts-än som av en
akt. En sådan fårsärregel inte innebära godtycklig diskrimi-en
nering eller förtäckt handelshinder.ett

EG-domstolen den har detär avgöraytterst attsom om
svenska strider principen den fria varucirku-systemet mot om
lationen.

En alternativ lösning i framtiden bilområdet uppnått dennär
totalharmonisering ramdirektivet syftar till åstadkommaattsom
kan införa särskild lag marknadskontrollattvara en om av
fordon.

Motortrafikområdet intar särställning inom gemenskapenen
det undantaget från EG:s konkurrensreglerär grupp-attgenom

undantagsförordning EEG 12385 försäljnings- ochnr om
serviceavtal motorfordonsområdet. Härigenom har också
möjligheten kräva tillverkaren garantiâtagandegöraatt att ettav
begränsats. Med ledning EG-domstolens praxis C-37692av
torde det tveksamt det tillverkaren går utkrävaattvara om av

för fordon importerats utanför traditionelladeansvar som
distributionsvägarna. Kostnaden för eventuella rättelseåtgärder
vid återkallelse fordon riktade tillverkaren därförbörmoten av
åvila den enskilde.
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dimensioninhemskaTillverkaransvarets
det intehårtdrabbatsfordon har attAnvändare tunga avav

miljö-godkända imiljöprestandabättremedfordonfinns tunga
bl.a.tillverkarnadettaSkälen till2 ochklass varauppges av

efterkontrollförprovmetodeffektiv tungaavsaknaden avenav
påeffekterbränslensolikaosäkerhetenliksomfordon, mo-om
Här-miljöklassicertifieradedärförfordonDessa ärtorn.

3-miljöklassförhögre skattendenåkaredrabbasigenom av
medfordonäldre sämreförskjuts ochInvesteringarfordon.
miljön iförnackdel tätor-tilllängre,användsemissionsvärden

transportsek-miljöanpassningintefrämjarDetta avterna. en
krävsstorstädernai demiljözonertilltillträdeFör tretorn.

miljökrav.ställdahögtockså fordon motsvararsom
tilluppdragfå idröjsmåldärförbör attNaturvårdsverket utan

frambiltillverkarnamedsamarbete1996 i taoktoberden 1 en
skallfortsättningeniför detprovmetodförenklad att vara

tillverkarátagandet.hävdamöjligt att
övergângslösningmed deni likhetbör,härpâavvaktanI som

hållbarhetskra-kontrollföroch 19941993årenunderfanns av
förgällerdemtillämpasgränsvärden somsomsammaven,

års1996ochför 19953 förlängasmiljöklassiutsläppsniväerna
1996.oktobertill den 1längredock änmodeller,

medlemskaps-iTillverkaransvaret3.1

förhandlingarna

Bakgrund1

reglernaförändringbehovnågotinteinnebarEES-avtalet omavenav
Enligthållbarhet.avgasreningsutrustningensförtillverkaransvaret

denimedlemskapSverigesredovisning överUtrikesdepartementets
förklaratförhandlingarnaihar EU1994:48unionen DsEuropeiska

tillverkaransvarreglernågraomfattarintebilavgasdirektiven omatt
skallkravdvs. detypgodkännandet,inriktadeheltde somärutan

hindrarEG-reglernamarknaden.påbil släppsställas på utsomen ny
tillverkaransvarbl.a.medsittbehållerSverigeheller systeminte att

idetförutsättning över-ärunderbrukfordon i attåterkallelseoch av
produktsäkerhet.ochproduktansvarreglermed EG:sensstämmelse om

slutsatsendendragitdärefterochuttalandetolkat EU:sharRegeringen
19199495:propositionbehållas. Ikantillverkaransvaret omatt
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redovisatregeringenunionen harmedlemskap i EuropeiskaSveriges
bet.199495: 19,jfrställningstagande för riksdagensitt prop.

199495:UU5.
miljöklassning EGochdelbetänkandet Bilarsredovisade iSom jag

GrossistförbundetochBilindustriföreningenharSOU 1994:111
invändningarutredningsarbetetHandel underSvensk mot ettrest

Även jagvid överläggningartillverkaransvaret.bibehållande somav
harutländska tillverkareför såväl svenskamed företrädarehaft som

utredningsarbetet hardelståndpunkt intagits. En ägnatsstor avsamma
bibehållaavgasdirektivförenligt med EG:shuruvida detfrågan är att
eftersomframhållitsindustrisidan har detFråntillverkaransvaret. att

debestämmelser kommermotsvarandebilavgasdirektiven saknar
varucirkulatio-friaprincipen deni konflikt medsvenska reglerna om

på grundval enbartregistrerasinte fordonDärigenom kan avnyanen.
båda organisationernaenligt deEG-typgodkännande. De börett

harrnonise-lagstiftningen såsvenskadendärmed utmönstras att enur
uppnås.med EG-reglernaring

bilarEG-typgodkändavarucirkulationFri3.1.2 av

fordon inom EURegistrering av
två alternati-så längeinnehållerGodkännandesystemen inom EU ännu

godkännade, delsnationelltdelsmöjligheter. Det kan ettettvarava
typgodkännandenamodifierade nationella ärhelbilsgodkännande. De

helbilsgodkännande eng.l56EEGramdirektivet 70anpassade till om
typgod-nationelltSåväl vidVehicle Approval.Whole Type ett

fordonet måstehelbilsgodkännande gällerkännande attett upp-som
registreras.för fåbullerdirektiveni både ochfylla kraven attavgas-

fordonsomrâdethannoniseringen reglernamedAvsikten omav
i särdirektivenfordon uppfyllerhelbilsgodkännandes.k. är attett som

överensstämmelsekonfirmeras i intygkrav ochangivna ett omsom
säljas den inreskall kunnaof Conformity, COCCertificateeng.

importlandetgodkännande ipå ytterligaremarknaden kravutan
Enligtbilaga 9.9253EEG,70l56EEG i dess lydelsedirektiv

fordonregistreringdirektivet 9253 skall ärartikel punkt 1 i7 somav
Helbilsgodkännandeöverensstämmelse ske.åtföljda intygett omav

personbilar.M,-fordon, dvs.för kategorinfinns så länge enbartännu
förfarandennationellagäller fortfarande ärfordonFör tunga som

Helbilsgod-70 156.föreskrifterna i ramdirektivetanpassade till
för samtliga fordons-bli obligatorisktskall enligt direktivetkännande

blir förfarandetfordonstyperfr.0.m. år 1998. Förkategorier nya
Jfr9253EEG.enligt direktivden januari 1996obligatoriskt redan l
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2.3.2avsnitt

Sverigefordon iRegistrering av
vissa1986: 1386 ienligt bilavgaslagenfordon gällermotordrivnaFör

föreskrifter härom meddelasavgasgodkännande. Närmarefall påkrav
bilavgasförordningen 1991:1481.återfinns iochregeringenav

70220EEG,direktivenenligtEG-typgodkännandegällerDå det
enheter,tekniskade8877EEG72306EEG och systemseparataav

god-Naturvårdsverket denavgasreningen ärröroch komponenter som
1972:595.fordonskungörelsen§enligt 55myndighetenkännande a

kraven imåste visasdetfordonskungörelsen krävs attEnligt att
förordningen krävsEnligtuppfyllda.bilavgasförordningen är

EG-det finnsmotorfamiljer. Omsamtligaföravgasgodkännande ett
deuppfyllerbilenpåbevisdettatypgodkärmande att upp-tas som

avgasgodkännandeEG:s. Fördesammaställda kraven är somsom
tillmed hänsynuppgifterkompletterandevissakrävs därutöver

lämnathanockså visamåsteTillverkaren etttillverkaransvaret. att
beträffandeochbilavgaslagen§enligt 6bilägarenåtagande till

enligtSverigeiställföreträdarefinnsdettillverkareutländska att en
bilavgaslagen.stycket2 § andra

bibehållastillverkaransvaretKan1.3

utredningsarbetetsärställning iintar attTillverkaransvaret genomen
ellerbibehålla det,det möjligtdelade meningarråder ärdet att omom

regler.till EG:sanpassningområde krävspå dettadet även en
bilavgasfrågorna inteärdecember 1993iFörhandlingsresultatet om

övrigafrånskillnadden tillpunkt eftersompå dennaheller entydig
med-slutaktenframgårmiljöområdet intepåsärlösningar omav

diskussionen ärför den fortsattaUtgångspunktenlemskapet. om
skallfordonåterkallelseochtillverkaransvaretreglerna ansesavom

möjlighetervilkainte ochområdet ellerharmoniseradedetfalla inom
bestämmelserna.tillämpningfortsattfördet finns aven

bilavgasom-reglernagemenskapsrättsligaotvetydigt deDet är att
reglerdvs.tillverkaransvar,bestämmelserrådet saknar vemomom

iför fordonhållbarhetavgasreningsutrustningensföransvararsom
avgasutslåppmedför arbetet94 12EGdirektiviriktlinjernabruk. I

i demöjlig komponentblidetta kanframgårfordonfrån lätta att en
från år 2000.gällaskallkrav som

ochkommissionen1994decemberuppmanade imiljöministrarEU:s
pågående arbetetdetavslutasnabbtMVEGbilavgasgruppdess att

harbilavgasområdet. Rådetkravutvecklamed att gemensamma
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två huvudkomponenterna itidigare särskilt pekat deut systemet,
efterkontrollen.förutom tillverkaransvaret också

vital komponent för reduceraKontrollbesiktningen är atten annan
därförfrån bilar. Medlemsstaterna bör skyndsamtföroreningarna

finns angivna i direktiv 9255EEG.införa kontrollprogramde som
och mätmetoder, liksomSkärpta avgaskontrollprogram nyanya

ministrarna.behöver utvecklas enligtkontrolltekniker,
ingår skisserauppgifterna i mitt ursprungliga uppdragBland att en

de svenska reglerna tillverkaransvar bl.a.lämplig utformning omav
till eventuellt medlemskap i EG. EU-länderna harmed hänsyn ett

tillverkarensfår behålla principenemellertid accepterat att om
avgasreningsutrustningens hållbarhet. Tillverkaransvaret harföransvar

fria varucirkulationen. har därför valtbetydelse för den Jag att
i delbetänkandet Bilars miljöklass-ståndpunkt jag intogutveckla den

dånågot inte inrymdes i denoch EG SOU 1994:111,ning som
finns också andra frågor hängergällande tidsplanen. Det som samman

fordon, vid parallell-såsom registrering tillverkaransvarethärmed, av
import m.m.

utformning kopplingenvidare möjligtDet änär att aven annan
fordonet sigavgasgodkännandet till registreringen kanintyg teavom

ställföreträdare solidariskt medlämpligare. Kravet somen
inteför åtgärder följer tillverkaransvarettillverkaren ärsom avsvarar

information svenskaheller helt problemfritt, liksom den ytterligare
bränslevaltill bilägaren serviceintervaller och äretc. ensomom

till detta iför avgasgodkännande. återkommerförutsättning Jagett
kapitel 4.

tillverkaransvaretDet svenska3.2 m.m.

tillverkaransvaretSystemet för3.2.1

utsläppeneffektiv strategi för minskaiEn hörnstenarna att avav en
håll-krav avgasreningssystemetsluftföroreningarna från bilar är

och avgasreningensgällerHållbarheten detbarhet. när motorn
uppställda på utsläppsbe-förutsättning för de kravenfunktion är atten
motiv för ålägga tillverkarenuppnås. Somgränsningar skall kunna att

det endast tillverkarenavgasreningsutrustningenför är ärattett ansvar
såoch tillverkningutformningen konstruktionkan påverka attavsom

släppsavgaskraven inte endast denvarje bil uppfyller när ut
hela sinavgasutsläpp underden har lågamarknaden, ävenutan att

livslängd.
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bestämmelserliksom EG:s reglerinnehållerreglernasvenskaDe om
gällerhållbarhetprovmetoder och krav närgränsvärden, en nysom

bilar denallasäkerställagodkännas. Förskallbilmodell attatt nya av
nybilskontroll ochsker s.k.uppfyller kravenmodellengodkända

of Production,Conformityproduktionen eng.kvalitetsuppföljning av
enligt EG:sSverige ochprincip lika iireglerCOP. Dessa är

avgasdirektiv.
bilenuppfyllda inte bara ävenskall ärAvgaskraven när utannyvara

svenska reglernaUtgångspunkten för detrafik.sig ibefinnerdennär
vidunderkändbilen blirför detta. Ombilägarenär enatt svarar

det bilägarenför höga utsläppgrundkontrollbesiktning är somav
kontrollbe-EG:s direktivEnligtför bilenatt omrepareras.svarar

direktiv 9255E-lydelse isin77 143EEGsiktning direktiv genom
utföras vidkontroller skalldeminimikravvissaEG ställs ensom

reglerinnehåller dock ingadirektivet närmarebesiktning. Detsådan
denbestämsbilen Dettaförskall att avrepareras.svaravem somom
fastslårde EG-direktivhellerlagstiftningen. Intenationella som

i bruk.regler bilarinnehållerför bilarkraven omnya
ändamål.ha tvåkantillverkaransvarreglerna sägassvenskaDe om

uppfyller deanvändsbilarna deåstadkomma närDels skall de att
tillsyftar reglernaskada. Delsmiljön intesåuppställda kraven taratt

bilägarenochmellan tillverkarenekonomiskafördela det ansvaretatt
saknaravgaskraven. Reglernauppfyllerbil intesigdet visar att enom

EG-direktiven.motsvarighet i
tillverkarensformer förinnehåller tvåBilavgaslagstiftningen ansvar.

oftast dettillverkaransvartalarallmäntNär somansvaravsesomman
tillverkarenbestämmelsen fårdenEnligtbilavgaslagen.regleras i 7 §

visar sigdettill bristernaförvidta åtgärderföreläggas rättaattatt om
avgasrening. Ettuppfyller kravenintepraktikenbilmodell iatt en
modellen måstebilarsamtligainnebäraföreläggande kansådant att av

bilmodellvissbedömarecall. Förin och eng.kallas rättas att enom
§§enligt 13-14hållbarhetskontrollergenomförskravenuppfyller

återkallaföreskrifter. AttNaturvårdsverketsbilavgasförordningen och
förmycket kostsamtgivetvisbilmodell blirheloch åtgärda en

därför mycketinnebärtillverkaransvarformtillverkaren. Denna attav
modeller han släpperdetilltillverkarenförstarkt incitament attatt se

kvalitet.och höghållbaramarknaden ärut av
särskildatillverkarenstillverkaransvarformen ärandraDen av

reglerbilavgaslagen. Dessaoch 6enligt 6bilägarenåtagande till a
bilägareochmellan tillverkareansvarsfördelningensig påinriktar om

motorfa-bilmodellförbil, i ställetenstakauppstårfel enen
grundar sigreglerfrån deåtagandet skiljer sigReglernamilj. somom

utformningenlagtekniskadenbådebilavgaslagen7 § genom
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det gällerochoffentligrättsliga närföri ställetreglercivilrättsliga
kontrollbe-allmänhetiutlöserkontrollförfarandedet ansvaretsom

hållbarhetskontroll.föri ställetsiktning
allmänhetitillverkaransvarfortsättningen talasiNär det avsesom

åtagandetillverkarensNärrecal1-ansvaret.formenförstaden
särskilt.dettaåsyftas anges

bilavgaskontrollenföreskriftermeddelatNaturvårdsverket har om
A60-Regula-ihållbarhetskontrollenochMS:521992: 12,SNFS om

Naturvårdsver-harfordonMS:49. För1992:8SNFStion tunganya
tillämpningsföreskrifternågrautfärdatinte närmareket omännu

bruk.fordon ikontroll av

tillverkaråtagandetKontroll av
dekontrollerasregistreringsbesiktningeller attkontroll-Vid en

tomgångvidkolvätenochkolmonoxidutsläppentillåtnamaximalt av
funktionsduglighet.utrustningensavgasrenandeoch denöverskridsinte

in.trädatill bilägarentillverkaråtagandetbilen kanUnderkänns
för bilägarenkostnadsfritthärvidskallTillverkarengeneralagenten

förnyadvidgodkännaskanså denbilenaktuelladenåtgärda att en
friståendereparationenutföraharBilägaren rättbesiktning. att en
gränsvär-särskildaDebilavgaslagen.§i 6villkorenverkstad enligt a

bilavgasförord-framgårkontrollbesiktninggäller vidden avsom
ningen.

Hállbarhetskontroll
antalNaturvårdsverkethållbarhetskontroll väljer ut ettVid en

avgasrenandedetundersökninguppföljandeförmotorfamiljer aven
gåttbilarsuttit ibetyderfunktion. Det att motorer somsomsystemets

Viktigtgrundläggande kraven.deskallantal årtrafiki motett provas
provtillväljs attde utsammanhang äri detta motoreratt som

inteMotorernormalt sätt.harprodukten använts somrepresentera
schemalagdagenomgått deninterepresentativa, motort.ex.är enom

skallUttagningentill motorernabör inteavgasservicen, uttas avprov.
fårbrukarenellerenkätefter ägarenbl.a. svaraavgöras somen

igenomgåttprovningenutföroch detillverkarendetefteroch att som
påserviceåterställandegenomförs motorn,provtillfälletFöreden. en

Alltförslitningsdelar.andraocholjabränsle,byte pro-bl.a. av
BilprovningsSvenskvid ABprovninggenomgårtokollförs. Dessa en

certiñeringstillfället.vidgälldemotsvarande denMotortestcenter som
Naturvårds-kangränsvärdenacertifieradeöverskrider debilarnaOm

föråterkallasbilarlevereraderedanserierhelaverket kräva att av
åtgärder.korrigerande

tillsynsmyndighetegenskap attsinhar iNaturvårdsverket av

57



illverkaransvaretT och hållbarhetskraven SOU 1995:31

bedöma vilka rättelseátgärder erfordras. I första hand skallsom en
frivillig lösning med biltillverkarna sökas. Lyckas inte detta får
Naturvårdsverket meddela föreläggande skyldighet vidtaett attom

jsådana åtgärder. Föreläggandet kan förenat med vite och verketsvara
beslut kan överklagas till Koncessionsnämnden för miljöskydd.

3.2.2 Erfarenheter från kontrollbesiktning

Vid utgången år 1993 fanns det 1,4 miljoner katalysatorbilaröverav
i Sverige. Det 40 % hela personbilsparkenär uppgår tillca av som
3,6 miljoner. 1989Av eller års modeller kan uppskatta attsenare man

1 000 000 bilar omfattas tillverkaråtagandet vid certifieringstill-ca av
fället.

Vid kontrollbesiktning utförd år 1994 årsmodeller 1989-1991av
varierar underkännandefrekvensen med stigande ålder bilarna.
Årsmodell 1989 uppvisar felfrekvenser för två modeller med över

%.15 För modeller årsmodell 1990 uppvisas felfrekvenssamma av en
på % %,7 dock11 antalet besiktigade fordon mindreär 100.änresp.
Därför saknas modellerna i nedanstående diagram resultatetöveren av

besiktning personbilar 1990 års modell. För 1991 års modellerav av
har underkännandefrekvensen sjunkit ytterligare till % för5 deca
båda modellerna. Detta visar underkännandefrekvensen ökar medatt
stigande ålder på bilen, särskilt i de fall konstruktionen inte motsvarar
den kvalitet har ställa. Nedanståenderätt diagram visarattsom man
hur felfrekvensen har varierat med årsmodell. Diagrammen motsvarar
resultaten vid besiktning 150 000 bilar.av ca

Diagrammen för kontrollbesiktning år 1994 visar hur felfrekvensen
varierar beroende på bilens ålder. Bilar 1989 års modellerav
besiktade âr 1993 hade felfrekvens 2,7 % och bilarnanären ca
besiktades âr 1994 felfrekvensen %.2,3 del förklaringenEnvar ca av
till detta kan dels resultat den frivilliga förbesiktningenettvara av

flestade generalagenter erbjuder, dels felet åtgärdades iattsom
samband med besiktningen året före. Tendensen dock klarär att
felfrekvensen ökar med stigande ålder bilen.
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xUnderkännandefrekvens för C0-HC-halt
Personbilar årsmodell 1989av

Renault5TurboSaab900
FiatUnoAllaRomeo164

SuzukiSwilt143
Ford 2,0Scorpio

MitsLancerKombiPeugeot405
FordSierra2,0

FiatCromaFordScorpio2.9FordSierraCombi
Peugeot405Break

Peugeot309
FordSierra2.9

Bilarmeddehögstafrekvensema
Kontrollbesiktningar 1993under

ABSVENSKELPROVNING CONALTER6199502

F xUnderkânnandefrekvens CO-IHC-haltför
årsmodellPersonbilar 1 90av

Renault5
CilroäiBX
RomeoAlla 164

GTIP 205actFordierraCombi
NSXNissan

Volvo445
NissanMicra

CivicHonda
Peugeot405

PolovolkswenTipsiatFordHasta
HatUno

FordSierra2,9
205 10 15

Bilarmeddehögstafrekvensema
Kontrollbesiktningar 1993under j

BILPROVNINGABSVENSK I99S-02J5COHALTERS

F W
Underkännandefrekvens för CO-lHC-halt

Personbilar årsi..odell 1991av
:oroScorpio29

BMWlsenen6cyl460Volvo
FcroEscortCombi
FotoSierraCombi

CivicHonda
SunnyNissan

SamaraLada
FordFiesta

Tcvcia7600Carina
Mazda323

:euqeot205GTI
ntitsuaisniLancer

euqect405
Renault5

m

Bilarmeddehögstafrekvensema
Kontrollbesiktningarunder1993

søêtrsr5 altPücvhnüñ CGFIJE:EC-SC2i4
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W
COIHC-haltUnderkännandefrekvens för

årsmodellPersonbilar 1989av
BXCitroenKombi505BreakPeugeotFiatUnoRenault5

Peugeot309
EscortFord KombiFordSierra2.0

MitsubishiLancerKombiFordScor 2.9ioPeugeot40 M|16Peugeot405FordSierraKombiFordSierra2,9
FiatCrornaPeugeot405Break
RomeoAlla 33

o

Bilarmeddehögstafrekvensema
Kontrollbesiktningar 1994k under

l99S02-lSBILPROVNING COHALTEQ]ABSVENSK

Wå COIHC-haltUnderltännandefrekvens för
årsmodell 1990Personbilar av

GTIPeugeot205 iPeugeot405
BXCitroenKombi
FiatUno

SuzukiSwift6l
FiatTipo

KombiMitsubisniLancerPeugeot309
Peugeot405M|16

ForoFiesta
405BreaxPeugeot

FordSierraKombi
Peugeot505Break

:IEICroma
:CVCSierra29

frekvensernaBilarmeddehögsta
Kontrollbesiktningarunder1994 J

E995COHALVERZAESVENSKEILPROiihGl

WF COIHC-haltUnderkännandefrekvens för
årsmodell 1991Personbilar av

PoloVolkswagenFordSierraKombiEscortFord Kombi400VolvoFiatUno323Mazda lCivicHonda iRenault5
Sonata iHyundai

Peugeot405 ISunnyNissanSamaraLada iSunnyKombiNissanFordFiesta iPeugeot309
MitsubishiLancer

10

Bilarmeddehögstafrekvensema
1994Kontrollbesiktningarunderk

CCMUESVENSKBILPROVHINGAB
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fordonHållbarhetskontroll lätta3.2.3 av

årsutförts år 1989 ochHållbarhetskontroller har sedan 1991 senare
167 fordonmotorfamiljer eller sammanlagtmodeller. Totalt har 41

30 % de provade bilarnagenomgått sådana För överstegprov. av
kolmonoxid,förmätvärde något eller några gränsvärdenaminst ett av

kväveoxid och avdunstning.kolväten,

A60 resultat över 167 bilar

2,1
2,0

GrñnsvärdoI

IbddvärdoD

0,76

°25 0,17 0,18

4v
oo HC NOx-My Avdunsmlng

detsådana brister ivisar 10 motorfamiljer harResultaten att avgas-
förfordon måste återkallaslevereraderenande allasystemet att

Naturvårdsverketförelagtsserviceåtgärd. tillverkare harEn attav
åtgärdför dennaför åtgärd. Kostnadenåterkalla 57 000 bilarca

Ärendet överklagatsmilj. hartillverkaren till 15-20 kr.uppskattas av
Regeringsrätten, Koncessionsnåmndentilltill delstillverkaren delsav

avvaktanvilande iMålet Regeringsrättenför miljöskydd. i är ett
från föreskrifternadispenslagakraftägande i den delbeslut rörsom en

beslutartill dess nämndenbilavgasförordningen ellerenligt 18 § att
något annat.

reparationförelagts kontroll ochbiltillverkare harYtterligare aven
avgasreningssystem,dåligt konstruerat000 bilar grund för15 av

dettaför höga. Ikolvätenkolmonoxid ochvarigenom utsläppen varav
bränsleblandningskallfall hade rätt rostatmotorngesyresensorn som

fungera.igen och slutat att
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Hållbarhetskontroll fordon3.2.4 tungaav

kontrollmetoddag saknas utvecklad för i fordon iI motorer tungaen
den finns förbruk motsvarande lätta bilar. Naturvårdsverket harsom

härav inte utfärdat några föreskrifter efterkontrollmed anledning om
sådana fordon.av

för hållbarhetskontrollerSkälen till regler inteatt tunga motorerav
flera enligt uppgift från Naturvårdsverket. Bl.a.utvecklatsännu är

handlar det tid, och bristande motiv. Det hängerom pengar senare
med kraven inte inneburit någon gradännu störreattsamman av

avgasrening och därmed inte så risker för överträdelse härav.stora
gäller förAvgaskraven enbart vilket innebärmotorn, att motorn

fordonet för i bänk. Proceduren omständligmåste äratttas provasur
Ägarentidsödande. måste hållas med reservfordon ersättningoch som

provtiden, vilket medför speciella problem det sigunder när rör om
kommersiell trafik och provningarna drar tiden.bilar i utom

bilarprinciper tillämpas för hållbarhetskontroller på lättaDe som
för provningarna med bilar. Vanligenbör naturligtvis gälla även tunga

bruk efter år. Tillverkaransvaret förbilarna i 3-4 tungaprovas
års modeller. Prövningar kan såledesfordon infördes i och med 1993

komma bli aktuella först åren 1996-1997.att
för 1994 års modeller i miljöklass 2Jag vill här 1993 ochnämna att

för hâllbarhetskravengällde övergångsvis kontroll gränsvär-av samma
jfr 1993:1264.den för utsläppsnivåerna i miljöklass 3 SFSsom

3.3 Hållbarhetskontroll i andra länder

USA
avgasreningen finns ihoshållbarhet och viss kvalitetKrav en
ligger på tillverkarenoch USA. Detavgaskraven både i Sverige, EU

produktenhållbarheten hossig kvaliteten ochsjälv försäkra attatt om
sedanSå fallet i USAuppföljningstester.hög, ärär t.ex.genom egna

år 1985modell och sedanmed 1974 års närinfördeskraven motsva-
Recalllagstiftningen, s.k.svenskainfördes idenbestämmelserrande

testing
.

EG
förinföraföri EuropaintressestarktDet finns ett systemattett

sålunda94 12EGdirektivefterkontrol1hållbarhetsprovning. I anges
vidbilargälla för lättaskallavgaskravför deambition somsom en

sekelskiftet
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provmetoderförbättringar av-
kontrollmöjlighetentypgodkännandet för skärpaåtgärder vid att-

bl.a. OBD-systemgenom
i bruk.fordonhållbarhetsprovinföramöjligheten att-

Finland
med stödfordon i brukefterkontrollförekommerFinlandI avav

125692. Denoch utrustningkonstruktionfordonsförordningen om
utformatbestämmelsernamed stödfordonsstyrelsen harfinländska av

i Sverige.densammaProceduren iär storteget system.ett som
fastlagdamotorfamiljen inteprovadeden möterhändelsedenFör att

frånefter begärangenomförasytterligareavgasnivâer kan prov
saknas,Sanktionsmöjligheterställföreträdare.dennestillverkaren eller

meddelande i dagspressenrättelseåtgärd kan resultera iuteblivenmen
till typbesiktning.tillståndindragetoch i slutändan

Nederländerna
Även fordontypgodkännandetdel iingårNederländernai avsom en

brukfordon iEfterhållbarhet.kravbestämmelser tester avom
ibristeråterförsäljareeller dennestillverkareninformeras om
iöverenskommelserfrivilligaHittills haravgasreningsutrustningen.

åtgärder.kompletterandeföråterta fordontillverkarnafåttvissa fall att
000 km vilketeller 80under 5 årgällerHållbarhetskraven som

uppgår tillprovtillfälletvidfordonAntaletinträffar först. uttassom
finländska ochi definns bådeservicetillfem och den rätt etc. som

införaPlaner finnsingår också.härombestämmelsernasvenska att
till-avkrävadet möjligtlagstiftningenändring i gör attsomen

sådana åtgärder.förekonomisktverkaren importören ett ansvar
utfallithållbarhetskontrollernahurårligEn ut.rapport gesom

förverktygHållbarhetskontrollerna attett upp-varaanses numera
kanIavgasemissioner. sägasavseendemedrätthålla lagkraven stort

provningsförfarandetåtgärder i överens-och andraprovproceduratt
Neder-i Sverige.tillämpastillvägagångssättmed detstämmer som

haftintekommissionenregler tillsinanotifieratländerna har som
häremot.några erinringar

fåförinom EUpådrivandeockså varitharNederländerna att
hållbarhetskontroller förochtillverkaransvarregler omgemensamma

fordon i bruk.
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iTillverkaransvaret EG-sarnmanhang3.4

Åtgärder med motsvarande verkan3.4.1

framgått i avsnitt 2.2regler inom EG skerHarmonisering somav
införs.regler för till resultatregler elleratt sammasamma somgenom

till stånd medlemsländernaåsyftade målet kommerDet att an-genom
det kommitnationella regler tillsina överens ommansompassar

princi-direktiv. Sker inte detta gällertiden iinom den bestämda resp.
Även det icke-få direkt effekt. restriktionerdirektivet kanpiellt att

artikel 30 och 36 RomF.området kan förekommaharmoniserade se
reglerförhandlingen tillstått det saknashar iEU att gemensamma

förhållandehållbarhetskrav.och Dettai fråga tillverkaransvarom
förNederländerna finnsiunderstryks det även ett systemattav

svenskaliknar deti flera avseendenfordon i brukåterkallelse somav
jfr avsnitt 3.3.

saknadesdär reglerdanska flaskdomenden s.k.I gemensamma
behållaEG-domstolen Danmarkförpackningsområdet medgav ettatt

engångsförpackningar. Dettasaluföring och läsk i årförbud mot av
tillåtits,motsvarande verkan haråtgärd medexempel på därett en

30286.handelshinder målinnebarden etttrots att nr
danskahandelshindrande effekten detskäl för tillåta denSom att av

förregleri avsaknaddomstolenförbudet ansåg att gemensammaav
fria rörligheten inomhinder för denprodukter måstesaluföringen av

mellan medlemsstaternasskillnaderpå grundgemenskapen av
tillämpassådana regler,i den mångodtaslagstiftning utansom

produkter, kanimporteradeinhemska ochåtskillnad varaanses
ikrav erkäntstvingandeför tillgodosenödvändiga att gemen-som

detill sina syftenproportionReglerna står i närskapslagstiftningen.
förfria rörlighetendenbegränsningminsta möjligamedför varor.av

målviktigastegemenskapens ärmiljönskyddet förEftersom är ett av
tillåtas.särregler kanvarigenomkrav,sådantdet ett

Åtgärder intygkravethärmotsvarande verkanmed att omsom
bestämmelser, bl.a.bilavgasförordningensuppfyllerbilen omatt

gemenskapsrättsligikanfå registrerasförtillverkaransvaret, att
motiverasdeRomFartikel 36undertillåtnamening avomvara

EG-domstolen.utvecklatspraxisenligt denmiljöntillhänsyn avsom
Cassis-doktrinens.k.sannolikt dendärmedförefaller attDet mestsom

tillverkaransvaret.svenskafråga detitillämpligär om
avgasreningsutrustningen växerhoshållbarhetenBetydelsen attav

Förfordonen.ianvänds attsofistikeradealltmeri takt med systematt
säkerställadärfördetmiljöpåverkan gäller attvägtrafikensminska att
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livslängd.bilens hela Iförblir låga underfordonfrånavgasutsläppen
Jag har iviktig komponent.tillverkaransvaretarbetedetta är en
från såvälerfarenheterhittillsvaranderedovisat3.33.2 ochavsnitten

i bruk. Somefterkontrollen fordonnederländskasvenskaden avsom
medsynnerlig viktdetdiagrammen ärframgår stornmnm avs.av

Flera dehållbarhet.avgasrenandedetuppföljning systemets avaven
år brister iredan efteruppvisarmodellernaprovade systemet,tre

avgasreningsutrust-miljöambitionenknappastvilket attmotsvarar
framstår därförlivslängd.hela Detunder bilenshållaskallningen som

minskasskallutsläpp kunnaförorenandevägtrafikensklart att om
vid typgod-gränsvärdenainnehållerfordoneninte barakrävs att

bruksstadiet.underkännandet ävenutan
framstårbakgrunddennapraxis ochdomstolensi ljusetSett motav

RomFfrån artikel 30undantagföråtgärdernarimligaofta de om
motsvarande verkanåtgärder medförbudochimportförbud mot som

gemenska-områden, därfyllaförlösningartillfälliga ut tomrumatt
medlemsstater-förtillräckliga åtgärdervidtagit görainte attännupen

med-område börtillfälligaPå dettaonödiga.interventionernas
samhandeln.kanfå vidta åtgärder störaalltså kunnalemsstaterna som

frånavgasemissionerförefterkontrollsystemeffektivtBetydelsen ettav
EU, liksomuppmärksamhet inomallti bruk har störrefordon rönt

påtagligt intresseprodukterna. Ettallmänhet hosisäkerhetkvalitet och
miljöministrar.EU:svisatsocksåhar av

Även föreskriftertekniskastandarder ochförkommittéEG:sinom
införandeellernotifiera ändringarskallmedlemsländernaoch dit av

direktividess lydelse83189EEG idirektivföreskrifter etc.nya
Nederländer-miljön fåtttillhar hänsyn större10 EG94 utrymme.ett
märkningföreskrifterinfördaensidigtnotiñerathade avomna
solutionsför-batterier,förpackningar,mindreavfall ikemiskt t.ex.

nagellacksborttagningsmedelcykeldäck,reparationerförpackningar av
Märkningen920165NL.notificationNL-KCA-LOGO, sometc.

miljöhanteringenunderlättaskallkemiska logotyper resterutgörs avav
accepteradeKommissionenförpackningarna.ifarliga ämnenav

studeraavsågreservationenmedprincip attförslaget i att man
Belgien ochStorbritannien,Frankrike,föreskrifterna.tillämpningen av

före-framhöllochkommissionens slutsatsdelade inte attItalien
handelshin-skapadeochgemenskapslagstiftningenstredskrifterna mot
holländskadenmarknadsandelarhadetillverkareFlerader. tappat
ståndpunktkommissionensklarläggandeochmarknaden ett av

DGMiljödirektoratetförsvarade sig medKommissionenbegärdes. att
skadligaprodukternakemikalier iberördasamtligaansågXI varatt

berättigadeshandelshinderdärfördetmiljön ochför ett avatt somvar
kemiskthanteringtill direktivförslagEtttill miljön.hänsyn avom
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avfall förbereds direktoratet. Förslaget kommer likna detattav
holländska systemet.

Enligt vad jag har erfarit diskuteras inom kommissionens bilavgas-
Motor Vehicle Emission Group-MVEG formerna förgrupp ett

tillverkaransvar. Från sidasvensk har olika förslag till lösningar
hur sådant skall kunna införas i gemenskaps-presenterats ett ansvar

De alternativa förslagenrätten. särskilt direktivär reglerarett som
tillverkaransvaret och förproceduren kontrollen, bestämmelsernaatt
förs in i EG:s avgasdirektiv i eller särskild bilaga tillsamt som en
typgodkännandedirektivet 70156EEG i sin lydelse direktivgenom
9253EEG. I anslutning härtill måste givetvis frågor hursom
tillverkaransvaret skall kunna fungera inom gemenskapen, hur
informationen skall spridas och hur skall kunna utkrävas i detansvaret
enskilda landet lösas. För den händelse tillverkarens försäteatt
produktionen och landet där utkrävs inte desamma bör detäransvaret

praktiskt med ställföreträdare nationellt.mestvara en

3.4.2 Miljögarantin kan påanvändas det harmoniserade
området

Ett land de harmoniserade reglerna inte uppnårattsom anser
tillräckligt hög skyddsnivå och därför vill ha regler kan docksträngare
i vissa fall stödja sig på den s.k. miljögarantin i artikel 100a punkten
4 i RomF. Den innebär jag redovisat tidigare kanatt statsom en
tillämpa regler till skydd för bl.a. miljönsträngare vad följerän som

EG-rättsakt. Förutsättningen kommissionen godtar denär att attav en
nationella regeln inte innebär godtycklig diskriminering eller ett
förtäckt handelshinder. Rättsläget vad den innebär inte helt klart,är

det väsentliga de möjligheter tillär särregler denna bestäm-men som
melse ändå medlemsländerna.ger

Väljer betrakta EG:s bilavgasdirektiv totalharrnonisera-attman som
de och med de konsekvenser det nationella handlingsutrymmet vad
gäller särregler det enligt minär mening möjligt stödet för detatt
svenska tillverkaråtagandet står finna i miljögarantin. EU haratt
godkänt så länge de svenska bestämmelserna inte strideratt motsom
EG:s produktsäkerhetskrav och produktansvarsbestämmelser får vi
fortsätta tillämpa reglerna tillverkaransvar och återkallelseatt om av
fordon i bruk.

Åtgärden kan vidare inte medel för godtyckligutgöra ettanses en
diskriminering inhemska och tillverkare i andra länderattgenom
behandlas lika tillverkaransvaret gäller såväl för svensktill-attgenom
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hellerintekanfordon. Dentillverkadeutomlands upp-verkade som
inhemskadenskydd förtillhandelshinderförtäcktfattas ettsom

åter-jagfrågaEnjag nämnt.skälproduktionen somnysssomav
principenstridakan att3.6 ochavsnitt mot entill i omkommer som

tillverkaransvarethurdiskriminerande ärfåråtgärd intesådan vara
fordon.parallellimportochdirekt-vidutkrävaskunna avskall

bedömningMin3.4.3

detföregående kani detredovisatharjagförutsättningardeUnder
avkallskulleövergångstid göraunderSverigerimligtinte att envara
innanperiodkortmycketförfungerandeväl system enett

regler.motsvarandeinförgemenskapen
längesånämligendärför, attkvarstårtidigarefrånbedömningMin

vikanEGinomområdedettareglersaknasdet gemensammasom
avgränsningenocksåhär närrma attvillJagtillverkaransvaret.behålla

ochverkanmotsvarandemedåtgärdbetraktavad är att som ensomav
denellerhandelshinderbetraktasskall omdärmed ettden somom
kanendastslutgiltigtRomF36artikelundertillåtenskall vara

fallet.enskildai detutslagochpraxisEG-domstolensbesvaras genom
vilkatillställningfårEG-domstolen taytterstsålundaDet är som

undergjortsuttalandendetillerkännasskallrättsverkningar somsom
anslutningsakten.svenskadentillfogatsförhandlingarna som

behovethellerinteutesluterdeli dennaställningstagande avMitt
detfrånavvikaskulledessaEG-reglerkommandetillanpassning om

svenskanuvarande systemet.
komplementtillverkaransvar ettalleuropeisktpåavvaktan somI ett

utnyttjabästa attsättförochavgasbestämmelser atttill EG:s
börSverigejag taunioneninom attaktiviteterolikasamordna anser

erfarenheternasvenskadekunskapökadspridatillinitiativet omatt en
provresultaten.och

fordonmarknadskontrollLag3.5 avom

vilkaprövningförutsättningslös avangeläget göraDet attär en
reningssystemenssäkerställaförbudsstå tillkan attmetoder som

påkravetvidfastlåst attbehövadärförhållbarhet, att varautan
avgasgodkännandet.förförutsättningskallåtagandet vara en

totalharmonise-produktkrav ärförmetodendenenligtDirektiv nya
skall tillämpasEG-beståmmelserdeallainnehållerdedvs. somrade,
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för släppa marknaden och i bruk de produkterrätten att ut ta som
omfattas dessa direktiv. Systemet syftar till uppnå ömsesidigaattav
provresultat och certiñeringar inom såväl det obligatoriska som
frivilliga området.

krav förEtt bärande Sverige skulle behålla tillverkaransvaretatt
bestämmelserna härom inte stred EG:s direktivatt motvar om pro-

duktsäkerhet och produktansvar. bestämmelserDessa inriktadeär
produktkrav harmoniserats enligt den metoden syftaroch tillsom nya

säkerhetsmässigt undermåliga produkter kunnaskall upptäckas ochatt
vid förbjudas förbehov vidare marknadsföring och användning.t.ex.
Grundläggande för denna ordning tillverkaren eller importörenär att
på släpper produkten på marknaden. såFör skalleget ut attansvar
kunna ske skall det bedrivas marknadskontroll jfr 199394: 161,prop.
bet. 199394:NU2l, rskr. 199394:328. Några samlade bestämmelser

hur marknadskontrollen skall organiseras och bedrivas finns ännuom
inte inom EG.

Marknadskontroll EG:s beteckning den kontroll i säkerhets-är
hänseende medlemsstaterna skall utföra beträffande produktersom som
släpps på marknaden. Marknadskontrollen omfattar så längeännuut
produktdirektiv enligt den harmoniseringsmetoden. Den ärnya en
uppgift för statliga myndigheter med särskilda befogenheter. För att
skilja tillverkaransvaret från kopplingen till registreringen fordons-av

tänkbar införa särskild lag marknadskontrollär vägtypen atten en om
fordon. Lagen skulle inte i första hand inriktad kontrollav vara av

säkerheten hos bilarna miljöegenskaperna, den skulleutan men
kunna utvidgas till omfatta säkerhetsaspekterna dagiävenatt som
regleras inom för produktsäkerhetslagen 1988:1604. Denramen
skulle förutom efterkontroll avgasemissionerna hos fordon i brukav

omfattakunna kontroll bullerkraven uppfyllda efteräven äratten av
tidslängre användning.en

Marknadskontrollen sikte det stadium i omloppstiden dåtar
produkten redan finns marknaden. Det statlig efterkontrollär en av

tillverkare och importörer har fullgjort förpliktelser.sina Deatt
direktiv fordonsomrádet jag har tidigarerör är nämntsom som
beslutade enligt den äldre harmoniseringsmetoden jfr avsnitt 2.3.2.
Fordon åtföljs intyg överensstämmelse får registrerasettsom av av

ytterligare godkännanden. Ett sådant intyg innehåller alla deutan
regler skall tillämpas för släppa marknaden ochrätten att ut tasom
i bruk fordonstypen. skulleDet tala för kontrollen fordon i brukatt av
skulle kunna jämföras med den marknadskontroll sker andrasom av
produkter introducerats marknaden i enlighet med desom nya
harmoniseringsreglerna. Det skulle därmed inte behöva utkrävas något
särskilt tillverkaransvar tillverkaren. En förutsättning givetvisär attav
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uppnås.effektsåorganiserasmarknadskontrollen att samma
förformbestämdproduktermarknadskontrollMed avses enav

Miljöområdetoch hälsa.för livsäkerhetprodukterskontroll av
anledning häravMedbestämmelserna.inteomfattas däremot serav

särskild lagföreslåmöjligtintedet i nulägetjag att omensom
meningminborde enligtfordon. Detmarknadskontroll varaav

omfattautvidgas tillocksåmarknadskontrollenfördelaktigt attom
sida i detfrån svenskbör drivasmiljöanknytning. Dettamedområden
alternativvelat visaemellertidharsamarbetet. Jageuropeiska en

framtiden.ibli aktuellkanlösning som

parallellirnportDirektimport och3.6

marknadeninrefordon denParallellimport3.6.1 av

Bakgrund
redovisatEG har jagmiljöklassning ochBilars attdelbetänkandetI
olikaländer kan skei andra vägar.produceradefordonimporten av

ställföreträdarehartillverkarenförfarandetvanligaste ärDet att en -
ske förocksåfordon kanImportgeneralagent.fallflertaleti aven

flyttsaksfordon.bruk ellerprivat som
bilar,förbilpriserhögahaft myckethar längeSverige mennya

prisskillnadernaandrahandsmarknaden, ävenallt påframför om
höstensvenska kronandendevalveringentill följdutjämnats avav

haftvidelsberottSverige haripriserna atthögre1992. De
marginalerkostnader ochbilhandelnsdelsområdet,påsärregler att

högre.varit
kommersiell handelförskapatharsituationDenna ett utrymme en

Tidigareáterförsäljarorganisationen.sidanvidbilarnästan avnyaav
mednackdelenåsikterna denframträdandede attmeren avvar

avgaskravSverigestill strängaremed hänsynparallellimporten attvar
hanprodukt denfick ängångermånga sämrebilköparenatt enm.m.

direktimportenocksåvill här nämnaköpa. Jagsig atthoneller trott
åtagande,avgasrelateradetillverkarens utanomfattashellerinte av

detbrister ieventuellaförkostnadenförfår självkonsumenten svara
iSkillnadernakontroll.upptäcks vidavgasrenande systemet ensom

kommer-denbegränsamyndigheternafåtthittillsharkvalitetskrav att
parallellimporten.siella
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Parallellimport inom unionen
avseendenförsvunnit och Sverige i alla ärNär gränserna ennu

inom vilken ochdel den inre marknaden,integrerad varor personerav
bilarfritt, parallellimporten kommasigskall kunna röra attantas av
blir naturligtförändras och detroll kommeröka. Importörens attatt

utanför nationella marknadernakunder desöka leverantörer somresp.
ökad konkurrens.sin leder tilli tur en

skillnader i prisuppstår ofta det förekommerParallellimport när
börjar importeramarknader, och näringsidkareolikamellan enen

från marknaden vid sidanfall bilar, den billigareprodukt, i detta av
Parallellimporten harorganiserade importkanalen.den fabrikantenav

bilareffekt. sidoimportenprispressande Inom EU hardärmed aven
omfattning. EG-kommissioneni begränsadså länge skettännu en

parallellimport detta slag.uppmuntrar av
särställning inom EUemellertidMotorfordonsomrâdet intar en

för-gruppundantagsförordning EEG 12385den omnrgenom
från Romför-innebär undantagoch serviceavtalsäljnings- ettsom

förordningen begränsar konkurrenskonkurrensregler. Trotsdragets att
perspektiv hahar det ivisst avseende över-i störreansetts ettett

tillverkareunder förordningen mellanpositiva effekter. Avtalvägande
återför-för varjei regel medåterförsäljare förenasoch ensamrätten

Motorfordonstillverkarnaområde.visst geografisktsäljare inom ett
väsentliga delarmarknaden, ellersåledes hela dentäcker gemensamma

innehåller likartadeuppsättning avtalden, somavav genom en
endastdärigenom intekonkurrensbegränsningar och påverkar
mellanhandelnservice i medlemsstaternaförsäljning och ävenutan

dem.
ställertillverkarendistributionssystem innebärselektivaDessa att

för godkänna denneåterförsäljarevissa kvalifikationskrav pâ atten
som gruppundantagetdet gällerBedömningendistributör. när

fördel,ordning konsumenternabilområdet sådanär t.ex.att engeren
hindrafår emellertid inteSådana avtalservice.bättregenom en

parallellimport.

för parallellimportriktlinjerKommissionens
Communication den 4EG-kommissionen har i eng.rapporten

bör gälla för s.k.riktlinjer denklargjort dedecember 1991 ansersom
oberoende mellan-gemenskapenbilar inomparallellimport genomav

gruppundantagsför-komplement tillhänder. Rapporten utgör ett
tysktillverkadinköpparallellimportordningen. S.k. t.ex.som av en

tillåten denFrankriketill köpare ibil i Belgien för leverans är om
obero-på vissa, bestämda villkorsker enskild regi elleri genom en

uppträder mellan-denneicke-auktoriserad distributörende somom
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sistnämnda formprivatperson. Detombud för ärellerhand aven
kommissionen1985, vilkensedan årförekommerhandel, genomsom
för.reglernapreciseraönskarovannämnda rapport

följande:i korthetinnebärDessa

för privatpersonombudmåstei frågadistributören enagera som-
bilen,slutanvändareär avsom

ochuppdragsförhållande mellan köparenföreliggamåstedet ett-
distributören,

uppdragsförhållande måstesådantinnebörden trans-ett varaav-
förmåneralla demåste köparendistributörenochparent ge

räkning.sig till för dennesförhandlarhanetc.rabatter som

annonsering, lager-vidare förgällerreglerSärskilda restriktiva
försäljningslokals belägenhetvarumärken,användning etc.hållning, av

tjänstertillhandahålleroberoende distributörExempelvis får somen
distributionskedja underparallellimport intemed sätta egenupp en

detfelaktigt intryckskapakaneller logoenhetligt attett avsomnamn
därför inte hellerfåråterförsäljare. Hanauktoriseradsigrör enom

Försäljningslokal ibilmärke.till visstverksamhetenkoncentrera ett
visstbelägen påmåste sättstormarknadtillanslutning etc.varaen

mellanförhållandetgällerkommissionenspunkt iviktigEn rapport
visståterförsäljareauktoriseradeochoberoende distributör ettaven

godtas inteförhållandesådantprivilegieratNågotbilmärke.
gruppundantagsför-ibestämmelsernastridadet skulleeftersom mot

måste köpamellanhandendistributören,oberoendeordningen. Den ,
överenskommelseringåfår intemarknadsvillkor ochnormalabilen till

avvikerrabatterellerköpaförpliktelserinnebär accepteraatt somsom
bilen köps.land därmarknaden i detnormaltfrån vad ärsom

auktoriserad åter-fastkommissionenAvslutningsvis slår att om en
% sin årliga10säljerEU-land änvisstförsäljare i avett mer

oberoendealltsåmellanhanenskildförsäljning genom en
förhållande i stridprivilegieratså motdistributör ettpresumeras

föreligga.12385förordning

bilgrupperRegler för vissa
detuttalat sigC28l88/s. 9yttrandeiEG-kommissionen har om

bilarregistreringtypgodkännande ochgälla förbörförfarande avsom
bilarmedlemsland. Nyareregistrerade ivarittidigare annatettsom

registreringgodkännasbruk kanförimporteras eget genom ensom
ifrånellerfrån tillverkarentypgodkännandeintyg ettmed stöd av

provnings-dessochanmälttypbesiktningförEES-området organ
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typgod-aktuelladetdådettaförutsättning för ärmyndighet. En att
Sverige. Iiavgasgodkännandeomfattasutförandetkända ettav

regler.motsvarandeungefärgällerDanmark
EGtypgodkänd iflyttsaksbik ärfördispensavgiftEn uttas som

Naturvårdsverkets8877EEG enligteller70220EEGdirektivenligt
avgasreningmodernmedbilarFörA40-bestämmelserna.föreskrifter

bensin-vidgällerHärviddispensavgiftnågonfall intevissai ut.tas
trevägskatalysator-regleratmedutrustadskalldrift ettmotornatt vara

modell eller1987 årspersonbilardieseldriftvidoch att avsystem
ellerårsmodell 1990 ärbusslastbillättlätt avgas-senareavsenare,

LDT.ochLDVföravgaskraveni USAgodkänd gentemot

parallellimportochTillverkaransvaret3.6.2

ställföreträdareeller dennestillverkarenutpekarBilavgaslagen som
avgasreningssystemetibristeravhjälpaföråtgärderföransvarig avatt

kommerfordonparallellimportförutsättsbruk. Det harfordon i att av
redovisningeni EU,medlemskapet äventill följdöka ovanomatt av

hurfråganemellertidinträdersammanhangdettaIförtalar motsatsen.
Är svenskadedetutkrävas.skall kunna mottillverkaransvaret

förskall riktasrättelseåtgärder ävenkravengeneralagenterna omsom
skallsidoimportörendetellerdenne ärinte köptsfordon somavsom

härförsvara

USAparallellimport iviaTillverkaransvaret
brukifordonåterkallelsemedsvenskadetförFörebilden systemet av

Enligtavgasbestämmelserna.amerikanskaidehämtatsbekanthar som
Environmentalnaturvårdsverketamerikanskadetfrånuppgift -

föreskrifterEPA:senligtföljandegällerEPA-Protection Agency
utkrävandeförManualFactsImportsAutomotive avimportom

distributionsvägarna.traditionelladevid sidantillverkaransvaret av
erhålladärmedochEPAauktoriseraskan egnaImportörer av

intefallde flestaikanenskildavgasgodkännande. En person
provningundergåmåsteFordonetbruk.bil förimportera enegeten

Bilaramerikanska kraven.detillfallförekommandeoch i anpassas
ellersidoimportörerauktoriseradeavgasgodkänns somgenomsom

bliavgasgodkännandet kanerhållnamed detenlighetimodifierats
förgällersätthållbarhetskontrollerföremål för somsamma

hållbarhetskon-Beslutåterförsäljare.auktoriseradeochtillverkare om
distributionsväg,marknaden,finns på oavsettfordontroll somav

EPA.beslutefterfattas av
ellerenskilda falletdettillstånd iefterimporteras somFordon som

73



Tillverkaransvaret och hâllbarhetskraven SOU 1995:31

de auktoriserade sidoimportörerna i enlighet medanpassats av
fallertillverkarens instruktioner däremot inte under bestämmelserna

fall fordonhâllbarhetskontroller. För det i denna kategori inteettom
uppfyller avgaskraven åvilar för rättelseåtgärder bilägaren föransvaret
de delar normalt skulle har åtgärdats tillverkaren.som av

Reglerna i USA för import fordon föremål förär översyn.av en
Enligt uppgift från EPA inkludera sistnämndaöverväger ävenattman
kategori i de hållbarhetskontroller de auktoriserade sidoimpor-som

omfattastörerna av.

Garantier och selektiva distributionssystem
Genom det selektiva distributionssystemet motorfordonsområdet har
också möjligheten garantierutkräva begränsats. EG-domstolen haratt
i tolkningsbesked C-37692 till Oberlandsgericht Düsseldorfett
uttalat producent säljer prestigevaror via selektivtatt etten som
distributionssystem har lämna garanti på såltsvägrarätt att varor som
utanför Domstolen uttalade sig ocksåhär under vilkasystemet.

förenligtomständigheter det kunde med artikel 85 i Romför-anses
draget begränsa garantin till den erhållits från auktorise-att vara som
rade handlare. En avtalsenlig skyldighet förbehålla säljare inomatt

garantin och utställa förden såltsvägrasystemet att varor som av
tredje leder till resultat effektoch harman samma samma som samma

förbehålleravtalsvillkor medlemmarna sälja.rätten attsom
Då selektivt distributionssystem uppfyller kriterierna för giltighetett

i artikel 85 i Romfördraget, såsom de bestämts domstolen i praxis,av
måste det också betraktas lagligt begränsa tillverkarens garantiattsom

omfattastill produkter avtalet och erhållits auktorisera-som av som av
de återförsäljare enligt domstolen.

Härav torde kunna dra den slutsatsen det tveksamtärattman om
det går utkräva något tillverkaren eller dennes ställföre-att ansvar av

hållbarheten fordonetträdare för i bruk med avseende på sådanaav
utanförbilar importerats de kanalerna.gängsesom

Tillverkaransvaret vid parallellimport i Sverige
Under förarbetena till utformningen lagrummet förutsattes attav reg-
lerna tillverkaransvar inte skulle drabba endast de nämndaom nu
subjekten eventuellt också andra importörer. avvisadesDettautan
dock.

Parallellimport har uppfattats nackdel för Skillna-köparen.som en
fordon beståden mellan med i utseende kan olikastort sett samma av

garantiâtaganden olika och därmed kvalitetsskillnader på dei länder
på vagnskadegarantiingående komponenterna, utrustningspaket bilen,

bilar täckssaknas regel och rostskydd. Direktimportensämre avsom
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inte heller tillverkarens avgasrelaterade åtagande, bilköparenutanav
får själv bekosta eventuella brister i avgasreningsutrustningen.
Skillnader i krav har dessutom fått myndigheterna begränsaatt
parallellimporten. Frågan kravet för rättelseåtgärder på dessaom
fordon skulle ha kunnat riktas tillverkaren eller dennesmotsom
ställföreträdare har dessa skäl aldrig kommit ställas sinatt spets.av

Till detta kommer parallellimport endast kan skeatt attgenom
någon ombud för enligt kommissionensagerar som en person
uppfattning. Import här angivet slag kan därför inte betraktasav som
kommersiell sidohandel jämställd med den förekommer inomsom
andra produktområden. Det bör därför ankomma den enskilde att
bekosta brister i avgasreningens funktion i sådan bilt.ex. en som
upptäcks vid kontroll- eller registreringsbesiktning. Fordonet bören
också kunna ingå i återkallelseprocedur. likhetl med vaden som
gäller i det amerikanska bör kostnaden för eventuellasystemet
rättelseåtgärder i anslutning härtill komma åvila den enskilde.att

ocksåJag vill här erinra den begränsning parallellimpor-attom av
följer kommissionens uppfattning bör återspeglas iten som av

Naturvårdsverkets A40-bestämmelser, där de förutsättningarnärmare
för import bilar med avseende på avgasreglerna återfinns.av

Motormännens Riksförbund har i skrivelse till utredningen beto-en
det synnerlig vikt för konsumenterna ochär miljön till-nat att attav

verkaransvaret och avgasåtagandet bibehålls. Man befarar också att
parallell- och direktimport kan skapa problem det gäller tillämp-när
ningen härav vid EU-medlemskap. Motormännen har därför under-ett
sökt möjligheten försäkra sig dåliga avgasreningssystem. Vidatt mot
kontakt har antal försäkringsbolag visat intresse härför. Enligtett
Motormännen kan det endast bli fråga mindre antal ochettom en
engångspremie. bör enligt minDet mening överlåtas till försäkrings-
bolag och enskilda bilköpare eller deras organisationer lösa fråganatt

hur tillverkaransvaret skall kunna upprätthållas för sådanävenom
import sker utanför de traditionella distributionsvägarna.som

Information bestämmelser vid parallellimport nödvändigom
Det råder efter inträdet i unionen oklarheter vilka regler ärom som
tillämpliga vid direktimport bilar. Då bilavgaslagstiftningen ärav
komplicerad svårtolkadoch behöver potentiella bilköpare som avser

importera bil bl.a. från land inom EES-området saklig ochatt etten
korrekt information dels den praktiska hanteringen vid införseln,om
dels de övriga konsekvenser han eller hon kan drabbas i formav av
ökade kostnader. Jag tänker då främst tillverkaråtagandet. Sådan
information finnasbör kunna tillgänglig bl.a. svenska beskickningar
utomlands. föreslårJag därför Vägverket och Naturvårdsverketatt ges
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införinformationsmaterialnödvändigtframuppdrag eni att ta
från denbilarsidoimportkommersiellochprivatökadeventuellt av

1995.januari1

dimensioninhemskaTillverkaransvarets3.7

fordonmiljövänligatillverkaransvaretHindrar3.7.1 mer

desänkastorlekemissionernas ärkrav attmål medSamhällets
intedetsådant ärMed synsättfordonen.frånutsläppen etttotala

miljön,effekt påderas utanfordonen avgördefrånutsläppen somnya
motiverarlivslängd. Dettahela derasunderutsläppensammanlagdade

förincitamentstarktskaparTillverkaransvaret etthållbarhetskraven.
mål.dessauppfyllerverkligenprodukterlevererabilindustrin att som

förregelverksaknas3.2.4avsnittför iredogjort ettjag harSom
Bilindustriföreningenbruk. Dettafordon ikontroll uppges avtungaav

miljöklassnågrafinnsintedet i dagtillorsakerna attvara en av
skälYtterligarefordonen.debland ettcertifierade2-bilareller tunga

kringosäkerhetenmiljöklassinplacering ärbättreförhinder ensom
förutsättningbränslepå. Rätt ärkörtsfordonenbränslevilket ensom

skalldieselmotorergenerationerskommandeochdagensför att
ifordonförgällerDetta ävenemissionsegenskaperna.bibehålla

trafik.internationell
efterkontrollförprovmetod tungaeffektivAvsaknaden avav en

liksommiljöklasserna,i de bättremiljöklass 3såväl ifordon, som
medförthareffekter att tungabränsletsosäkerheten motornom

certifierade iintebullerprestanda ärochmed bättrefordon avgas-
emellertidförekommermiljöklass 3. Detioch 12miljöklasserna utan

91542EEG,direktivinivå BEG:s regler,enligttypgodkännanden
förslagminaenligtnivå kommerDennaunionen.inomländerandrai

kapitel 4ireglertill EG:sbilavgaslagstiftningenanpassning avom en
fordon.förmiljöklass 2definieras tungaatt som

skillnad mellanuppleverdeföruttryck storharTillverkarna attgett
någotformellt harsvenskadeoch EG:skravensvenska attde trots

gränsvärdenmotsvarandeEG:sEftersomgränsvärden. upp-lindrigare
fordon kandessabiltillverkarnahar ansett attfattas strängaresom

Demiljöklassikravenefterkontrollvidgränsvärdeninnehålla mot
deSverige,tillgå ifinnsfordonenbättremiljösynpunkt att menfrån

åkaredrabbasbilarVid inköpmiljöklasscertifierade iär av nya
kr.000på 65miljöavgiftenden högredärför av
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Miljözoner fordon3.7.2 kräver renare

klimatkommittén TOK har i delbetänkandet MiljözonerTrafik- och
för SOU 1994:92 föreslagit s.k. miljözoner skalltrafik i tätorter att

i särskilt känsliga områden. Beslut inrätta sådanakunna inrättas attom
ankomma den enskilda kommunen. TOK har kopplatskallzoner

förmed avgasnivåerna de olika fordonskategorier-miljözonersamman
bilavgasförordningen. Förslaget innebär kommuner kan införai attna

vilka fordon få trafikeramiljözoner och besluta skalltyperom av som
och Malmö beslutatdessa Hittills har Stockholm, Göteborgzoner.

fr.o.m. år 1996. Härigenom uppstår möjlig-införa miljözoner även
specifika krav fordonen, vanligen långtgåendeheten ställaatt mer

förobligatoriska kraven eller så kan de ha inriktningdeän annanen
miljöproblem skall bekämpas inombättre deatt motsvara som

miljözonen.
för miljözonsbestämmelser skall kunna fungeraEn förutsättning att

verkan, nämligen förbättra luften ioch ha avsedd ärtätorterna,atten
framförhållning finns möjlighet köpadet med rimlig attatt enen

från Företrädarefordon den miljöklass krävs viss tidpunkt.i som en
fortfarandeför har uttryckt sin detstorkommunerna över attoro

miljöklasserna. Miljözonsbestämmel-saknas fordon i de bättretunga
därmed urholkas.riskerar attserna

transportkapacitet konsekvenser3.7.3 Brist och dess

för Bilspedition har användare fordonEnligt företrädare AB tungaav
det finns bilar med bättre miljöprestandadrabbats hårt inteattav

miljöklasserna och marknaden. Från branschenscertifierade i 2 1
för komplexiteten i problemet,sig ha förståelsesida menuppger man

miljöanpassningen i transportbranschen bromsas. Viljanockså attser
sida delta utvecklingen alternativafrån fordonstillverkarnas iatt av

följd hårda på tillverkaran-minskat de kravenbränslen har som en av
dessutom alla användare sådanaKonsekvensen härav är att avsvar.

förförsäljningsskatten på 65 000 krfordon drabbas den högreav
förskjuts investeringar imiljöklass 3-fordon. På grund härav nya

fordon med betydligt emissionsvär-fordon, vilket äldregör sämreatt
kraftig ökningUnder åren 1994 och 1995 harden används längre. en

%skett. Volymökningar kring 20transportefterfrågan i Sverigeav
vanliga. det i dagslägetjämfört något år tidigare Dettamed är gör att

miljöavgift fårvad lastfordon. Enråder kapacitetsbrist somavser
motverka i ställeteffekter transportnäringendessa negativa anses av

transportsektorn.för främja miljöanpassningenatt av
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bilarsverifieraför3.7.4 Ett tungaattnytt system
hâllbarhetsprovningemissionsprestanda

förförutsättningarskapamöjligtfrågor hur detDetta är attomreser
marknaden.miljöprestanda påfordon med bättretilltillgång tunga

eller itillverkaransvaretpåbibehålla kravetstår mellanValet att
fordontillåtatagits framprovmetodpåavvaktan att tungaattatt en

åtar sig dettillverkaren91542nivå i direktivuppfyller B attutansom
följer bilavgas-hållbarhetavgasreningsutrustningensför som avansvar

övertygandeemellertidutredningsarbetet har detUnderlagen. ett
avgasreningen harförtillverkaransvaretinnebördenvisatssätt att av

fordonen.från Detavgasutsläppenför reducerabetydelse attstoren
till-förkvalitetskriteriernade samladeinarbetat blandär numera

inte finnsbrist detDock detochverkning bilar är attmotorer. enav
hållbarheten.myndighetstillsynenförprovanvisningarnågra av

inte.typbesiktigas i regelfordontill lättafordon iTunga motsats
specifikaenligt bilköparensbeställt och byggtfordonVarje ärtungt

igrundenvarianter i ärönskemål och antalet stort setttemasamma
måste därför i detersättningsfordon närmasteVarjeoändliga. anpassas

växellåda, last-drivaxlar,motorstorlek, antalönskemåltill dessa
hyttutförande 0sv..bärare,

våren 1995kommerBilprovningSvenskNaturvårdsverket och AB
hållbarhetstesternaförformernapilotprojekt för prövaattatt starta ett

Naturvårdsverketerfarit från ärharEnligt vad jagmotorer.tungaav
ochprojekteterbjudas delta iskall äventillverkarnaavsikten senareatt

arbeteför dettaTidsplanenutformas.kontrollen skallförreglernanär
provanvisningarna.erforderligadeår ha utarbetatinom någotär att

förmetoderenklareanvändamöjligt inslag utsorteraEtt är attatt
gränsvärdena.frånavvikelsevisar liteninnehåller ellerfordon ensom

miljöde-uppdragTNO harInstituteRoad-Vehicles Research av
utvärderastudie förgenomförtNederländernai attpartementet en

chassidynamometerprovninganvändamöjligheten ettatt aven
bruk.från fordon iemissionerverifieraförkomplett fordon att

13-direktiv 91542enligti båda fallengenomfördesPrövningen
stegcykeln.

detvisarNederländerna ärSverige ochUndersökningar både i att
motorprovbänk tillfrån13-stegsprovningöverföramöjligt enatt enen

ingårenbartDå inte parameter,chassidynamometer. motorn som en

l Mode13compliance method forin-use test.Chassis dynamometer european
TechnologySystemTrafficVehicle andEAEC ConferencePresented 4th Int.at on

1993, Strasbourg.16-18 June
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transmission och däcksutrustning, måsteäven generöst synsättutan ett
det gäller tolkningen resultaten tillämpas. Undersökningennär iav

Nederländerna visar skillnaden i kanresultat så %20att storvara som
för partiklar och % för10 kväveoxid. Detta jag bör innebära attanser

tolerans måste införas innan det blir fråga krävagenerös att atten om
motortillverkare måste kalla tillbaka redan levererade förmotoreren

åtgärd. förDen beräknade tiden denna provning kan uppskattastyp av
till högst vecka.en

Min åsikt detta arbete bör påskyndas. Naturvårdsverket börär att
får uppdrag fråganutreda och färdigställa sådanasnarast att an-

visningar. Från den oktober 1995 skall1 typgodkännasmotorernya
enligt nivå i direktivB 91542EEG därmed obligatoriskablirsom
krav. befintligaFör inträder de obligatoriska kraven den lmotorer
oktober 1996. Det innebär Naturvårdsverkets förslag till huratt en
förenklad provmetod utformas bör redovisas detta datum.senast

I avvaktan framprovmetod bör för 1995 och 1996 årsatt tasen
modeller i miljöklass 2 och för fordon för1 kontrolltunga av
hållbarhetskraven inte andra gränsvärden dem gälleränavse som
enligt bilaga till bilavgasförordningen för miljöklass nivål 3 A i
direktiv 91542. återkommerJag till detta i avsnitt där jag4.5
behandlar anpassningen bilavgasbestämrnelserna till EG:s regel-av
verk.

Efter de angivna tidpunkterna kommer EG:s avgaskravsträngarenu
bli obligatoriska. förmånliga efterkontrollenDen kan därmed inteatt

bibehållas. Den ordning jag föreslår bör enligt min meningsom nu
kunna fordonöka utbudet i miljöklass på2 marknaden.tungaav

Den provmetod Naturvårdsverket lägger fram bör kunnaävensom
tjäna underlag i Sveriges diskussioner inom EU i avsikt fåett attsom
fram det kostnadseffektiva efterkontrollsystemet för fordonmest tunga
i trafik.
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iMedlemskapet ochEU4

miljöklassystemet m.m.

och förslag i sammanfattningMina bedömningar

Sverigeinnebär skyldighet förMedlemskapet att anpassaen
enligtlagstiftning till EG-regler åtagitdesvensk osssom
utgårändringsbehovetanslutningsfördraget. Analysen av

miljöfrågorna, däriblandmed EUfrån uppgörelsen om
i december 1993.bilavgaskraven,

tillverkaransvarets förenlighet medbedömningMin av
framgår i kapitelEG-reglerna

svenska avgaskraven,finns skillnader mellan deDet
vidvålla problemEG-reglerna. Detta kanprovmetoder och

bådamiljön, eftersom dejämförelse effekternaaven
direktinte utbytbara.regelverken är

syfte,bilavgaslagens regler lagensGenomgången omav
miljöklassindelning, tillverkar-på avgasgodkännande,krav

visarrättelseâtgärderföreläggandeoch attm.m.omansvar
uppläggning behållas.kanlagens allmänna

indelning börnuvarandeMiljöklassystemet och klassernas
ordning framöverintebehållas. Detta utesluter att en annan

sig lämpligare.kan te
bilägarenkostnadsfritt föråtagandeTillverkarens att

avgasrenandei detbristeravhjälpa attsystemet genom
ochavgaskravgällandeuppfyllerintefordonet upp-som

tillföreslås utvidgatmyndighetskontrollvid atttäcks en
upptäckashäri kanbrister annatomfatta även som

for-förverkstäderackrediteradevidtillförlitligt sätt som
besökellermärkesverkstäderdonskontroll, genom

Motormännens testcentra.
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återfinnsbilavgaslagstiftningeninnehållet imateriellaDet
bör demedlemskapetTill följdbilavgasförordningen.i av

EG:smedi miljöklass ersättasgränsvärdenanuvarande
från såväl lättaemissionerkravnivåer förobligatoriska som

skilda for-definitioner för deEG:sliksomfordon,tunga
donskategorierna.

provmetoder börfordon ochför lättaHållbarhetskrav
kanfordonEG. Förinomgällerdem tungamotsvara som

behållas i avvaktanhållbarhetkraven gemensamma
bestämmelser.

ECE-regle-stödmöjligt medocksåbörDet att avvara
därförSverige böravgasgodkännanden.utfärdamentena

avgasområdet.dessaunderteckna även
böramerikanska reglernaenligt deAvgasgodkännanden

år 1995utgångenförutfärdaskunna motorer t.o.m. avnya
år 1996. Enutgångenmodellertidigareföroch t.o.m. av

EG-reglerna.möjlig enligtövergångslösningsådan är

I2 ochMiljöklass
anpassning2-bilar krävsi miljöklasspersonbilarFör nya

obligatoriskaenbartEG harbestämmelser. ännuEG:still
för dessaGränsvärdenlastfordon.lättaförkrav m.m.

i avvaktanbibehållaskan2 1miljöklassi såvälfordon som
EG.ihärombesluti avvaktanEG-bestämmelsemapå

iförprovmetoderoch motorerGränsvärdena tunga
EG:smedbuller bör1 ersättas2 ochmiljöklasserna

kravnivåer.
införasbörbullerkravkommandeobligatoriska ochEG:s

lagstiftningi övrigbilavgasförordningsåväli som
typgodkännandet.anknytning tillharfordonsområdet som

för-differentieradi formSkattelättnader, bl.a. enav
introduk-förtidaföranvändasfår endastsäljningsskatt, en
framtidabeslutadeEGuppfyllerfordontion avsomav

skallobligatoriskablirNär kravenbullerkrav.ochavgas-
skattelättnaden upphöra.
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Bilavgaslagen4.1 till EG:sanpassas
bestämmelser

4.1.1 Allmänt anpassningbehovetom enav

Uppdraget enligt mina ursprungliga direktiv miljö-är överatt se
klassystemet i sin helhet tillhörande ekonomiska styrmedel.med Ett
underlag skall utarbetas för bedömning hur vidareutvecklatettav
miljöklassystem skall utformas. lämpligkunna Vidare skall en
utfomming de svenska reglerna tillverkaransvar med hänsyn tillav om
medlemskapet i EU föreslås. Enligt tilläggsdirektiven Dir. 1994:37
från april 1994 ingår i uppdraget finns behovdetövervägaatt om av
ändringar bilavgaslagstiftningeni den svenska till följd härav.
Anpassningen bilavgasförordningen första handi juni 1994, iav
beroende den särskilda överenskommelsen i detEES-avtalet, gör
möjligt för EG-godkända bilar få tillträde till den svenska markna-att
den. Typgodkännande fordon med avseende avgasrenings-av nya

bulleravgivningenoch kan ske i Sverige i enlighet med EG-systemet
reglerna.

förJag återkommer till mina överväganden och förslag till underlag
vidareutvecklat miljöklassystem i kapitel medan jag härett tar upp

de förslag till justeringar gällande bilavgaslagstiftningenden somav
aktualiserats Sverige del unionen.ärattgenom numera en av

Medlemskapet innebär skyldighet för Sverigei EU att anpassaen
svensk lagstiftning till de EG-regler vi åtagit i enlighet medsom oss
anslutningsfördraget. Det innebär det i mitt uppdrag ingår prövaatt att
i bilavgasförordningen medvad mån bilavgaslagen och behöver ändras
hänsyn till aktuella framgått avsnitt 2.1de EG-direktiven. Som i

tillmedför EG-regler införts direktiv de riktar sigattsom genom
medlemsstaterna, överlämnas till formendet dessa avgöraatt attmen
och tillvägagångssättet för direktivreglernas överförande till nationell
rätt.

Analysen ändringsbehovet enligt min mening skekan inteav
förutsättningslösa möjlig områdenvarit andrasättsamma som

föreligger miljöfrâgorna,det uppgörelse med EUattgenom en om
däribland bilavgaskraven, från 1993 bildar fördecember grundensom
mina överväganden i följande.det

bilavgasför-Jag de bestämmelser i bilavgaslagen ochtar upp
ordningen där det kan krävas förtydliganden eller ändring deav
nuvarande bestämmelserna i följande ordning, tillverkaransvaret,
antalet miljöklasser och miljöklassinplaceringen, tillämpliga gränsvär-
den, provmetoder, möjligheten använda ekonomiskasamt att styrme-
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förförutsättningtillverkaransvaret ärochAvgasgodkännandetdel. en
preciseringföreslår ävenSverige. Jagiregistreratfordonfå enettatt

omfattning.tillverkaråtagandetsav
med-bestämmelserinnehållerocksåEG-direktivenEftersom om

stimuleraförskattelättnaderbesluta att enlemsländernas rätt att om
kravgenerationsuppfyller nästafordonintroduktionförtida somav

svenskadetförhäravkonsekvensernaredovisavaltjaghar att
dettastyrmedel iekonomiskatillhörandemedmiljöklassystemet

kapitel.

ordningGällande4.1.2

Bilavgaslagen
harbilavgaslagenireglerasfrågordetill enMed hänsyn att som

regleringeniinnehålletmaterielladetoch dåkaraktärtekniskutpräglat
utvecklingentekniskafortgåendetill densnabbt måste kunna anpassas

grund-deinnehållerramlag. Lagenutformatslagenhar ensom
ochtillverkaransvarutsläppskrav,syfte,lagensreglernaläggande om

bemyndiganden.ochavgifterrättelseåtgärderföreläggande samtom
bilav-enligtavgasgodkännandekravomfattasBilar avsom
Miljö-§.jfr 2miljöklasserin idelasskall1986:1386 agaslagen

och bussar.lastbilarpersonbilar,förobligatoriskklassningen är
tillverkarenbl.a.avgasgodkännande ärsvenskt attförVillkoret ett

grund-Dehållbarhet.reningsutrustningensförsigåtar ett ansvar
Tillverkaråtagan-bilavgaslagen.§§6ochfinns i 6läggande kraven a

skalluppfylldakriterier ärvissabiltillverkareninnebärdet att om
gränsvärdensåuppstårfelkostnader attbilägarens ettersätta om

myndighetskontroll.vidgodkännaskanintebilenochöverskrids en
visskörtsfordonförgällandeintekan göras ensomDetta ansvar

år.antalvisstäldre änellersträcka är ettsom
bilavgaslagen§enligt 7samhälletBiltillverkarens gentemotansvar

vissfordonavgasgodkändabeträffandesigvisardet avinnebär att om
medföreskrivitsharutsläppbegränsningpåkravde somatt avtyp

miljöklassför dengällerellernänmda lag3 § somstöd somav
skall denutsträckning,godtagbaruppfylls iintetillhörfordonen

Naturvårdsverketfalli dettabestämmerregeringenmyndighet som -
förbehövsåtgärder attvidta detillverkarenförelägga att som- vite.medfår förenasföreläggandesådantEttavhjälpas.skallbristerna
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uBilavgasförordningen
utsträckningbilavgasfrâgorna har iregleringenDen närmare storav

myndighetsförskrifter.regerings- ochinnehållfått sitt konkreta genom
fördefinieras miljöklasserbilavgasförordningen 1991:1481I tre

för de reglerade utsläppenmed gränsvärdenfordonskategorierolika
hållbarhetskrav, tillsyn ochprovmetoder,för miljöklasserna,envar av

avgasgodkännandetsamband medhänförs ikontrollförfarande. En bil
uppfyllerbilentillverkaren,miljöklasstill den omsom anges av

i miljö-Inplaceringenangivna miljöklassen.för denutsläppskraven
fordonbeskattningen i dedifferentieradekopplad till denklass är av

olika miljöklasserna.
eftersom det hittillstill miljöklasshänförs för närvarandeElbilar

miljöklass för fordonsärskildföreligga något behovinte ansetts av en
för-utrustade medS.k. elhybridbilarlåga utsläpp.med mycket

miljöklass efter förbränningsmotornsplaceras ibränningsmotor
för motorfordon deförsäljningsskattenfråga äravgasegenskaper. I om

för närvarandeför miljöklass Skattenskatteuttagetinplacerade i är
bestämmelser kravsaknar i dagkategorier. EGslopad för dessa om

drivs medbestämmelser för bilarelhybridbilarochpå el- samt som
med förslag till delsi kapitel 8återkommerbränslen. Jagalternativa

miljöklassinplace-hybridbilar, delselbilarsåväldefinitioner somav
ring.

omfattar däremotobligatoriska kraven,inkl. deMiljöklassystemet,
3 500 kg. Intemed totalviktbensindrivna fordoninte övertunga en

fordonskategori.för dennaavgasutsläppenEG reglerarheller
svenska miljöklassengodkännas i den lskallfordonLätta som

boardbetecknas OBD Onutrustade medmåste systemett somvara
skallfelsökningssystemdatoriseratSystemetdiagnostic. är ett som

någonkontrollerande myndighetochförareverkstadinformera om
skulleingår avgasrenandei detvital komponent systemetsom

specificerat vadfunktion. Datorsystemetförsämrad äravsevärt noga
kontrolleras. EGskalldels vilkafunktion,dels parametrar somavser

bestämmelser härom.närvarandeförsaknar

avgasdirektivEG:s1.34.

i svenskvanligförarbeten denlagstiftning har inte ärEG:s typav som
förordning inleds med ingressdirektiv ochlagstiftning. Varje somen

aktuella direktivenbestämmelserna. I de härsyftet med ärbeskriver
frånluftföroreningarolikabegränsaändamålet att genom avgaser

Ävenmiljöskyddet. de harhälso- ochtillmotorfordon med hänsyn
övergripande syftetdetramkaraktär såutformningen sätt attav en
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själva direktivet, medan gränsvärden ochibestämmelsernamed anges
i till direktivet. Behovetbilagaprovförfarande attavangesm.m.

hänsyn till tekniskatekniska kraven meddesnabbt kunna anpassa
i ungefärregler har skärpts successivtunderstryks. EG:sframsteg

såväl för lätta fordon.gäller fördetfyraârsintervaller tunga som-
lagstiftning bl.a. fordonsom-påmedlemsstaternasHarmoniseringen av

marknaden.funktionen den inreförförutsättningrådet är aven

fordonlätta
EG 70220fordon inomavgasregler för lätta ärförGrunddirektivet

successivt skärpts.kravendirektivet harändringar iEEG. Genom
för såväl bensin-kravobligatoriskagällandeBestämmelserna nuom

direktivenfinns ilastbilaroch lättapersonbilardieseldrivnasom
inträffarkravskärpningytterligare9359EEG. En91441EEG resp.

direktivetpersonbilarutsläpp från1996 förden julil genom
1994i decemberkommissionenlastfordon harlätta9412EG. För
medgränsvärdentill skärptaCOM94558förslagettpresenterat

och förjanuari 1996den 1förikraftträdande motortyper nyanya
januari 1997.fordon den 1

förorening ochgränsvärden förtill direktivenbilagorI resp.anges
provmetod.produktionskontrolltypgodkännandekrav vid samtresp.

god-EEG helbilsramdirektivet 70 56ansluter till 1Avgasdirektiven om
för avgasreningsut-typgodkännandeinnebärkännande. Det att ett

Ramdirektivet in-anmälts.kutfärdatrustningen är ett organ.av
släppaskall tillämpas förEG-bestämmelser rättennehåller de attsom
sådantomfattasbruk de fordonoch imarknaden etttaut avsom

godkännande.
anslutninghållbarhetsprov iinfördes91441EEGdirektivetGenom

på 80 000 km.körsträckautföras förtypgodkännandettill att en
körsträckafaktiskt körs dennafordonmedskall utförasProvet som

chassidynamometer.provbana elleren
förutsättningardedirektivet 91441till närmareBilaga 1 somanger

Bland de kravavgasgodkännande.ansökangälla vidskall ettomen
kande komponentertypgodkännandetställas vid ärskall att somsom

såskallavdunstningsutsläppenelleravgasutsläppenpåverka vara
vid normalfordonetmonteradekonstruerade ochutfonnade, att

vibrationer kompo-direktivet, deiuppfyller kravenanvändning trots
för.kan utsättasnenterna

säkerställamåstetillverkarenvidtagitsåtgärdertekniskaDe avsom
ieffektivt begränsasavdunstningsutsläppenochavgasutsläppenatt

livslängd och vidnormalafordonets helaunderdirektivetenlighet med
styckena.första och andrapunktbilaga 5.1.1användning 1normal

försämringsfaktorers.k. 5-prov,hållbarhetsprovet,För typ anges
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för olika motorkategorier bilaga punkt 5.3.5.l
Vissa dieseldrivna i lätta bilar kan bli godkändasättsmotorer som

efter tillämpning direktiv 8877EEG med ändringar se nästaav
avsnitt. Rökbestämmelserna gäller i praktiken för alla dieseldrivna
motorer.

Tunga fordon
Bestämmelser synlig rök i från dieseldrivna motorerom avgaserna
finns i direktivet 72306EEG i dess lydelse i direktiv 8949lEEG.

innehåller beskrivning bl.a. tvåDet testmetoder, gränsvärden förav
ljusabsorptionen dieselavgaserna effektmätningsotet, ochav
provbränsle. Proven utförs dels med belastad dels medmotor,en en
obelastad och s.k. förstastegrad acceleration. Detmotor provet
används vid typgodkännande medan det andramotorer,av nya
används vid löpande avgaskontroll fordon i bruk. Syftet har varitav

reglera sotmängden motorstorlek.att oavsett
Gränsvärden för utsläpp och partikelformiga föroreningarav gas-

från dieselmotorer avsedda för fordon regleras i grunddirektivettunga
8877EEG i dess lydelse direktiv 9l542EEG. Nya partikel-genom
krav för fordon framhar lagts kommissionen i decembertunga av
1994 COM94559. För de mindre dieseldrivna fordonen förslagetär
till gränsvärden inte lika långtgående gäller enligt de svenskasom
kraven för under 85 kW.motorertunga

I likhet med vad gäller i avgasdirektiven för lätta fordonsom anger
syftet med bestämmelserna,direktiven tidpunkten för ikraftträdande,

kraven bli obligatoriska. Gränsvärden, viddvs. provmetod, kravnär
typgodkännande och produktionskontroll ingår i bilaga till direktivet.

skillnad från förhållandet i avgasdirektiven för lätta fordon saknasTill
för fordon bestämmelser motsvarande på hållbarhet itunga om prov

typgodkännandet. bilagan emellertid desamband med I attanges
påverka utsläppen och partikelformigakomponenter kansom av gas-

utformade,föroreningar skall så konstruerade och monterade attvara
uppfyller kravenvid normal användning i direktivet, demotorn trots

förvibrationer den kan punkt 6.1 bilaga l.utsättas

Avgasreningskraven i förhandlingarna4. 1.4

förhandlingarna medlemskap i värderades obligatoriskaI EU EG:som
befannsoch generations krav och i allt väsentligt jämbördi-nästa vara

miljöklassernamed dem i de svenska 3 och Avgasreningskravenga
innefattar i Sverige enligt EG-direktiven föreskrifter densåväl som om

årsskiftetprovmetod skall tillämpas. I Sverige gällde fram tillsom
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tillämpasprovmetodfordon dencertifiering lätta199495 vid somav
testcykelEG:sprovmetod tillämpas.skall EG:si USA. Numera

ochkolmonoxidreduktionenpåhårdare kravnågotmotsvarar av
kväveox-reduktionkravlägrepartiklar från dieselfordon, avmen

USA. Dettaochi Sverigeförhållandenajämfört medkolvätenider och
demellanmiljöneffekternajämförelsevidkan vålla problem aven

återkommerutbytbara. Jagdirekteftersom de intebåda regelverken är
innebördenförredogörelsemedi detta avsnitt närmareensenare

härav.

i avgaskravSkillnader4.1.5 m.m.

fordonlätta
svenskamellan deskillnadermin meningfinns enligtDet avgas-

kravenFormelltEG. ärregler inommotsvarandereglerna och
effektolikahar detill helhetenhänsynlikvärdiga, tarmanmen om

nedan.stapeldiagram 4:1framgår isom
avgaskravolikamellanjämförelseschematiskvisarDiagrammet en
nollemis-ochför låg-kravenamerikanskainkl. deför personbilar

Ultra Low-ULEVVehicle;Low-Emissionsionsfordon LEV
EG-reglernastidigarehar görSom jagEmission Vehicle. nämnt

belysaomöjlig. Förjämförelseuppläggningannorlunda attnärmareen
prioriterasNOx-altscenariotlagts in. I dettvâ scenarierdetta har ena

kolväteutsläpp.lågaHC-altandraoch i detkväveoxidutsläpplåga
bilar.bensindrivnaenbartEG-exemplet gäller

personbilar, relativaför styrkaAvgasregler
NOx HCoch ickemetan

1,0

HC

EG 96:-
NOx-alt

0.5 EG 96:-
HC-alt .

4205.RapportNaturvårdsverketmiljö;Källa: Trafik och

88



miyöklassystemetochi EUMedlemskapet m.m.1995:31SOU

i brukfordonkontrollföreffektiva regler samtAvsaknaden avav
förgränsvärdetsammanslagnadetmedgränsvärdeskonstruktionen

finns.skiljaktigheterdelar därväsentligaoch kolvätenkväveoxider är
teknikentillförhållandedet iinnebärgränsvärdetkombineradeDet att

vidför tillverkarengränsvärdeförmarginalermedger större resp.
stapeldiagrammetavgasrenande sedetutformningen systemetav

bådaför degränsvärdenavsikten2000-kravenI ärovan. att separata
punkt i1i artikel 4riktlinjernaenligtingåskallföroreningarna

9412EG.direktiv
svaghetermotsvarandeuppvisarlastbilarför lättaRegelsystemet

hartidigarejag harSompersonbilar. nämntförreglernasom
COM94558 tillförslagdecember 1994ikommissionen presenterat

fordonskategori.för dennakravgenerationsförgränsvärden nästa

fordonTunga
blirochoktober 1993iskärptesfordonförGränsvärdena tunga

gäller demotorfamiljer1996. Föroktoberiobligatoriska krav nya
nivåigränsvärden liggerEG:s1995.oktoberfr.o.m.kravensträngare

reglersaknarså längeDå EGmiljöklassen 2. ännusvenskamed den
Typgod-direkt.jämförasintekan kravenkontrollochuppföljningför

certifieringsnivåer,svenskamedjämförasdockkankännandenivåerna
fordonefterkontrollochcertifieringvidSverige tungaeftersom av

EG.inomanvändsprovmetoddenredan tillämpar som
innebar85 kWmotorstyrka undermedfordonFör tunga en
behållafårdär viövergångsperiodmedlemskapetuppgörelsen enom

iträderEG-reglertill desspartikelutsläppförkrav attsträngare nya
förslagfram1994 lagtdecemberhar i ettKommissionenkraft.

föroreningargasformigaskärpningarytterligareCOM94559 avom
likaför inteförslagetframlagdai fordon. Detdieselmotorerfrån nu

partikelutsläpp.försvenska kravetdetlångt som
bilavgaslagensjälvagenomgångförstföljande jagdet görI aven

jagDärefterfinns. görändringsbehoveventuellaoch de ensom
tillförslagmedEG:sochkravensvenskademellanjämförelse

ellerutformasbehöveroch bilagornaförordningenpunktervilka
förtydligas.
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sinBilavgaslagen behållas i nuvarande4.2 kan

utformning

Ändamålet4.2.1 med avgasreglerna

syftar skadordirektiv till begränsaSåväl bilavgaslagen EG:s attsom
motorfordonendast bilar ochhälsa och miljö att somgenom

marknaden.ställda avgaskrav kommer påuppfyller samhället utav
således hälsan ochUtgångspunkten för bedömningen är omsorgen om

Även ändamålsbestämmelserna i bilavgaslagen harmiljön. enom
huvudsakligautformning får det ändå dennågot annorlunda attanses

i EG-reglerna.innebörden densammaär som

Avgasgodkännande4.2.2

fallgäller enligt bilavgaslagen i vissa kravmotordrivna fordonFör
meddelasföreskrifter häromavgasgodkännande 2 §. Närmare av

bilavgasförordningen. Kravet ovillkorligtoch återfinns iregeringen är
fordonet.för registrering aven

inte vilket avgasgod-hållna formuleringenallmäntDen säger
bilavgasför-specificeras iåsyftas dettakännande närmareutansom

förutsättning för registreringBland de kravordningen. ärsom en av
och bullerdirektivenden inre marknadenfordon ärär att avgas-

behålla be-därför inte något problem meduppfyllda. Jag attser
avsnittnuvarande lydelse jfr 3.1.2.stämmelsen i sin även

EGTillverkaransvaret och4.2.3

Ti l l verkarans varet
be-och hållbarhetskravensvenska tillverkaransvaretDet utgör en

utförs påfrån de hållbarhetsprov inom EUtydelsefull skillnad som
typgodkännandet.fordon i anslutning tilllätta

justering bilavgaslagensomedelbara behovetI fråga det av en avom
i föregående kapitel redovisatdetta område har jagbestämmelser

förenlighet EG:s be-och dess medmin på tillverkaransvaretsyn
jfr avsnitt 3.4.3.stämmelser
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Kravet på ställföreträdareen
fordon produceradeImport i andra länder sker olika Detvägar.av
förfarandetvanligaste tillverkaren har ställföreträdare i deär att en -

flesta fall generalagent ombesörjer import, registrering ochen som-
försäljning bilarna. Generalagenten ombesörjer garantiåtagan-ävenav
det enligt bestämmelserna i bilavgaslagen, regelbunden service och
förpliktar sig för reservdelshâllning erforderligatt samtsvara
utbildning verkstadspersonalav m.m.

Pâ den marknaden pågår förinre närvarande koncentration ien
försäljningsleden innebär de nationella generalagenterna slopasattsom
eller minskas till fåtal. Det inte enbart följd den inreärett en av
marknaden, beror också det finns besparingspotenti-utan att storen

i försäljningsleden. börjarDet därmed bli vanligt biltillverkarnaatt
placerar generalagent för Norden eller för deen gemensam norra
delarna Europa i länderna i regionen, företrädesvis i det landettav av

försäljningendär den sker. I det enskilda försäljningslandetstörsta
finns tekniskenbart håller kontakten medDennerepresentant.en
generalagenten samordnar import bilar, registrering ochsom av nya
försäljning bilar etc.av

biltillverkarenOavsett väljer sälja bilarna via generalagentattom en
eller teknisk i landet ikräver bestämmelsernautser representanten
bilavgaslagen denne solidariskt med tillverkaren åtar sig detatt
tillverkaransvar följer härav och behjälplig vid s.k. recall-ärsom
ärenden.

skulle i och för sig också möjligt för svenskaDet de myndig-vara
i fråga âterkallande fordon vända sig tillheterna att om av envar av

återförsäljarna för i förekommande fall utkräva tillverkaransvaret.att
Även lagstiftning på miljö- och produktsäkerhetsområdet,i annan som

fråga kemiska produkter åvilar tillverkaren ellerit.ex. ansvaretom
importören.

Anmärkningarna lett till átertagande beror uteslutandenästansom
felpå hänger med produktionen. De kan sig analy-som samman vare

avhjälpaseller någon tillverkaren. Av praktiska skälänav annanseras
förhar det därför åläggandet åtgärder brister iansetts att mot avgas-

bör kunna riktas eller hansreningsutrustningen tillverkarenmot
ställföreträdare i landet. Utgångspunkten bör därför denattvara som

förutsättningarna uppfyllahar de bästa ändamålet med åtgärdenatt
framöver skall åtar sig dvs. tillverkarendenäven ansvaret,vara som

eller hans ställföreträdare.
till jagMed hänvisning vad redovisat gruppundantagsför-om

motorfordonsomrâdetordningen på och hur tillverkaransvaret bör
utkrävas vid import vid sidan de etablerade kanalerna bedömer jagav

bilavgaslagens bestämmelser inte heller denna punkt behöveratt
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avsnitt 3.6.2.jfrändras

bibehållsMiljöklassindelningen4.2.4

bilavgaslagenenligtavgasgodkännandepåkravomfattasBilar avsom
obligato-Miljöklassningenjfr §. är2miljöklasserdelas in iskall a

förtill grundoch liggerbussar ävenlastbilar ochpersonbilar,risk för
haravgasreglerEG:smotorfordon.försäljningsskatt för enuttaget av

finnsdirektivenkrav. Igenerationsobligatoriska ochindelning i nästa
användamöjlighetenochkravmellan dessa attanknytningenockså

lättaför såvälgällerDetstyrinstrument.försäljningsskattenbl.a. som
fordonhelttypgodkännandetmedsambandfordon. I ettavtungasom

framgå vilkethäromansökandetskallavgasreningssystemeteller av
Kravetgodkäntsharavgasreningsutrustningen emot.direktiv en

därmedkanlagstiftningensvenskai denmiljöklassinplacering i
EU.finns inomförfarandemed detjämställas som

detjagkonstateradeEGmiljöklassning ochBilars attbetänkandetI
iindelningennuvarandeändra denbehovförelåg någotinte attav

visärskiltunionen,inträdet ividbilavgaslagenmiljöklasser i som
fordon.för lättamiljöklassen 1behåller

miljö-fleraellerytterligareföreslåingårmitt uppdrag ävenI att en
harfordonfordonen, dvs.miljövänligaför deklasser sommest

Sådanahybridbilar.ellerelfordondrivformeralternativa t.ex.som
gemenskapsplanet,regleradeinteegenskaperfordons är ännu men

nollemitte-låg- ochövergång tillhurEU diskuterasinomäven ennu
decembermiljöministrar,EU:sstimulerasskall kunnafordonrande

delar iställningstagande i dessatill minaåterkommerJag1994.
kapitel 6 och

Övriga frågor4.2.5

olikaikraftträdande förbestämmelseravgasdirektivEG:s tar omupp
medi arbetettidsplanenfortsatta attdenbestämmelserkrav, om

iarbetedettariktlinjer förochkravgenerationsutforma nästa anger
meningminenligtbestämmelser harDessaartikel 4-kraven.s.k.de
direktaför denbetydelsesaknararbetsplanerkaraktären somav

införaregleras rättenDessutomavgaskraven. attregleringen av
inteoch börkaraktärövergripandeharskattelättnader. Den meren

bilavgaslagen.föras in i
bestämmelservidareinnehållerbilavgaslagensvenska omDen

avgiftbeslutöverklagandeöverklagande. Deochavgifter omavavser
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återkallelse fordon. direktiv saknareller föreläggande EG:som av
innehåller ramdirektivet 70156EEG be-regler härom. Däremot

meddelande beslut och möjlighet till prövningstämmelser avom av
vidkommande återfinns dessaenligt direktivet. För svensktbeslut

bilavgasförordningen.bestämmelser i
därmed enligt min meningallmänna uppläggning kanLagens

behållas.

inbördesMiljöklassystemet och klassernas4.3

ordning

inbördes ordningenutredningsarbetet har frågan väckts denUnder om
debör ändras så miljöklass l skullemiljöklasserna att motsvaraav

ytterligare antalSkall vi dessutom införaobligatoriska kraven. ett
skulle kommaenligt det nuvarandemiljöklasser attsystemetsom

framtidenocheller 0 möjligheten ibeteckningen 0,5erhålla uttöms
drivformer till den bästa miljöklassen.fordon medhänföra nya

nuvarande indelningen ipedagogisk fördel med denfinnsDet en
Å andraåsätts beteckningenmed den bästa miljöklassenoch att

utformad så dengraderad skalasidan finns det där är attsystem en
Konsumentverkets be-prestandan. Isiffran den bästahögsta motsvarar

denanvänds skala från l-5 därolika produktgrupperdömning enav
inom produktom-ha de bästa egenskapernaprodukten bedöms ettsom

siffranråde åsätts
märkasblivit allt viktigare kanliksom säkerhetmiljöaspekternaAtt

Miljöklassbegreppet harmarknadsföring.bilföretagens attgenom
vidmiljöklasstillhörighet, bl.a.upplysninglämnasdet omnumera

spridning till allmänhetenförsäljningsstället fåttoch påannonsering en
väl inarbetat.för vilka miljöklassbegreppetutanför den kretsoch är

informationsskrift vadiNaturskyddsföreningen har ärsomomen
miljöklassindelningenanvisatMiljöval förBra persontransporter som

genomsnittet.bilarmöjligheten väljamått änärattett renaresom
valet frånmiljöklass det bästarekommenderas lI skriften som

miljösynpunkt.
bästaockså pekat de miljömässigtGröna bilister harFöreningen ut

modeller. miljöklassningentillårs Hänvisningbilarna 199495av
energiförbruk-gjortshar fokuseringenföreligger inte. I rapporten

utgångspunktstorlek och med dettaförhållande till bilensningen i som

Gröna bilister i samarbetebilarna 199495 års modeller;miljömässigtDe bästa av
Environment.Federation for Transport andmed European
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miljöval.braföreningen vadhar ärangett som
det förstnågra få år ochvarit verksamMiljöklassindelningen har är

därför olyckligtfått genomslag. Detden bredare attett voresomnu
skallmiljöklassen linnebärföreslå ändringså attsnart somen

följaktligenmiljöklassen 3medanobligatoriska kraven,demotsvara
nuvarandegenomsnittet. Denför bil bättreskulle stå änärsomen

därför bibehållas.ordningen bör
imedlemskapet EUbilavgasområdetkonsekvensernaNär genom

eventuellt sig lämpligare,ordningkanfår fullt genomslag teen annan
generations EG-obligatoriska ochindelning i nästat.ex. engenom

demiljöklass förbörja med lkanalternativkrav. Ett attannat vara
iklassinplaceringensuccessivt byggaförobligatoriska kraven att

påfinnas tillgängligafordon kommermed allttakt attatt renare
bestämmel-knytakan det lättareHärigenommarknaden. att t.ex.vara

undvikerochaktuella klassentill denmiljözoner manser om
sådandel jagkravnivâerna. Förförvirring att enanseregenav

föredra.ordning är att

bilägarenTillverkaråtagandet4.4 gentemot

oklartillverkaråtagandetTolkningen4.4.1 av

tillverkaråta-omfattningeningår preciseramina direktivEnligt att av
Vidare har Konsument-delarna.avgasrelateradevad gäller degandet

ochtill Miljö-november 1993skrivelse den 17verket i naturresurs-
ochföreslagit ändring91K33351993-11-17,departementet etten

omfattningenför klarläggagällande lagstiftningförtydligande att avav
bilavgasför-bilavgaslagen ochansvarsåtagande enligttillverkarens
utredningentill1994-05-26 överlämnatsärende harordningen. Detta

2794.dnr

Yillverkarâtagandets omfattning
000 km,inom år eller 805uppkommeravgasreningenFel som

kostnadsfritt för bilägarenförst skallinfallerpå vadberoende som
bensindrivna lättadet gällerbiltillverkaren,åtgärdas oavsett omav

motsvarande till-fordon harfordon. Föreller dieseldrivna lätta tunga
Omfattningenårs modeller.fr.o.m. 1993införtsverkaråtagande av

tillverkarenbilavgaslagen 6 §enligttillverkaråtagandet är att
sådantblir iför bilenåtar sigbilägaren sattansvaret attgentemot

kontrollbesiktninganmärkning vidden kan lämnasskick utanatt en
myndighetskontroll.någoninspektion ellerflygandeeller vid annanen

94



Medlemskapet ochi EU miljöklassystemetSOU 1995:31 m.m.

tillverkarenDessutom skall för kostnaden för sådansvara en ny
kontrollbesiktning bilen, föranledd anmärkningen motav av avgas-

Åtagandetreningssystemet. villkoren för erhållaär ett att ettav
avgasgodkännande.

Skyldigheten avhjälpa brister i avgasreningssystemet omfattaratt
dock inte brister beror fordonsägare eller brukare eller någonsom

omständighet biltillverkaren inte kan råda över.somannan
Konsumentverket och Motormännens Riksförbund å sidan ochena

Bilindustriföreningen å den andra har skilda tolkningar vadav som
omfattas tillverkarens åtagande det gäller det avgasrenandenärav

fallEtt antal omfattningen härav har bl.a.rör tagitssystemet. som upp
i Allmänna reklamationsnänmden. Nämnden ordförandemöte 93RO1
har i sina beslut tillverkaråtagandet för bensinmotorer inteansett att
omfattar funktionen hos de anordningarän primärtannat ärsom
inriktade begränsa utsläppen föroreningarna. Bilbranschenatt av
har uppfattning. förekommerDet emellertid bilar under-attsamma
känns vid kontrollbesiktning därför avgasutsläppen för högaäratten
till följd fel på komponenter inte direkt kan hänföras tillav som
avgasreningssystemet.

Allmänna reklamationsnänmden räknar i sitt ställningstagande upp
sådanaexempel på komponenter kan omfattas till-som anses av

verkaråtagandet. Hit hör katalysator, EGR-system,syresensor,
bränsleavdunstningssystem och vevhusventilation. påtaladesDet också

bilägare endast påkallakan åtgärder enligt bilavgaslagensatt en
bestämmelser, anmärkning avgasutsläppen gjorts vidnär om en
myndighetskontroll.

harMotormännens Riksförbund AB PeugeotAutogruppenstämt
och Citroen och Ford inför Stockholms tingsrättMotor Company AB
för få skall ingå i till-rättslig prövning vadatt ansesen av som
verkarens åtagande intebilägaren. Målen har avgjorts.ännugentemot

Bilindustriföreningen och tillverkarátagandet
bilarna slötsVid beslutet införa tillverkaråtagande föratt ettom

överenskommel-mellan Konsumentverket och Bilindustriföreningen en
skulle1987 innebörden Avgasreningssystemeti oktober härav.se om

inte uppfyllde defelaktigt bils avgasutsläppbetraktas som om en
trafik.för bilar igäller enligt bilavgasförordningengränsvärden som

denna del förelåg intetolkning bilavgaslagen iregeringensEnligt av
garantireparationtillverkaren bekostaskyldighet förnågon att somen

tillverkaren. Såsom bilavgaslagensutförts någon änannanav
utformade det inte hellertidpunktenvid denbestämmelser varvar

jämställdhet mellanåstadkommamöjligt lagstiftningsvägenatt
frågamärkesobundna sektorn imärkesverkståder och den om
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jfruttalat sigJordbruksutskottetgarantireparationer sätt omsom
198788:23.JoU

såsomJordbruksutskottetockså attuttaladebetänkandenämndaI
förriskallvarligförelågutformaskommit entillverkarâtagandet att en

Sombilreparationsmarknaden.inomkonkurrensen eninskränkning av
tillbilägaren atttillverkaransvaret gentemotutvidgadesföljd härav

märkesobund-utförtsreparationerförkostnaderomfattaockså avsom
jfr1989juliden 1bilavgaslageniändringverkstäder genom enna

beredningenmedsamband290. I19, rskr.JoU1988892128,prop.
denförföreträdaremedöverläggningarägdeförslaget rumav

MotorbranschensBilindustriföreningen,sektorn,bilmärkesobundna
ochNäringsfrihetsombudsmannenKonsumentverket,Riksförbund,

Naturvårdsverket.
förinomkonkurrensenökadeden ramenKonsekvenserna av

överenskommelsennämndadeninnebaråtagandetillverkarens att ovan
Bilindustriföreningenändrades.tillverkarâtagandetinnebörden avom

vid denmedlemsföretag1989 sina attdecemberrekommenderade i
avgasreningsut-bilstillförhållandeihäravtillämpningenpraktiska en

komponenter.angivnaföreningentillåtagandetrustning avgränsa av

anordningarutsläppsbegränsandeelleravgasreningssystemetMed
skallfordonetförtillkommit attkomponentersådana somavses

EGR-katalysator,såsomavgaskravlagstadgade syresensor,uppfylla
vevhusventilation.ochbränsleavdunstningssystemsystem,

avgasreningssystemetibristenocksåförutsätterRekommendationen att
rekommenderasVidaremyndighetskontroll.vidframgåskall en

juliden lefterpersonbilarcertifieringenvidmedlemsföretagen att av
för.åtar sigtillverkarendelarvilkauttryckligen ansvar1989 somange

tolkningBilprovningsSvenskAB
reklama-AllmännaibehandlingtillverkaransvaretstillanslutningI

SyttrandeBilprovningsSvenskABinhämtadestionsnämnden
möjligtinteanfört det är atthärvidharBilprovningen att54692san.

bilstillhänförasskallkomponenterde enlista över somupprätta en
grundmotorndelsystemSamtliga samtavgasreningsutrustning.

tolkningBilprovningensenligthördelartillhörandemedmotorblock
täckassåledesoch böravgasrenande avdet systemetmedsamman

åtagande.tillverkarens
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tillverkaransvaretuppfattningKonsumentsverkets om
följande.nämnda skrivelseni denKonsumentverket ovananser

framgår klartbilavgaslagenmotiveringen tillden allmännaAv att
be-uppfyller vissa kravbilenförskalltillverkaren attsvara

uppfylls inteviss tid. Dettaunderavgasutsläppträffande omen
till felendastbegränsatskalltillverkarens somvaraansvar

hänföras tilldirekt kanuppstår komponenter avgas-som
i lagenklargörasdärförreningsutmstningen. Det bör ansvaretatt

gäller,avgaskravenuppfyllerså denbileniordningställaför attatt
felet.orsakati bilenvilken eller vilka komponenteroavsett som

vissaibilägaremyndighetskontroll innebärkravLagens att
uppenbartdetavhjälpande,kostnadsfritt ärfall nekas trots attett

Konsumentsverketsuppfyllda. Enligtinteutsläppskraven äratt
skallbilägarenalltid krävalångtleder det förmening attatt

förtill ASBfall bärga dennaeller ilåta bilenbehöva värsta attta
angivnaöverskrider gränsvär-avgasutsläppenutlåtandefå attett

bristeravhjälpatillverkaråtagandetibör liggaden. Det att som
påkonstaterats sätt,tillförlitligt kunnat även t.ex.sätt annatett

§6därförKonsumentverketverkstadsbesök.vid attett anser
vidskall ha konstateratsbristernabörbilavgaslagen attange

tillförlitligtstyrkas sätt.myndighetskontroll eller kunna annat

bör detutföra servicelåtaskyldighetBeträffande bilägarens att
underhållsservicesådanbaraskyldigheten rörklargöras somatt

finns det skälVidareavgasutsläppen.för attbetydelseär av
utfästelsersådanamedåtagandetillverkarensjämställa som

innebär1990:932. Detkonsumentköplagen atti 21 §regleras
avgasåtagan-enligtundgåkunnabörintebiltillverkare ansvaren

underhållsservice. Dettill uteblivenhänvisadet bara attgenom
feletuppkomnasannolikt dettillverkaren görkrävas attbör att

eller harliknandeellerolyckshändelse ettberorantingen en
feletellerunderhållsserviceuteblivenmedorsakssamband att

sida.bilägarensförhållandenågotberor annat

avgasåtagandetInnebörden4.4.2 av

utfästelserättelseåtgårder byggerförBiltillverkarens somenansvar
angivnai debilvid inköpetbilägarna attdenne lämnar omenav

avgasrenings-ibristerfel elleruppkomnakostnadsfritt åtgärdafallen
Be-kontrollbesiktning.vidgodkännasdet kanså attsystemet en
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tillkommit för skydda och stödja bilägarnastämmelsen har motatt
avgasreningen.konstruktionerdåliga av

rostskyddsgaranziNybils- och
tillverkaråta-ställningstaganden i fråganredovisar minajagInnan om

frivilligaöversiktligt beröra deomfattning det angelägetgandets är att
inköp bil. På den svenskabilköparen lämnar vidgarantier avsom

nybilsgarantin, dels rostskydds-dels den s.k.marknaden finns en
åtagitsäljaren för viss tid har sigNybilsgarantin innebärgaranti. att en

för någonför ellerförsta bilägarenden attgentemot egen-svara varan
1990:932i konsumentköplagensFörsämrasskap hos varanvaran.

gällande påföljder köpare hardemening kan köparen göra som en
felbestå bl.a. i reparation eller byteSådana kanenligt lagen. avav

förliksom hävande köpetSkadestånd kan krävas nämnaattavvaran.
garantierflesta bilmärken mednågra. dag säljs deI även mot

slag skall inte blandasGarantier här angivetrostskyddsskador. av
gällerbilägarenåtagandemed tillverkarens gentemot somsamman

bilavgaslagen.enligt

Tillverkarâtagandet
förtillverkarnas åtagandevanliga garantier gällerskillnad frånTill

förutsättningar, hurangivnaavgasreningen under tidigare oavsett
skallhaft. för det lösasbilen har Kravenmånga ärägare attatt ut

förunderhållsservice behövsgenomgå denlåtit bilenägarna attsom
anordningar.bilens utsläppsbegränsandevidmakthålla funktionen hos

den årligavid myndighets kontrollskall också ha konstateratsFelet
för skall gälla.inspektion m.fl. detflygandekontrollbesiktningen, att

inskränktenligt bilavgaslagenavgasåtagandetUtfästelsen är merom
rättelsemeningkonsumenträttsliggarantiförpliktelsc iän attgenomen
skälbrister andraerhållas för fel eller ännybilsgarantin kanenligt av
någonkräver inte hellerhållbarhet. Denavgasreningssystemets att

till-fallet vidupptäckt feletmyndighetskontroll skall ha ärsom
frågorrörandeoch tillverkareTvister mellan bilägareverkaråtagandet.

i förhållandetavgasreningsutrustningenbestämmelserna omsom avser
reklamations-Allmännabilägarenbiltillverkaren ochmellan prövas av

domstol vanlig civilprocess.inämnden och i allmän en

avgasgodkánnandetvidomfattning inteTillverkaråzagarzdets prövas
det materiellaavgasgodkännande inteutfärdande prövasVid ettav

möjligheterBilprovningen saknartillverkaråtagandet.innehållet att,av
föråtar sigbiltillverkarenkravlagens attutöver ansvaretatt

sådan prövning.avgasreningen,brister ieventuella göraavhjälpa en
ändra dettafunnit skäl förutredningsarbetet intehar underJag att
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förhållande. Denna ordning bör därför bestå.

4.4.3 Bilavgaslagen bör förtydligas

När åtagandet bilägaren infördes avsågs det omfatta bilar förgentemot
den svenska marknaden. De många gånger utrustade på ettvar
avvikande jämfört med de bilar marknadsfördes i övrigasätt som
Europa. Sverige vid denna tidpunkt relativt tillämpaensamt attvar om

avgaskrav.strängare
I dag situationen helt Identiska bilar tillär levereras deen annan.

flesta länder ställer likartade krav bådeavgasreningen, inomsom
och Europa. Genom den tekniska utvecklingen behöver bilar inteutom
längre förses med särskilda anordningar för uppfylla gällande krav.att
Anpassningen i flestade fall i någon eller några de iäger rum av
motorkonceptet ingående elektronikboxarna. talar förDetta att
åtagandet skall gälla hela konceptet och inte bara vissa specificerade
komponenter.

I ansökan avgasgodkännande skall ingå teknisk be-etten om en
skrivning de delsystem ingår i dvs. bränsletillförsel-motorn,av som

avgasrenande vevhusventilationssystem, avdunstnings-system, system,
växellåda,transmission däck. skallDärutöver ävensystem samt ett

antal angivna komponenter identifieras. Vissa baskonstruktioner
omfattas däremot inte. Hit hör bl.a. kolvar och deras utfornming,
kamaxel, ventilationsmekanism, förbränningsrummets iutseende och
tillämpliga fall balansaxlar. Det väl märkaär ävenmotorns att att
dessa har vital betydelse för funktionen avgasreningen och utgören av

väsentlig del i begreppet basic engine. mäste dra denHäraven man
slutsatsen begreppet avgasrening inte fråga antaläratt ettom
definierade komponenter Bilindustriföreningen gjortsätt som
gällande omfattar hela avgasreningen med alla tillhörandeutan
funktioner så länge inte gällande gränsvärden för avgasemissio-som

uppfylls. Den tekniska utvecklingen måste också beaktas.nerna
Dagens bilar med kompliceradealltmer och avanceradeutrustas
elektroniska För uppfylla gällande krav ingår allastyrsystem. att
elektroniska kontakterkännarestyrdon i det avgasrenande systemet.
De bör därför täckas tillverkarens åtagande. För undanröjaattav
eventuella oklarheter åtagandets omfattning har jag övervägt attom
införa lagregel direkt slår fast tillverkarens åtagande. Meden som
hänsyn till frågan för närvarande i domstol kan ändringprövasatt en

praxis påverka utfallet i avstårJag därför från läggaattav processen.
förslag.sådantett
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myndighetskontrollfär snävtBegreppet
skyldigheten rättatillverkarenbestämmelser ålägger attBilavgaslagens

Hittillskontroll.myndighetsvidunderkäntsfelaktiga bilar ensom
garantingeneralagentertillverkare ärde flestapraxis från atttillämpad

harmyndighetskontrollobligatoriskfallendast i deåberopaskan en
obligatoriskMedöverskrids.gränsvärdenfastställdavisat menasatt

flygandeellerregistreringsbesiktningkontroll- ellerfalli detta
kostnadsfrittfall nekasvissabilägare iinnebärDet ettinspektion. att

inteutsläppskraven äruppenbartdetavhjälpande, är attatttrots
själv. Jaghonomfelet berorinteuppkomnaoch detuppfyllda att

alltid krävalångtleder fördetmeningKonsumentverkets attdelar att
dennafall bärgaibilen ellerlåta värstaskall behövabilägaren taatt

överskrideravgasutsläppenutlåtandeförBilprovningentill attett
iliggabörstånd. Deträttelse tillförgränsvärdenangivna att en

tillförlitligt sättbristeravhjälpatillverkaråtagandet ettatt som
sätt.kunnat konstaterats även annat

vidåtagandetåberopamöjligtdärförenligt meningbörDet attvara
utsläppsvärdenbilenskonstaterasvarigenomkontrollfrivillig atten

gårgarantitideninnangränsvärdenafastlagda ut.deligger över
4.4.4.avsnittuppfyllda jfrkriteriermåste övrigaGivetvis vara

tillförlit-styrkasskall kunnabristen annatAvgörande bör attvara
skall gällagarantinföreslårKonsumentverketAtt attligt sätt. som

verkstaduppsökerinitiativ utanfall bilägareni de egetäven att en
förmeningenligt minförverkstadvilken typatt avsessomavange

långt.
framgårdet klartsådärför ändras att6 § börBilavgaslagens att

ellermyndighetskontrollvid ett annatha konstateratsskallbristen
skall hafeletbörtillförlitligtMed sätt atttillförlitligt sätt. annat avses

utföranläggningackrediteradbesökvidkonstaterats somen
kantillförlitligtMed sättmärkesverkstad.ellerfordonskontroller annat

vid Motormännensbesökockså testcentra.avses

omfattningenförvägledandeframtidenkan iOBD-system vara
detGenomOBD-systemet.för s.kdetredogjorttidigareJag har

förareverkstad ochinformerasfelsökningssystemetdatoriserade
i detingårvital komponentnågonmyndighetkontrollerande somom

felaktig-innebärDettafungera.slutar attavgasrenande attsystemet
rullarfunktion intebristfälligbilar medochupptäcksheter lätt att

fordon kommeralltflermed attI taktonödigt länge. attvägarna
förnyasfordonsparken öppnarochsådantmed systemettutrustas

lämpligEnfelfinnande.tidigttillmöjligheterOBD-systemet ett mera
skallfeletmeningminenligtframtiden kani attavgränsning vara

riskhärdetfinnsNaturligtvis även attOBD-systemet.påvisas
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dåligtlågt och låterambitionsnivân förbiltillverkaren sätter ett
undanröjasemellertidkan närfordon. Dettaingå ifelsökarsystem ett

rättelseåtgärdOavsett ärstandarder utarbetats.erforderliga om en
styrkasmyndighetskontroll eller kunnatföranledd ett annatav en

felet måsteupptäckerOBD-systemetellertillförlitligt sätt attgenom
avgasutsläp-kontrollensäkerställamöjlighetsamhället ha attatt aven

Även ingå iordning bördennakvalitetsnivå.högbedrivs enpen
tillförlitligtbegreppet sätt.

tillverkaråta-förgällerandra stycket 6 §enligtfatalietiderDe som
bilavgasför-anpassningtillde förslagpåverkas integandet avenav

avsnitt 4.5.fram ijag läggerordningen som
faller underdensannoliktändringenInförs förslaget är art somav

lydelse83189EEG i dessdirektivenligtinformationsproceduren
9410EG.direktivenligt

serviceunderhåll ochförBilägarens4.4.4 ansvar

har till-gällerbilägarengarantiåtagandettidUnder den gentemot
service måsteregelbundenspecificera vissmöjlighetverkaren attatt en

NaturvårdsverketsidennaOmfattningenbilägaren.utföras angesavav
servicehur mycketspecificeraintetillverkaren kanföreskrifter och

rskr. 290.19,198889:l28, JoUjfrhelst även prop.som
fårinteavgasrelaterade komponenterinnebär vissaFöreskrifterna att

bilarlätta000 km. Föreller 8030 000 kmföreeller bytasrengöras ut
servicenomfattningenmiljöklassi någongodkännas ärskall avsom

160 000 km.130 000 kmytterligare tillregleradfalli vissa resp.
tillserviceninnehållet ifordontillFör tunga uppmotorer anges

500 timmar.till 4driftstideller000 km240 uppen
detomfattning kan kravetför servicensredogörai detaljUtan att

ambitiöstmycketbetecknashållbarhetavsgasrenande systemets som
tillverkaren läggerkräversida. Detfrån statsmakternas storatt ner en

dels fordrarhållbara,dels ärpå konstruera system enatt somomsorg
minimal service.

någon honomutförsservicenkrävakan inteTillverkaren att av
skyldighet förBilägarensmärkesverkstad.verkstad attangiven

utfördservicengarantitillverkarens äräri åtnjutandekomma attav
tillverkarendetVid tvistkorrektutförd ärsätt.och den är ettatt en

fackmannamässigtutförtsinte harbevisa servicenskall ettattsom
inteföljt serviceprograrnmetinte ärbilägarenHarriktigt sätt.

ifelaktighetenbekostaåtgärda ellerskyldigtillverkaren att avgas-
ordinarieförväxlas med denordning skall inteDennareningssystemet.

skallservicevillkoratillverkarennybilsgarantin rätt attattgersom
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utföras jfrpå honom angiven verkstad avsnitt 10.12.ävenav
Brister beror fordonens eller brukare ellerägaresom en

jämförligolyckshändelse eller därmed omständighet medför att
åberopas. fordonåtagandet inte kan Skyldigheten gäller inte heller

med totalvikt högst 3 500 kg har körts 80 000 kmänsomen av mer
fordon totalvikt hareller med högre körts 160 000 km.änsom mer

i föregående avsnitt pâverkas inte dessaSom jag här nämnt
bilavgasförordningen regler.fatalietider anpassningen till EG:sav av

Bilavgasförordningen till EG:s regler4.5 anpassas

anpassning förordningen4.5.1 Behovet avav en

bestämmelserInledande
fråga förordningens tillämpningsområde i § har jag vidI 1 enom

funnitEG-direktiv inte motsvarande undantaggenomgång relevantaav
bör därför bestämmelseni punkten 2. Det övervägas omsom anges

Enligt EG:s avgasdirektiv jordbrukstraktorer,skall bort. ärtas
arbetsfordon undantagna från bestämmelserna.lantbruksmaskiner och

föreslå miljöklassinplaceringkommer i kapitel 8Jag att en av
fordonföreslås bli bemyndigad beslutaelfordon. Regeringen att attom

förutsattavgasgodkännande ändå, deför vilka det inte krävs attett
för inplacering i viss miljöklass, skalluppfyller övriga krav en en

hänförts till miljö-klass. Elfordon har hittillskunna placeras i en
förordningen.finns härför i sig i lagen ellerklass stödl attutan vare

framgå bestämmel-skull bör det förordningentydlighetensFör attav
Ävenfordon. i fråga hybridfordon böromfattar dessaäven omserna

8.6.2.förtydligande jfr avsnittgöras ävenett
till EG:sfordonskategorierna i 2 § börDefinitionerna anpassasav

direktiv. Härvid böråterfinns imotsvarande begrepp resp.som
författningar på fordonsområdetmed övrigasamordning ske t.ex.som

fordonskungörelsen.

avgasgodkännandeochAvgasreningskrav
förekomma ochför avgasgodkännande kanformerDe som numera

svensktSvensk Bilprovning delsmeddelas ABkan är ettavsom
personbilar och lastbilar ochmiljöklass lättaavgasgodkännande 1

fordonskategori eller EG-typgodkännande.sistnämndamiljöklass 2 ett
del detEG-godkännande kunnaskallDessutom utgöraett en av

skallför kraven i förordningenkrävsunderlag att varaansessom
föråtar sigtillkommer tillverkarenuppfyllda. Härutöver ansvaretatt
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hållbarheten hos det avgasrenande Paragraf 6 bör därförsystemet.
förtydligas denna punkt. Beroende utfommingen paragrafenav
kan det behövas i tillägg i första stycket 12 Likaså bör andraäven

för avgasgodkännande från EES-land.stycket behållas ett

Miljäklasser
fråga jag denna ordning bör bestå.I 8 § Ett tillägg börattom anser

för hybridfordondock för kraven elbil och i enlighet med degöras
förslag jag lämnar i kapitel Definitionen i bilaga bör kompletteras4

kravspeciñkationen elfordonmed den såvitt och i övrigaävenavser
bilagor med avseende hybridfordonen.

Eftersom jag inte föreslår någon ytterligare miljöklass för dessa
fordon elfordon i fortsättningen skall hänföras tillävenutan attanser

kan det lämpligt åsätta klassen särskildmiljöklass 1 attvara en
hybridfordon miljöklassidentifikation, lämpligen bokstaven A medan i

åsätts beteckningen jfr avsnitten 6.2 och 8.6lämpligen 1 B1 även

Överklagande
för i frågaInstansordningen närvarande gäller avgasgod-som om

ordning fårkännande kan behöva Enligt dennaöver.m.m. ses
Bilprovningens beslut avgasgodkännande och indelning i miljöklas-om

Naturvårdsverket. Likaså får Naturvårdsverketsöverklagas tillser
enligt § överklagas till Koncessions-beslut föreläggande 13m.m.om

för miljöskydd. övrigt kan Naturvårdsverkets beslut enligtnämnden I
regeringen. börförordningen överklagas till kammarrätt Detresp.

överklaganden,min mening inte del dessaenligt övervägas om en av
avgasgodkännanden, föreläggandenbl.a. i ärenden omsom avser
skulle kunna föras till allmänhållbarhetskontroller överm.m, en

förvaltningsdomstol.

EG:s förs in i bilagorna till4.5.2 gränsvärden
bilavgasförordningen m.m.

Bilaga 41 och
för samtligade obligatoriska kravenUnder denna punkt anges

anfört tidigarebör i enlighet med vad jagfordonskategorier. De
direktiven 70220bestämmelser enligtmed Gemenskapensersättas
för personbilari lydelse direktiven 9l441EEGEEG dess nyagenom

fordon återfinns kravnivå-9359EEG för lätta lastbilar. Föroch tunga
lydelse 91542EEG nivåi direktiv 8877EEG i dess A.erna
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personbilar4:1 NyaTabell

i gkmUtsläppMiljöklass39l44lEEG MKDirektiv
29412EG MKdirektiv

l2

Bensin Diesel

2.6°1,0 2,12,22,72Kolmonoxid
vid lågKolmonoxid tempe-

6,2ratur
Kolväten uppmätta som

0,25metan -
0,078 0,097kolväten änAndra metan

Kväveoxider uppmätta
0,370,250,70,50,97kvävedioxidersom

ochkolvätenSumman av
kväveoxider

vidKväveoxider
0,33landsvägskörning
0,05 0,060,80:0,14Partiklar

förAvdunstningsförlust
2,0 2,02,0provperkolväten

direktinsprutning 0,9.meddieselmotorermedfordonFör
0,10.direktinsprutningmeddieselmotorermedfordonFör

provmetoderiutgångspunktmedskall skehâllbarhetskontrollNybilskontroll och
bestämmelser.enligt EG:stillämpassom

fastställsförfarandemed det2 överensi huvudsak stämmer avProvmetod somsom
förStaterAmerikas FörentaiKalifornieni delstatenmyndighetvederbörande prov

modell.årsoch1992fordonlâgutsläppandelättamed senareav
inomGränsvärdentill 80 000 km,körsträckan3 gränsvärdenaangivnaDe uppavser

saknasgränsvärdenfastställdaI fall000 km. detill 160utsläppparentes uppavser
streck.meddettaanges

104



miljöklassystemetEU ochMedlemskapet i m.m.1995:31SOU

kg:2 7004:2 totalvikt på högstlastfordon medNya lättaTabell en

i gkmUtsläppMiljöklassFörorening

3,42,72,7 3,45,17Kolmonoxid
vid lågKolmonoxid tempe-

7,5ratur -
Kolväten uppmätta som

0,500,50metan --
0,10 0,l240,20 0,25kolvätenAndra än metan

Kväveoxider uppmätta
0,43 0,6l0,43 0,6lkvävedioxidersom

1,4ochkolvätenSumman av
kväveoxider
Kväveoxider vid

1,2-1,2landsvägskörning -
0,060,0050,060,050,19Partiklar

förAvdunstningsförlust
2,02,02,02,0provperkolväten -

inomGränsvärden000till 80 km.körsträckangränsvärdenaangivnaDe uppavser
gränsvärden saknasfastställdafall000 l detill 160 km.utsläppparentes uppavser

streck.meddettaanges
9359EEG.i direktivåterfinnsfordonskategori2 för dennaobligatoriska kravEG:s

1700 kg.1250referensmassamed 33 for fordongällerbestämmelserEG:s
B.provmetodEGfastställsförfarande4 med detöverensProv stämmer avsomsom

fastställtsförfarandemed det5 huvudsak överens avi stämmerProv somsom
lättamedförStaterAmerikas Förentamyndighet ifederalavederbörande prov

provmetod A.års modell1994 ochmotorfordon senareav
fastställtsförfarandedetmed5 huvudsak överensi stämmer avProv somsom

förStaterAmerikas FörentaiKalifornieni delstatenmyndighet provvederbörande
modell.års1992 ochfordonlâgutsläppandemed lätta senareav
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kg4:3Tabell Nya lastfordon med totalvikt på högst 700lätta 2 dock högsten
kg5003

Miljöklass iFörorening Utsläpp gkm

Kolmonoxid 6,9 2,7 4,0 2,7 4,0
vidKolmonoxid låg tempe-

7,5ratur -
Kolväten uppmätta som

O,50 O,50metan - -
0,25 0,29 0,l43Andra kolväten 0,10än metan

Kväveoxider uppmätta
kvävedioxider 0,43 O,6l 0,43 O,6lsom

1,7Summan kolväten ochav
kväveoxider

vidKväveoxider
landsvägskörning 1,2 1,2- -

0,25 0,06 0,06Partiklar --
Avdunstningsförlust för

2,0 2,0kolväten per prov 2,0 2,0 2,0

Värden 200 000 övriga 80 000inom km; km.parentes avser avser
2 obligatoriska för fordonskategori återfinns i direktiv 9359EEG.EG:s krav denna
3Prov med det förfarande fastställs EG provmetod B.stämmer överenssom som av
4 i det förfarande fastställtsProv huvudsak medstämmer överens som avsom

myndighet i Amerikas Förenta Stater förvederbörande federala med lättaprov
1994 års modell provmetod A.motorfordon ochav senare

5 förfarande fastställtsProv i huvudsak med detstämmer överens som avsom
Kalifornien i Amerikas Statermyndighet i delstaten Förenta forvederbörande prov
1992 års modell.med lätta lågutsläppande fordon och senareav

70156EEG i dess lydelse direktiv 9253EG:s ramdirektiv genom
del det i artiklarnaEEG medger enligt bilagan 4 att om

direktivet hänvisas till särdirektiv skall godkännande8 eller ll i ett
följande bedömasenligt ECE-reglementen R83, R49 och R24 som

likvärdiga med godkännande beviljats enligt motsvarande EG-som
i lydelse direktiv 9359EEG,direktiv 70220EEG dess genom

direktiv 91542EEG 723068877EEG i dess lydelse ochgenom
EEG i dess lydelse direktiv 8949lEEG.genom

Även fördessa typgodkännanden bör kunna ligga till grund ett
bilavgasförordningen. förut-svenskt avgascertifikat enligt 6 § En

Sverige tillträder de angivna ECE-reglementena.sättning är att ovan
trañksâkerhetssidansammanhanget kan SverigeI nämnas att

dessaanslutit sig till reglementen.
Ytterligare alternativ till kraven för EG-typgodkännande kanett

9l441EEG fordonstillverkareenligt bilaga till direktiv1 en vars
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årliga produktion hela världenöver understiger 10 000 enheter erhålla
typgodkännande grundval motsvarande tekniska krav iav

the Code of Federal Regulations, volym 40, del 86, underav--
delning A och B, tillämplig för lätta fordon 1987 års modell,av
i dess lydelse efter ändringar den 1 juli 1989 och utgiven USav
Govermnent Printing Office, eller

det Master-dokument, i den slutliga versionen daterad den 25-
september 1987, utarbetats vid det internationella imötetsom
Stockholm luftföroreningar från motorfordon och harom som
titeln Control of Air Pollution from Motor Vehicles General-
Provisions for Emission Regulations for Light Motor Vehicles.

Den myndighet beviljar typgodkännande skall i de sistsom upp-
räknade alternativen underrätta kommissionen omständigheternaom
i samband med varje godkännande beviljas enligt denna be-som
stämmelse. Dessa förutsättningar har inte ändrats i direktivsenare
det lätta fordonsområdet. Detta bör återspeglas i förordningen.även

Tabell 4:4 Gränsvärden för fordontunganya

Förorening direktiv 9l542EEG Utsläpp gkWh

3 2 och l

Kolmonoxid 4,5 4,0
Kolväten 1,1 1,1
Kväveoxider kvävedioxiduppmätta 8,0 7,0som

0,42Partiklar 0,36 0,15

För med effekt 85 kW skall koefñcienten 1,7 tillämpas pâmotorn en av max.
gränsvärdet for partikelutsläpp.
2 Sverige får här behålla sina partikelkravsträngare for med effektmotorer en av

85 kW.max.

I fråga provmetod bör för samtliga fordonskategorier EG:som
provmetod nuvarande hänvisning tillersätta den amerikanska
provmetoden.

Mot bakgrund jag förordat typgodkännandeäven enligt ECE:sattav
regler bör hänvisning till dessagöras även provmetoder.

Hållbarhetskraven bör utföras enligt de provmetoder som anges
ovan.

Under punkten 2 Röktäthetskraven för dieselfordonsdrift bör de
bestämmelser i direktiv 72306EEG i dess lydelsesom anges
89491EEG föras in. finnsHär enligt förhandlingsuppgörelsen en
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behålla sinafårSverigeinnebäröverenskommelsesärskild attsom
införEGavvaktan påi85 kWunderför fordon attkravsträngare

avsnittiåterkommer4.1.3. Jagavsnittjfrmotsvarande regler även
del.arbetet i dennadet fortsattatillförslag6.1 med

förskall3under punktenhållbarhetskravenkontrollenVid av
år5körsträckaochålderfordonskategorier motsvaralättasamtliga

bibehållasgällande kravfordon kanFör80 000 km.och tunga nunya
tidsbe-helt saknarpunktdennaregler påEG:sbakgrund attmot av

nedan.sammanställningenenligthållbarhetkravstämda

3miljöklasspå hållbarhet förObligatoriska krav4:5.Tabell

Ålder körsträckaochFordonskategori

ochpersonbilarNya
godkända enligtlastfordonlättanya

000 kmår80bestämmelser 5gemenskapensEuropeiska

lastfordon:Nya tunga
förkonstrueradeMotorer

körsträcka aven
000 km8 år200000 km200högst

âr350 000 km8000 kmkm--500000200
000 kmiir5008km500 000över

gemenska-Europeiskagodkända enligt
bestämmelserpens

förutkrävasskall kunnaförfatalietidernafastställda ansvaretDe att
bilavgasförordningen.framgår ifordonlättasåväl tungasom

lydelsenuvarandesinbehållas iväsentligti alltkanBilaga 4 som
provmetodavsnittetunderDock behövertabellerna.framgår omav

Även förkravenmetod gäller.EG:sframgåfordonför atttunga
sammanställningenenligtbörpersonbilarförhållbarhet anpassasnya

nedan.
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för hållbarhet för 2 och 1Tabell 4:6. Krav miljöklassema

Ålder och körsträckaFordonskategori

enligtpersonbilar godkända Euro-Nya
år80 000 kmgemenskapens bestämmelser 5peiska

lastfordonNya lätta
km10 âr16O 000högst 2 500 kg

år200 000 km500 kg 112över

för 1995föreslagit i avsnitt 3.7.4 bör bilarenlighet med vad jagI av
hállbarhetskravenför fordon kontrolloch 1996 års modell tunga av

gäller för miljöklass Dettagränsvärden deminte andra än somavse
framgå förordningen.bör av

övergångsregler
och framgåövergångsregler eller i bilaga 1 4antingenDet bör attsom

fordonprovmetoden för lätta kanenligt den amerikanskagodkännande
för modeller alltså1995-12-31utfärdas motorert.0.m. nya somnya

för1996-12-31för första gången ochgodkänns motorert.0.m. som
årsmodeller.amerikanska för tidigaregodkända enligt de kravenvarit

årsmodellen borde tillverkarenändras underden inteFörutsatt att
1996 elleråtminstone för årsmodellcarry-overkunna ansöka om en
2-fordon.framför allt för miljöklasslängre. Detta gällerkanske ännu

Bullerkrav4.5.3

sammanlagtbullerkraven i miljöklassfordon gäller 1För atttunga
ställs i dettade kravi miljöklass 2med avgaskraven motsvarar som

nivå och 9297.fordonen i direktiven 91542 Bavseende de tunga
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Bullerkrav och EGi Sverige

grundkrav generationsoch gränsvär-Tabell 4:7. Fordonsbuller nästa-
Sverige EGden i och

70157EEG70157EEGOBL MK1
9297EEGSverige 84424EEGSverige

Fordons-
kungörelse

7477Personbilar 77

Små bussar och
lastfordon

767878totalvikt 2 ton-
777979totalvikt 2-3,5 ton-

bussar, 3,5Stora över
ton

77772 788080kW75motor-
78772 788075-150 kW 80motor-
80772 808383150 kWmotor-
72Tryckluftsbuller ---

lastfordon,Tunga över
3,5 ton

778181 7775 kWmotor-
788383 7875-150 kWmotor-
8084kW 84 80150motor-
7272Tryckluftsbuller --

finns; bestämmelseUndantag se resp.
2 automatväxelmedBuss

bilarför och4.6 Styrmedel tystarerenare

försäljningsskatt,differentieradSkattelättnader, bl.a. ärgenom en
för stimuleraSverigesåväl inom EGmöjligt tillämpa attatt som

miljöp-fordon med bättreförtid introducerafordonstillverkarna iatt
både vad gällermarknaden. Systemet kan tillämpasrestanda på avgas-

91542,artikel i dir. 91441,bulleremissioner. direktiv 3och EG:s
användadock möjligheterna9412 begränsar9297, 9359 och att

bilarunderlätta introduktionenskattelättnader för motsvararatt av som
Utform-obligatoriska inom EG.demhögre ställda krav ärän som

110



Medlemskapet i EU och miljöklassystemetSOU 1995:31 m.m.

ningen fårhärav inte heller snedvrida konkurrensen inom EU eller
hindra den fria varucirkulationen. Kommissionen skall underrättas om
alla planer införa eller ändra sådana skattelättnader i så god tidatt att
den kan framföra synpunkter härpå.

Dessa bestämmelser bl.a. differentierad försäljningsskattom en
inverkar inte enligt ingressen till direktiv 94 12EG medlemsstater-

möjlighet differentiera den löpande fordonsskatten med hänsynattnas
till utsläppen föroreningar.av

De möjligheter finns enligt såväl bilavgasdirektivensom som
bullerdirektivet 9297EEG differentiera försäljningsskatten tillatt
förmån för generations fordon har emellertid inte utnyttjas denästa av
tidigare medlemsländerna.

Däremot har andra former ekonomiska stimulanser tillämpats iav
Nederländerna och Tyskland tidigarelagd introduktionmot en av

fordon.tungarenare

Nederländerna
NederländernaI erhöll köpare fordon uppfyller kraventungaav som

i direktiv 9l542EEG nivå efterB registreringen fordonetav en
premie, den s.k. SELA-premien. Systemet konstruerat så att ettvar
belopp miljoner nederländska5 gulden i statsbudgetenavsattesom
härför. Finansieringen skedde höjning drivmedelsskatten.genom en av
Premien uppgick till 8 000 gulden, vilket 30 000motsvararsom ca
svenska kr, utbetalades för EURO II-fordon registrerades eftersom
den januari 1993. Systemet upphörde i princip förl i juli 1994 då de
ändamålet medlen slut. Tidigare har liknande premierävenavsatta var
utgått för förtida introduktion fordon uppfyllde bullerni-tungaav som
vån jfr direktiv 84424,80 dBA EEG.

Tyskland
Tyskland introducerades i april 1994I innebär denett system attsom

fordonsskatten differentierats fordonårliga för med hänsyn tilltunga
och bullerkrav.avgas-

förskatterabatten indelad efter fordonsvikt och deär tyngre
fordonen skattenrabatten sammanfattas enligt:kan
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Årlig Fordons-RabattskattmarkTyska
skatt

föreregistreradeFordon
500350031694-04-01, ton -

föreregistreradeFordon
och1694-04-01, ton

9297EECuppfyller
00035005003dBA80

efterregistreradeFordon
och1694-04-01, ton

nivå A91542uppfyller
0002500150031Euro -

efterregistreradeFordon
och1394-04-01, ton

nivå B91542uppfyller
30012002500311Eur0

tyskamed 7höjtsdrivmedelsskattenharfinansieraFör systemetatt
pfennigl.

före denregistreratsfordonäldrekanframgår ävenSom somovan
bullerkra-uppfyllerdefordonsskattlägreerhålla1994april1 omen

påbullerkravsammanställningen överjfr9297EEGdirektiviven
110.s.

Sverige
försäljnings-differentieringinnebäri EUMedlemskapet att aven

ellerpersonbilarförmiljöklass lvadmotorfordonförskatten avser
förbestämmelserske. Nyakanintenärvarandeförlastfordonlätta

krav1996. Dessajuniden 30sannoliktskall senastpersonbilar antas
för1miljöklassensvenskadenförväntas2000 kanår motsvaraför

lättaförförmåntillslopatsdärförharFordonsskattenfordon.lätta
fordonetdetefterårenförstafem attdeunder1miljöklassifordon

bet.199495:55,jfrgångenförstaskattepliktigtblev prop.
199495:154.rskr.199495:SkU5,
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Fri varucirkulation bilarEG-godkända4.7 av

i slutskedet med delbetänkandet Bilars miljöklassning och EGSent
EG-godkända fordon måste ha sittSOU 1994:111 väcktes frågan om

för fritt cirkuleradvs. tillverkade inom unionen, attursprung, vara
avsåg då återkomma tillpå den EES-marknaden. Jag attgemensamma

fallit eftersom vifrågan i detta betänkande. Frågan har i denna del
medlem i den Europeiska unionen.ärnumera

denredovisat i avsnitt 2.2.1 omfattas SverigeSom jag gemen-av
handelspolitikPåhandelspolitiken. vissa områden EG:sär mersamma

japansktden svenska hittills har varit, bl.a. i frågarestriktiv än om
juliexemplet härpå bilsektorn, där det sedanimport. Det tydligaste är

exportbe-finns överenskommelse innebär frivillig1991 en som en
regimjapanska bilar till fram till år 2000. Enligt dengränsning EUav

ursprungli-för frivilliga marknadsövervakning gäller har denden som
fordon.kvoten 1,2 miljoner sänkts till knappt miljon1ga om

Sverigesida har i förhandlingarna klart deklareratsFrån svensk att
förmedlem kommer fortsätta marknadöppenäven att attsom vara en

för övrigtbl.a. japanska bilar. Samma deklaration harimport av
fråga frivilligaTyskland och Nederländerna gjort i denDanmark, om

exportregimen från japansk sida.
tillfrån japansk sidafrivilliga statistikövervakningDen över export

kommissionen upphörföreligger mellan ochEU fordon Japansomav
vid utgången år 1999.av
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5 Bilen ständigt miljöhotett

Min bedömning i sammanfattning

Luftkvaliteten har förbättrats vidtagna åtgärder för attgenom
reducera utsläppen kolväten och kolmonoxid. Analysenav av
miljösituationen och den påverkan trafiken har visar emeller-som
tid det krävs ytterligare åtgärder för minskaatt de förorenan-att
de utsläppen från bilarna, framför allt från andra motor-men
drivna fordon. Problemet bådeär global, regional och lokalav

Detta gäller i första hand för kväveoxider,natur. kolväten,
koldioxid och partiklar. De specifika kolvätena i gasfas och på
partiklarna särskilt kritiskaär från hälsosynpunkt.

Med begreppet miljöanpassatett transportsystem sättettavses
organisera och genomföraatt och godstransporter av personer

inom de människor och tål. Samhället harnaturramar som
därför intresse påverka industrinett producera bilaratt attav

har ringa eller liten effekt på miljön. Miljökrav på fordonsom
och bränslen viktig del i dettaär arbete. Samhället har ocksåen

intresse personerföretag står iett begreppatt köpaav attsom
bilar väljer så miljövänliga bilar möjligt. I den mån mark-som
nadskrafterna inte fungerar så dessa effekter uppstår kanatt
samhället via olika styrmedel verka för den avsedda miljöam-att
bitionen uppnås.

En förutsättning för några miljömål skall kunna uppfyllasatt är
nuvarande krav utvecklas och fåratt genomslagatt ett stortman
miljöklassade fordon och andra beslutade åtgärder. Anslut-av

ningen till EG:s regelsystem påverkar också våra möjligheter att
nå de målen.uppsatta

5.1 Miljöpolitikens uppgift

5.1.1 Vägtrafiken miljöhotenoch

Målet för arbetet miljöområdet såväl nationellt internationelltsom
allaär människors till god livsmiljöatt trygga rätt samtidigten som
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skyddasskallbalanseroch motekologiskagrundläggande processer
får inteutvecklingekonomiskEnstörningar.oåterkalleliga gynnsam

förriskerallvarligaellermedrovdriftpriset naturresursertillköpas av
efterfråganökadtilllederutvecklingEkonomiskhälsa.människors en

miljögodknappamedansärskilt väg, somresurserpå transporter,
tillgångenbegränsarfysisktluftrumochmarktilltillgångoch

transporter.
Årklot.vårtÖver dagitrafikerar vägarnafordonmiljoner600
Åöver.världenbilarmiljard1finnas överkommadet2010 kan att

Å sidanandrainfrastruktur.utbyggdvälvibehöversidan enena
olikafrånmiljöstörningarmindremiljö ochviönskar renareenoss

närvarande. DetständigtocksåTrängselproblemen ärtransportformer.
ochmänniskorbilarmånga naturför hursmärtgränssannoliktfinns en

tål.
frånmiljöpåverkanföruppgiftMiljöpolitikens är att ramarnaange

skallUtgångspunktensamhället.delarolikainomverksamheter av
uthålligochmiljöanpassadtål. Enochmänniskanvad naturenvara
verka.harmarknadsekonomin attvilkenutifrångrundenutveckling är
frågor;lokalamiljödebattensvenskadendomineradesTidigare av

föroreningargränsöverskridande samtförskjutitsfokusi dag har mot
kaneffekterdessochMiljöproblemenproblem.globalaochregionala

följandeenligtindelasi stort

HälsopåverkanLokala
NaturpâverkanRegionala
KlimatpâverkanGlobala

flerai dagtransportsektorninom styrsmiljöarbetet avsvenskaDet
MångaSverige.imiljölägetförbättratillsyftarmiljöstrategier attsom

delentillemellertid störstaförorsakasmiljöproblemensvenskadeav
utsläppsvenskaliksomlands attutanför värt gränser,aktiviteterav

mark,iförsurningsskadornahörHitländer.andratill t.ex.sprids
kustområdenaoch samtmark-övergödningvattendrag,ochsjöar av

övrigairådersituationerLiknandemarknärabildandet ozon.av
klimatpåverkandebl.a.exempel,andraochDessaländer.europeiska

ilösasmåstemiljöproblemenmångaklartpekar attmot avgaser,
samverkan.internationell

till åt-belastningsmålochÖvergången miljökvalitetsmålfrån
förmålNationelladimension. attinternationellocksågärdsmål har en

thevehicle,ofl the neardecreasecould motorand howshould useWhy wewe
Netherlands.university, theGroningenJA,Michon,C,Vlek,future; -
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och storregionala föroreningar måstebegränsa utsläppen globala sesav
internationell samverkan därmedi detta perspektiv. Behovet ärav

transportområdet.också inte minststort -
önskvärda tillståndet i miljön oftaAvståndet till det långsiktigt är

för åtgärdsarbetet i olika sektorerlångsiktiga miljömålUtöverstort.
etappmål. hardet viktigt också Detta angreppssättär att ange

förslaget till MiljöanpassningNaturvårdsverket tillämpat i program -
4341 för åstadkommaSNV Rapport att etttransportsystemetav -

MaTs.miljöanpassat transportsystem

Miljöpolitikens principer5.1.2

det gäller samspeletMiljöpolitiken måste bygga helhetssyn nären
utgångspunkt i dettamänniska, samhälle och miljö. En viktigmellan

frånPrinciple Rio-försiktighetsprincipen Precautionaryarbete är
följande lydelse:officiell svensk översättning hardeklarationen isom

försiktighetsprincipen tillämpas såmiljön skallI syfte skyddaatt
möjlighet härtill.möjligt och med hänsyn tilllångt tagen staters

oåterkallelig skada, fårhot allvarlig ellerOm det föreligger om
ursäkt förvetenskaplig bevisning användasinte avsaknad somav

för förhindrakostnadseffektiva åtgärderskjuta attatt upp
miljöförstöring.

möjligatillämpningen principen bästadetta sammanhangI är omav
innebärTechnology, del. Denteknik Available BATBest atten

det tekniskt möjligt.skall förhindras så långtmiljöstörningar är
bättre miljöprincip i utvecklingenYtterligare viktig ärmot enen

Polluter Principle. Denförorenaren betalar Paysprincipen att
orsakenprinciper denfaktorn för dessa är ärtre att somgemensamma

fara skyldig vidtaförsätter miljön itill föroreningar eller är attsom
härför avhjälpabetala kostnadernaåtgärder detta och samt attmot att

tillgängligaskall bästasamband dänned. I möjligaste månalla skador i
föroch minska riskenteknik användas för begränsa utsläppatt

i de fall därFörebyggande åtgärder måste vidtasolyckor. även
riskerna inte helt klarlagda.konsekvenserna och är

uppgifter behöver vi utvecklalösa dessaFör även ett nyttatt
förutseende perspek-vi långsiktigt och iförhållningssätt, där ettagerar

insatser skallockså klargöra hur olikativ. Under bör manprocessen
innefattaske fortlöpande ochföljas och utvärderas. Detta bör enupp

visar sig framgångsrika ochdär åtgärderkommunikation som
redovisar jag därför hurlyfts fram. det följandekostnadseffektiva I

117



miljöhotBilen ständigt SOU 1995:31ett

haft någon påtagligvägtrafrkområdetåtgärderoch beslutadeom
finns detoch vilka bristereffekt och vår miljö närpå vår hälsa som

åtgärder.uppföljning hittills vidtagnagäller av

vägtrafikenfrånMiljö- hälsopäverkanoch5.2

luftföroreningarMiljöpåverkan5.2.1 av

miljöejjfekterLokala och regionala
utsläppen ochpåverkas både de lokalaLuftföroreningssituationen av

gränsöverskridande föroreningar.långvägalångdistanstransporterade
ledersvavel- och kväveoxiderfrämstUtsläpp försurande ämnen,av

försurande verkanmark och Dentill försurning vatten. avav
den kanrelativt begränsad,hittills varitkvävenedfallet har men

Sverige,speciellt i södramed marken,förväntas öka i takt närmaratt
nitrat följd.ökande utflödekvävemättnad medsig ett av somen

kalkfattig vilket betyderSverigedelarBerggrunden i är attstora av
vanligt påförsurning vadkänsligare förbetydligt äränärnaturen som

kontinenten.
generellt 90svaveldioxid ochbelastningenEn del sot-stor avav
hänföras tillhälften kanSverige omkring% i södraoch i tätorter -

grad denockså i högOzonhaltenandra länder.utsläpp i styrs av
faktarutaför effekter 5:1.föroreningarlångväga transporten seav

% från andra ländertill 80kväveoxider kommerNedfallet caav
Däremoteffekt utanför Sverigesfår gränser.svenska utsläppoch

utsläpputsläpp.grad lokala Itätortsluften i hög tätorter ärpåverkas av
%bidrar med 70-80källandominerandetrafiken denfrån avsom

kolvä-partikel- ochhög andelmycketutsläpp, liksomsådana aven
luftföroreningar förutomolägenheternegativaAndrateutsläppen. av
finns lukt och nedsmuts-ozoneffekterkvävemättnad ochförsurning,

direkta effektermaterial,och vittringpåskyndad korrosionning, av
utamming.biologiskochväxtlighet
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Faktaruta5:1

Miljöskadliga emissioner från vägtrafik, lokala och regionala effekter

Reglerade kväveoxider, kolmonoxid,ämnen: total-kolväten; för dieselfordon
tillkommer partiklar; för personbilar i miljöklass 1 och 2 tillkommer enligt de
svenska reglerna: organiska NMOG;ämnen svavelhalten i drivmedel ärutom metan
reglerad.

Kväveoxider N03 samlingsnamn för de båda kvävemonoxid NOär ochgaserna
kvävedioxid N02. Mätdata vanligen till N02.omräknat NO, kan hälso-anges ge
effekter, faktaruta Hälsofarliga emissioner.se Kväveoxider bidrar också till
försurning till kväveövergödningoch kvävemättnad. de svenska kväveutsläppen år
1993 fördelar sig kväveoxider ammoniakoch 70:30. Kväveoxider spelarsom

viktig bildningenockså roll för fotokemiska oxidanter, vilken den viktigasteen av av
i dag Vägtrafikens iandel svenska kväveoxidutsläpp 43%.äranses vara ozon.
Svenska utsläpp deponeras utanför Sverige depositionenoch i vårt landmest av

80% från andra länder.kommer ca

Kolmonoxid C0 har ingen effekt i miljönden hälsoeffekter ioch någonyttre utom
fotokemiska oxidanter.mån bildning av

Kolväten HC och flyktiga organiska VOC samlingsnamnämnen forär ett stort
organiska vid förbränning iantal släpps bl.a. fordonsmotorer ochämnen utsom som

miljöeffekt sigoförbränt bränsle. Deras hänför dels till direkt hälsoskadlig-rest av en
het vissa dels vissa fotokemiska reaktivitet, bidrar tillhos ämnen, ämnens som

tillozonbildning. Aldehyder hör de fotokemiskt aktiva. Några kolväten, t.ex.mera
växthuseffekt, vägtrañk ingen tillhar källa dessa.ärmetan, stormen

SOQ-bildning vägtrafik förbränningenSvaveldüøxid från härrör från svavelhaltigtav
i dieselolja. partiklarna i dieselavgaserbränsle, främst Stor del från svavelhaltigav

dieselolja sulfat. Sulfatpartiklarnabestår kan hälsoeffekter. Svavelnedfall ärav ge
tillorsaken försurning. Vägtrafikens andel i de svavelutsläppenden svenskastörsta

2% 21%.år 1993. Sjöfarten står för relativt andel, De svenska utsläppenstorvar en
90%utanför Sverige och depositionen i vårt land tilldeponeras ärmest ca av

utländskt ursprung.

Føtokemiska oxidanter bildas sekundärt vid förekomst kväveoxider reaktivaochav
föreningar inverkanorganiska under solstrålning. Den i Sverige viktigasteav

hälsoskadligt i inverkar negativtoxidanten, 03, högre halter, på ochär växterozon
gummi Ozon bidrar tillsådana material och plast. växthuseffekten detattsom genom

bildasabsorberar strålning faktaruta globala effekter. Normalt och brytsse om ozon
cirkelgâng NO, N02 luftensned i med och förekomst reaktivasyre,en men av

påföljdkolväten bryter detta, med halten stiger. Ozonhalten i Sverigeatt av ozon
föroreningar.i hög grad den långväga Tillskott sker ävenstyrs transporten avav

omvandling kväveoxiderlokala utsläpp och kolväten.genom av av
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miljöejjfekterGlobala

5:2Faktaruta

globala effektervägtrañk,frånemissionerMiljöskadliga

i total-ingåri sig;reglerasväxthusgasernainga metanReglerade ämnen: av
i metan-enhetermängdenför total-kolvätenmätmetoden menkolväten anger

byggste-inte regleratämnen;olika ärmängdrealiteteni menmäter ozonen
reglerade.kväveoxider ärochkolvätennarna

orsakademänniskanavviktigaste deC0 denKoldioxid är antropogenaav
% de totala25vägtrafiken tillSverige bidrarIväxthusgaserna. an-avca

sinikoldioxidutsläppen ärDe svenska turkoldioxidutsläppen. catropogena
foravgörandeInternationell samverkan är attutsläpp.% världens en0,4 av

iframklimatkonventionifinns dengrunden togsuppnås,skalleffekt som
UNCEDZ-konferensen 1992.Rio årimedsamband

varitväxthuseffekt har längeOzonetsväxthuseffekten.bidrar till03Ozon
Det hartabeller.förekommanderedovisats i flertaletintedenkänd, trots att

därför harochi betydelse,storleksordningen dessuppskattavarit svårt att
Warming Poten-GlobalGWPnågonIPCC3 kvantifierafrånavståtthittills att

EU-färskochuppvärderas,betydelse bördessForskaretial. enattnuanser
koldioxid ochrangordning mellan% medtill 12bidragozonetsrapport anger

orsakarutsläpphälften deomkringförtroligenTrafiken står somavmetan.
Även ocksåSeväxthusverkan.ozonskikt harstratosfárensmarknära ozon.

effekter.regionalafaktaruta om

fordonspeciellt fråni bilavgaser,finnskolväteCH somMetan är ett som
IPCC:sbestårfrämsteftersom metan.drivs med naturgasen avnaturgas,
aktivitetermänskligafrånatmosfärentill tasmetantillskottberäkningglobala av

sammanhang kaniden störrekälla eftersominte ansestrafikavgaser upp som
försumbar.vara

ochdiesel-från bådeiförekommerdikväveoxid, N20Lustgas avgaser
trevägskata-bilar mediakttagits frånökningviss harEnfordon.bensindrivna

dålig, ocholika källorlustgasbildning från ärKännedomenlysatorer. om
storleksord-iliggakanuppskattadärför svårtrafikfrånandelen är att men

%.till 10ningen 3
Dessstratosfärisktnedockså brytaoch kanväxthuseffekthar ozon.Lustgas

i samverkaneftersombl.a. ämnetuppskatta,svårfenomeni dessa ärandel att
miljöproble-aktuellamotverkar deocksåegenskaperharandramed somgaser

men.

2 konferensFN:sDevelopment;andEnvironment omConferenceNationsUnited on
utveckling.miljö och

3 IPCC.Climate ChangePanelIntergovernmental on
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s.k.undertecknat denländer153 andramedtillsammansharSverige
ramkonventionnationernaseller Förentaklimatkonventionen om

Rioutveckling imiljö ochkonferensvid FN:sklimatförändringar om
växthus-utsläppenminskasig bl.a.förpliktarParternaår 1992. att av

ochkonventionengodkännajuni 1993beslutade iRiksdagen attgaser.
minskastrategi förfortsattförslag tillregeringenssamtidigt enantog

rskr.199293:JoU19,199293:179, bet.jfrkoldioxidutsläppen prop.
199293:361.

haltenökatverksamheter harmänniskorsorsakasUtsläpp avsom
havsytantillledasin kanvilket iatmosfären,i attväxhusgas turav

klimatzonernavanligare,alltblirklimatförhällandenstiger, extrema
dock osäkra.Sambandenvår ärm.fl. effekterförskjutaskan natur.

indirektkolmonoxid kankväveoxider ochkolväten,Föroreningar som
luftlagren.nedrei debildaklimatpåverkantillbidra att ozongenom

delarcentralaiuppstår inteoxidanter tätorternashalternahögstaDe
mycketofta idempå läsidan storalandsbygdenpå samtomutan

gränsöverskridandelångvägaföljd transporttillregioner avav
luftpaket.förorenade

luftföroreningarochHälsan5.2.2

sjukdomarförbetydelseavgörandeharLivsstilsfaktorer som canceren
Även luftföro-bidra. Dekanmiljöstörningarhjärt-kärlssjukdomar.och

till olikaupphoviförekommer tätorterbilarfrånreningar gersom
miljörelaterade räknassjukdomarde ärTilleffekter.negativa som

ochallergieruppkomsttillmedverkandeocheffekterallmäntoxiska av
jfrpåverkanochöverkänslighet, arvsmassanannancancerannan

faktaruta 5:3.
lokalmiljönpåverkarisläpps tätortluftföroreningarHur ut ensom

Enfaktorer.andrafleraberoendestorlek,utsläppetsförutomär, av
faktorerberoendesiniDetlokalklimatet. ärsådanviktig tur somär av

placeratsbyggnadernahurbyggnaderna är,topografi, hur höga osv.
löperventileradeväli ärdettamedför tätorterFörenklat manatt som

iföroreningshalter äränhöga orterdrabbasriskmindre somatt av
sådanaventilerade ärdåligtExempel pâventilerade. orterdåligt som

liknande.ochgrytordjupaiplaceradeär
ellerfordonsavgaserhälsoeffekterochmiljö-bedömerNär avman

införandetemissionsbegränsande insats, t.ex.effektenbedömer enav
intedetbränsle,alternativt ärtillövergångellerkatalysatorer ettenav

gränsvär-emissionernaregleradebetrakta deenbarttillfyllest somatt
måsteManpartiklar.ochkväveoxiderkolmonoxid,för kolväten,den

Kolväten äricke-reglerade ämnen.emissionerinkludera enäven av
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med mängd olika föreningar varierande sammansättninggrupp en av
och halter kemiska föreningar, vilket försvårar regleringav en av

föroreningvarje i Sådanaavgaskraven. förekommer iämnen avgaser
från såväl dieselolja alternativa drivmedel och bensin ochsom

måstegränsvärden bedömas efter deras hälsomässiga effekt.

Faktaruta 5:3

Hälsofarliga emissioner

Reglerade hälsofarliga emissioner

Kølväten HC samlingsbeteckning forär med hundratals olikaen en grupp
föreningar. De upphov till atmosfärskemiska reaktioner i olika graderger som
fotokemisk Vissa kolväten harmlösaär medan andra kan utgöra storasmog.
hälsorisker redan vid mycket låga halter. Farliga kolväten släpps ut som gaser
eller ånga bl.a. butadien och bensen också ibundnaeten, propan, men
partiklar t.ex. polyaromatiska kolväten, PAH.

påvisatsPartiklar har hälsomässiga effekter beroende innehålletge av
kolväten, råderdet delade meningar beträffande effekterna ochrentmen av

ikol form mikroskopiska sotpartiklar. Partiklarna kan sägastorrt av vara
bärare PAH och dessa till lungornas minstaämnentransporterar utrymmenav
alveolerna. Vissa talar partikelns hälsoeffekter sådan,rapporter om som
dvs. innehåll PAH.oavsett av

Kolmonøxid C0 dödligt giftig i tillräcklig Främst införandetär mängd. av
katalytisk avgasrening har minskat ihalterna gatumiljön, högbelastademen

parkeringsplatserpå parkeringsgarageoch kan halterna, särskilt vintertidgator,
hos med hjärt-lungsjukdomar.symptomge personer

Kvävemonoxid NO huvuddelen kväveoxidutsläppen 80-90 %är i bilav-av
Kvävemonoxid hälsomässigt relativt ofarlig omvandlas tillärgaser. men

kvävedioxid N02 med varierande hastighet relativtberoende iozonhalten
luften.

Kvävedioxid NO hälsoskadligt för människor,är växtskadande och efterger
omvandling i atmosfären upphov till försurning och övergödning mark ochav

I med höga halter NO,tätorter också korrosion beroende NO,är påvatten. av
betydande på såväl stenmaterial metaller.som

Hälsoeffekterna på människor drabbar främst allergiker astmatikeroch men
det finns misstanke NO, bidra tillskulle uppkomstävenattom av cancer.

122



BilenSOU ständigt1995:31 miljötotett

Oreglerade hälsofarliga emissioner

Pølyaromatiska kolväten PAH förekommer framför allt i dieselavgaser och
från kallstartande bensinbilar. Toxikologiska studier dieselavgasersavgaser av

carcinogena och effekter har visat samband justmed Förekomstenmutagena av
PAH. Bränslets kvalitet har visat sig inverkan pä utsläppen PAH.storge av
Byte från dieselolja MK3 till MKl kan sänkning dessa utsläpp tillge en av ca
110. Likaså har försök isoparaffmbensinmed sänkt utsläppen från bensin-ren
bilar 90 %.med

Aldehyder ingår i från alla drivmedel påtagliga iär dem frånavgaser mestmen
alkoholdrivna fordon. Av aldehyderna har formaldehyd klassats misstänktsom
carcinogen flera andra liknande effekter.antasmen ge

Alkylnüriter ingår framför allt i frän alkoholdrivna fordon och haravgaser
liknande egenskaper aldehyderna.som

Som jag redovisade i delbetänkandet Med i tankarna SOUraps
1994:64 saknas i effektstudier föroreningar frånstort väg.av
Däckslitaget hamnar på och vid våra Vägmaterialetvägar. slits
emellertid också inte minst dubbdäcksanvändningen, ochav, genom
detta blandas med däckslitaget. Vägmaterial innehåller bl.a. petro-

Årligenleumprodukter med polyaromatiska slits 450ämnen. 000 ton
vägmaterial från gummimassafvåra och 10 000vägar ton

Teknikutvecklingen har allt PAH-spridningengett renare avgaser.
från katalysatorrenad bil fem gångerär från däcken frånstörre änen

En modern lastbil kör miljöklassat bränsletung ettavgaserna. som
släpper tvâ gånger PAH från sina däck viaut än avgasröret.mer

5.2.3 Normer för luftkvalitet

Naturvårdsverket har formulerat gränsvärden för olika föroreningar i
luften. förDe gäller platser där människor regelbundet uppehåller sig
under längre tid, skolgärdar, uteplatser i anslutning till daghemt.ex.
och idrottsplatser arbetsmiljö och inomhus i ishallarevenemang
m.m.. För byggnader där människor bor och arbetar bör riktvärdena

uppfyllda vid fasad och i gatumiljön och andratrottoarervara
platser där allmänheten vistas längre tid.

4 Effekter dubbdäck. Konsekvenser ändrade bestämmelser. VTI Meddelandeav av
674. Arne Carlsson, Olle Nordström Haraldoch Perby 1992.
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WHO5:s kriteriado-baseradegränsvärdenafastställandeVid av
särskilttagits tillhänsyn1987 harfrån årluftkvalitetförkument

medochallergikerastmatiker,känsliga annanpersonersomgrupper
WHO:srevideringvill häröverkänslighet. Jag nämna att aven

pågårluftkvalitet i Europagodskallför vadriktvärden varaansessom
1996.årunderslutredovisasochnärvarandeför

riktvärdenf.d.gränsvärdengällanderedovisasnedantabellenI nu
bedömningsgr-rekommenderadesvenskaluftkvalitet i tätorterför samt
partiklarsvävandemängdtotaloch PMmför TSPunder resp.

tidsperiodgivenpercentil förMed 98partiklar.inandningsbara en
vinter-tiden. För%2överskridas högstfår ettvärdetatt avmenas

dygn.eller 488 timmardettainnebärhalvår
EG:s° ungefärunderliggergränsvärden motsva-Naturvårdsverkets

avseddahandi förstaDevägledande värden. ärochgränsvärdenrande
luftföro-orsakade vissahälsoeffekterbefolkningenskydda mot avatt

material.korrosionenminskaochreningar att av
1994vårenrekommenderademiljömedicin IMMförInstitutet

tillkvävedioxidgränsvärden förnuvarandesänkaNaturvårdsverket att
;igm34099-percentil;tgm3 l-timmesvärde100 somresp.som

i nulägetsaknaskvävemonoxidförriktvärdehalvårsvärde. För ett
föreslagitpartiklarförhar attInstitutetunderlag. äventillräckligt

pgm3 1-100 maxtillskall sänkasPMmdygnsmedelvärdet, mätt som
halvårsmedelvärdemotsvarandeoch98-percentiltimmesvärde attsom

partiklar.förugm3 införsriktvärdetill 20sänks samt att ett sura
skallriktvärdenatillställningtagitinteharNaturvårdsverket om

ändras.

5 Världshälsoorganisationen.
6 89427direktiv80779EEG ändratluftkvalitet, bl.a.direktivEG:s genomom

partiklarsvävandesvaveldioxid ochförvägledande värdenochgränsvärdenEEG om svenskaför denkvävedioxid gäller ävenförluftkvalitetsnormer85203EEGoch om
inteperioderbestämdafår underi luftenkväveoxiderförGränsvärdetluftkvaliteten.

WHO.Även utförtsarbetedetbestämmelser byggerEG:s avöverskridas. som
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luftkvalitet EG:sTabell 5:1 Naturvårdsverkets gränsvärden för gräns-
värden

Ämne Riktvärde Medelvärdestid Anmärkning
mgm3 timmar 98-percentil för halvårKolmonoxid 6 8 -
ugm3 ;tgmmtimme 200Kvävedioxid 110 l

pgm3;tgm3 13575 1 dygn
pgm3,ugm3 lAritmetiskt 5050 1 halvår medelvär-

pgm3tigm] timme 250Svaveldioxid 200 1 de
ygm3 98-percentil för halvår100 l dygn -

ingmpgm 13050 halvår1
pgmJ90 Aritmetiskt medelvär-Sot l dygn

pgm3pgmJ 25040 l halvår de
;Lgm398-percentil 130för halvår

Aritmetiskt medelvär-
de

bedömningsgrundenpartiklar följandeFör anges

ugm3 98-percentil för halvår110 l dygnTSP
pgm halvår Högsta värde50 1
pgm3100 Högsta värdePM, 1 dygn
pgm320 1 halvår Högsta värde

Riktvärde helår.for
2 vid bedömning mätvärden för partiklar.angivna rekommenderasDe värdena av

partiklar.TSP totala mängden svävande
inandningsbara partiklar.PMm

belastade platserovan tak medan PM, -värdenaTSP-värdena gäller t.ex.avser mer
gatumiljö.
3 bedömningsgrunder[MM rekommenderadeAv

luftföroreningar skalldirektivet 9272EEGEnligt genom ozonom
och Varningssystemför övervakning, informationsbyteEG:s regler

inomtröskelvärden gäller för EU.harmoniseras. Följande ozon

WHO-rekommendationer finns inte, eftersom förväntas5:2.Tabell men anges nya
1996.föreligga år

i direktiv 9272EEGförTröskelvärden ozon

pgm3Tid timmar Halt
8 110Skydd hälsaav

200vegetation 1Skydd av
6524

180lAllmänhet informeras
3601Allmänhet varnas
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till förslagKritiska nivåer för hänsynTabell 5:3. med växter,ozon
vildaECE Critical Levels, Bern, 1993, Värden för underUN Workshop växter ut-on

arbetande

maj- juli, dagsljus 5 300Grödor vete
0006 10Skog mån, hela dygnet

tid; ppb-timmar.exponering basnivån 40 ppb angiven enhetAckumulerad över

väderförhållandenastarkt tid och beroende påHalterna varierar i rum
luftföroreningar. Bakgrundshalternalångvägaoch transport avav

i Sverige och övriga Europa under demarknära har ökat senasteozon
någraNaturvårdsverket inte formuleratdecennierna. har ännu

följaför anledning skyldighetengränsvärden med attozon avm.m.
EG:s bestämmelser.

tankarna SOU 1994:64delbetänkandet Med iRedan i raps
växthuseffekten och koldioxid-dagens fokusering kringifrågasatte jag

område inomde åtgärder vidtas dettaemissionerna och att som
andrapositiva resultat det gällervägtrafiken inte får närt.ex. samma

naturliga nivåernahälsoeffekter. Skillnaden mellan demiljö- och av
effekter ofta små. Kanskeskadligaoxidanter och de nivåer ärsom ger

medstudera ozonbildningökad grad skalli satsas attatt resurserna
tillhörande problem

Luftkvaliteten förbättratshar5.3

vägtrafiksektornMiljömål för5.3. 1

miljösituationen.trafikverken årligenSedan år 1992 redovisar
nationella miljömålsinaVägverket i ävensomprövar rapporter

i Miljö-1994 har Vägverketvägtrafiken. I septembermiljömål för
totalamål för dehur riksdagen1993 redovisat uppsattarapport av
visarvägtrafiksektorn. Rapportenuppfylls det gällerutsläppen när

miljöpåverkaneffekten fattade beslutföljande redanrör omavsom
såvitt vägtrafiken.avser

förore-andel de utsläppvägtrafikens samladeVägverket avavanger
%,%, 40%, kväveoxider 40 kolvätenluft för koldioxid 27ningar till

%.% och partiklar 2%, kolmonoxid 80svaveldioxid 3
från åromfattningen utsläppenockså redovisatVägverket har av

medfortsatta utvecklingenbedömning den1980, verkets ut-av
måli förhållande till dehittills fattade beslutgångspunkt från

fram-utsläppen får ide totalaför hurriksdagen storasatt varaupp
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tiden. Beräkningarna bygger på uppgifter och antaganden bränslen,om
fordonens utrustning och bränsleförbrukning bedömningarsamt av
trañkarbetets storlek i Detätorter. framgår i diagram-prognoser som

nedan bygger också dagens förhållanden vad gällerattmen
kostnader för fordon och bränsleeffektivitet och utskrotning gamlaav
fordon inte ändras. Detta innebär enligt Vägverket förutsättningarnaatt
för prognosarbetet ändrats från föregående år och därmed skiljer sig
uppgifterna åt. Transportprognoser och emissionsfaktorer använtssom
bygger på den modell EM 94 för13 trafikarbetskalkyler Väg-som

Ävenoch transportforskningsinstitutet utarbetat. Naturvårdsverket har
rapportering7i sin utsläpp till luft försurandeöver ämnen använtav

denna kalkyl. Nedgången i fordonsförsäljningen, förändringar i
dieselbränslenas kvalitet ca %75 miljöklassernautgörs och1 2av

föregående år %50 har påverkat utfallet imot prognoserna.
Som framgår sammanställningen Vägverketsöverav prognoser
128 kan flestade miljömålen uppnås angiven tid. Enligt vad jags.

har erfarit bygger de emissionsfaktorer används inte aktuellasom
uppgifter material från år 1990 och tidigare. Situationen skulleutan
därmed kunna bättre. Detännu angelägetär ändringantas attvara en
kommer till stånd och dagsaktuella uppgifter utnyttjas i dessaatt mer
sammanhang för bättre de åtgärdsbehov kanatt motsvara som
föreligga. finnsDet också skillnader i förhållande till tidigare redovis-
ningar måluppfyllelse fastställda mål.av av

transportforskningsinstitutetVidare har Väg- och uppdrag av
Konsumentverket studerat bränsleförbrukningen hos personbilar.
Studien belyser olika scenarion där bränsleförbrukningen och därmed
utsläppet koldioxid beräknas ändras från ökning med 20 % tillav en

minskning %.med 35 Osäkerheten i beräkningarna beror bl.a. påen
utvecklingen samhällets tillväxtscenario, utvecklingenav nyaav
personbilars bränsleförbrukning, andelen biobaserade bränslen och

Årintroduktionen elbilar. 1990 vägtrafikens andelav angavs av
koldioxidutsläppen till miljoner17,3 ton.

Utsläppen9 från %bensinstationer har minskat med 40 underca
perioden muffar1988-1992. för införa s.k. förKostnaderna att
återföring bensingaser reducerathar beräknats till 10 krkgav ca

7 till luft försurande 1993;Utsläpp och Naturvårdsverket Rapportämnenvatten av -
4381.
8 personbilars genomsnittligaRapport VTI 386; Mål for bränsleförbrukning,nya

Henrik Jönsson.
9 Hur gått redovisning myndigheternas miljöarbete 9 miljömål,har det motav-

MIL 94, Naturvårdsverket Rapport 4366.
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vidtagna åtgärder skönjas5.3.2 Effekter börjarav

kraftigtSvaveldioxidutsläppen har minskat sedan mitten 1960-talet.
för kvävedioxid har inte långt varit lika positivUtvecklingen när

för år beräknades 320 000 i svenskaoch 1990 tätorteratt ca personer
för halter kvävedioxid motsvarande gällande tim-överutsattes av

överskridande riktvärdena problem årriktvärde. kan ännuettav vara
2000. införandet katalytisk avgasrening beräknas 25 000Trots av ca

fortfarande för halter överstiger riktvärdetutsattapersoner vara som
2000. dessa finns högst hälftenår Av längs det statliga vägnätet.

vidFigur 5:1. i Sverige, 1992, för kvävedioxidAntalet överexponeraspersoner som
uttryckta 98-percentil timmedelsvärdena underolika halter. Halterna är som av

vinterhalvår.

Överexponeradbefolkning
i tusental
1500

1200

900

600

300

0 v v ä ugm90 100 110 120
t i

Föreslaget Nuvarande
gränsvärde gränsvärdeav

IMM 9931 I

4366.MIL 94, Naturvårdsverket Rapportdet gått;Källa: Hur har

pgm3gränsvärdet 100miljömedicin föreslagna ärförInstitutetDet av
;rgmåfigur 90angivet i 5:1det ståralltså inte99-percentil, somsom

;igm3 98-percentil.angivetgränsvärdet 110 ärnuvarandeDet som
uppskattning gjortsRapportNaturvårdsverketsiSannolikt har aven

98-percentil.skullenivåvilken det motsvara som
skall kunnaeffektåtgärdersolikabedörrmingriktigFör att aven

luft ochihaltutsläpp,mellansambandenviktigtdetgöras är att se
kväveoxider,hjälpmedåskådligtdeposition. Det kan göras av

5:4.faktarutaSeför dessa.mätserierrelativt bradet finnseftersom

lo Miljörapport 1991.Vägverkets
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5:4Faktaruta

Sverigemiljöeffekter ii kväveutsläppensVägtrafikens andel

KvävedepositioniHalt N02 luftberäk-Utsläppsmängderna
40%60% NOGränsvärdelaborato-bas avnas

ammoniakz. Kri-3%finns;riedata;Dimension ca av
belastnings-tiskbefolkningenbekräftasäkertsvårt att

överexponeras överskrids igräns
%18delar;stora

inhemsk produk-
3tion

%40-75%70-80Lokalt
trafikstrafik från lokalfrån lokaltätorter

%75%43Regionalt
trafiksvenskfrånlandethela

432 Na4132, 1993; SCBSNV Rapport4205, 1993;1993; SNV4139,SNV Rapport
670-80795 1994; SNV60-90% bildning IVL 1311-54,lokal9202, 1992;18 SM av

60%.1994;718%3 43%°4381, . .

betydandeförbättring skettharoch partiklarBeträffande ettsot menen
exponerade för halterfortfarande överimänniskorantal ärtätorterna

miljömedicin.förInstitutetföreslagitsriktvärdende strängare avsom
delendå det tillsammansättning, störstadaghar iSotet annanen

dieseldrift.ochfrån bensin-härrör
Särskiltgaturumsproblem. ärutpräglatKolmonoxid utsattaär ett

periodvisellerlångsamttrafiken flyterdärtrañkbelastadehårt gator
harför personbilarkatalysatorinförandetMedstillastående.är av

förnyats.bilparkentaktinte iminskat,problemet somsammamen
tidigare haremissionsbidragkallstarternaskanSkälet till detta attvara

2000.vid åruppfylldaförväntaskanRiktvärdenaunderskattats. vara
VOC,organiskaflyktigavissa ämnen,kolvätencarcinogenaFör

kolvätenpolyaromatiskaochaldehyderbutadien,eten, propen,som
iutvecklingdessluftkvalitetssituationen ochkunskapenPAH är om

gjortsmätningarsporadiskaendastbristfällig eftersomsvenska tätorter
halterdock devisarföreliggerriskanalysertidigare. De att avsom

1990 medbidrakantätortsluften för årfinns iolika kolväten som
jämfört%45minskning medår.cancerfall Detta är225 caenperca

Då räknadeexponering.års1980byggdedatatidigaremed som
för kolvätengränsvärdensaknascancerfall år. I dag400med perman

H miljömål;9miljöarbetemyndigheternasredovisninggåttdet motHur har av-
4366.RapportNaturvårdsverket94MIL
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i luften. De halter föreslagits lågrisknivåer Institutet försom som av
miljömedicin överskrids troligtvis.

I det tveksamtstörre tätorter alla luftkvalitetsmålär om som
kommer klaras till år 2000. Problem kvarstår lösauppsatts att attsom

bl.a. höga halterär kvävedioxid i starkt trañkbelastade gatuavsnittav
de cancerframkallande överstiger iblandämnena gränsvärde-samt att

na.
Nybilsförsäljningen har inte heller den profil skullesom vara

önskvärd för minska luftföroreningarna i denHuratt tätorterna.
fördelar sig mellan olika bostadsorter för de privata hushållentyper av
framgår undersökning från Konsumentverket. Resultatenav en

förhållandenaavspeglar 1991.

Tabell 5:4. Fördelningen personbilar bland privata hushåll efterav nya
bostadsort 1991.

Konsumentverket 1991 Motormännens
riksförbund
1993

Bostadsort Andel Andel

Stor-Stockholm 12 15

Stor-Göteborg 12 10

Stor-Malmö 6 6
Övriga tätorter 19 14

Landsbygd 51 55

Totalt 100 100

Källa:Bilunderháll,KOV, 199293225rapport

Av undersökningen framgår bland de privata hushållen detäratt
landsbygden och övriga förtätorter dominerande andelsom svarar en
69 % nybilsägandet och därmed nybilsinköpen. Storstadsom-av
rådena enbart för knapp tredjedel nybilsinnehaven. Nyasvarar en av
personbilar i de bästa miljöklasserna har således begränsaden
marknadsandel bland de privata hushållen i de områden där det största
intresset för fordon borde föreligga. Med hänsyn till bilarattrenare
byts i genomsnitt tredje år kommer introduktionen marknadenvar

de bättre miljöklassade bilarna via de privata hushållen gåav att
långsamt.

Miljöarbetet har goda resultat på många områden. Hälso-gett
problemet på grund föroreningar i dag i Sverige inte någotär stortav
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beroroch dede finns,länder,andramångamedjämförtproblem men
föroreningarna.lokaladefrämst

förproduktutvecklingenprioritering nyaBilägarnas5:5.Tabell av
bostadsortpersonbilar efter

Lands-TätortMalmöGbgSthlmTotaltBostadsort
bygd

292827302929Säkerhet
Bränsleförb-

191916181819rukning
171718161717Avgasrening
161515151516Livslängd
11ll131312l 1Driftsäkerhet
445554Komfort
335344Prestanda

199293:25Bilunderhåll,Källa: rapport

bordeutsträckningistorstadsbilisterna större mervaraTrots att
Stockholm,både ifattatsbeslutochmiljönden sämremedvetna om

dessaibilägarnamiljözoner görinföraMalmöochGöteborg attom
landet.övrigaibilisternaprioritering änannorlundaingenområden

förbättradtillbidragvägtrafikensUppgifter5.3.3 enom
luftkvalitet saknas

föreställ-domineratsharmiljöpåverkanvägtrafikens avDebatten om
skärptasuccessivttillkoppladeutsläppsminskningarningar om

pånedlagtshararbeteliteMycketfordon.antalochgränsvärden
vällovligförhållandena ävenfaktiskadeundersökningar enomav

Naturvårdsver-liksom1993MiljörapportiVägverketgjortsansats av
miljöarbetemyndigheternasredovisninggåttdethari Hurket av-

inteuppgiftgivetvisDetta4366. är sommiljömål; Rapport9 enmot
ändå i detvillJagdeluppdrag.dettaförinomkan göras ramen

förbaraintebetydelseharfaktorernågrapåvisaföljande som
uppgift förangelägen attsådant ävenutredningsuppdraget utan ensom

minskadefattas,besluti de t.ex.osäkerheten omminska som
luftkvaliteten.påeffektpåtaglighaft någonfordonenfrånemissioner

påverkatpersonbilarpåavgasreningenkatalytiskadenharHur
bilar,bland förorenarefördelningenluftkvaliteten Hur ut somser

exempel.någramigLåtarbetsfordonocharbetsredskap ge
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beräkninglän har gjortoch BohusGöteborgsLänsstyrelsen i aven
Göteborgsregionenför bl.a.reduktionerförväntadeemissionerna och

5:1-4.stapeldiagrammentransportslag,samtligagällerdetnär se
redovisning iluftkvalitetenSCB:s överjämförelse har ävenSom

5:1-3.med diagramlagtstätorter

iorganiska ämnenflyktigaUtsläpp av
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frånhämtadegrund för ärtillliggerUppgifter prognosernasom
vägtrafikFörmiljörapporter.trafikverkensNaturvårdsverket samt

miljöklasstillhörår 1996fr.o.m.säljsfordonallaantas att somnya
tillhör2000fr.o.m. årsäljspersonbilarallaeller 2 ochl att somnya

personbilarförbränsleförbrukningengenomsnittligamiljöklass Den
medsuccessivtäldre bilar ersätts%med 4minskar nyare.attgenom

ökningeventuellvidsmåbâtarocharbetsfordonFör att avantas en
så utsläppengradmotsvarandeiutsläppenminskar atttrafikarbetet

inkluderarvilket intesjötrafik,övrigFörungefär konstanta.antas vara
territorialvattensvenskttransportsträckanendast gällerfärjor, som
koldioxidförkonstantatonkmutsläppen är utom somattantas per

energikrävandeäldreutfasning%10medminska avantas genom
utsläppdvs.LTO-cykeln,den s.k.endastluftfart räknasFörfartyg.

iinteegentligenutsläppen ärhöjd. Hur vet700under manstoram
utsläppsförändringantagitshar häremissionerflygetsdag. För samma
antagandeinnebärbl.a. attnationellt. Vilket ettregionalt omsom

årefterteknik skerpassagerarbeläggning ellerförändringingen av
2010.år2000 till

frånhårtlandetdel ärtill den utsatthörGöteborgsregionen somav
luftföroreningartransporteradebåde långvägabelastningssynpunkt av

be-Skulle detransportslag.samtligafrånemissionerlokalaoch
landetförallmängiltighetlänsstyrelsenvid ägagjortsräkningar som
andraåtgärderangivna motdevisar atthelhet prognosernaovansom

miljövinster.betydandeskullevägtrafikentransportslag än ge

saknasmiljömålSektorspecifika5.3.4

ömâlmiljsektorsspecifikanärvarandeförsaknastransportsektornInom
tilläggs-har iklimatkommitténochTrafik-transportslag.för resp.

ochför-utredauppdragfått ibl.a.1994:18 attdirektiv Dir.
transportområdetförmiljömålsektorsspecifika samtmednackdelar

bådearbetetförmiljömålanpassadetidsmässigttillförslaglämna
sikt.och långkort

svenskaför den rapporte-underlagsrapportenhar iNaturvårdsverket
för olikautsläppsinventeringarredovisatklimatkonventionentillringen
framtagitsharredovisasdärmaterialluftföroreningar. Det ursom

ochjordbruk-industri-,energi-,avseendestatistikenofficielladen
officielladenocksåkonstateras attskogsområden. I rapporten
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rapport tilltill Sverigesunderlagallatäckerutsläppsstatistiken inte
dikväve-utsläppuppgifterfrämstklimatkonventionen. Det är avom

kolmonoxid saknas.ochoxid, metan som
gradenmål ochredovisningarbrist i olikagenomgåendeEn avav

harDetosäkerheter.medbehäftadedemåluppfyllelse ärär storaatt
för bedömaunderlagfå framsvårtvaritutredningsarbetet attunder att

Miljöanpassningenkostnadseffektiva.åtgärdervilka är mest avsom
mångabeaktatidigareredovisatjagmåstetransportsektorn som

ellerendastinriktasmiljöhänsynenfinnsRisken ettmiljöhot. motatt
åtgärdsprogramsuboptimeraderesultera ikanfåtal miljöhotett som

i slutändan.kostnaderdärmed högreoch
utsläppenolikakvalitetsuppgifter för deredovisningpåKraven av

till följdochåtagandeninternationellavåraföljdtillbådehar ökat av
och vadutsläppsreduktionerytterligaremellanmarginalen somattav

minskar.motortekniknuvarandemedtekniskt möjligtär
målkvantifieradevilkaosäkerhetocksåråderDet somstor om

deregistersaknas överi Sverige. Detmiljöarbetetförgäller ett
måldelskompliceras ärProblembildenmiljömålen.nationella somav
reduktion,vissmätbara,kvantitativtochtidsangivna procentst.ex. en

luftföroreningarinriktningskaraktärmål attdels är sommer avsom
gränsvärdenNaturvårdsverketsöverskridaskallintei tätorter

saknarinte sällanmålenangivnadekommerTill dettariktvärden. att
fåytterligareförsvårarvilketutgångsläget attuppgifter enom

åtgärderytterligarevilkauppfylls ochmålenhuruppfattning somom
liggerJämförelseåretmålen.nå deförvidtasbehövakan uppsattaatt

årför beslutettill grundliggerBasåretbeslutsåret.föreofta långt som
1980.kväveemissionerreducerade är1988 om

miljölångsiktigt hållbarförStyrmedel5.4 en

dagdet iinnebärtrafikområdetsektorsmål inom attAvsaknaden ettav
vägtrafiksektorninombegränsningenhurinte går t.ex.storatt ange

Väg-måldefinieradeförsiktigtrelativtredanMenskall somvara.
tillförhållandeiutsläppvägtrafikenshar gjort prövaverket attgenom

till-bakgrundmiljömål förutsätternationella mot avuppsatta -
frånstyrinsatserytterligareutsläppför sektornsgängliga prognoser -

godaharpolitikskall utformavi i dagsida. Om somstatens en
utsläppen näst-konstanthålla ävenåtminstoneförutsättningar att

13 utveck-ochförDelegationenklimatdelegationen;NUTEK;SNV; prognos-
transportsektorn.inomlingsverksamhet
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Frågan ärkraftfulla insatser.betydligtdecennium krävsföljande mer
utsläpps-ytterligareföråtgärdernakostnadseffektivade mestom

andrainomellervägtrafiksektornfinna inomstårreduktioner att
transportslag.

bestämda skatternationellt ärandraDrivmedelsbeskattning och
miljöstör-reduceraförtrubbiga instrumentganskaviktiga attmen

meddieseloljormiljöklassningentill harningar. Detta trots av
genomslagsnabbtmycketfåttstyrmedelekonomiskatillhörande ett

beskatt-varierasvårtskälpraktiskamarknaden. Det t.ex.är attav
ochstyrka ivarierande tätortermiljöeffekternastillmed hänsynningen

frågablirDetmellan olikalandsbygd, tätorter etc. genom-om
kostnadsansvaret.fastställaform förnågonsnittsberäkningar i att

mångfacetterade.miljöpåverkanform äreffekterna iDe externa av
dennärasåde liggaeffekt börskall bästastyrmedelFör att

påslaggenerelltmöjligt. Ettmotverkaseffekt skall somsom
trafikvolymenpåverkarluftföroreningargrundbensinskatten av

ochutvecklabiltillverkarnaknappast motorerlederdet attmen
ochkväveoxiderutsläppensänkerreningsutrustning t.ex.avsom
för-differentieringstyrmedeldirektkolväten. Ett avsom enmer

ellermiljöprestandatillhänsynfordon medförsäljningsskatten ennya
till sådanincitamentstarkarereglering kansuccessivt skärpt ge

fr.o.m.infördesfordonmiljöklassningenSedanteknikutveckling. av
personbilarmiljöklassadeandelenharmodeller1993 års

framgår% vilket32till drygtuppgick den1994För årökat. av
5:5.diagrammet

Andel miljöklass 2 nyregistrerade15:5 o. avDiagram
personbilar

W
40I 32.1°o35

30

A 20.5%25
amg-i

20 lfMKZE
411.0°n

1992 1993
up-dec
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utsläpps-antagandenförefaller deutvecklingdennaFortsätter om
interedovisadede tidigaregjorts iminskningar prognosernasom
intehar däremotutvecklingpositiva1-4. Sammaorimliga diagram

enbartså längefinnsfordon. Härdet gäller ännuskett när tunga
5.6.jfr diagrammarknadentillgängliga pâ3-fordonmiljöklass

5:6Diagram

Nyregistrerade
lastbilar över 3,5

ton

COC

11939 1990 1991 1992 1993

JJASOND
aearprajuuluektoe
nbrsil nilgp vc
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trafikregler,områdesavgifter,bestämdakan lokaltliknandePå sätt
buller-svårttrafiken idämpamiljöprestandafordonenskrav osv.

effektivt änområden på sättföroreningsbelastadestörda och ett mer
Föravgifter.ochbestämda skatternationellti attförändringar

lokalkaneffektivtmiljöeffekter sättlokalainternalisera ett en
behövas.prissättning

miljöpro-transportsektornsför begränsaHittillsvarande arbete att
detinte minstvisarDethaft smalt angreppssätt. ut-harblem ett

klimatkommit-ochför Trafik-inombedrivsredningsarbete ramensom
avgasemissionerfordonenstillkoncentrationenliksomarbeteténs som

kommit iocksåBullerfrågan harinnebär.för bilarmiljöklassystemet
någonimiljöfaktortrafikenbuller från ärskymundan att somtrots en

i allmänhetharUtgångspunktenmänniskor.allaberörform nästan
Ettåtgärder.tekniskaenbartlösaskanproblemenvarit att genom

kostnadseffektivitet närtill dåligledariskerarsådant angreppssätt att
miljömålen.angivnadesuccessivt klaraförbyggs attutsystemen

trafiksä-faktorerandraocksåberörs t.ex.Miljöanpassningen somav
vilketsäkerhetsutrustningökadblir följdenbilarkerhet. Tyngre enav

späderdärmedbränsleförbrukningökadmedföri sin somtur en
koldioxidutsläppen.

minskaskepnadnuvarande är ägnat ut-i sin attMiljöklassystemet
ochhälsamänniskorseffektdirektmedkortlivadesläppen gaserav

imedfråga innan systemetviktigEn tasekosystemen. parametrarnya
miljöproblemenviökar. Lösertotaltstyreffektdess genomär settom

Vilkaproblemvarjeförellerinstrument separatagemensamtett
deså precistdefinieraskanreglerade attde ämnenafaktorer utöver nu

hellerbör inteKontrollmetodernamiljöklassystemihanteraskan ett
komplicerade.alltförvara
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vidareutvecklat miljöklassystem för6 Ett
bilar

sammanfattningförslagbedömningar och iMina

svenska hand-begränsning detMedlemskapet innebär aven
detbilavgasomrádet. Utöverdet gällerlingsutrymmet när an-

kapitel kommer iföreslagits i 4passningsbehov näraensom
blir obligatoriskagenerations kravEG:sframtid nästaattgenom

avgasnivåer för såväl lättabeslutoch ytterligare tungasomom
lagstiftningen.behöva införas i den svenskafordon att

svenska miljöklass-flera miljöklasser i detBehovet ellertreav
inteemellertid för dynamiken ikvarstår systemetattsystemet

för påverkaMiljöklassningen skall användasförlorad.skall att
styrmedelmiljöpåverkan. Andraprestandarelateradefordonens

mobilitet,villbehövs transportsystemetsmotstyraom man
trestegsmodellpådrivande såSverige börutveckling attetc. vara

införs i EG.även
använda försäljnings-förbör också verkaSverige rättenatt att

sådanatill omfattautvidgasstyrmedel ävenskatten attsom
införa.land kan viljamiljöklasserfrivilliga ettsom

flexiblare användningmedgerBilavgaslagens bestämmelser en
få till-miljöklassinplaceringMöjligheten vidhittills.än att en

till inomspetsteknologilösningar börsiggodogöra tas vara
tillgodoräknakan fåtillverkaremiljöklassystemet attgenom en

Naturvårdsver-innebär.valda teknikenmiljöfördelar densig de
alternativa förslag till hurframfå i uppdragket bör att ta en

för bilav-utformas inomflexibilitet skall kunnastörre ramen
bestämmelser.gaslagens

luftföroreningar. Ett poängbe-lösa citykärnansstadsbil kanEn
fordon förföroreningar kan innebäraför olikaräkningssystem att

Sverige bör drivaför sitt ändamål.bättretrafik i tätorter anpassas
stadsbilsmark-för skapastadsbil inom EGfrågan att enom en

nad.

141



för bilarmiüöklassystemvidareutvecklarEtt 1995:31SOU

miljöklassystemet.införas ibör inteåtervinningskoefficientEn
faller inombilindustrinkretsloppsanpassamedArbetet att ramen
producentansvaretFaller intearbete.Kretsloppsdelegationensför

iåtervinningskoefñcient övervägasväl börbilindustrinför ut en
miljöklassystemet.

fordon mins-frånbullerstörningarviktigt miljökravEtt är att
de olika klassernaför ibör utnyttjasMiljöklassystemetkar. att
tillverkarenskulleHärigenom görasbullerkrav.föra in även

bullerkraven.uppfyllerfordon intefalli detansvarig även ett
från Väg-förasföreskriftsrättenbör överföljd häravSom en

Naturvårdsverket.verket till
knapptuppgå tillårligenSverige beräknasiAntalet kallstarter

effekt och minimeramaximaluppnåmiljarder. För ut-3 att
måste dess arbets-avgasreningenkatalytiskamed densläppen

kan lösamontering motorvärmarepåskyndas. Entemperatur av
Även minskar. Motorvär-bränsleförbrukningenproblem.detta

ochfordonsutrustningeniobligatoriskt kravbör ettvaramare
sammanhang.internationellasida ifrån svenskdrivasbör

åtgärdervidareBehov6.1 av

regelverkanpassning till EG:sfortsattEn6.1.1

bilav-anpassningbehovetgenomgångenhar vidJag avav enav
detkonstateraföregående kunnati detbestämmelser attgaslagens
ochsvenskadetuppbyggnadengheter mellanskil j akti systemetfinns av
ochmiljöklasserantaletgäller bl.a.regler. DetmotsvarandeEG:s

skall kunnaför detvillkortillhörandemedtillverkaransvaret att
Vidare harskattelättnader.användabegränsningenutkrävas, liksom att

amerikanskadeallt väsentligt199495 iårsskiftetfram tilli Sverige
deSverige. Genomivarit gällandebilavgasområdetreglerna på

kapitelilämnatjagbilavgasförordningenändringar iförslag till som
avgasrenings-typgodkärmande förEG-regler förnuvarande4 bör

svenskai deninförlivadeoch komponenterdelarsystem, anses
lagstiftningen.

jaghartillverkaransvaretochmiljöklassergäller antaletdetNär
förhandlingsresultatetbakgrundbl.a.bedömningen,gjort den mot av

omedelbartintemedlemskapetmiljöfrågorna,1993decemberi attom
ställningstagandeMittområdena.nämndaförändring depåkallar en

inteutesluterhållbarhetskravenochtillverkaransvaretfrågai om
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behovet anpassning till eventuella EG-regler dessa skulleav en om
avvika från det svenska systemet.

Såsom gemenskapens ordning för avgaskrav uppbyggd skerär en
successiv infasning obligatoriska krav saknar motsvarighetav som en
i bilavgaslagstiftningen. Förutsatt den angivna tidsplanen iatt
direktiven håller kommer dagens obligatoriska krav i miljöklass 3
fr.o.m. juli 1996, då inte längre kunna tillämpas på lätta fordon.nya
EG:s i dag frivilliga 1996-krav kommer då bli obligatoriska ochatt
därmed behöva ändra miljöklasstillhörighet. De till juli 1996 fastlagda
2000-kraven skall enligt EG:s ordning vid det tillfället komma att
betecknas miljöklass 2. För fordon blir kraven i direktiventunganya
91542 nivå B obligatoriska från den 1 oktober 1996 i fråga om
avgasemissioner med förskjutning. För skalltunga motorersamma nya
nivå B gälla redan från den oktober1 1995. illustrerasDetta kan
följande sätt.

Kravnivåer inom EG och i Sverige

Obligatorisk Frivillig

År Sverige EU EU Sverige

2004 BAT BAT

2000 Mkl EU 2000 BAT BAT

1996 Mk2 9412 EU 2000 Mkl

1994 Mk3 91441 9412 Mk2
p

För lätta lastfordon innebär förslaget skärpta avgaskrav för dennaom
fordonskategori kommissionen lagt fram i december 1994 medsom
ikraftträdande för den januari 1996 förl och fordon denmotortypernya nya

januari 1997,1 de svenska kraven i miljöklass 2 behöver tillatt anpassas
dessa gränsvärden beslut föreligger.härom avvaktannär I härpå bör de
nuvarande kraven kunna behållas.

särskilda överenskommelsenDen i slutakten i fråga svensktettom
bibehållande det partikelkravet för fordon medsträngare tungaav en
motorstyrka under 85 kW kommer behöva till de förslagatt anpassas som
kommissionen fram i december 1994 COM94 559. EG-kravenlagt är

förslaget nuvarande svenska reglerna.enligt inte lika långtgående desom
9297EEGDe beslutade inte ikraftträdda bullerkraven i direktivännumen

blir obligatoriska från den 1 oktober 1996.
Det föreligger således fortsatt till kommandebehov anpassningett av en

EG-krav. börDen ske reglerna för miljöklasserna och 2 för3attgenom
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nästareglermotsvarande närmed EG:sfordon ersättsochpersonbilar tunga
möjlighetenupphörSamtidigt attbeslutade.gränsvärden ärgenerations

miljöklassifordonförliksomkrav,för dessa tungaskattelättnaderanvända

dettaförutsättermiljöklasser att nyahaframöverSkall vi treäven
vidikraftträdandemedmiljöklass l sammaförformulerasmåsteavgaskrav

svenskai detkontinuiteten systemet.upprätthållaförtidpunkt att
miljöklasserminstbehovha treframövertidlång ettatt avVi kommer en

miljöklas-Anpassningenförlorad.skallidynamiken avinte systemetom
möjlighetenintemeningminenligtpåverkarbilavgaskravEG:stillsystemet

ellerbibehållakravgenerationsoch nästaårs krav1996sidanvidatt av
1990inledningsfasenlklasser.flera avelleriindelningenutvidga tre

därindelning idiskuterades steg,treEES-avtaletförhandlingarna enom
tvåde nästamedanobligatoriska kraven,deskulleminiminivån motsvara

ländermöjligt fördetför göra somhärutöverinnehålla krav attskullestegen
bakgrundbörSverigeavgaskrav. mot avtillämpa strängareönskadeså att

inompådrivandetrestegsmodellbehovetgällerdet varanärmitt synsätt enav
utveckling.sådanståndtillförunionen att en

skallmiljöklassystemetövervägaingår dessutomuppdrag att ommittI
långtgåendemycketmedfordonförflera klasserellermedkompletteras en

nuvarandeenligt detdieseloljaellerbensinmeddrivsinte sommiljökrav som
AttO.ocheller0,5beteckningenerhållakommaskulle attsystemet

väckts,alternativstadsbilsärskild är annatett somförkravintroducera en
MVEG.bilavgasgruppkommissionensinomäven

åtgärdervidareBehov6.1.2 av

detharinfördesförebildamerikanskeftermiljöklassystemetSedan
avgasreningpåkravutveckling strängareskettövrigt motiäven en

NärEU.inomutvecklingenminstintevisarDetinternationellt.
naturligtemellertid attdetinfördesmiljöklassermed varsystemet

förebild, ävenbestämmelsernaamerikanskademed somdemutforma
hellerKalifornien. Inteiårs krav1994vidvaldedå stannaattmanom

elfordon.förmiljöklasssärskildbehovföreliggadetansågs enav
inneboendesighar iEG:samerikanska endet systemetSåväl som

såkändaskallavgaskravframtidaMålsättningen varaärdynamik. att
användasskall kunnastyrmedeloch somförvägmöjligt i attlångt som

kraven.deuppfyllerförtidibilarintroduktion nyatillleder somaven
åläggstillverkarevarjeutvecklat attdetta synsättUSA genomI är mer

sinandelprocentuellvissikraven avdefasa insuccessivt ennyaatt
betalamåstedettauppfyllerintetillverkareDenproduktion. som

regler.särskildaenligtbestämsbötesbelopp som
såteknikdrivande sättuppfattasamerikanska systemetDet som

ochteknikkänduppnåeligtvad är genomkraven sätts mot somatt
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några exempel. Biltill-serieproduktion. Låt miginte finns iännu ge
år eller däröverförsäljningsvolym 35 000 bilarmedverkare peren

%erbjuda minst 2 bilarskall fr.o.m. år 1998 motsvararav nya som
EmissionEmission Vehicle och ZEV-kraven ZeroUltra LowULEV

År % nybilsför-andel 102003 skall dennaVehicle. utgöra av
säljningen.

fyraårsintervaller deti ungefärhar skärpts successivtEG:s regler -
anpassningen skerför lätta fordongäller för såväl tunga mensom -

drivadärför intekänd teknik. De sättmot sammaanses
förmed utforma kravendrivkoncept. Arbetetutvecklingen attnyaav

pågår.sekelbörjan nästaav
kanför revisionen miljöklassernaVägledande vara:av

och påskyndarsäkerställerfinna lösningarinriktning att0 som
befintligaförbättringmiljöklassade bilargod omsättning avaven

styrmedel;

minskade kväveox-för ytterligaremed prioritetutveckla systemet°
kolväte-specifikafordon, lägresärskilt frånidutsläpp tunga-

utsläppoch lägrebullernivåer,partikelutsläpp, lägreoch av
koldioxid;

ändamål, nämligenanvändas förmiljöklasser skall avsett0
bör vidaremiljöpåverkan. Detprestandarelateradefordonens tas

Andrauppkommer.miljöskadliga faktorernahur dehänsyn till
mobilitet,villstyrmedel behövs transportsystemetsstyraom man

utveckling osv.

miljöpres-bilenssammanhangfaktor i dettaväsentlig ärEn att oavsett
miljövän-denbilen ärhanteringen avgörtanda detär meromsomav

inte.lig eller

i föringåSkall andra6.2 systemettparametrar
miljöklassning

utnyttjas förflexibilitet börBilavgaslagens6.2.1

spetsteknologilösningar

miljöklassernautformningenlämpligastedenkunnaFör avgöraatt
avgasreningförmöjlighetertekniskanödvändigt diskuteradet avär att

och bullerKoldioxidområdet.utvecklingsmöjligheterochbilarna
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återstår diskussionenmiljöproblem behandla, liksomär attsom om
uppnå miljöpolitiskmöjliga och lämpliga styrmedel för bättreatt en

styrning.
miljöi Trafik och framhållitNaturvårdsverket har rapporten att ett

miljösynpunkt vidareutvecklat miljöklassystem dessutomfrån ärsom
gångbart bör innehålla följande:internationellt

bilen helhet. börKlassindelningen bör premiera Detsom vara-
förfå tillgodogöra sig spetsteknologilösningar vissmöjligt att en

avgiftsdifferentieringen kan sedan samhälletGenomparameter.
vill premiera särskilt. Ett sådantvälja vilka parametrar man

teknikdrivande traditionelltflexibelt bör verka än ettsystem mer
för olika fixerade.där gränsvärdena ärparametrarsystem

och andra i dag icke regleradebör C02Det övervägas om-
föroreningar skall ingå.

reglerade föroreningar.gränsvärden för i dagSkärpta-

avdunstningskontroll börSkärpt övervägas.-

flexiblareredan enligt min meningBilavgaslagens 2 § medger ena
teknik-för få tillgodogöra siganvändning miljöklassystemet attav

skalltillfordonsområdet. Enligt förarbetena lagensprång inom
ellerväsentligt utsläppfordon har lägremiljöklass 2 somsomavse

Vadhållbarhet.fråga avgasreningssystemetsuppfyller högre krav i om
fordons-variera för olikamed väsentligt lägre utsläpp kanavsessom

endastutsläppenkan tillräckligtkategorier. Det attt.ex. envara av
förväsentligt mindre enligt minimikraven,förorening är än att ett

väsentligt lägre utsläpp.fordon allmänt skall ha Miljöklasssett anses
uppfyller särskilt högaomfatta fordon dessutom kravskalll som

eller till följd sina lågabeträffande hållbarhet avgasutsläppavsom
bulleremissioner särskilt lämpade för användning ieller låga är

tätortstrafik.
få tillgodogöra sigvid miljöklassinplaceringMöjligheten att en

för miljöklassyste-spetsteknologilösningar bör till inomtas vara ramen
tillgodoräknatillverkare vid typgodkännande kanattmet genom en

Sådana fordontekniken innebär. börsig de miljöfördelar den valda
miljöklass jag börhänföras till 1 anser vara en gemensamsom

l Miljö 93;miljö; till aktionsprogrammet RapportTrafik och Underlagsrapport
4205.
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fordon frontlinjen. kopplaför ligger i Genomnämnare attsom en
miljöklass för elbilarbokstavsbeteckning till Al öppnasetc.,t.ex.

flexiblaremöjligheten till användning miljöklassystemet. Jagen av
återkommer förslag till hur bränsleförbruknings-i kapitel 7 med en

miljöklassystemet, liksom jag ikoefficient skall kunna läggas in i att
ochkapitel 8 lämnar förslag till miljöklassinplacering el-en av

hybridbilar.
har inte varit möjligt inom den tidsram och deDet resurser som

stått till förfogande för denna del mitt uppdrag kunnanärmareattav
fåutforma detaljerat förslag. Naturvårdsverket bör därför iett mer

skullefram alternativa förslag till hur förordningenuppdrag att ta
flexibilitet inom förkunna utformas med hänsyn till större ramen

bilavgaslagens bestämmelser.

luftföroreningar6.2.2 stadsbil citykärnansEn kan lösa

kärnorDe problem främst förknippas med bilar och ärtätorterssom
flera trängsel. kan svårtbl.a. avgasemissioner, buller och Det attvara

så komplex tillåtgärderna, eftersom problemställningenprioritera är
bensindrivna bilarsin Katalysatorutrustningen påkaraktär. renar

Dieselfordon framstår därför alltmeravgasemissionerna påtagligt. som
till utsläpp.dominerande källaen

fortfarande närmiljöproblem,Nya renare kan trots attmotorer ge
för fordon.för kväveoxider och partiklar skärptsgränsvärdena tunga

fåttdieselfordon inom olika branscherDetta har användare av
Ofta betydande investering-och själv söka lösningar till. haracceptera

upplevelsemässigtavgasreningsanläggningar fåtti göras rentar som
Åtgärder kan reducera utsläppentillfredsställande resultat.gett ett som

från dieselfordon därför ha hög prioritet.bör en
faktorer. välfrån fordon påverkas flera olika EttEmissioner av

optimerats för detsammakomponerat bränsle i motor gersomen
avgasfilter nedbringarmed hjälp katalysatorer ochavgaser som av

lastbilar har defarliga utsläpp till minimum. Bussar och senasteett
åren för komma till medefterutrustats med rättaattavgasrenare

grundnärmiljöproblemen. Formella krav saknas mätnormenattav
närmiljö-och gränsvärdet fokuserar det verkliga problemet,

flexiblare bilavgaslagens reglerhälsoeffekter. Genom användning av
till körningmiljöklassindelningen kan detta behov koppladom

tillgodoses.
uppnårealistisk definition stadsbil kanEn väg atten vara en

tätortsluft.bättreen
Federation for and Environment T EEuropean Transport som
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har ibilistorganisationerförparaplyorganisation gröna ettär en
miljöklassifi-tilljuli 1993Classification SchemeFive Starförslag

ingå iskallföljandebilarcering parametrarattansett ennyaav
bedömning.

COgbränsleförbrukningkoldioxidutsläpp av
avgasemissionerskadligautsläpp av

bulleremissioner
säkerhetbilens

materialåtervinnamöjlighet att

Enskala 1-5.iåsättsövrigaGränsvärden jämte poängparametrar en
medelvärdeindustrinsegenskapprestanda förbil motsvararresp.vars

fårpercentil 5delen 20 poäng.5ztetillhör den bästaoch bili somen
modellenaktuella 1får denmed 5egenskap belönas poängvarjeNär

egenskaperna utsläppföranvändasmetod skullestjärna. Denna av
bedömningoch buller. Föremissionerkoldioxidbränsleförbrukning,

bådametod. dessaFöråtervinning tillämpasochsäkerhet annanenav
frågeformulärstandardiseratpåtillverkarensliggeregenskaper ettsvar

till grund.
förmed undantagharutredningeniNaturvårdsverkets expert

isäkerhettill bilenshänsyn parametrar.angett stort samma
påställasbör kravstadskärnatrafikerarbilar attFör ensom

bör enligtkravdessaområdet. Etttrafikeralämpligtfordonet är att av
transportbehovoptimerad för detmotornbilenmening ärmin attvara

kritiserats20 årendeunderStadsbussar hartäckas.skall senastesom
gällandeuppfylltdåliga,miljömässigtför att motorernatrotsatt vara
exempelandradistributionsfordon i ärSopbilar och tätorterlagkrav.

enligtgränsvärdenanärmiljöproblem,fordon skapar trots attsom
typgodkännande.vidinnehållsavgascertifikatgällande

därtätortsfordon,speciella lättainföra kravkanEn väg attvara
understigainte fårvikteffektförhållandenaccelerationsprestanda eller

bränsleför-bilenskoppling tillalternativvisst tal. Ett ärannatett en
provning enligtvidemissionernapåeffekterna ettbrukning och

ingåskulle kunnaiförekommandevanligt tätorterkörmönster ärsom
diskuteras inomerfaritjag harEnligt vadstadsbilsklassificering.i en

kravspecifikationlanseras2000-kravenkommandei de ävenEG att en
stadsbilar.försärskilt

kanmiljöegenskaperolikaklassninguppläggningmöjligEn avav en
de olikamellansammanvägningsfaktorerutforma vissaattvara
fordonensåfaktorerkombineradärigenomochmiljöklassernä att

harjfr figur l. Detanvändningsområdeför sittbättre kan anpassas
fordonförpoängberäkningssystemsådanttankarfunnits tungaettom
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luftföroreningarcitykärnansförsöka lösaavsiktTyskland. Ibl.a.i att
Ettproblem.specifikadessarelation tilliställasfordonkravenbör
förlämnaför sig kunnaskulle i utrymmepoängberäkningmedsystem

tätortsfordonen.förlösningflexiblareen

bilarmiljöpåverkanmiljöklassningförMatris6:1Figur avav

BullerKoldioxidAvgasuts-Fordonsgrupp
läpp

xPersonbilar xx

xlastbilarLätta xx

xbilarTunga x
bussar xxvarav

xArbetsmaskiner x

Småmotorer x

tillförslagutarbetadesaknar ut-områdendevisarParentes som
potential.finnsdetdärmiljöklasser,vecklade men

stadsbilsklassificeringståndfå tillförsjälvtsigDet attsäger att en
därförsvenska. Det ärdenänmarknad störreärkrävs somen

förgränsvärdenAcceptablastandarderinternationellaangeläget tas.att
bör vägledande.stadskärnoriför färdbullersåväl avrasomavgaser

kravnivâer förspeciellafrågandrivaEUdärför inombörSverige om
tätortsfordon.

föroreningarOreglerade6.3

måsteområdeföreningaroreglerade ärs.k. ett somUtsläpp av
miljöpåverkanochhälso-hakanDessa storuppmärksammas enmer.

bränslenalternativautbudetmedtaktmängd. Iliteni attredan aven
dagiexempelSomanalyseras.ämnenmåsteökar även nya

toluenaldehyder,butadien,1,3bensen,kanutsläpporeglerade nämnas
intekolväten ärdelfångasVissa menämnen avensomupposv.

arbetarerfaritharjagvadEnligtregleradesärskilt metan.som
förorening-dessaförhälsoindexframmedNaturvårdsverket ettatt ta

bilavgas-europeiskadeisaknasmätmetoderochGränsvärdenar.
analysförenhetligtvikt systemDetbestämmelserna. är ettattstorav

hälsoef-ochmiljö-negativaundvikaförfastställsdessa ämnen attav
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fekter.
På detta område liksom andra USA föregångsland.är Därett

gäller särskilda gränsvärden för vissa dessa föreningar, t.ex.av
aldehyder för lågemissionsfordon. KalifornienI har i lågemissionskra-

förgränsvärdet kolväten i relation till ingående specifikasattsven
komponenters förekomst och reaktivitet i syfte reglera bildandetatt av
oxidanter. Bland de ingår kan alkoholer, aldehy-ämnen nämnassom
der förBegreppet kolväten kan utvecklas relatera avgaskravenattosv.

till hälsoeffekten viktig närmiljöfräga. Analysmeto-närmare ärsom en
der och gränsvärden för vissa de uppräknade finnsämnenaav nu

Ävenintagna i de amerikanska avgasbestämmelserna. i de svenska
avgasbestämmelserna finns för formalde-mätmetoder och gränsvärden
hyd och olika kolväteföreningar enligt denuppmättatyper av
amerikanska provmetoden. Huruvida dessa analysmetoder direktär
överförbara till de provningar utförs enligt europeiskadensom
körcykeln måste undersökas. Likaså måste utvärdering förgöras atten
fastställa eventuella gränsvärden den europeiska körcykelnnär
används. Ett sådant arbete bör inledas Naturvårdsverket börsnarast.
därför i uppdrag utreda dessa frågeställningar. Härvid bör detatt
material från olika provserier finns tillgängligt vid Motortest-som

kunna utnyttjas. Gränsvärden och hälsoindex för oregleradecenter
föroreningar bör angelägen uppgift driva i det europeiskaattvara en
miljösamarbetet.

Återvinningskoefñcient6.4 i miljöklassnings-
systemet

6.4.1 Miljöanpassad produktutveckling

Som flera möjliga i vidareutvecklat miljöklassys-parametrar etten av
för bilar har återvinningskoefficient förts fram. Genomtem atten

återvinna från bilar, finnsmaterialet det goda möjligheter påtagligtatt
miljöbelastningen produceradminska enhet samtidigtper som

mängden avfall minskar.
Under decennierna har miljöfrågorna stadigt ökat ide senaste

företag.betydelse för många Att miljöanpassad produktutveckling blir
allt viktigare för företagens möjligheter konkurrera såväl på denatt

blirinhemska internationella marknaden alltmer betydelsefullt.som
Miljömärkning har blivit profilerings- och marknadsargumentett
för enskilda företag, också inom hela branscher. takt medI attmen
miljöproblemen ändrar karaktär har begrepp effektivnya som
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vunnitlivscykelanalyser och kretsloppåtervinning,resurshushållning,
i miljöpolitiken.insteg

principer föri olika beslut lagt fastsedan år 1975Riksdagen har
avfall, återvinning och omhändertagande,förproducenternas ansvar

principenkretsloppspropositionen 199293:180 därhäri inbegripet
jfr 199293: 180, bet. 199293:Jmaterialflöden lades fastslutna o-om

ingår hänvisningar till tidigare1992932334, varirskr.U14, även
tillkalladesKretsloppsdelegation l993:AMriksdagsbeslut. En

hösten 1993.
kretsloppshantering.möjligheter lösa sinbransch har unikaVarje att

material ochbestår många olikaproduktkomplexBilar är avsomen
förutsättning för kretslopps-funktioner. Enmed olikakomponenter en

stånd både detteknikutveckling kommer tillanpassning närär att en
långutvecklats underdeproduktion. Bilar hargäller konstruktion och

tidförst underdeproduktionsledet. Dettid hänsyn till ärutan senare
beaktats.detta harsom

uppgiftderashar statsmakterna uttalatFrån svensk sida är attatt
deregelsystem inom vilketmål riktlinjer skapa detoch samt attange

ordning innebärhar verka. Dettaolika aktörerna är attatt en som
hand självmant utformar och tillämparföretagen i första system som

målen.leder till de uppsatta

Bilomrâdets avfallsproblem6.4.2

ettårligtSverige leder tillfordon år iskrotade lätta200 000 per
huvudsakligen deponeras.i dag50 000avfallstillskott ton somca

frånbilskrotbilskrotsavfall från fordon,tillkommerHärutöver tunga
huvud-Avfallet bestårtillverkningen.skrotspill frånverkstäder och

underredsmassa ochfärg ochgummi, glas, textil,plast,sakligen av
såvälåren till följdunder de tiovolymmässigt ökathar attsenaste av

och övrigahar ökat. Järnfordonsvikternaplastandelen i bilarna som
gradtillfredsställandei dag iåtervinnsmetaller 150 000 ton ur

förser privatpersonerauktoriserade skrotarenätverkbilvraken. Ett av
skrotbilarreservdelar tillmedoch verkstäder runttas omvara ursom

värdefullskrotbilarbildelaråteranvändningi landet. Denna gerurav
bilarvid skrotningrutinernaskärpningresursbesparing. En avav

sådanaavtappningdemontering ochgällerbehövs dock vad av
till miljö-skrotbilarna kan ledavätskorochkomponenter somur

kylarglykol,för avtappningled. Rutinernaproblem i avsenare
med demonte-i likhetförbättrasoch andra oljor behöverspillolja t.ex.

andraochkvicksilverkomponenteroljefilter, miljöfarligaring av
förbätt-förädlingsledetmaterial. Ioch ärmiljöstörande komponenter

151



för bilarvidareutvecklar miljöklassystemEtt 1995:31SOU

innehåll miljöfarligafragmenteringsresternas ämnenkontrollrad avav
önskvärd.

icke-metaller skrotbilaråtervinnamaterielltMöjligheterna till att ur
konstruktions-förberettsmed de bilari taktkommer öka attatt som

Identitetsmärkningblir allt vanligare. störreför dettamässigt av
exempelmodellåret 1989bilfabrikat frånantal ärplastdetaljer i ettett

konstruktionsstadiet hänsyn tillredanmeddetta. Arbetet taatt
intensiñeras. Vid valresursbesparingåtervinning börbehovet avav

till möjligheternahänsynbilproduktionen börtillmaterial atttas
miljöbelastningen underminskaochändligaminska uttag resurserav

uttalade riktlinjernakretsloppspropositionenilivscykel. Debilens hela
fysisktekonomiskt ochbilaroch importörertillverkareatt avgeom

miljömässigtåtervinnsskrotbilarsörja förför ettattattansvar
miljöanpassadför stimulerai riktningriktigt rättsätt är attett steg

bilar.tillverkningdesign och av
medbidrar inteskrotningssystemsvenskaUppbyggnaden dagensav

konstruktionåtervinningsanpassadavfallssnál ochförincitament av
komponentmärkningdemonteringunderlättaförbilar eller att genom

demonteringsanvisningar.och

Ätervinningsstrategier inom EU6.4.3

europeiska biltillverkareandrabilföretagensvenskaSåväl de som
ökad återvinnings-förochframarbetar med systematt ta enprogram

åter-till högrebilindustrins initiativförfordon. Målengrad enav
förslagitsstrategii densittvinningsgrad har av ensomursprung

EGZ.arbetsgrupp inom

återvinningsstrategiEG-förslag till
handskalluttjänta bilaringår allastrateginden föreslagnal tasatt om

följandeenligt

uttjänta% materialet i alla85skall minstfrån år 2002senast av-
%angivna 75återvinninghand förbilar mottas nuom

deponiavfallsmängden tillfårfr.o.m. år 2002modellerför nya-
lOuppgå tillinteenergiutvinning änförbränningeller utan mer

fordonets viktbaserad% modell,per

2 EndEG-kommissionen Strategy fortillöverlämnatarbetsgruppFörslag från en -
Vehicles.of Life

152



bilarförmiljöklassystemvidareutvecklarEtt1995:31SOU

% år95återvinningsgradlångsiktiggällerbilarallaför en-
2015.

övervakningsorganinrätta1995skall årMedlemsländerna ett som
strategin. Rapporterupplagdadenefterlevnadenfölja omskall av

år.kommissionentillställasskall vartannatutvecklingen

Frankrike
franskadenRenaultPSA,Citroen samtPeugeotFrankrike harI -

höjafranskamedavtal attslutit statenåtervinningsindustrin omett
strategimed arbetsgruppensenlighetiåtervinningsgraden

Nederländerna
bilindustrinmedindustrikoalitionhar somNederländernaI en

personbilar.återvinningförupprättathuvudmän avett program
skettharDettaEU-förslaget.långtgående änhäriMålsättningen är mer

förbränningskillnadviktig ärEnstatsmakterna. attmedsamförståndi
tillNederländernaiåtervinningräknasinteenergiutvinningmed som

intesåledesingårochEG-direktivgällandeidefinitionenskillnad mot
medåtervinnasskallMaterialbilar.återvinningföri programmet av

årmiljöanpassat sätt senaståteranvändaseller ettviktprocent86
2000.

behövsår10inledningsvis cadetocksåNederländerna attanser
omhändertagandetmiljöanpassadedetfinansiering avcentral aven

250återvinningsavgiftintroduceradesDärför omskrotbilar. en
producentansvaretdå1995,januariden 1frånguldenholländska

skallåtervinningsverksamhetförbetalaskanbidrag utgäller. De som
hosåtervinningsarbetenlönsammaickebekostahuvudsakligen nya

användningsområden.utvecklaDetbildemonteringarna. nyaanses

Återvinning Sverigeifordon6.4.4 av

förarbetebranschgemensamt attinitieratharBilindustriföreningen ett
omhän-förmiljöanpassatframtida systemförramverkfram ettettta

övergångsfasentillhänsynfordon ävenuttjänta tardertagande somav
framtidaoch system.skrotningssystemetnuvarandedetmellan

in-återvinningsfrågor,ihelhetssyntillhänsynRamverket tar en
föråtervinningsmöjlighetertekniskaochharmoniseringternationell

10Paris3 Agreement,FrameworkFrankrike.Attachéer;TekniskaSverigesKälla:
strategi.1993mars
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olika material. Löpande kontakter under arbetet har skett med
från Kretsloppdelegationen, Statens naturvårdsverk,representanter

Sveriges Bilskrotares Riksförbund, Stena Bilfragmentering AB,
Gotthard Nilsson AB, Plastkretsen, Svensk Däckåtervinning AB och
Motorbranschens Riksförbund.

Ramverket ansluter i till EU:s strategi. Den svenska bilindu-stort
strin åtar sig dessutom huvudansvaret för det i Sverige medatt
medverkan flera olika intressenter byggs organisationav upp en som

insamlar uttjänta bilar och hand dem miljöanpassat sätttar ettom
och med resurshushållning. Biltillverkarestörre och importörer skall
vidare åta sig ekonomisktett ansvar.

Avsikten biltillverkarna och importörernaär avtalar medatt
auktoriserade bildemonterare i sin samarbetar med företagtursom

återvinner materialet i de skrotade bilarna.som
Systemet för bilar med högstär 3,5 totalvikt ochavsett tons

miljöanpassningen införs gradvis. Så småningom bilindustrinsnär
helt genomfört kommer normalutrustadeär bilar kunnasystern att

lämnas in kostnadsfritt, från 1998 års modell.senast

Ny skrotningsfond
Bilindustrin sig i detväntar får skrotbilarna såatt systemet ettnya

värde siste får betalt för sin bil.ägaren Detta kan dock tidstort att ta
och till dess bilindustrin införa fondsystem. Bilindustri-ett egetavser
föreningen föreslår det skall läggas avgift varje bil.att en ny
Avgiften skall till fonden för täcka kostnaderna föratt senare
hanteringen bilen gång har tjänatnär Den ekonomiska ochut.en
juridiska utformningen fonderna utreds för närvarande i samarbeteav
med Kretsloppsdelegationen.

överväganden6.4.5

Det saknas tillräckligt förunderlag utarbeta koefficient. Föratt en
närvarande sker snabb utveckling inom detta forskningsområdeen
såväl i Sverige utomlands.som

Många gånger fattas utifrånbeslut relativt kortsiktigt perspektiv.ett
Genom föreslagnadet ramverket har bilindustrin övergått till ett mer
långsiktigt tänkande. Det också exempelär ett att staten genom
långsiktiga spelregler kan undvika detaljreglering skulle bli falletsom

återvinningskoefficient fördes in i miljöklassystemet för bilarom en
i nuläget.

Det kan emellertid inte uteslutas det i framtid kan bliatt en
nödvändigt med föreskrifter bilbranschens för återtagnings-om ansvar
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faller väluttjänta fordon inteoch hanteringssystem utsystemetomav
Skulle bli fallet bör dettilltänkta konstruktion. dettai sin övervägas

miljöklassningssystemet.âtervinningskoefñcient skall införas iom en
föreslå underKretsloppsdelegationen kommerstrategiDen attsom

lämpligt underlag.1995 bör härvid kunna utgöra ettmars

inombuller6.5 Avgaser och systemsamma

bullerkällor.huvudsak från två skilda DetVägtrafikbuller härrör i ena
andra det ljudoch kraftöverföring, och denfordonetsär motor som

Fordonensmellan däck och vägbana.vid kontaktenuppkommer
internationellautrustning regleras till deltekniska stor genom

regelverk.
utrustningbeskaffenhet ochfordon gäller kravFör somnya

del länderi och ide flesta länderna Europatillämpas även enav av
utarbetats ECE.finns i reglementenutanför Europa. Kraven avsom
med eller imotsvarighet i EG-direktivenhärav har sinFlera samma

och komponen-innehåll. krav för olikaliknande De systemstort anger
trafiksäkerhetenutformade främst i syfte höjafordonet ochi är attter

fordon ingår.miljökraven föri fordonet, ävenmen
fordonskungörel-särskilt och i Sverige ifrån fordon reglerasBuller

för certifie-detomfattas därmed inte1972:595. Det systemavsen
debilavgaslagstiftningen. Genomfinns ioch kontrollring som

uppdelninghargäller för avgasutsläppennationella särkrav avensom
skiljer sigskett. Principerna i Sverigemyndighetsansvaretdet centrala

föreskrivande myndighetbuller där Vägverketvad gäller är --
föreskrivandeNaturvårdsverketdäroch luftföroreningar är-

vid inträdet i EU.ordning har inte ändratsmyndighet. Denna
jfrfordon minskarbullerstörningar frånmiljökravviktigtEtt är att

Buller1993942402.199394:JoU31, rskr.l99394t2l5, bet.prop.
och däralla människorberörden miljöfaktor nästanär ex-som

människor. Detvägtrafiken berör i särklass flestfrånponeringen vore
inomanvändsfördel det kontrollsystemmin meningenligt somen om

fastställa och kontrollerakunde utnyttjas förbilavgasområdet helt att
tillämpas förordningfrån fordon. Denemissionerna tungasom

kunna tillämpasbuller skullel-fordon med avseendemiljöklass
för begränsa deutformatnybilsförsäljningen. Dettahela är attsystem
fulla påför detoch läggaadministrativa insatserna ansvaretatt

fallansvarig i dekan tillverkarenHärigenom äventillverkaren. göras
uppfylla bullerkraven.visar sigfordon inteett

omfattandebuller uppfattasSverigeinte bara iDet är ettsomsom
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befolkningen förberäknas 16 %miljöproblem. I EU utsattaav vara
huvudsakliga källorna buller frånbullernivåer på 65 dBA. De är väg-

Grönbok miljön i EURluftfartstrafik. I kommissionensoch tätortom
besvärande alla miljöför-buller den12902 EN äratt mest avanges

trafikökning i kommeroreningar och de kommande årens tätorternaatt
ytterligare.förvärra bullerproblemetatt

i sin lydelse i direktivdirektiv 70l57EEGEG:s bullerkrav
också enligtkraft den oktober 1996. Det9297EEG träder i l är

motorfordon iskattelättnader fördirektivet möjligt införaatt som
Även förhållande talar föruppfyller års bullerkrav. dettaförtid 1996

omfattas bilavgaslagstift-föreskrifter buller i sin helhet böratt avom
för hela nybilsparkenskattelättnader användasningen. Härigenom kan

fordonen.och inte i dag enbart de tungasom
i kommandeinföra regler tillverkaransvar deEG överväger att om

redovisat deför fordon. Jag har i avsnitt 3.3ZOOO-kraven lätta system
finns i Finland och Nederländernaför tillverkaransvar samtsom

Även i sin utformning delvis kanhållbarhetskontrollen. dessaom
saknas viktiga delar sanktionervid det svenskaliknas systemet som

svenskaErfarenheterna detåterkallande fordonsmodeller.och avav
det gäller återkallelsemycket godaoch amerikanska är närsystemen

därför fordonsåtgärdande fordon i bruk. Jagoch att ettanserav
avgasemissioner-gäller förbulleregenskaper motsvarande sätt som

böroch hållbarhetskrav. Dettabör omfattas tillverkaransvarna av
generations bullerkrav.från svensk sida i utformningendrivas nästaav

skick blir alltmer betydelse-sådan ordning innebär fordonensEn att
eftersätta underhållet ellerbilägarna intefullt och ställer krav på att

deockså viktigt videnskilda fordonet. Detförändra det är att
ljuddämpandebesiktningarna kontrolleraåterkommande att t.ex.

fordonen harmotorrumsavskärmning inte plockats bort, att en
med minst likvärdigljuddämpareoriginalljuddämpare eller annan

godkändförsedda med däckdämpning och de är typ.att av
teknikutvecklingssynpunkt och medFrån kostnadseffektivitets- och

dens.k. lean production harledtiderna år, vidtanke 4-5
år5 miljökravför introduceratill behövsnedbringats 2-3 attsom

beträffande reduktionerfördel kravenfordon skulle det avvara en om
hänsyn tilltillverkarna skall kunnaolika utsläpp sker samlat. För taatt

från sidasammanhang bör svenskviktiga miljöfaktorer idessa ett
ochbehandlas parallellt medoch bullerkravdrivas att gemen-avgas-

skullefordons miljökravhelhetssynikraftträdande. Ensamt

4 substainability.miljShandlingsprogram. TowardsEGzs femte
5 1994.Automotive News, 5 Decembernr
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fordonsparkochtillsnabbare bidrasannolikt tystare genomen renare
för dei beslutetsvensk sida börsamordning. Frånsådan manen

verka förfordongäller lätta ochbåde vadkommande kraven atttunga
artikeli de s.k. 4-därför återspeglasinförs. börordning Desådanen

avgasområdet.såväl buller-kommande beslutförkraven som

framtidenobligatorisk ibör6.6 Motorvärmare vara

respektiveEmissioner vid kall6.6.1 motorvann

denberoende påföroreningar ärolika mängderbil släpperEn ut om
inverkan.också vissharOmgivningenskall eller temperatur envarm.

Även uppnåtemperaturberoende. Förbränsleförbrukningen är att
katalytiskamed denminimera utsläppeneffekt ochmaximal avgas-
snabbt tända ochfå katalysatornviktdetreningen är attstor attav

från MotortestcenterEnarbetstemperatur.tillkomma rätt rapportupp
inkopplad 1,5-2på9001 pekar motorvärmare ärMTC att om en
detta-7°Cvidtimmar startmotsvararyttertemperatur en avaven

visar påAndra resultat+20°C.vid yttertemperaturmotorn caen
efter l+20°C blirvid motortemperatur caatt varmencaen

3-4-7°C krävsmedan vidkörning,kilometers temperaturen
utsläppsnivåer.lågatillför kommakörningkilometers att ner

projekt° utvecklaarbete medför ECE:sinomI attett ramen
provmetod ochhuvudsyftet framfordonför lättamiljökrav är att ta

bestämmelse omkringeuropeiskförgränsvärden gemensamen ny
harochi projektetñnansiärernasekelskiftet. Sverige är provenen av

dessa harMerpartenBilprovningens Motortestcenter.utförts avav
olika körmönster.dels medolikadels vidskett temperaturer,
stadskörning kan belysasvid utprägladinverkanKallstartens en

+22C och-7°C, delsutförts vid delsPrövningen harföljande.enligt
europeisk körcykel.modifieradmed en

° EuropeanConditions; Considerations forCold AmbientEmission InExhaust an
MTC;Erlandsson,Laurikko, VTT; LennartJuhani1995.SAE-paperTest Procedure.

SNV.Reino Abrahamsson,
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Miljö- Prov- 1:a km 2:a km Landsvägs-
Cklass gkm gkm körning gkmtemp

CO HC CO HC CO HC

Mk3 +22 21,0 2,6 0,16 0,07 0,12 0,02

Mkl +22 6,2 1,2 0,25 0,05 0,80 0,25

Mk3 -7 123,1 15,7 11,0 1,38

Mkl -7 42,9 5,6 3,6 0,43

Jag vill här de provade bilarna inte någotnämna statistisktutgöratt
säkerställt korrekt material. Miljöklass l-bilarna från tvådeär
motorfamiljer hittills godkänts i denna klass 1995-01-01.som
Miljöklass 3-bilarna består fyra fordon från motorfamiljerav som

den avgasrenande teknik används i bilar fr.0.m.representerar som
1993 års modeller. provadeDe miljöklass och 3-fordonen inteär
heller modelltyp.av samma

Ovanstående tabell visar de skillnader i utsläpp uppkom vidsom
Syftetprovningen. med välja olika miljöklasser utrönaatt attvar om

förhållandet mellan utsläppen från provningarna vid de olika tempera-
lika, oberoende miljöklass. Skillnaden i mellanutsläppturerna var av

de båda miljöklasserna vid kallstart. Om olika miljöklassmotorerär
i identiska bilar borde de ha uppvisat utsläppsnivåermonteras samma

blivithar Som framgårnär sammanställningenmotorn genomvarrn. av
skillnaderna mellan och kallemissioner faktor 6 iärovan varm- en

båda fallen. Miljöklass uppvisar dock för1 avsevärd lägre nivåen
utsläppen kolmonoxid och kolväten.av

förstaUtsläppen under de kilometrarna kan avhjälpas genom en
förvärmning Här finns det två lösningar motorvär-motorerna.av en

halvt eldriven eller värmeackumulator, kalladpopulärtmare, en
supertermos.

Det kan under den första kilometerns körningvärt att notera attvara
med miljöklass 3-bil utsläppet kolmonoxid CO 123 gkmären av

bilen vid -7°C. Jämfört utsläppetmed 12 gkm frånnär startas - -
uppvärmd sommardag det 000 gånger1 vidär störremotoren en ca

den kalla och lika under mellanärtemperaturen stort som en resa
Stockholm-Göteborg med antalett stopp.
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vänneackumulatorMontering eller6.6.2 motorvärmareav
emissionemasänker

miljarderberäknas antalet kallstarter uppgå till 2,7I Sverige perca
år7. avgasreningAllteftersom fler bilar katalytiskmedutrustas

ökardärmedvid körning med ochminskar utsläppen motoren vann
Hälften allaandelen släpps vid kallstarter. starterut avavgaser som

avstånd. Ensamband med resmål ligger mindre kmsker i 5änsom
kortare km.fjärdedel alla bilresor 2,5änärav

snabbaremontering innebärEn motorvärmare att motornav
bränsleför-Härigenom minskarkommer i arbetstemperatur.rättupp

% och därmedFinland den ha sjunkit med 20brukningen; i uppges
Även videmissioner skerminskar koldioxidutsläppen. övriga som

Miljökom-reduceras från Skandiaskallstarten Iavsevärt. rapporten
körning med ochmission âr 1991 konstateras att motoren varm

%. % allföroreningarna med 95-99 Ca 90katalysator reducerar av
kolväte bildas i samband med kallstarter ochkolmonoxid och av

%. användning kankväveoxiderna 50-70 Genom motorvärmareav
%.kolmonoxid, och kolväteutsläppen reduceras med ytterligare 80

denfordon medSamtliga kan motorvärmare, oavsettutrustas en
föranvändslösningen på avgasreningen och bränslettekniska som

kupévärmaremeddrivningen. Kombineras motorvännaren en
kallisfria vidantal fördelar dels hållstillkommer att rutorett

dels komforten ökar.väderlek, att
utförtbekräftas demundersökningar MotortestcenterDessa av som

reducerasuppdrag. Avgasemissionerna skulle kunnapå ECE:s
används vid kallstarter vidpåtagligt motorvärmare yttertemperatu-om

elektrisktill 15-20°C. Kostnaden för motorvärmareenrer upp
kr. Förtill 10 000kr och bensineldaduppgår till 2 000 enen caca

kr.värmeackumulator uppgår den till 8 000ca
kostnadenberäknaochverifiera miljömässiga vinsternadeFör att

utföras.ytterligaredockför reduktionen uttryckt i krkg behöver prov
iföreträdesvisdet,sammanhangtill bekymmer i dettaEn källa är att

saknasparkeringshusiparkeringsplatser ochlandsändan, påden södra
min meningenligtkrävsför användning Deteluttag motorvännare.av

användning motorvär-uppnå ökadförsamlat agerande attett aven
mare.

i utredningenKonsumentverketsuppgift frånEnligt representant
Naturvårdsverket,beståendeprojektgruppbildaverket att avenavser

7 resvaneundersökning.SCB:sMotormännens riksförbund baserat
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NUTEK,Vägverket,Bilprovning, Motortestcenter,SvenskAB
ochBilindustriförbundetKraftverksföreningen,Elverksföreningen,

syfta tillskallarbeteKommunförbundet. Gruppens atteventuellt
ökad in-uppnådelsförkravspecifikationåstadkomma att enen

kravdelsanvändning motorvärmare,ocheluttag attstallation avav
medskall motorvärma-bilartillverkarepåskall ställas utrustasatt nya

tillriktadeinformationskampanjeraktuellt medblikan detVidarere.
bränsleförbruk-miljön,föreffekternapositivadeallmänheten om

från Konsument-Initiativetanvändningen.ekonomin vidochningen
stöd.alltförtjänarochlovvärtverket är

finnsbilens kylsystemiackumulera värmenklararSystem attsom
undervärrneenergi änackumulerakan tremarknaden. De mer

påtagliginnebär-30°C. Detnärhetenividdagar entemperaturer av
bränsleförbruk-liksomkallstarter,videmissionernareduktion avav

Medvänneackumulatorn.s.k.fungerar den%. Så10medningen ca
snabbtsåsnabbt,mycket atthjälp härav värms manmotorn upp

kostnadennärvarandeFör ärkallstarter.talakanknappast caom
hög.förbedömtsbiltillverkaresvenskaoch harkr8 000 varaav

montering iobligatoriskvidmarkantsänkaskunnaPriset torde en
medhängerproblemYtterligarebilar.serietillverkade ett sammansom

tillvärmeackumulator kanutrymmesbehovet. Enackumulatorer är
bilar harieftermonteras stort motorrum.bara ettföljd härav som

kallstarterantalet ärreducerasökaför miljönVinsterna attgenom
miljöstrategi böreffektivEn attbetydande.framgått varasom

uppvärmningtill snabbarelederproduktutvecklingstimulera somen
syresondochsåväl katalysator motor.avsvalningoch långsam somav

MISTRA° skulleiforskningmiljöstrategiskförmedelDe avsattssom
utvecklingsarbete.sådantanvändas förkunna ett

sådanaställningslutgiltigmöjligtdetdärefterFörst är att ta om
subventionerförtjänardärmedochfördelarmiljömässigabränslen har

miljöklassinplacering.form bättrei enav

8 teknikutvecklingsverket.Närings- och
9 forskning.miljöstrategiskforStiftelsen

160



för bilarmiljöklassystemvidareutvecklarEtt1995:31SOU

viktigareverklig trafik alltibeteendeFordonens6.7

betydelseKörcykelns6.7.1

kriteriermångamiljöhänsynfordonproduktutveckling ärVid ett avav
skallT.ex.tillgodoses.skallomfattningmindreelleri större ensom
utsläpp,med lågaenergieffektivitetprestanda ochkombinerabilmotor

tillförlitlighet.och höglågt buller
vårinverkanolikaökarkunskapen ämnenstakt medI att om

förbränningsmotordärefter. Enkravenmästeoch miljöhälsa anpassas
sintidenutvecklar helaMotortillverkaremaskin.kompliceradär en

marknadenskilda kravuppfylla deskallbättredenprodukt för somatt
hosutveckling kanexempel denna närrmas attSomden.ställer

periodenunderSverigesålts ipersonbilengenomsnittligaden som
lS-procentigmed% starkareblivit 40har1970--1990 motorn en

påPriset8 %.medi viktoch ökatbensinförbrukningensänkning av
period.% undermed 26ökatrealtbilen har samma

gällerdetbetydelse dåväsentlig attutseende harKörcykelns en
visstvarit denuppfattningenHittills har att ettutsläppen.karakterisera

påkörsbilenöverskridasfårinte närgränsvärdeutsläppmaximerat
körcykel. Genomtal kallardagligtvi iDetangivetföreskrifter sätt.i

itillämpasprovmetodövertagit denhar vii EUmedlemskapet som
europeiskakörning undertypiskochEuropa representera enansessom
ursprungli-Sverigekörcykel ianvändesTidigareförhållanden. somen

välvissa,utföras underocksåskallProveti USA.framtagengen var
försökavaritharMålsättningenförhållanden. attspecificerade

genomsnitt.påkörningvid vägförhållandena ettsettefterlikna somen
deberäknasemissionerfaktiskabilarnasintesiglåterDessvärre ur

ochAvgas-fordonet.enskildadetgäller förcertifieringsdata som
bestämmasuppfattningenligt minmåstebulleremissioner genom

trafiksituationen.verkligadenåterspeglarbättreprovmetoder som

empirisk1990; En10 1970personbilsmarknadenpersonbilar ochNyaJohansson, -
Göteborgsinstitutionen,NationalekonomiskaC-uppsatssvenska data,studie med

1992.universitet
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effektiv för6.7.2 En provmetod utvecklade föravgaskrav
angelägenärmotorertunga

skillnader mätmetoder mellanDet råder i olika komponenter. vidEn
certifieringstillfället godkänd kan komma uppfattasmotor att som

dåemissionsmässigt oacceptabel den befinner sig i trafiken.
det gäller bedömning bromsar bromsarna,När iutsätts motsatsav

vid avgasprovning, för i dettill maximalnärmastemotorn en
uppfyller fastställdabelastning för de de kraven. Dettaatt prova om

inte fallet vid certiñeringen avgasreningsutrustningen.är av
Verkliga emissioner avviker från emissioner enligt denuppmätta

trafikkörcykeln. Fordonets emissioner i verklig beror på hurantagna
påverkas lastförhållanden, något varierar betydligtmotorn av som

fordonstyper och trafikslag. därtillmellan olika Lägg motorteknikatt
och bränslen emissionsmässigt olika förgenerationer dessareagerar

annorlunda lastförhållanden i den körcykeln. Jämförelserän antagna
emissionsprestanda bör därför i transient körcykel, dvs.göras enav

förkörcykel simulerar verklig väglast fordonet i fråga. Dettaen som
fordon chassidynamometerkan enbart med rullandegöras ett

landsväg, busscykel-prov.t.ex.
provning det avgasrenande borde därför enligt minEn systemetav

där belastasmening innehålla bättresättett moment motorn ett som
faktiska användningsområdena för kunna konstaterademotsvarar att

körförhâllandenvid inte överskrider deävenatt extremamotorn
fastställda gränsvärdena för emissionerna. sig självtDet säger att ett

för föroreningar måste utifrångränsvärde utsläppen dessasättasav
förutsättningar. introducera dessa tankegångar i Europaperspek-Att ett
tiv skulle sannolikt bidra till bättre överensstämmelse mellan ställdaen

faktiska utsläpp.avgaskrav och
omfattande arbete pågår sedan lång tid tillbaka förEtt utvecklaatt

avgasrening för kunna meningsfullaFör sättatunga motorer. att upp
avgaskrav måste först och främst ha provmetod med bl.a.man en en
körcykel relevant, dvs. representativ för verkligaär ärsom som
förhållanden och därmed kan fungera förverkligt verktygettsom som
design med goda miljöegenskaper i trafik. gickUSAävenmotorerav
år 1985 ifrån den körcykel används i Sverige och EU i dag.som
Storbritannien beslutade redan på 1980-talet det nödvändigtatt var

i likhet med den amerikanska innehållermed provmetoden som
verkliga transienta eller dynamiska körförlopp. Sådana saknas i vår

metod.nuvarande
de s.k. artikel förI direktivet 91542EEG har i 4-kraven angetts

först främstkravnivå i EU det angeläget ochär övernästa att att se
omfattande arbete i involverarprovmetoden. Det Europaär ett som
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Österrike.Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland ochländer som
föreliggapågått antal år och resultatetArbetet har redan väntasett

tidigast hösten 1995. Storbritannien och Tyskland har genom om-
förslag påfattande karteringar och modelleringsarbete konstruerat
omfattandeför vidare utprovning. baseras på detkörcykler Dessa

från undersökningar verkliga körmönster.material bilarstungaav
körcykelförslag innehåller del sådana transienterDessa storen somav

finns i amerikanska körcyklen. sådan metod skulleden En represente-
väsentlig utveckling den nuvarande körcykeln.ra en av

bidragit medSverige lägger vikt vid detta arbete. Vi har ettstor
från prövningaromfattande underlag Dettamotorer. engagemang

körcyklernafortsätta år 1995 vid utvärderingenkommer underatt av
effektivnaturligtvisantal olika Körcykeln skallmotortyper.ett vara

både reglerade föroreningarnaför kontroll låga utsläpp deav nuav
inte reglerade. Den skalloch flera viktiga föroreningar ännu ärsom

föroch olika dicselsystemkunna användas med alla motortekniker
användningkan förekomma, liksom vidtunga motorer avsom

alternativa bränslen.
förslagTillverkarna i deltar i projektet, derasEuropa är enmen

modifiering den nuvarande körcykeln.av
huruvida provmetodenInledande försök har påbörjats för utrönaatt

finns marknaden. I dennatillämpbar deär motorer som
påkommerutvärdering deltar Sverige. Ett attmotorer provaspar

Naturvårdsverket.uppdragMotortestcenter av

Bilen i framtiden6.8

bilområdet6.8.1 Europeiska aktiviteter

förEuropeiska bättre miljöenprogram
för fram vetenskapligaInom bedrivs omfattandeEU att taett program

policy och lagardata och bidrag till utvecklingenanalyser ett avsom
för luftkvalitet.EU:s

bilindustrinkommissionen inbjödProgrammet initierades somav
transportsektorn.oljeindustrin åtgärder inomoch diskuteraatt

industri, miljö, XIIKommissionen DG III XIrepresenteras av
bilindustrin ACEAforskning och utveckling och XVII energi, av

Association oljeindustrinAutomobile Manufacturers ochEuropean
Myndig-Association.EUROPIA European Petroleum Industryav

ingårfrån länder omfattas EES-avtalethetsrepresentanter de som av
i arbetsgrupper.
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luftföroreningssituationen.bedöma nulägetförstaEtt är attsteg av
luftkvalitetenjämförelseomfattaskallBedömningen mot nuaven

inventeringliksommöjligaframtidenoch igällande avennonner,
ochföroreningarenskildakopplakunnaemissioner förolika att

emissionskällor.
åtgärder.beslutadeeffekten redanutvärderaandraEtt är attsteg av

föremissionsgränsersådana åtgärder kanexempel nänmasBland
ozonnedbrytandeemissionerförbränningsanläggningar,stora av

Dessa begräns-fordonsemissioner.begränsningarochsubstanser av
emissionernaochteknisk utvecklingavanceradtilllettningar har en

trafikom-Påfår ökat genomslag.åtgärdernamedi taktreduceras att
resultat%reduceras med 75emissionernaberäknasrådet avsom

beslutade åtgärder.genomförda ellerredan
luftkvalitetverkligframräknadluftkvalitetsnormer ochJämförelse av
problem.återståendeomfattningenidentifiera2000 kommerår att av

kunnamöjligheterdefinieras defassistaochtredjeI som ansesen
Hitkostnadseffektivadet sättet.problemåterstående mestlösa

beröråtgärderavgaskrav, ävenskärptaenbart utanräknas inte som
inkluderaråtgärdertrañkrelateradeMöjligaanläggningar.fasta

fordonunderhållochinspektion samttrañkstyrning,dessutom av
bättre körsätt.

framdelprojekt tarstörreligger ävenI ett somprogrammet
avgasemissioner ochregleringförtill grundkan liggaunderlag avsom

genomförsdelprojektetförInombränslespecifikationer. caramen
såvälfordon,ochbränslenmed olikaemissionsmätningar0002

effekternakunskapenökafördieseldrivna,bensin- avatt omsom
Resultatetemissionerna.bränslenochavancerade avmotorer

skärpningarnakommandedeinställtsiktetharprojektet av
Denfordon.2000 för lättaoch årår 1999 föravgaskraven, nyatunga

juni 1996.i2000 beräknasför årlagstiftningen antas
iutformasavgaskravenkommandetill deunderlagenFörutom att

svenskdärochGroupEmissionVehicleMVEG Motors.k.den en
detär förekommernågotsedanNaturvårdsverket deltarfrån enexpert

någotregi sättkommissionensi tangeraraktiviteterandrarad som
bilkonstruktion,behandlarforskningsområdenVissavårt område.

ochtrañkplaneringemissionsproblem,ochavgasreningsfrågor
Typbe-och COST.DRIVEövervakning, t.ex. programmensom

generaldirek-underhocgruppsärskild adisiktningsfrågor hanteras en
förunderlagmedArbeteIII.marknaden DGinre ettför dentoratet

särskiltdåochbulleravgivningfordonensmedtillkomma rättaatt
NOISE.ERGApågår indäckvägbanebullret
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bilarnadeförmarknaden renasteUSA6.8.2 största--

i kampenviktigt inslag motfordonför ärdrivkonceptNya ett
avgaskrav,förfederaltdelsharUSAluftföroreningarna. systemett

detadministrerasfederalaDetKalifornien.idels avstatenett
EPAProtection AgencyEnvironmentalnaturvårdsverketamerikanska

Kalifornien,Kalifornien. Iförallaprincip förigälleroch utomstater
medtillkomma rättaansträngningarnadecennier letti flera attsom

tidigtinsågmiljö,ochhälsaeffekteroch dessavgasproblemen man
dåtänkeringrediens. Jagviktigt attlågemissionsfordonatt var en

olikamedemissionskraveninstegvis fasaramerikanskadet systemet
för körningfordonutvecklingendrivasyftenivåer i att renareav

tillhänvisningmedreglerutformatharKalifornieni tätorter. egna
kalifornis-Deluftföroreningsproblem.svåramycketochspeciellasina
jagvärlden. Som nämnthelabilindustrinpåverkat överharkravenka

demedjämförbaraimiljöklass 1vårikravnivåerna storttidigare är
nivåintenivåDennaKalifornien.iTLEV-kravens.k. envaraanses

endastdestadsbil, ärbra utanvad enför är att som enansesom
LEVemissionsnivåerredan lägredeavvaktanövergångsfas i att -

utsläpplågamedför bilarULEVVehicle, extremtEmissionLow
luftvårdslagenkaliforniskaEnligt denkraft.iskall trädaoch ZEV

skedettaskallTitle 13Regulations;FederalofCodeCalifornia
nollemissionsfordons.k.Med1998.från årbörjanetappvis med ett

möjligasamtligaunderemissionernollfordonett avgersomavses
1994tid sommarenelbilar. Påpraktikenidriftsförhållanden; senare

hybrid-öppning äventolkas motsignalerdock vissakan om ensom
uttalad klasssaknasZEV. Däremotiinlemmaskunnaskullefordon en

PNGV.hybridbils.k.nivå föreller en
debilarfleralltkommakravenkaliforniska attDe renaregeanses

medtillsammansavgasreningsteknikKonventionellåren.närmaste
optimum.tillexploateraskommerbensinmotor ettatt

införasekelskiftet ännuföreeventuelltEPAFederalt kommer att
periodenunderfasas innivåerefter dekravsträngare som

börjanmedkraftträda iskall kunnadeTanken1994-1997. är att
2003.från år
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År omfatta bilar går påutvidgades lagen luft till1990 attom ren som
Vehicle; Clean-fire] vehiclebränslen Clean Fuel Fleet pro-rena

gram. områden inteskall tillämpas iDetta möterprogram som
Ägare bilflottor skyldiga köpadärluftkvalitetskraven. större är attav

fördelar,andel sådana fordon. Till detta kopplat vissaviss är t.ex.en
framkomlighet i form speciella körfält på Av-vägarna.större av

fordon från Kaliforniensgaskravspecifikationerna för dessa hämtadeär
ULEV och ZEV.LEV-program LEV,

skall införas i delstater harbeskrivnaDet programmet somnu
finns också alternativluftvårdsproblem. Detpåtagliga attett genom

införauttalat önskemål fåi nord-öst har ett attstaterna sammaom
Kaliforniens Delstaterna New Yorkåtgärder gäller i program.som

krav.Kalifornienshar redan beslutatoch Massachusetts att antaom
luft valmöjligheter mellan dei lagenbärande principEn ärom ren

kaliforniska. Någon ytterligarebestämmelserna och defederala
kongressen.har avvisats den amerikanskastandard eller krav av

således i framtiden tillämpaUSA kommerdelEn attstor av
från kommerbetyder gradvisKaliforniens renbilskrav. Det att man nu
utvecklingen hafler allt bilar. Inom något år kanfå allt ochatt renare

l-bilar.gäller för våra svenska miljöklassde kravpasserat som
därmed öka, liksomMarknaden för bilar kommer att attrenare

elbilsutvecklingen kommer ökathybridbilsutvecklingen och ägnas ett
från den så betydelsfullabli utkonkurreradeintresse. För inteatt

ocksåamerikanska, japanska,amerikanska marknaden kommer men
Med godutveckla drivkoncept.tillverkareeuropeiska att ennya

ochvi i kunna medframförhållning kommer Europaäven att vara
utveckling. detta krävs det inomdenna Förskörda frukterna attav

Från svensk sida kanändamålsenliga avgasregler.unionen utvecklas
utvecklas.bidra till sådanavi att

H i Clean Air Act amendmentsFuel Vehicles,229, intro. C CleanSec. part:new -
Clean Fuel Fleet1993 Final Rule:FR 11888 March1990 och 58Nov. 15,

RelatedExemptions, andtransportation Control MeasureCredit Programs,
provisions.

2 ProposedSupplemental Notice of1994 Rule:FR 48664 22, Proposed59 sept.
for theVehicle ProgramCommission; EmissionOzoneRulemaking transporton

förslutgiltigt avgörandeDelbeslut,Ozone Transport Region.Northeast annonserat
december 1994.
13 STST.2529.1990 232 104Nov. 15, p.Clean Air Amendment sec.
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Europabil i USA ochFramtidens6.8.3

USA
med deöverenskommelseträffatClintonpresidentUSA har treI en

Chrysler Part-Ford ochGeneral Motors,biltillverkarnastora -
kraftfullainnebärof Vehicles. DenGenerationnership for Newa

konkurrens-bilindustrinsamerikanskaskall öka denFoU-insatser som
avsevärdproduktionsteknik ochförbättradförmåga engenom

år fåinom tioMåletbränsleeffektivitet. ärbilarnasförbättring attav
gångertillbränsleeffektivitetmed ärfram treprototyper uppsomen

kommande kravsamtidigt närmotsvarande bilar,dagenshögre än som
skallluftföroreningarskadligautsläppochgäller säkerhetdet av

superbilenför ärMålenklaras. satts uppsom

och 100 kg bagage.förPlats personersex-
80landsväg mpg.l 10 kmBränsleförbrukning 0,35-

tankningar.mellan600 kmMinst-
sekunder.tolv100 kmtfrån O tillAcceleration-

Återvinningsbar %.till 80-
emissionskrav.ochsäkerhets-kommandeklaraSkall-

CEMT
kommis-såväl inomkoldioxidfrågorvägtrafikensdiskuterasEuropaI

andra Europaorgan.EU-rådet inomochsionen som
närvarandeförs förorganisationtransportministrarnasCEMT --

ACEAbiltillverkarorganisationeneuropeiskamed dendiskussioner
SyftetOICA.bilindustriföreningenvärldsomspännandeoch med den

kommamöjligheterna överenssamtalenmed prövaär att enatt om
personbilarsbeträffandeof intentDeclarationprincipdeklaration --

preliminärtillnått framhittillsharbränsleförbrukning. Parterna en
diskussio-slutföraplanerarochsådant dokumentinriktning attettav

våren 1995.undernerna
behovdet finnsemellandemockså enighet attråder ettDet att av

tioårigdiskuterarochi fordonbränsleförbrukningenminska nu enman
% år.med 2-3bränsleförbrukningenför reduktionplan perav
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miljöbättreförstyrmedelUrval6.9 enav

miljöbättreförstyrmedel6.9.1 en

planeringfysiskbestårverkarmiljöområdet styrsystemPå avett som
formiinfrastruktur,miljöanpassaduppbyggnad normerinkl. av enen

förgränsvärdenemissionsområdetföreskrifter,ochlagarav -
miljöavgifter,styrmedelekonomiskaverksamheterolika som--,

lång-föråtgärderskattenedsättning attoch samtmiljösubventioner
miljö-utbildning,bl.a.beteendemänniskorspåverkasiktigt genom

oftaemellertiddomineras t.ex.Debatteninformation. avmärkning,
denhaviktigtsåledesDetföroreningar. är attvissaförreduktionsmål

mångastyrmedel. lutformaråtankeimiljöpåverkan närsamlade man
styrmedelflerakombinerafördelaktigt typerdet att avfall kan vara

kanaspektviktigfrån någonmiljömål. Bortservisstnåför manettatt
åtgärder.felväljaman

styrmedelAdministrativa
styrmedel. Detvingandestyrmedeladministrativa ärellerRegleringar

skallavgasemissionerfordonensförgränsvärdenmedbestämmelser
markna-pålanseringförgodkändproduktenfåföruppfyllda attvara

kategori.till dennahörden

styrmedelEkonomiska
förgårindustriländerandraiSverigeisåvälUtvecklingen som

ekonomiskaandraavgifter ochanvändningökadnärvarande avmot en
1992vårenbeslutadeRiksdagenmiljöpolitiken. enomistyrmedel

miljöpo-istyrmedelekonomiskaanvändningökadförstrategi aven
Också128.rskr.20,FiU1:12,bil.1991921150litiken prop.

sig iuttalatharOECDochFNorganisationerinternationella som
utvecklingochmiljökonferensFN:svidSenastriktning.denna om

ekonomiskaviktenframhölls att1992juniRio iiUNCED av
användsmekanismer ettmarknadensochutvecklasstyrmedel att

räknasHitutveckling.hållbarstimuleraföreffektivt sätt att en
Ekonomiskabetala.skallförorenarendet ärprincipen somatt

relativadenmedförprispåverkan, attviaverkarstyrmedel som
olikaHit hörförskjuts.handlingsalternativolikaförlönsamheten

ocksåbidrag,subventionerochavgifteroch menskatterformer av
taxesättning.prisstyrning,direkt t.ex. genom

trafikslag ärolikaförkostnadsansvarnationelltUtformningen ettav
detBeslutetmiljökostnader.internalisera omspeciellt sätt attett

viktigastede1988årfrån är ettkostnadsansvaret avtrafikpolitiska
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medlen för såväl omedelbara långsiktigaatt åtgärdergenom som
kraftigt begränsa trafikens miljöpåverkan. Systemet diskuteras nu
också i Europa.

De instrument kan användas för utkräva kostnadsansvaretattsom
för miljöeffekterna i första hand nationellaär skatte- och avgiftssys-

För vägtrafiken drivmedelsbeskattning,är årlig fordonsskatttem. och
försäljningsskatt eventuella direkta betalningar för utnyttjasamt att
infrastrukturer vägtullar och bilavgifter.t.ex.som

Som exempel framgångsrikt styrmedel vill jagett förett nämna
den differentierade beskattningen för och miljöklassning dieseloljaav

fick mycket snabbt genomslag marknaden. Efter fyraett årsom
utförs till 90 % vägtransporterna miljöklassad dieselolja.upp av

Frivilliga överenskommelser
Staten kan vidare in och förhandla, exempelvis med fordonstillver-
kare å konsumentkollektivets eller miljöns Förhandlingarvägnar.
syftar till överenskommelser med marknadsaktörerna på frivillig väg.
Sådana bör kombineras med för uppföljning och kontroll såett system

det målet nås.att uppsatta

Information och utbildningsinsatser
Informations- och utbildningsinsatser kan öka fordonsköpares och an-
vändares kunskaper innebörden olika handlingsalternativ. In-om av
formationen styrmedel behöver utvecklas.som

Styrmedelsmix kan framkomlig vägvara en
mångaI fall kan det fördelaktigt kombinera fleraatt typervara av

styrmedel för nå visst miljömål. De styrmedel samhälletatt ett som
förfogar skiljer sig och fungeraröver således med olika kraft.

Erfarenheten visar reduceras kannär ämne andra ökaämnenatt ett
mångfalt vilket i slutändan innebär ökad total miljöbelastning.en
Åtgärder leder till trafiken minskar innebär samtidigattsom t.ex.

Åtgärderminskning flera avgasutsläpp. inriktade på ämneav ett- -
kan upphov till negativ bieffekt andra utsläpp. Förge atten
undvika suboptimeringar kan det dessutom i vissa fall nödvändigtvara

beakta beroenden mellan olika på effekt- elleratt ämnen skadekost-
nadssidan.

Genomgången styrmedel inte anspråkgör på attav ovan vara
uttömmande, de kan för sig eller i kombination med varandramen var
bidra till luft mindre emissioner från fordonen.en renare genom

Exemplen i det föregående visar det finns rad olika styrin-att en
riktningar och styrmedel skulle kunna bidra till minskaattsom
trafikens förorenande utsläpp. En given önskad styreffekt kan nås vid
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olika kombinationer dessa styrmedel. föreligger valsituationDetav en
uppgiften försöka finna styrmetod har förutsättningaroch är att en som

upphov till kostnadseffektiva anpassningar. undvikaEtt sättatt attge
första påseendet förefaller viktiga redanåtgärder vid är attsom vara

på detpå projekteringsstadiet ställa krav livscykelanalyser, oavsett om
eller bränslen.gäller fordon

EG och ekonomiska styrmedel
jag redogjort för begränsningartidigare avsnitt har deI som numera

för möjligheten använda vissa styrmedel. följerråder Häratt en
sammanställning sådana begränsningar det gällerbredare närav

trafikensstyrmedel kan aktuella för minska utsläppatt avsom vara
bilavgasomrâdetföroreningar. T.ex. så innebär EG:s direktiv påolika

svenska avgaskravenSverige inte ensidigt kan skärpa de attutanatt
fattats inombeslut härom har gemenskapen.

skattelätt-direktiv begränsar också möjligheterna användaEG:s att
för underlättai form differentierad försäljnader, bl.a. attav

demintroduktionen bilar högre ställda krav änmotsvarar somav som
styrmedlen fårinom Utformningen de ekonomiskabeslutats EG. av

snedvrida konkurrensen inom EU eller hindra friinte heller varu-
cirkulation.

förordat fortsatt indelning i minst klasser ihar tidigareJag treen
Även härpåinom EG har tankarsvenska miljöklassystemet.det

miniminivân de obligatoriskafunnits. innebar skulleDe att motsvara
innehålla krav härutöver förmedan de två skullekraven, nästa stegen

möjligt för länder så önskade tillämpadet strängaregöra attatt som
för använda försäljnings-avgaskrav. Sverige bör verka rättenatt att

till omfatta sådanastyrmedel bör utsträckasskatten ävenattsom
införa.land miljöskäl kan viljafrivilliga miljöklasser ettsom av

harmoniseradförsäüningsskatt framtideniEn
olika EU-ländernabilmodell skiljer sig mellan dePriserna på samma

Prisskillnaderna kan intevilket EU-land bilen köps in.beroende i
orsakväxelkursskillnader. En väsentligförklaras med ärenbart att

länderna. Bilproducenter-skiljer sig betydligt i de olikabeskattningen
mellan olika länder.differentierad prislistatillämpar också enna

konsumenthåll den inre markna-riktats frånKlagomål har mot attnu
det gäller bilköp.den inte fungerar när

försäljningsskatten för bilar skallinom förhöjs EURöster att
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gemenskapsplanet, avseende storlekfrämst medharmoniseras
konkretemellertid inte någotföreliggerbränsleeffektivitet. Detoch

kan med andrasådan ordningKonsekvensenförslag härom. av en
innebära ytterligareskatter förebildharmoniserade indirekta ensom

fordonsområdet.styrmedel påskatteninskränkning i användaatt som
riksdagenskrivelse tillsidan i nyssnämndaRegeringen har å andra

utvecklaskall arbeta förmed högsta prioritetuttalat Sverige attatt
delar dennaekonomiska styrmedel. Jagvad beträffarEG:s direktiv

uppfattning.

åtgärdKostnadseffektivitet i valet6.9.2 av

Kostnadseffcktivitet för miljöarbete,principinte uttryckligenär en
ofta ikostnadseffektiva lösningarreferenser tillklara görsmen

försiktighetsprincipRiodeklarationensimiljösammanhang, samtt.ex.
substitution.i regler om

kostnadseffekti-referenser tillmiljöaktörersgranskar olikaNär man
vad detuppfattningarfinns två skildaframgår klart detvitet, att av

kostnadseffektivaåtgärder närtolkningeninnebär. Den ärär attena
åtgärd vidtasuppstårskada är större änkostnaden för som om

kostnadseffek-andra tolkningenför åtgärden. Denkostnaden är att en
miljömålförutbestämt t.ex.nåbilligastetiv åtgärd det sättetär ettatt

ekonomiskaskadansoberoendeutsläppsbegränsning helt omaven
i så fall visar. Iuppskattningenoch vadkunnat beräknasomfattning

medtänkbar åtgärd,förjämförs kostnadentolkningdenna andra en
åtgärder.för alternativakostnaderna

bäggegivetvistolkningenbegränsadestriktaste och ärDen attmest
skall kunna be-för åtgärduppfylldamåstekriterierna att envara

skullei fråga,för åtgärdenKostnadenkostnadseffektiv.tecknas som
åtgärd,i avsaknadskadekostnadensåvällägre än somavvara
sammanhangdeemellertidåtgärdskostnader. Tittaralternativa man
i definitionenkostnadseffektivitet,tillhänvisningari vilka görs t.ex.

strikta tolkningframstår inte dennaförsiktighetsprincipen mest somav
vetenskapligavsaknadskall interimliga. Härden sägsmest av

fördröjs Vetenskap-åtgärder .kostnadseffektivaleda tillbevisning att
orsakverkansamband, torde ikvantifieradebevisning i formlig av

skall kunnaförutsättning förnödvändigfallflertalet att manvara en

14 for the Europeancompetitiveness andMemorandumThe Bangemann prospectson
februari 1993.automobile industry,

15 1944:133: Arne Jernelöv.principer SOUMiljöpolitikens
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jämföra denna med denskadekostnaden ochmarginelladenberäkna
åtgärdskostnaden.marginella

åtgärder finns,kostnadseffektivasåledes förOm avgöraatt omman
försiktighetsprin-vetenskapliga bevisningbehöva just denskulle som

motsägelsefullt. Dettaskall behövasinteinledningsvis ärcipen säger
åtgärd definitions-följervarit avsikten,rimligtvis intekan att envarav

åtgärdsalternativet.billigasteden detkostnadseffektivmässigt ärär om
kost-miljöekonomiska definitionenalltså deninnebärDetta att av

ekonomiska.skilja sig från dennadseffektivitet kommer gängseatt
våradet faktumanledning härfinns detpraktiskt nämnaRent attatt

räknabrukarmiljövårdssammanhangbegränsade. Iär manresurser
kostarutsläppsmängdenvarje halvering ämnemed ettatt avav

minskningen kostarförsta 50-procentigaungefär lika mycket. Den
därpå%, ellerföljande 25mycket delikaalltså i runda tal som

totaleffekt inåkommer%. Sålunda störreföljande 12,5 att enman
regionaltsåväl globaltkrona,satsadrening sett, om mansomper

mångafinns dockDetproblemendär störst.ärsatsar resurserna
tumregel.från dennaundantag

miljöprofilvägtrafikbeskattning med bättreEn6.9.3

tillhörandemedmiljöklassystemetgenomgångenhar vidJag av
vägtrafikområdetinombeskattningssystemetstyrmedel funnit att

varittraditionelltsyfte harSkatternasutifrån olika motiv.tillkommit
vägtrafiksbe-drivmedelsåvälgällerfiskalt slag. Det annansomav

nationellt kost-utformningenDärtill kommerskattning. ettatt av
trafikpolitiska beslutârs1988vägtrafikenförnadsansvar genom

dettamiljökostnaderna iinternationaliseringinnebär ansvar.aven
såsombestämda skatter,nationelltDrivmedelsbeskattning och andra

in-trubbigamotorfordon, ganskaförsäljningsskatten ärbl.a.
miljöstörningar.reduceraförstrument att

utredautredning bör få i uppdragsärskilddärförJag attatt enanser
för-däriblandvägtrafikskattesystemet,ändraförförutsättningarna att

stimulerarså detfordonsskatten,bilar ochsäljningsskatten på att en
miljömål.uppställdautveckling mot
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6.10 Fortsatt arbete

genomgångenJag har vid behovet anpassning bilavgas-av av en av
lagens bestämmelser i det föregående kunnat konstatera gällandeatt

förslag till ändringarordning, de jag lämnar påutöver ettsom par
punkter, skiljer sig i förhållande till EG-reglerna. Det gäller dels
miljöklassindelningen i klasser, dels tillverkaransvaret medtre
tillhörande villkor för de skall kunna utkrävas.att

dessa frågor har jag gjort den bedömningen, bl.a. bakgrundI mot
förhandlingsresultatet, medlemskapet inte omedelbart påkallarattav

områden. utformningenförändring nämnda När det gälleren av
kommande EG-krav och försök till anpassning de svenskaett av
bestämmelserna härtill skulle enbart resultera i spekulation. Enen
omarbetning skulle också bli aktuell förhållandena bättre kända.när är

anledning härav måste det ändamålsenligt påbörjaMed attvara mer
detta arbete relevanta fakta föreligger. Härutöver har jag i dettanär
kapitel visat områden bör drivas från svensk sida både införsom

med siktet inställtde kommande 2000-kraven de kravävenmen
kan komma gälla bit in på sekel.nästaattsom en
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vägtrafikenUtsläpp koldioxid från7 av

förslag sammanfattningMina i

koldioxid bilavgasförordningen.Utsläppen regleras inte i Upp-av
gifter koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning obligatoriska iär
ansökan avgasgodkärmande. Utsläppet koldioxid direktärom av

bilsrelaterat till bränsleförbrukning. Den i sin påverkas ituren
hög grad körförhållanden, körteknik, hastighet, bilens kondi-av
tion, klimat m.m.

koldioxidkoefñcient föreslås införd miljöklassystemetEn i
krav för bräns1eförbrukningkoldioxidutsläpp till miljö-genom

klasserna för avgasutsläpp med hjälp index baserat ettettav
utrymmesindex kopplat till bränsleförbrukningen för olika

avseende påfordonskategorier där klasser deñnierades medtre
förbrukningCOZ-utsläpp bilens rymdindexrelationen mellan per

kallad ovillkorligt krav för inplacering i bättreCOZRI. Ett en-
miljöklass bör COZRI för den aktuella klassen äratt upp-vara
fyllt. med denna inriktning bör möjligt införaEtt attsystem vara

från års modeller lätta fordon. Förredan 1997 att styra motav
bränsleförbrukning värdena förlägre bör parameterresp.en

den tekniska utveck-ändras år för motsvarat.ex. vartannat att
lingen.

Konsumentverket bör få i uppdragNaturvårdsverket och att
beaktas de förslagHärvid börutveckla ävennärmare systemet.

klimatkommittén läggastyrmedel Trañk- ochtill attavsersom
1995.fram våren

bör ocksåutrymmesindexbränsleförbrukningFörslaget ettom
alternativ tillsvensk sida i EUfrånkunna lanseras ett ensom

bensinslukarskatf .

minskaKoldioxidutsläppen skall7.1

skall begränsas.växthusgaskoldioxid C02Utsläppen ärsom enav
luftentillkoldioxidutsläppenminskning de globalaDet behövs en av

Riksdagenför temperaturstegringen skall kunna begränsas. antogatt
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klimatkonven-s.k.dengodkännandetanslutning till1993 ijunii av
minskastrategi förfortsatttillförslagregeringenssamtidigttionen en

rskr.199293:JoU19,1992932179, bet.jfrkoldioxidutsläppen prop.
energieffekti-ökadettainnebärtransportsektorn199293:361. För att

bränslenbiomassabaseradeanvändningenochfordonenhosviteten av
Utsläppenmarknadsandelar.kollektivtrañkensöka avattsamt

nivå.års1990överstigaskall intesekelskiftetvidväxthusgaser
koldioxid-minskningpåtagligEnminska.utsläppenskallDärefter av
befintligainomåtgärderåstadkommasocksåkanutsläppen genom

energieffektivarekan görasMotorernadrivmedelskoncept. genom
strömningstekniskoch bättretransmissionbättrevikt,minskad

utformning.
koldioxidutsläppminskadeochenergieffektiviseringKraven

Dettajorden.temperaturstegringsnabbfrån hotenkommer om en
kommalångsiktigt. Fördärtillochmiljöproblem attglobaltär ett -
behövsdetkonstateratshar detutsläpp attmed dessatill rätta

effekternaförkoldioxidutsläppenbl.a. attminskningaromfattande av
vilkaharför dettabetydelseStorundvikas.skallväxthusgasernaav

riktningisamhällsutbyggnaden motväxlaförinsatser gör att omman
samhällsutveckling.hållbarresurshushållning en-

skallutsläppenförgjortskonkretmyckethar inte attDessvärre
öka. Dettafortsätterglobaltdeså attdetminskas är attutan snarare

pålyder2005till årframtidenFörockså Sverige.gäller prognosen
stabiliserings-nå%. och främstförstFör10medökning attcaen

alternativatillUppslagenåtgärder.ytterligare2000 krävsför årmålet
mångskiftande.lösningar är

utsläppenbegränsaförvidtagitsåtgärderså fåSkälen till att avatt
medsannoliktdel hängerflera. En pro-växthusgaser är samman

åtgärderglobala ochochlångsiktigadekaraktär är somblemens -
ekonomis-västerländskadenödvändigtvis in igripereffektnågonhar

omstruktureringmindreellerkräverliven. Det störresocialaka och
intesituationsådan ärbeteendet. Endetförändringar gängseoch av

angripa.enkelhelt att
strategi. Detskissarimligtdetbakgrund härav ärMot att nyen

bränsleförbruk-regleringförslagdäri Sverigeminstintegäller avom
motstånd.alltidningenCOZ stött

ikoldioxidutsläppenregleras intetidigareframgåttSom av
förkravinförafullt möjligtemellertidbilavgasförordningen. Det attär

hittillsuppgifter harbränsleförbrukning. Dessaellerkoldioxidutsläpp

l redovisningklimatkonventionen,tillSverigestillUnderlag avrapport
NUTEK, DPU.Naturvårdsverk,1994-09-01, Statensregeringsuppdrag,

176



vägtrafikenfrånkoldioxidUtsläpp avSOU 1995:31

förutsättningEnavgasgodkännande.ansökanobligatoriska ivarit om
ochverkningsfulltordningsådan ärdirektiv ettminaenligt är att en

dessaminskaförsvarbartekonomiskt sätt attutgångspunkterfrån olika
klimat-ochTrafik-meddelskall i denna ägaSamrådutsläpp. rum
förslagsinalämnatredankommitténtillMed hänsynkommittén. att

delbetänkandetminska iskalltrafikenfrånkoldioxidutsläppenhurom
bildati dettaförslagenhar1994:91SOUkoldioxidenochTrafiken

kommitténföreslårBl.a. så attöverväganden.för minautgångspunkt
tillhänsynmeddifferentierasfordonför lättaförsäljningsskatten

förslag inomkommandetillanpassningmedbränsleförbrukningen en
EG.

koldioxidutsläppenbestämmelsersaknarEG7.2 om
fordonfrån

diskuteratsbilarnaförkoldioxidbegränsningarfråganharEUI om
möjligtvaritintedet atthar ännuår. Dessvärre enasåtskilligaunder

utsläpp.dessaminskaför attsystemettom
bilarnafrånkoldioxidutsläppenförreglerfortfarandeEUI anses

Kommissio-effektiva.bland debilskatterna mesthjälpmed varaav
tillförslagföljandeöverlärrmatharMVEGbilavgasgruppnens

koldioxid.förbeskattningssystemutformningen ettav

ochgkmiOCZ-utsläppenskall baserasbilskattårligEn-
enhälligt.måstehärombeslutet vara

%40 hosmedCOZ-utsläppensänkamöjligtbedöms caDet att- produktio-ochåtgärdertekniska att2005till årbilar genomnya
uppnå dettaFörbilar.enklareoch attmindreinriktasnen

myndig-frånmarknadssignalerklaraochstarkadels gesmåste
medkombinerasbilarpåkoldioxidskattdelssida,heternas att en

drivmedel.höjd skatten

följande:enligtstegvisföreslås skeskattenInförandet av

föreslåsnoll. Dennaskatten ärbasnivå däråretförsta sättsFör en- kilometer.koldioxid160tilluppgååretförstadet perför g

blirbasnivånsåårochgkmmed 5 attdärefterBasnivån skärps- syftemedåtgärderna attår 2005koldioxid110 avensomg
årtill%med 40utsläppminska dessamålsättningenuppnå att
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2005
.

mötez 1994EU:s miljöministrar uppdrog vid sitt i december
bränsleförbruk-kommissionen undersöka möjligheterna till sänktatt en

Kommis-ning fr.o.m. år 2005 i syfte minska koldioxidutsläppen.att
också fått till 1995 utarbeta förslag tillsionen har i uppdrag att mars

inom vilka skall möjligt för detriktlinjer det varagemensamma
landet utforma styrmedelenskilda att m.m.

bränsleförbrukningenKoldioxidutsläppen7.3 och

bränsleförbruk-direkt till bilskoldioxid relateratUtsläppet är enav
körteknik,sin påverkas i hög grad körförhâllanden,ning. Den i tur av

kondition, klimathastighet, bilens m.m.

Koldioxidutsläpp
bensinkgI

4

Imillmil 1.51,0Imil0,5o
Bensinförbrukning

Faktaruta:
árbranslelorbrumlngenOm

koldioxidmildrygt 1kgsásläppslmil utdet0,50 2.3kgmil. ochungelardetImulslapps ut1.00o kgrml.ungefär3det utw25lmn siapos.

1995; Konsumentverket.PersonbilarBränsleförbrukning Miljöklass;Källa: -

2 CONSENV94/6.Meeting document
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Annan utrustning pâ fordonet bl.a. luftkonditionering ochsom
montering dragkrok för bl.a. släpvagnar innebär ökad bränsle-av en
förbrukning. för fordon utrustade medSamma gäller störretunga en

vad totalatransportbehovet kräver. Därmed ökar detänmotor
utsläppet koldioxid.av

Dieselmotorer
demonstreraFör hur emissioner och utsläpp koldioxid varieraratt av

utförtsför olika fordon körs identiskt harsätttyper ettsom provav
vid Motortestcenter. Nedanstående tabell visar dessa skillnader,
erhållna vid visarprovning enligt den s.k. busscykeln. Resultaten att
det betydelse vid miljöbedömningar inte bara beakta någraär attav
utsläpp den bilden härav. En bedömningsamladeseparat utan av
enbart koldioxidutsläppen rättvisande bild belastningeninteger en av
på miljön från de enskilda fordonen.
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utsläppJämförelse av
enligt busscykelnprovadefordonDieselmotordrivna

BränslegkmUtsläpp iFabrikat
Modell

110 kmco,No,CO HC part.

VW
Golf TD

0,830,0852160,6440,070,14

Opel
Campo

1,21315 0,0411,3010,180,57TD3,1

Scania
Miljö-

0,1611611,2 l0,010,12buss -

Volvo
miljö-
motor
city-

0,03245114,750,461,85filter -

Volvo
F10
med
MK 1-

906 0,4117,620,65bränsle 5,24 -

Etanol-
driven
buss
exem- -

0,091 1926,561,655,65pel -

därmodeller,olikatillverkaresfrånundersöka utsläppenGenom att en
kaross,harden andraoch därbasversionden är mensammaenena

för-effekten, kanhögstahar denmed den motorutrustats som
medMotorerberoende visas.inbördesochhållanden ämnens samma

åstadkommitseffektökning attoch medCylindervolym genomsomen
topplockmedellerturboaggregatmed annatettförse basmotorn ett

Målsättningenprovserien.ingått iventilmekanism hartillhörandemed
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A12enligtSkillnad i utsläpp

C02BfNO,HCCOMotor

Cyl.EffektFabri-
vol.kwkatM0-
cm3dell

Volvo
1,01,01,01,01,0231685240

Volvo
740

+12%+11%-62%-28%-37%2316121Turbo

%42+

Saab
1,01,01,01,01,022901109000

Saab
9000

+l%+2%;tO+33+2%2290147Turbo
%

%34+

Peugeot
1,01,01,01,01,0190588405

Peugeot
+7%+4%-33%+128+421905108405Mi16

%%

%23+

VW
1,01,01,01,01,0178066Golf CL

VW
Golf

+7%+11%+260+100+213178095GTI
%%%

%+44

miljönförorenarstarkarehuruvidaundersöka motorhärmed att envar
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finns frånResultaten presenterade i teknisk Motortest-rapportenmer.
visar skillnadenMTC 9304. De i utsläpp mellan normal-attcenter

och värstingvarianten grundkoncept varierar.motorn samma
1,0. Varje modellerutsläppBasmotorns representerasgrupp av av

förKörsträcka de provade bilarna mellanfem individer. var
000 km.10 000-67

visarResultaten att

koldioxid %släpper 1-12starkare änutmotor meren--
under identiska förhållanden.bilarnatrots att provassvagare,

föroreningarsläppabehöver intestarkare änEn utmotor mer en-
Jämför Volvo och Volks-finns dock.variationerStorasvagare.

wagen.

alltidintebränsleförbrukningenVariationen i motsvarar av--
utsläppberor påkoldioxid. Dettavikelsen i utsläpp att avav

också påverkar bränsleförbrukningen.andra ämnen

samtliga bilarprovade fordonen överskreddeI grupp aven-
maximalt tillåtna utsläppenmed den starkare deutrustade motorn

modell körs hårdaredetta beror just dennaGolf GTI. Om att
modell särskiltmotorstarka varianter, eller dennaövriga ärän om

utreda.försämring har inte gåttkänslig för att

bilens bränsleförbrukningträder i funktionstyrmedelEtt närsom
bakgrund vad jagkörd kilometer tordeuttryckt i mot nuavpergram

nuvarande differentiering-styreffekt denbättreredovisat än t.ex.ge en
försäljningsskatten.en av

EG
koldioxid-intereglerar bilavgasernadirektiv inom EGDe tar uppsom

uppgifter bränsleförbruk-ellersärskild komponentutsläpp omsom en
aktuella förinteregler har diskuteratsning. Sådana är närvaran-men

lydelse i801268EEG sindirektivreglerarde. Däremot genom
bilarsprovning och deklarering93116EEG kravdirektiv av

bränsleförbrukning.ochkoldioxidutsläpp
beskattning förkoldioxiddifferentieradtillmöjligheterOlika

också. NederländernaIpersonbilar diskuteras överväger attman
medfordonsskattenförsäljningsskattendifferentiera såväl som

koldioxidutsläppen.avseende på
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CAFE-reglerzza
energiförbrukning behöver inteellerReglering utsläpp avseav

fordontill genomsnittkan också kopplasenskilda fordon. Krav av
och importörer. Därigenommotorfamiljer för olika tillverkareeller

kravnivån kan höjas. Ettuppnås samtidigtkan viss flexibilitet somen
tillåten genomsnittligi USAreglernaexempel detta är om

Fuel eller CAFE.Economybränsleförbrukning Corporate Average
år 1978. Deför fordon i USA sedanfunnits lättaCAFE-regler har
personbilarbränsleeffektiviteten för allagenomsnittligadeninnebär att

måsteproducerade fordonsflottatillverkareslastfordon ieller lätta en
modellåret. Förgäller för det aktuellagränsvärdeunderstiga det som

sedan år 1985 27,5 mpg.gränsvärdet inte skärptspersonbilar har
tiden. För lättainom denskärpning inteNågon närmasteväntaär att

gränsvärdet skettförändringarlastfordon har de närmastsomav
bränsleeffektiviteten ochfaktiskaanpassning till denkunnat som enses

effekten CAFE-På år harvarit styrande.därmed inte alls avsenare
nybilsförsäljningen frånförskjutning ikraftigförtagitsreglerna enav

föranvänds persontransporter.lastbilarpersonbilar till lätta vans som
Från biltillver-från flera håll.för kritikCAFE-reglerna har utsatts

begränsatharmissgynnar tillverkarekare framförts dehar ettatt som
naturvårds-amerikanskabilar. Dethuvudsakligensortiment med stora

tilloch inteför statiskareglernaverket EPA är uppmuntrarattmenar
hosbränsleförbrukningenmedutveckling. jämförelseteknisk I

fordon sänktsamerikanskaden allt hoseuropeiska bilar har trots
betydligt.

bränsleförbrukningenKonsumentverket och
personbilarsinformationriktlinjer förKonsumentverkets om nya

reglering. Depåexempelbränsleförbrukning är typett annan aven
syftar tillprodukten,funktionskravnågraställer inte attutan

valbränsleförbrukningen vidhänsyn tillför bilköpareunderlätta att ta
marknadsföringslagenmed stödutgivnaRiktlinjernabil. är avav

anslutningutställd eller ibilinnebär1418. De är1975: att somen
på bilensbränsledeklarationmedförseddsäljställe skalltill envara

detPå säljstället skallplats.framträdandeeller påframruta annan
bränsleförbrukningenbl.a.med uppgifteröversiktockså finnas omen

bränsleförbrukningUppgiftermodellvariant.salufördför varje om
instruktions-broschyrer,marknadsföringvidskall också finnas genom

varje årKonsumentverketandra medier.film ochböcker, ut enger
bränsleförbrukning.personbilarssammanställning över nya
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bränsleförbrukningkoldioxidutsläpp ochLägre7.4

miljöklassninggenom

relationenutgått frånsamtligahardiskuterade förslagHittills
olikavikt ioch bilenskoldioxidutsläppenbränsleförbrukningen

ochlättaremindre,tenderarkombinationer. Dessa att styra mot
bilparken harsvenskastår dendettabränslesnälare bilar. Mot att en

utformningenidärför till dettabörsammansättning. Hänsyn tasannan
faktorframgångsrikt. Enskalldetstyrmedel för taratt somvaraav

1astkapacitettransportuppgiftrelationtillistorlektill bilenshänsyn
lösning.kan vara en

för bränsle-kravkunna kopplaskallgrundtankeDet är att manen
medavgasutsläppförmiljöklassernatillförbrukningkoldioxidutsläpp

skattedifferen-tillbörSystemetindex.hjälp avpassat attett envaraav
ocksåförsäljningsskatten,införas, helstskall kunnatiering men

tänkbar.fordonsskatten är
årskett sedanharinnerutrymmenbilarsmätningRegelbunden av

SAE-standarderinternationellatillansluterMätmetoden1974.
fordon ochserieproducerade ärutförsDenDINISOVDA.

skullefordonvarjeåsättsutrymmesindexaccepterad. Detallmänt som
förför inomkoefficientförgrundligga tillkunna att ramenen

ochbränsleförbrukninglägrekunnamiljöklassystemet motstyra
tillhänsynHärigenom kankoldioxidutsläpp. attminskade tasdärmed

bränsleförb-betyda högbehövernödvändigtvisstorlek intebilars en
legitimterkännaockså möjligtdärmedblir attrukning. Det att ensom

mindre,annorlundaanvändasför än t.ex.bil gjordär att somenstor
gods. Mätsystemet äveneller ärflertransporteraatt merpersoner

dem förhandförstaoch används itillverkarna enaccepterat avav
kontroll utrymmet.av

anslutningkan fåutvecklaockså angelägetDet ett systemär att som
samtidigtEU och ärsikt helaoch anpassatEU-länderandra somav

målsättning. Detbestämdtillochförutsättningarna,de svenskatill en
koldioxidutsläppenmål fördetillbidranaturligtvis mötabör även att

statsmakterna satt upp.som
bränsleförbrukningensänkamöjlighetendiskuterasEUInom attav

ochFrankrikefrånframförstankegångarbilar. Dehos somnya
nyregi-förbränsleförbrukningengenomsnittligadenTyskland är att

2005och bör årår 1997frånsuccessivtskall sänkasfordonstrerade
dieselfordon. Dessalmil för0,45bensinbilar ochförlmil0,5vara
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bränsleförbrukningpåvärdemed detjämförbaradirektintemått är
kravenuppfyllerintefordonsådanaFöri dag.tillämparvi somsom
möjligbensinslukaravgifts.k.bränsleeffektivitet är enen

straffåtgärd .
imätmetoddenenligttestadebränsleförbrukning angessomBilars

svenskanuvarandededenannorlunda änEG-direktiven är som
obligatorisktbränsledeklarationblir1997årFrånpå.baserasreglerna

träffat1994augustiiharKonsumentverket enEU.inomäven
skallbränsledeklarationernahurbilindustrinmedöverenskommelse om

förprovningsmetodeninnebärUppgörelsenframtiden. attiutformas
beslutmodeller har1996 årsFr.o.m.svenska.denskall1995år vara

bränsledeklarationenför hurmetodtill EG:sövergåfattats att nyaom
deklareradedenmedförreglerEG:sovan. attutformad seskall vara

svenskanuvarandedenbrånsleförbrukningen3 tillförhållandei
%.10medökakommermätmetoden att ca

skallbilmodellerallaförreglering ärEG:sför attgrundEn
bilar.ocksågällerDetta tungabränsleförbrukningsdata rapporteras.

mätningarreproducerbara avgasernaskall baseras avUppgifterna
Bestämmelsernabilar.representativapåformerkontrolleradeunder

förbruk-i EG:stidigarejag nämntfinnsavgasmätningarnaför som
lydelsedess1268EEG i80direktivbrånslemätdirektivochnings-

förtestslingaverklig tungabilarlättaför att93116EEG enresp.
bilar användas.bör

harutredningeniNaturvårdsverketsoch experterKonsumentverkets
kunnaskallkoldioxidutsläppenhurtillförslagföljandeframfört

utformad. Ut-tänkaskankoldioxidkoefficientoch hurminska en
miljöklassyste-idenföra inmöjligtfulltdet attärgångspunkten är att

bilarlättaskallskedeförsta systemetiföreslår avseDe ettattmet.
dieseldrift.ochbensin-små bussar,ochlastbilarlättapersonbilar,

tillkopplasutrymmesindexfordonssåuppbyggt ettattSystemet är
klasserdärfordonskategorier treolikaförbränsleförbrukningen

förbrukningCoz-mellanrelationenavseendemeddefinierades
skulleklassernaDeCOZRI.kallad trerymdindexbilensutsläpp per -

utseendeföljandehatänkaskunna

svenskadenmellanjämförelseEnbränsleförbrukning;3 bilarsMätning av
9448;MTCEU-bestämmelser;generationsochnuvarande nästaochmetoden

BilprovningSvenskABErlandsson,Lennart
Förslag,koldioxidutsläpp,4 for lägreFörslagmiljöklassning:tillFörslag

1994-04-07.Sf,Olsson
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under och vid CO2RI,;
2. I mindreöver vid III;änmen

COZRIZ;över

COZRI, och COLRI: skall bestämmas. Som riktvärden för detta bör
användas de RI för den genomsnittsbil har de värden C02-som
utsläppen framgår exemplet nedan.av

De angivna kan utgå från följande riktvärden förparametrarna
personbilar och små lätta lastbilar: AL, 0,63 lmil och BL, 0,75
lmil detta kategorin personbil enligt bilavgasför-motsvarar ny
ordningen i sin nuvarande lydelse, dvs. lastfönnâga högst 690 kg.av
För övriga lätta lastbilar väljs AL, 0,72 och BL, 0,85 detta

lätt lastfordon enligt bilavgasförordningen,motsvarar nyttgruppen
dvs. bilar med totalvikt till 3 500resten kg. I C02 AL,ärav upp

,170 gkm, BL, 200 gkm, AL, 195 gkm och BLZ, 230 gkm.
,Ett med denna inriktning bör möjligtsystem införa redanattvara

från 1997 års modell. För lägre bränsleförbrukningatt styra mot en
bör värdena A och B ändras âr för dent.ex. vartannat att motsvara
tekniska utvecklingen.

Tänkbara styrmedel kan försälj ningsskatten eller fordonsskattenvara
enligt följande modell.

Högre skatt eller särskild avgift för bilar med högra koldiox-en-
idutsläpp.

Subventionerade avgifter för bilar med förhållandevis låga utsläpp-
koldioxid.av

Högre skatt för koldioxidutsläppstörre och högre vikt.t.ex.-

Skattedifferentieringen bör enligt min mening i första hand tillämpas
pâ försäljningsskatten, så kan den nuvarande differentieringent.ex.
ändras så olika skattesatser utformas där hänsynatt tre även tilltas
övriga avgasutsläpp. Ett ovillkorligt krav för bättre miljöklassinpla-en
cering bör utrymmesindexbränsleförbrukning COZRI föratt denvara
aktuella klassen uppfylld.är Det således inteär tillräckligt övrigaatt

för den aktuella miljöklassen uppfylls vidparametrar typgodkännandet.
Eftersom koldioxidutsläppen inte reglerade påär gemenskapsplanet,
det enligt minär mening möjligt i miljöklass införaäven l lägreatt en

försäljningsskatt för låga koldioxidutsläpp. Pâ så bibehållssätt
kontinuiteten i det svenska Den övergângslösning be-systemet.
träffande försäljningsskatteuttaget för personbilar i miljöklass 1 som
införts till följd EG-reglerna inte medger skattelättnaderatt förav
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framtida krav, innebär det från juli 1996beslutadeän attannat
tidsplanen håller kommer frigöras medelförutsatt den angivnaatt att

miljöklassernade 000 kr tidigare skilde mellan 2motsvarande 4 som
för fortsatt differenti-enligt min mening användasoch Dessa bör en

till förmån för miljöklass medering försäljningsskatten men
ikoldioxidutsläppen. Härvid bör utvecklingen EGavseende på noga

följas.
utrymmesindexbränsleförbrukningmed konstruktionenTanken är

bensinslukarbilar efter lägres.k. skallinte enbart strävaatt en
bilar.bränsleförbrukning det skall gälla mindreävenattutan

har inte varit möjligtförslaget förtjänar utvecklas. DetJag attanser
i betänkandet eftersom demed och utveckla tankarna presentera-att ta

Konsumentverket ochutredningsarbetet.des tämligen undersent
skisserdärför i uppdrag med ledning deNaturvårdsverket bör att av

medel frigörsfortsätta detta arbete. Deredovisats närsomovansom
för miljöklass l-fordon upphör börövergângslösningenden särskilda

försäljnings-fortsatt differentieringgrunden förkunna utgöra aven
miljöklassmotorfordon iskatten för även

Miljöklas-på sekretariatsnivâ mellanhar diskuteratsFörslaget även
Även iklimatkommittén. sekretariatetoch Trañk- ochsutredningen

uppfattning förslaget börklimatkommittén delar minTrafik- och att
utvecklas.

i EUredovisning svårigheternatill min tidigareMed hänsyn attom
frånkoldioxidutsläppenförslag i frågaenighetuppnå ett omom

från svensk sidaförslaget kunna lanserasdet skisseradetrafiken bör nu
tillkoldioxidfrâgan planeratbl.a.samband med det äri möte somom

1995.mars
medlemsländernariktlinjer vilkaskall de inomVid detta möte även

sådana utsläppåtgärder för begränsafrihet beslutaskall har attatt om
börbli följd häravbeslut kan kommabehandlas. De att ensom

utrymmesindexl-fortsatta arbetet medgivetvis beaktas i det ett
bränsleförbrukning.
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hybridfordonochEl-8

sammanfattningförslag iMina

ianvändningvid tätort-fördelaruppvisarhybridfordonEl- och
elimineras.i detbuller närmasteochstrañken att avgasergenom

bränslenfossilaberoendeminskatochenergikostnaderLägre av
nackdelarocksåfinnsDetfaktorer.positiva somandraär

emissionertrañksäkerhetsrisk ochökadtrañkbeteende,avvikande
dengenereringförmetodenberoendenågon avannanstans

energin.elektriska
ochutvecklingmedel förstatligasatsningmassivOaktat aven

liksomNUTEK,ochKFBviafordoneldrivnautprovning enav
hybridbilarochel-behandlingförmånligareskattehänseendei av

angelägetdetfordonkonventionella är attförgällerdenän som
premieras. Debörsamhälletegenskaperdedefiniera ansersom

motiverarmiljöegenskaper attgodasärskiltfordonenseldrivna
stationärfrånladdasbatteriermeddrivselfordon ensomsom

fordonskungörelsenbil ibeteckningenochkälla motsvararsom
miljöklass 1 A.iplacerasskall

kom-i någonförbränningsmotormeddrivsHybridbilar som
miljöklass 1iinplaceringförbörelektriskmedbination motoren

2miljöklass närförutsläppenfastställdaöverskrida deinteB
till-därmedkanHybridbilenanvänds.förbränningsmotornenbart
för-dåfinnasböremissionsfördelardesiggodoräkna ensom

konti-medjämförtdriftintermittentgår ibränningsmotor en
bil.konventionelldrift inuerlig en

ställasbör1996juliden 1frånvilka kravgällerdetNär som
kommauppdragiNaturvårdsverket attbörbilardessa ges

tidpunkt.dennatillförslagmed
börhybridbilarel- ochmiljöklassinplaceringReglerna avom

föreligger.2000-kravEG:seller1996juli närlfrån deninföras
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Vidare blir det möjligt bort den särskilda bestämmelsenatt ta
el- och hybridbilar skall hänföras till miljöklass vid1 be-attom

kattningen finns i 2 § tredje stycket andra meningen lagensom
försäljningsskatt för motorfordon. Konsekvensen blir närom att

den fullständiga skattebefrielsen för dessa bilar upphör den 1
januari 1998, kommer inplaceringen i miljöklass enligt bilavgas-
förordningen i stället försäljningsskatteuttaget.att styra

8.1 Miljöklassystemet eldrivnaoch fordon

E1- och hybridfordon erbjuder inom vissa användningsområden
fördelar framför fordon drivs med enbart förbränningsmotorer.som
De påtagliga fördelarna fordonmed dessa användningmest anses vara
i tätortstrañk. Elfordon uppvisar enligt utvärderingar också vissa
nackdelar, främst de framförs i trañkmiljö.när normal Somen
exempel härpå kan så låg bullernivå vissanämnas atten grupper av
trafikanter inte upptäcker fordonen i tid. För del jag attegen anser
risken för trafikolyckor till följd elfordonens framfarttystaav snarare

hänföra till dagens bullrandeär trafiksystem den låga ljudnivån.att än
Erfarenheterna från flottförsök med elfordon för reguljära transpor-

finns från flertal länder inkl. Sverige. Initiativet till eldriftter ett
fordon har i många fall tagits elenergiproducenter ellerav av

distributörer, ökad elfordonsdrift kan skapasom genom en en ny
marknad. I andra fall har statliga med för forskning ochorgan ansvar
utveckling, kommuner och transportorganisationer ellerstartat mer
mindre omfattande projekt. För svenskt vidkommande gäller storstads-

STEG, NUTEKzzssamarbetet inom teknikupphandlingsprogram och
Kommunikationsforskningsberedningen KFB.

När miljöklassystemet infördes ansågs det inte föreligga något behov
särskild miljöklass för fordon med mycket låga utsläpp. I dagav en

situationen Miljödebatten inriktasär i allt högre grad påen annan.
biltrafikens luftföroreningar. minskaFör trafikens utsläpp haratt
fordon kan drivas med alternativa drivmedel, och kanske särskiltsom
elfordon, alltmer uppmärksammats lösning på dessa problem.som en

I mitt ursprungliga uppdrag ingår utarbeta underlag föratt ett
bedömning hur vidareutvecklat miljöklassystem skall kunnaettav
utformas. Bland tänkbara åtgärder hur komplettering detnämns en av

l Storstädernas elfordonsgrupp.
2 Närings- och teknikutvecklingsverket.
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nuvarande skall kunna ske del i försystemet ett attprogramsom en
påskynda introduktionen fordon mycket låga utsläpp.av som genererar

eller dieselolja.Härmed fordon inte drivs med bensinsomavses
för fordon under treårspe-Försäljningsskatten eldrivna har slopats en

delbetänkandet Bilarsföljd det förslag jag lade fram iriod som en av
skattebefriel-miljöklassning och EG. Regeringen utvidgade dessutom

omfatta hybridfordon jfr 199495:55, bet.till ävenattsen prop.
199495:SkU5, rskr. 199495:154.

EG-aspekten
EG:sI likhet med de svenska bilavgasbestämmelserna avgas-avser

fordon drivna med förbränningsmotorer. saknasdirektiv Däremot
elfordon. Pâbestämmelser för krav på utförandet avgemensamma

fordon med mycketministerrådsnivå har intresset för introduktion av
utsläpp ökat.låga

Ökat intresse drivfonner bilarför för8.2 andra

årtekniska utvecklingen el- och hybridfordon sedanDen är ett parav
intensiv. Orsaken främst de successivt skärpta avgaskraventillbaka är

1998där % alla fordon säljs fr.o.m. âri Kalifornien, minst 2 av som
nollemissionsfordonuppfylla kraven enligt bestämmelserna förskall

% årAndelen höjs sedan till 10Emission vehicle ZEV.Zero -
Kalifornien.för avsikt följa efterdelstater i USA har2003. Flera att

potential väsentligt lägre utsläppE1- och hybridfordon har änatt geen
därför särskiltteknik. lämpar sigfordon drivna med konventionell De

bra för tätorter.
Danmark, Frankrike,däriblandflertal länder i Europa,I ett

Österrike, förintressetoch ökarTyskland, Italien, Schweiz en
Introduktionen har delviselbilar i skala.användning störreav

bådeomfattarsamhällsstöd. Stödetaktivtunderlättats tack ettvare
utveckling.forskning ochoch stöd tilldirekta inköpsstöd

STEG
storstäderna1990-talet inledde deårende förstaUnder tre

Sydkraft förABsamarbete medochGöteborg MalmöStockholm, ett
Storstädernasbildadeelbilsanvändningen ochstimulerapå olika sättatt

demonstrationsverksamhetSTEG. denFörelfordonsgrupp som
förutvarandefrån denbidrag utgåttharstorstädernabedrivits i de tre

NUTEK.delutveckling,för teknisk ärStyrelsen avnumera ensom
planerna.ursprungligahelt enligt deemellertid inte löptProjekten har
årför någraelbilar år 1995,i Göteborg 200Målet attt.ex. senarevar
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sådana fordon pårullar tiotaltill 000 elfordon. I daguppgå 1 ett
för-Stockholm och Malmö har vissiGöteborgs Avengator. en

projekten skett.dröjning av

NUTEK
teknikupphandlingsprograrn i syfteinitieratNUTEK har attett

stöd tillhybridfordon i Sverige. Förutominköp el- ochstimulera av
kombibilför personbil ochkravspeciñkationerutformande m.m.av

ytterligare milj. krNUTEK 28hybridsystem harmed el- eller avsatt
energianvändning tilleffektivaremedlen inom Programmet om enav

från riktar sigfordon. Stödet NUTEKtotalt l 000stöd för inköp av
fördelar sigenergieffektivitet och miljövänlighet. Detfordonensmot

personbilkombibil och medkr tillutgår med 15 000så bidragatt
skåpbilminibuss.000 kr till30

intresse för iföretag har anmältorganisationer och42 att ettett
för tillverkare200 bilar. Anbudstidenin sammanlagtförsta skede köpa

Vinnandeden augusti 1994.upphandlingsprojektet löpte 1delta i utatt
februari 1995i november 1994. Ihybridbil skulle hael- och utsetts

skallbeslut vilka fordoninte någotföreligger ännu utses.somom
kravspecifikation för denbristenerfarit detEnligt vad jag har är en

försvårar valet.fordonhär typen somav

KFB
ochsamråd med NUTEKi uppdrag i1993 fick KFBVåren att

med el-fyraårigt demonstrationsprograminledaNaturvårdsverket ett
milj. kr jfrsammanlagt 120ändamåletelhybridbilar. Föroch avsattes

199293:397. KFB:sl99293:TU 34, rskr.199293:179, bet.prop.
har strategi valt betonademonstrationsprogramochforsknings- attsom

omfattarhybridfordon.el- och Detoch demonstrationutveckling av
erfarenheterlastbilar och bussar. Försåväl personbilar att avsom

serviceinfrastruktur,och behovetelbilar användshur m.m.avom
Efteroch Malmö.i Göteborgelbilar demonstreraskommer 60 att

demonstratio-ingå iantal hybridfordonmotsvarandehand kommer att
ansökerdeltagare. Dei STEG ävenbl.a. med kommunerna somner,

försöksverksamhetprojektmedel för denstöd från KFB:sfortsattom
huvudinriktningarär 1991. Följandeelbilsdrift påbörjadesmed som

tagitdemonstrationsprogram KFBsammanfattar förslag tilldet som
fram stöd till

och Malmö,basprogram i Göteborg1
flera i landet,för elfordonspecialprogram2 pröva orteratt

ingårelhybridfordon och häridemonstrationutveckling och3 av
fordon ochsåväl lätta tungasom
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demonstrationsprogram.utvärdering4 av

Elbilsmarknaden8.3

i dagSverige finnsintensiñerats. Ielbilar harMarknadsföringen av
50-talregistrerades1993årUndereldrift. ettmedfordon100närmare

medKontaktenFavorit.tjeckiskaochKEWETdanskafrämstelbilar,
dockHärframöver.försäljning ärökadtyder pånågra leverantörer en

bilar200upphandlingensamordnadedeninte inräknat somav
NUTEK.organiseras av

medentusiastervaritfall etti mångaelbilar harTillverkare av
blandökatenderar ävenochfinnskapital. Intresset attbegränsat
börja1995under årMercedes Benzbiltillverkare.etablerade attavser

harPSAPeugeot-Citroên-koncernenelbil.serietillverkning av en
Enelbilar.serietillverkningförinvesteringargjort avstora en

hittillsochbensinmotorlitenSolon medhybridbilhelsvensk är en
utvecklingentekniskaexemplar. Denfåtal motitillverkad merett

ochframåtytterligaretagitdärmedelbilar harfunktionsdugliga ett steg
ochkonstruktionBatterietselfordon.introduktionenpåskyndabör av
för-funnitsdockhar dethållPå mångautvecklats.utförande har
Denbatteritekniken.utvecklingsnabbarehoppningar ännu avenom

genomslag.brettskallelbilenförnyckelfrâga ettär atten
kanfordoneldrivnautvecklingenskisseratbild jag här överDen av

hybridfordon ärochel-generationleda till mersomatt avnyen
markna-nåkommatillförlitliga kanfunktionellt attocheffektiva mer

hänsynmedelbilendagframtid. I äravlägsenalltförinteden under en
kördenförfrämstalternativaktionsradienbegränsadetill den ett som

Användbarhetenstorstäderna.allt iframförochsträckor avkorta
betyderdriftochinköpförkostnadenochbrukpraktisktelbilen i

framöver.skall fåelbilengenomslagvilketmycket för
formnågoningår iSverigeielfordonen avHuvuddelen av

arbetsfordon.ochdistributions-lättaochdemonstrationsprojekt är
marknadspotentia-denhabedöms störstaanvändningsområdenDessa

andraochåkerierförvaltningar,kommunalafrämstlen. Det är
ochstadskärnornaiverksamhetsinbedriver somtransportföretag som

Ettelbilssammanhang.olikaideltaintresselänge visatså attännu av
följdtillalltframförprivatpersoner,innehasantalbegränsatmycket av

höga priset.detav
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till definitioner8.4 Förslag el- och hybridbilarav

8.4.1 Standardisering elfordonav m.m.

Den internationella standardiseringen har haft betydelse förstor
industrin för undvika tillverkare tvingas olika versionergöraatt att av

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

Såväl inom de globala internationella standardiseringsorganensom
ISO International Organization for Standardization och IEC Interna-
tional Electrotechnical Commission och pågårECE arbetet med att

fram standarder för el- och hybridfordon. ISO-arbetet inriktat påärta
fordonsegenskaper acceleration, säkerhet medan IECsom m.m. svarar
för utformning förstandarder den elektriska utrustningenav som
batterier, laddare Arbetet samordnas med de europeiskam.m.
standardiseringsorganen CEN Comité Européen de Normalisation,
och CENELEC Comité Européen de Normalisation Electronique

syftardär arbetet i första hand till europeisk standard. Varemen en
sig i arbetet i ISO-IEC eller i CEN-CENELEC ingår frågan om
emissioner från el- eller hybridbilar.

Inom ECE diskuteras möjligheterna introduceraatt en gemensam
specifikation för el- och hybridbilar. Frankrike har inom förramen
detta samarbete tagit initiativ till standard för elfordon.en gemensam

innebär bl.a.Det

tillägg till Reglemente angående85 fastställande motoreffektenav-
elmotorn

tillägg till Reglemente 68 angående mätning elbils maxima-av en-
hastighet

tillägg till Reglemente 84 angående mätning energiförbruk-av-
ningen hos elbilen
förslag till bestämmelse krav konstruktion ochen ny om-
handhavande elbilar. I första hand kopplade till säkerheten påav
elsidan.

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

begränsa utsläppen fossilbl.a. koldioxid C02. ochE1-att av
hybridbilar då alternativ. fordonEtt kan drivasär ärett annat som
med biobaserade bränslen.

När subventioner och stöd betalas bör samtidigt påkrav ställasut
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rimligmotiverad och teknisktuppfyllda. välvillkor Envissa äratt
ändamålsenligagaranti föri detta skedekravspecifikation är atten

uppfattasSyftet motverka bilarbilar introduceras. är attatt somsom
introduktionsfasen ochfår stöd i den känsligadåliga olämpligaoch

utveckling.riskerar fortsatt positivhärigenom en
kravinte alltid går ställamåste ha i åtanke detMan attatt samma

bilar. del kravför konventionellt drivna Enpå och hybridbilarel- som
el- ochfordon kan inte tillämpasförbränningsmotordrivnarörsom

utvidgas. Enmåste kompletteras ochhybridfordon medan andra ny
väsentliga avvågandenoch antalprovmetod behöver utvecklas ett

göras.
under denrisk medkan det finnasEnligt min mening atten
närvarandeföroch hybridfordonutvecklingsfas el-intensiva somav
styrmedel.för införa generellafast kravspecifikationerpågår, lägga att

långtinte kommit såhybridfordon harUtvecklingen el- och ännuav
dessinternationella Fram tillfördet finns underlag attatt ennormer.

trafiksäker-för miljö- ochkravspecifikationinternationellt utarbetad
kan följandefunktionsegenskaper föreliggerandra viktigahets- samt

fordon.för dessadefinitioner för vägledandevara
behovpresumtiva användarnasdefiniera deAmbitionen har varit att

för fordonstillverkaremöjligtdeti kvantitativa gör atttermer som
utformandetvidfordonet. Jag harekonomiskt optimeratekniskt och

företrädare för NUTEK:ssamrâtt medkravspecifikationernaav
för NUTEK:sUtgångspunktenteknikupphandlingsprogram. program

hybridbilar.elbilar ochmellan kravenåtskillnad skall görasär att

elbilDefinition8.4.2 enav

Vehicle.Emissionklassificeras ZEV Zeroelbil kan i USAEn som
fall släpperbilar i vissaofrånkomligt dessadockDet utär att

förfordonetanordning finns ihärrör från denemissioner. De som
bestå antingenoch kanuppvärmning kupéutrymmet av enavav

från den tekniskaEnligt uppgiftdieseldrivenbensin- eller värmare.
kravUSA underAngeles faller elbilar iattachén i Los somsamma
har dockbullerkrav Hittillsgäller säkerhet,vanliga bilar detnär etc.

medanför trafik certifierade,få blivit godkändaendast några märken
General MotorsHit hörfortfarandeövriga storaprototyper.anses vara

satsning Impact.
inte hänsynamerikanska reglernaklassificeringen enligt deVid tas

inne i bilen. Detuppväminingsanordningarna äremissionerna från
uppfyller specificeradedessaemellertid angeläget vännareävenatt

elbil bördefinitiontillåtet utsläpp. I ävenkrav på maximalt av enen
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syfte fastställaidennaprovningingå krav attapparatertyp avav
utsläppsnivåer.acceptabla

amerikanskadebedömteuropeiska regleravvaktanhar iJag att
LikasåSverige.iappliceraselbil bör kunnadefinitionerna på ävenen

nivå med demligga ibeträffande säkerhetenkraven elbilarbör som
för1972:595. Dettafordonskungörelsenenligtbilarställs för övriga

marknaden.elbilar förssmå och osäkraundvika utattatt
teknikupphandling el-samband med NUTEK:shar iHärutöver av

omfattar bl.a. kravställts.tekniska krav Dehybridbilar antaloch ett
i alltochåtervinningacceleration ochpå räckvidd, motsvarar

inteharelfordon i USA. Dessvärrefördem gällerväsentligt som
dessa krav.projektet kunnatinågon anbudsgivarna mötaav

amerikan-denenligt bådeskeräckvidden kommerProvning attav
och vid olikaeuropeiska körcykelnska och den yttertemperaturer -

skallelbilar kunnaföroch vid -7°C. Dettavid +22°Cexempelvis att
väder.vid kalltfungera även

stårelbilbatterietsjälvurladdning närpå maximalKrav enav
beakta. Enviktig aspektantal dagaruppställd storär attett annanen

avsaknadenelbildefinitionförslaget till ärfranskabrist i det enav
medoch måsteförsumbarenergiförbrukning inteDenna ärhärav. tas

årscykel.energiförbrukningenden totalavid beräkning ensomav
förstandardutarbetapågår arbete med301CEN TCInom attett en
förfordoninnebär ärhybridfordon. Denel- och avsettettatt som

minst 40 km.räckviddeldrift bör ha aven
frågaöverväganden iminaredovisatkapitel 4har iJag om

detbibehållandeförordatoch därmiljöklassindelningen ett av
ändamålsen-hellerdet intemin meningEnligtnuvarande ärsystemet.

därmedtill detmed hänsynför elbilarmiljöklass 0införaligt attatt en
ställetmiljöklasser. Iytterligareinföraskulle möjligtinte attvara

för bilarnämnaremiljöklassen 1föreslår jag utgöratt gemensamen
bokstavsbeteckningdärmiljöprestanda ochgodamed mycket en

fordonskategorin. Härigenom öppnasaktuelladenlämpligen avgör
kan premieras.teknikframstegdärflexibelttillmöjligheten systernett

hybridbilDefinition8.4.3 av en

marknadenhybridbilarintroducera ärmedMålsättningen attatt
hybrid-förmiljökravUppställdaemissioner.minska olika typer av

fråndemavgasutsläppväsentligt lägredärför medföra änfordon skall
Naturvårds-förbränningsmotorer.konventionelladrivs medbilar som

miljöklasserna 1för lätta bilar,avgasreningföreskrifterverkets om
elhybridbilarhurreglerar bl.a.1992:4,A14-Regulation SNFSoch
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skall provas.
iförbränningsmotoranvändsgräsklipparmotorfallI de ensomen

vidprövningar Motor-avslutadeNyligendyster.hybridbil bildenär
gräsklippar-tvåtaktsanvändningtimmesvisar atttestcenter av enen

0005anvisningar,tillverkarensjusterad enligt motsvaras caavmotor,
katalysatorrenad bil.relativtkörning medkm nyen

ochupphandling el-avseendespecifikationerNUTEK:sAv av
EmissionUltra LowULEV-kravende s.k.framgårhybridbilar att

skalluppfyllas. DessutomKalifornien måsteiför fordonVehicle en
ansöka hos ABförbränningsmotorhybridfordon medtillverkare av

ienligt kraventypgodkännandesvensktBilprovningSvensk om
miljöklass

kaliforniska TLEV-emellertid deMiljöklass 1-kraven motsvarar
blirspecifikationenochEmission VehicleTransitional Lowkraven

beaktasmåsteförhållande närmotsägande. Dettaviss måndärmed i
förutgångspunktskall fastställas. Enhybridbilförspecifikationer

uppfylla deskalldendärförhybridbil bördefinitionen vara omav en
förbrännings-föravgaskraveneuropeiskadeelleramerikanska

klassifice-i olikadagordningenförasFrågan börmotordelen. upp
utvecklas ochprovmetod behöverVidare behöverringsorgan. nyen

avväganden göras,antal väsentliga t.ex.ett som

US-hybridbilar,representativ förkörningden är mesttyp somav
EG-körcykeleller

landsvägskörning ingåochstads-skall både2.
eldriftförbränningsmotordrift fördelasskall3. hur

l-bilmiljöklassförstadsbil ellerspecifikation förskall4 enen
vägledande.vara

förbränningsmotordrif-börprovmetoden övervägasden ävenI omnya
Ärinte.in ellerkopplas strävanskallhastigheter kunnalågavidten

måste,möjligt. Dessutomdetta intecitykärnan börelbil i varaen ren
kravspecifikation,framtidafattasbeslutslutgiltigainnan provom en

vissabörfrågeställningar. Däremotdessaför belysagenomföras att
fastställaskunnahållbarhetpå bl.a.grundläggande krav utan om-

tankeförefaller med80 000 kmlivslängd påEnprovningar.fattande
tillfredsställande.livslängd kunnapå batteriers vara

fordonDefinition8.4.4 tungaav

Även el- ochintroducerafinnasmöjlighetfordon börför atttunga en
för mjölkdistributionsbilarläng tidunderEngland harhybridfordon. I

197



hybridfordonE1- och sou 1995:31

varit eldrivna. Busstillverkare och har under antal åroperatörer ett
utvecklat och praktiskt både elbussar och hybridbussar.provat rena

Det i samband med provning dessa kategorier fordonär av
väsentligt hela fordonet och inte det gäller diesel-näratt prova som
drivna fordon endast En måsteprovmetodtunga motorn.prova ny
utvecklas. Jag den tidigare beskrivna busscykeln äratt ettanser
alternativ kan till de förhållandena både detnärsom anpassas nya
gäller räckvidden för eldrivna bussar och emissioner från hybridbuss-

ar.

8.5 till miljöklassinplaceringFörslag el- ochav
hybridbilar

förslagMina inom området el- och hybridbilar således i huvudsakär

miljöklassEn 1 A inrättas för eldrivna fordon laddas frånny som-
stationära stationer.
Säkerhetsmässigt skall både el- och hybridbilen uppfylla de krav-

fordonskungörelsen.isom anges
få ekonomiskFör kunna stimulans måste hybridbil uppfyllaatt en-

emissionskraven minst i miljöklass
Definitionen elbil skall i avvaktan EG:s regelverkav en vara-
desamma förkraven nollemissionsfordon i såUSA närsom som
på den tekniska provningen.

lagt framDe krav NUTEK i sin upphandling får tjänasom som-
riktlinjer.
Definitionen hybridbil skall den i A14-av en vara som anges-
Regulation i avvaktan på EG inför bestämmelser härom.att

hybridbilar lågaOm med speciellt emissioner introduceras debör-
ochamerikanska kraven LEV ULEV tjäna riktmärken.som

Introduktion el- och hybridbilar inom den sidantungaav-
och fullt möjligtdistribution bussar och bör stimuleras.är

Flera tillverkare år 1998 i samband med infasningskraven iattavser
USA ZEV introducera elbil i sitt produkturval. hävdarDeenav
emellertid beslut inte fattat denna elbil skallännu äratt ett om vara en

konventionell bil eller detkonverterad skall heltom vara en ny
konstruktion, där alla fördelar den eldriftenmed tillvara påtasrena

optimalt Trots alla delkomponenters kapacitetsätt. ärett att acceptera-
de, det frågetecknet sådanhur bil skall bliär stora mottagenom en av
den bilköpande allmänheten.
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för elbilensbetydelsebatterierUtvecklingen är storavav nya
formskall med någonHuruvida drivningen skeframtid. av upp-

fortfarande olöstmed bränslecellerbatterier ellerladdningsbara år en
bränsle-skåpbil utrustad medharfråga. Daimler-Benz presenterat en

också fullt möjligtmed biomassa. Detkan drivasceller är attsom
bränsleceller. Genommed alkoholdrivnabil drivskonstruera somen

vi komma ifrån problemenalkoholen biomassa kanproduceraatt ur
kväveoxid och övriga miljörisker.med smog,

elfordon kan användas ierfarenheter visarHittills gjorda att
aktiva säkerhet ochElfordon har vidarebruk.praktiskt samma

ekonomiskfordon.konventionella Förkomfort dagens att ensom
energi-fram det gällerlösningarbärkraft elbilar måstei närtasnya

på kostnadenHälften försäljningspriset berortillförseln till motorn. av
låga efter-främsta orsaken till dendenför batterier. Detta uppges var

allamarknadens krav behöverfrågan elbilar. För mötaatt
utnyttjas fulltså potentialendelsystem optimeras ut.att

drivmedel har sinakombinationer ochalternativaOlika motor resp.
varjeböranvändningsområde. I miljöanpassatbästa transportsystemett

fördelar.utifrån sina Inomutnyttjas transportbärare ettsystem som
trafik, kan elbilen,på,övergripandesådant tätortssynsätt t.ex. en

bilen den rolleller dieseldrivnaoch den bensin-elhybridbilen somges
användningsom-och det speciellaTransportbehovetfyller.den bäst

för vilken konstruktionutgångspunkt ärviktigrådet bör somvara en
transportbäraren.förlämplig

mina förslaglagtekniska konsekvenserna8.6 De av

gällande regler8.6.1 Nu

i bilav-särskilda bestämmelserfinns ingaredovisatSom jag ovan
hybridbilar. Närochmiljöklassindelning el-gaslagstiftningen avom

bilav-tillämpningsområdet fördessaelbilar omfattasdet gäller av
särskilda be-fordonför motordrivnagällergaslagen, utansom

tillämp-i lagen blir dockbestämmelsernamateriellagränsningar. De
Enligtavgasgodkännande.omfattas kravbara för bilarliga som av

förkrävs endastavgasgodkännandegällerbilavgasförordningen att
således uteslutervilketmed förbränningsmotorer,bilar drivssom

elbilarna.
omfattasochförbränningsmotordrivs delvis medHybridbilarna

bilavgasförord-avgasgodkännande ikraveti principdärför av
jagföreskrifter gäller,Naturvårdsverkets nämntningen. Enligt som
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drift medskall uppfyllda vidgällande utsläppskravatt varaovan,
Hybridbilen kan alltså med dagens reglerförbränningsmotorn enbart.

för delvis drivs med el.sig någon bonus deninte tillgodoräkna att
undantag från dessadock möjlighet medgeNaturvårdsverket har atten

hybridbilar. Medi något fall för provseriekrav, vilket utnyttjats en av
föreskrifter dels bilarenligt Naturvårdsverketshybridbil somavses

dels bilarförbränningsmotorn och elmotorn,både kan drivas med som
för laddaförbränningsmotorn användseldrivna och därär att

förbränningsmotorndels bilar bara drivsbatterierna samt mensom av
hjälp för driften.elmotor användsdär batterier och som

hybrid-försäljningsskatt gäller för el- ochbefrielse frånDen som
miljöklasshänförs till bättresåledes inte dessabilar beror att en

fjärde§ tredje ochföljer direkt 2enligt bilavgasreglerna utan av
motorfordon.1978:69 försäljningsskattlagenstycket om

från försäljningsskattbefriadeBestämmelserna innebär bilarna äratt
den januari 1995 deninträder under perioden 1skattskyldighetenom -

därefter gäller avdragfråga1997. I skatteuttaget31 december attom
och bilarnavid skatteberäkningenvikt skallför batteriernas göras att

tillskall hänförasförsäljningsskattelagenvid tillämpningen av
miljöklass

inrättade förregler gäller för bilarFörsäljningsskattelagens ärsom
fordonet. Definitionenfrån batterier idrift med elektricitet av

föreskrifter utförlig står inteNaturvårdsverketshybridbil i är menmer
definition.skattereglernasi konflikt med

till ändrade regler8.6.2 Förslag

hybridbilar inordnas i detel- ochkonstaterat börSom jag tidigare
Därigenombilavgaslagstiftningen.miljöklassystemet inuvarande

i framtiden. Bilav-miljöklassystemetutvecklingmöjliggörs en av
framtida utsläppskravdärockså det regelsystemgaslagstiftningen är

naturligtkan inordnasför dessa kategorier sätt.
särskild klass A,hänföras till lbördet gäller elbilarna,När ensom

författningsändringarföljandebör göras.
i miljöklasser. Avbehandlar indelningen§ bilavgaslagen2 a

förobligatorisk baramiljöklassindelningparagrafen framgår äratt en
bilar med för-avgasgodkännande, dvs.omfattas kravbilar avsom

stycke,medParagrafen bör kompletterasbränningsmotor. ett nytt av
bilar intefår beslutaframgår regeringen ävenvilket attatt som

till vissskall hänförasavgasgodkännandeomfattas kravav
inplacering istycket förandravillkoren i 2 §miljöklass, aom

inordnaförlämnasuppfyllda. Därigenommiljöklassen attär utrymme
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ielbilarna systemet.
elbilarna kanmiljöklassificeringenbestämmelserYtterligare avom

definitiontillförslaghar lämnatJagbilavgasförordningen.i ettintas
1994: 1 lldelbetänkandet SOUelbil iskallvad somsomansessomav

förinrättadbilsåledes ärMed elbil börtill.hänvisarjag somavses en
källa.stationärfrånladdasbatteriermeddrift enbart som

bilav-ändring inågonintekrävshybridbilarnagällerdetNär
i deninredanbilarnakanredovisatjagSom tasgaslagen. nuovan
meddrift enbartvidbilentillämpligblirmiljöklass provasomsom

i dagensdettainnebär dockmeningminEnligtförbränningsmotorn.
ibilentillintehänsyneftersomkrav, attalltför tassträngtläge ett

någraharoch då intemeddrivsperiodervissaunderpraktiken
frånbefrielsentillocksåbör statenHänsyn attutsläpp. tas genom

introduktionentillstödtydligtvelatharförsäljningsskatt avettge
Å siktskälgivetvis intedetfinns attsidanandrahybridbilar.

föråldradsåanvänderhybridbilaranvändningen ensomuppmuntra av
vanligautsläpp ände har störreförbränningsmotornteknik för att

bilar.
miljöklas-förreglertill slutsatsenmeningenligt minleder attDetta

bilarsdessabeaktarframmåstehybridbilarsindelningen tas somav
ställskravrimligainnebärsamtidigtegenskaper attsärskilda sommen

sådanabörMålsättningen attutsläppen.begränsningenpå varaav
kompletteran-indå1996 ochjulidentill 1fram tasregler ensomtas

bilavgasförordningen.miljöklassdeñnition ide
relativtimöjligtdetkraft böriträder attreglerdessaInnan envara

kravdefrån strängaundantagmedgeomfattning nusomgenerös
Naturvårdsver-ochbilavgasförordningenenligthybridbilarförgäller

18 §kompletteraskälfinnasdärförkanföreskrifter. Det attkets
beslutaNaturvårdsverkets rätt attbilavgasförordningen, omavsersom

tillhänvisningmedbilavgasbestämmelserna,frånundantag en
hybridbilarna.

påställas1996 börjulifrån den 1kravvilkagällerdetNär som
kommauppdragiNaturvårdsverket bör attjagbilardessa att gesanser
till dengivetvishänsynmåsteberörttidigare tasjagSomförslag.med

siginte visardetregler. OmEG:stillochutvecklingeninternationella
bilavgasför-ihybridbilarstandard försärskildinföramöjligt att en

reglernagällandedeåtminstonetidpunkt bördennatillordningen nu
el.meddrivsdelvisbilentillhänsynsåkompletteras, atttasatt

bedömning. Ensådaniinbörbatterierna vägashosKapaciteten en
miljöklassbättre äntillhänförsbilenkandettavariant att envara

förbränningsmotorndrift medvidprovningföljervad av ensom
3miljöklassi ärgrundkravendock förutsättamåsteDetta attenbart.

uppfyllda vid provet.
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De förslag jag lämnat innebär det går bort den särskildaatt att tanu
bestämmelsen el- och hybridbilar skall hänföras till miljöklassattom
1 vid beskattningen finns i 2 § tredje stycket andra meningensom
försälj ningsskattelagen för motorfordon. Konsekvensen blir dennäratt
fullständiga skattebefrielsen för dessa bilar upphör den 1 januari 1998,
kommer inplaceringen i miljöklass enligt bilavgasförordningen i stället

försäljningsskatteuttaget.att styra
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tillverkaråtagande9 utökatEtt avsett att

bilens livslängdräcka under hela

sammanfattningMina bedömningar i

avgasrenande hållbarhetDet råder enighet detatt systemetsom
Påmåste förbättras. gemenskapsplanet saknas bestämmelser om

ordning dettatillverkarátagande. Behovet av en gemensam
område första bör Sverige verka förIär attstort. ett steg

införs i kommande 2000-kraven för lättatillverkarâtagande de
utsträckningfordon. Härefter kan det rimligt medvara en av

åtagandet till omfatta bilens hela livslängd.att
utforma enhetliga garantier fordonsom-arbete medEtt att

kommer påbörjas våren 1995. kan lämpligtrådet Detatt attvara
utformadenna arbetsgrupp får i uppdrag ävenatt gemensamma

för tillverkarâtagandet.regler
avstår jag från lägga förslagdenna bakgrundMot att ettom

tillverkarâtagande.utsträckt

bilens helaTillverkarens åtagande under9.1

livslängd

för de svenska bestämmelsernakapitel 3 och redogjortJag har i 4 om
detomfattning och längd. Som där framgår saknastillverkaransvarets

sådanabestämmelser tillverkaransvar. Avsikteninom EG är attom
årbeslut fattas avgaskraven förinföras i anslutning tillskall att av

ingår hurför lätta fordon. I mitt uppdrag2000 övervägaatt avgas-
säkerställasunder bilens hela livslängd skall kunnareningens funktion

med tillverkaransvarlämplig kombination hâllbarhetskravavgenom en
ökat för bilägaren underhålla bilen.i miljöklasserna och attett ansvar

hållbarheten för lättaTillverkarens skyldighet demonstreraatt
medansträckt sig i vissa fall till ll år200 000 kmfordon har tidigare

kostnadsfritt åtgärda felet för bilägaren begränsad tillåtagandet äratt
till fordon gäller kravetår80 000 km. För5 motorer tunga

km medan tillverkarens åtagandehållbarheten högst 8 år500 000
fall uppgår år 160 000 km.bilägaren i detta till 5gentemot
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till direktivetbilagabilavgasdirektiv i 5.1.1EG:sI anges
avgasutsläppenpåverkakan91441EEG de komponenteratt som

vidmonterade fordonetkonstruerade ochså utformade,skall attvara
de vibratio-uppfyller i direktiv,användning kravennormal trotsresp.
vidtagitstekniska åtgärderför. Dekomponenterna utsätts avsomner

effektivtbl.a. avgasutsläppenmåste säkerställatillverkaren att
normallivslängd och vidfordonets normalaunderbegränsas an-

avgasrenings-efterkontrollbestämmelservändning. EG saknar om av
fordon ingårtypgodkännandet för lättavidutrustningen attmen

körsträckahållbarhetenmåste dokumenteratillverkaren avser ensom
000på 80 km.

genomföramöjligheter antingendärefter tvåTillverkaren har att
använda dedirektivet 91441 ochpunkt 5.3.5.1 iprovning enligt

tillförsämringmått på avgasreningensresultatenerhållna ett uppsom
fasta försämrings-alternativet användakm. andra80 000 Det är att

faktorn 1,2 förbensinmotorer5.3.5.2. Förfaktorer enligt punkt är
kolmonoxid. Försämrings-och förför partiklar 1,1dieselmotorer 1,2

kväveoxiderkolväten ochutsläppenför det kombineradefaktorn av
uppskattas till 1,0.

tillemellertid kommahållbarhet harlivslångKraven ansettsen
bilagan. I de direktivbestämmelse iangivnauttryck somgenom ovan

förut-saknas motsvarandefordonavgasutsläpp frånreglerar tunga
typgodkännande.sättning för

vademellertid längrebilarLivslängden på svenska avsevärt änär
unionen.fallet inom den övrigaärsom

Livslängden på svenskaålderstigen.bilparkenDen svenska är
länder hög ochmed många andrai jämförelsepersonbilar är anges av

Bilindustriföreningen ökade livslängdenår. Orsaken till dentill 17ca
årliga kontrollbe-rostskydd och denbl.a. bättrepå fordonen är

ålder dådefinieras denlivslängdensannolikasiktningen. Den som
hälften har skrotatsfortfarande i trafik ochårsmodellhälften ärav en

eller äldre. I% tio årpersonbilar 41Sveriges 3,6 miljonerAv ärut.
Storbritan-%, i%, i Tyskland 24motsvarande andel 23Frankrike är

år eller äldre i Japan%. Andelen bilar tio% i USA 33nien 27 och
medbilar utrustade% bilparken. miljonerendast 1,4 äruppgår 14 av

körsträckor äldreEftersom bilar har längrekatalysatorrening. ännya
för hälftenkatalysatorutrustade fordonenså de än avmersvarar

antal fordonskilometer.ipersonbilarnas trañkarbete mätt
16lastbilar enligtlivslängden försannolika ärDen tunga ovan ca

år.för bussar 15och månader ochår sex

I Bilstatistik.Bilindustriföreningen ABSverige 1994;Bilismen i -
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tillverkaråtagande börutsträckt9.2 Förslag ettom
anstå

produkt de tekniskahosGrundläggande för miljöegenskaperna ären
vidsighållbarhet tillverkareninkl.lösningar använt avsom--

kontrollbe-Underkännandefrekvensen vid de årligatillverkningen.
katalysa-främst i fråga defortfarande alltför hög,siktningarna är om

Dålig teknik ofta omöjligtjfr avsnitt 3.2.torutrustade fordonen är att
användningstid. råder enighetunder produktens Detkompensera om

förbättras. frågahållbarhet måste Enavgasrenandedet systemetsatt
tillverkaråtagande kanutsträcktställaangelägen ärär ettatt omsom

beakta vidAndra omständighetersådan utveckling.bidra till atten
handlingsfriheten följerbegränsning ihärav denutformningen är som

bestämmelsergemenskapsplanet saknasPåEU-medlemskapet. omav
angivet slag.åtagande härett av

konsumenträttsligabilområdetfinns bl.a.garantier ärDe som
enligtförhållandemedlemsländerna. Dettamellan störoch varierar

Greenmarknaden. Ett s.k.funktionen den inrekommissionen av
paperz gäller skillnaderkommissionen detförhar närpresenterats

produkter inom unionen.service olikakonsumentgarantier ochi av
konsumen-område hindrarregler på dettaFrånvaron gemensammaav

kaninre marknadende fördelar denfrån till fullo utnyttjaterna att
vårenarbetsgrupptillsättaKommissionen kommererbjuda. att en

direktivförslag tillför utarbetaSverige deltar,där1995, även att ett
på område.detta

tillverkaråta-det gällerordningBehovet även närgemensamav en
Även bestämmelser. Isaknashärgandet ettär stort. gemensamma

åliggande försida verka förfrån svenskförsta bör vi ettattsteg
för lätta fordon. Ett2000-kravende kommandetillverkaren införs i

de konsument-den arbetsgruppalternativ kan överatt som servara
utformafår i uppdraggarantiernarättsliga ävenatt gemensamma

tillverkaråtagande.förregler även ett
utsträckningmeddet rimligtperspektiv kanI längreett avenvara

livslängd. jag harhela Somtill omfatta bilenstillverkaråtagandet att
mellan med-skillnaderföreligger härdet föregåendei storaantytt

Tillverkarensfordonens livslängd.frågalemsländerna i ansvarom
utökas tillförsta kunnadärför ibilägaren skulle attett steggentemot

måstetillverkarenden tidkörsträckaundergälla åtminstone som
skulle därmed bättresamhället. Denhållbarheten gentemotgarantera

2 Commission; Green Paper GuaranteesScrivener thefrom MrsMemorandum to on
services.After-SalesGoods andfor Consumers
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den genomsnittliga livslängd gäller för bilar inommotsvara som
unionen.

tillverkarens utökas tid ställsNär garantier gälla under längreatt
reklameradekrav bilägaren utför den tillverkarenäven att av

underhåll nödvändigtservicen riktigt Ett kontinuerligtsätt. ärett
för miljöegenskaperna skall bibehâllas. kriterier måste löpaDessaatt
parallellt.

bakgrund vad jag har anfört och med den begränsningMot av nu
i kapitelföljer EG:s bilavgasdirektiv och jag redovisat 4somsom av

förslag i del.avstår jag från lägga dennaatt
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ochCertifiering reservdelar10 av

utbyteskatalysatorer

sammanfattningMina förslag i

ochreservdelar, tillbehörcertiñeringsförfarandeEtt förenklat av
tillämpas i Tysk-enligt detersättningskatalysatorer system som

FN:sregler beslutas iinförs i avvaktanland att gemensamma
förkommission Europa.ekonomiska

medlemsländerandra intresserademedSverige bör tillsammans
ECE,frågor främst inomdriva dessai Tyskland,EU, mensom

katalysator börcertifieringfrågaockså inom EG. I avom
reservdelstillverkarnasochmed biltillverkarnassamarbetet drivas

CLEPA.sammanslutningar OICAinternationella resp.
förordningmotorfordonsområdetförgruppundantagEG:s

mellanoch förhållandetreglerar konkurrensen12385EEG nr
motorfordonsområdet. For-återförsäljare inomochtillverkare

originaldelar inomendastkrävadonstillverkarens rätt att att av-
vid garantirepa-motsvarande delar användsellertalsprogrammet

serviceandrafordon ellertillbakataganderationer, typer avav
avtalsvaror ellerkostnadernaansvarig förtillverkarendär är av

böri förordningen. Dettillförsäkras dennemotsvarande varor
till-så längebilavgasförordningenframgådärför också attav

eller likvärdigaoriginaldelargäller får endastverkaråtagandet
användas.tillverkarenreservdelar angetts avsom

bättrelikvärdiga elleranvända andraför inteGrunden att
ingårMiljöskälaspekter.säkerhetsmässigareservdelar har

endast originaldelarförförutsättninginteemellertid attsom en
uppgiftangelägenanvändas. Enskallmotsvarande atteller

gruppundantagsförordningen ävensidasvenskdriva från är att
originaldelar.pågäller kravetdetmiljöaspektenomfattaskall när

ochreservdelarsådanahållbarhetvisssäkerställaFör att en
medkonfliktikommainteförochutbyteskatalysatorer att

certiñeringenförvillkorenbörtillverkaråtagandet ett avsom av
sigåtarkomponenttillverkarenersättningsdelar ingå krav att

gällabörDenkonsumentköplagen.enligtgarantiköprättsligen
åtagandetillverkarensgäller fördentidsrymd somsomsamma

km.80 000år ellerbilavgaslagen, dvs. 5enligt

207



Certifiering reservdelar och utbyteskatalysatorer SOU 1995:31av

få utforma prin-Naturvårdsverket bör i uppdrag närmareatt
certiñeringsmetod. detta arbete börciperna för förenklad Ien

komponenttillverkare involveras.såväl bil- som
Garantiåtagandet bör utformas i samråd med Konsumentverket

bestämmelser.i enlighet med konsumentköplagens

certifieringssystem10.1 Behovet ettav

certifieringNaturvårdsverkets förslag till10.1.1 av
utbyteskatalysatorer och reservdelar

förslag till huringår och lämnaI mitt uppdrag även överväga ettatt
frågaavgasrelaterade reservdelar, särskilt imed kravsystem om

utformas.och tillbehör skall kunna Förslagetutbyteskatalysatorer,
bilavgaslagstift-konsekvenserna för den svenskaskall också belysa

inteför tillverkaransvaret. Frågeställningenningens regler är ny.
lämnade Naturvårdsverket 1990-09-14På regeringens uppdrag ett

USA tilldet tillämpas federalt iförslag bygger system somsom
ochcertifieringssystem avgasrelaterade komponenterhur ett av
Vidutformas. remissbehandlats.skulle kunna Det hartillbehör även

flera remissinstansernaremissbehandlingen anmärkte systemetattav
detoch dyrbart. därför tveksamtför komplicerat Det omvarvar

personellaekonomiska ochnågon praktisk användning. Deskulle få
Naturvårdsver-erfordrades för stod inte enligtsystemetresurser som

för enskildakan finnasproportion till den potentiella vinstket i som
inte helleransåg vidare certiñeringssystembilägare. Verket att ett

avvisade sitt förslag.medföra några miljövinster ochskulle större eget

avgasreningenReservdelsmarknaden och10.1.2

ingår avgasrenandei detfråga de olika komponenterI somom
avgasgodkännandeansökningshandlingarnaskall i ettsystemet om

uppgifterframgåfordon eller EG-typgodkännandemiljöklass lättal
kalibrering. detaljenfunktion Hurfabrikat och typbeteckning, samtom

skall också redovisas.monterad i fordonetmärkt dennär ärär

vehicleair pollution from vehicles andPart 85-Control of motormotor
RegulationsPerformance WarrantyV-Emission Control Systemengines; Subpart

Certification Program.Voluntary Aftermarket Partand
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motorfamiljförgodkännandeerhålletfår inte efterTillverkaren en
uppgifterså dede ingående komponenternaändra på eller byta attut

Ändringar löpandei deninaktuella.härför blirtill grundliggersom
typgodkännandemeddelas denskriftligenmåsteproduktionen

godkännande ellerfall utfärdasförekommandeImyndigheten. ett nytt
tillflera leverantörertillverkaresigAnvändertillägg. enaven

ialternativsamtligadetalj måsteidentiskfunktionsmässigt anges
tillämpningtypgodkännandet. Denna ärföransökningshandlingarna

och USA.övriga Europai Sverige,identisk
skerföreskrivet skickifordon i brukKontrollen äratt ett somav

ellerbesiktningformerolikaföregåendeframgått i det avgenom
sambandfordonskungörelsen. Iibestämmelsernaenligtinspektion

märkningenfunktionen på komponenterkontrollerashärmed samt
detaljerna.ingåendeavgasreningssystemetde i

kontroll ochvidföreskrivet skickiskallbilFör att envaraansesen
överensstämmelseutrustad idengodkännas krävsdärmed kunna äratt

förgrundtillliggerde komponenteruppgifternamed somom
den hamåstekomponentVid utbyteavgasgodkännandet. sammaav en

början,frånmonteraddetaljkalibrering denochfunktion som varsom
måstedärmed kvalitetidentifiering ochdetaljensden utbyttadvs.

ursprungliga.denlikadanminst somvara
enligttillverkarens§bilavgasförordningen 11I att ansvaranges

anord-utsläppsbegränsandevid utbytegäller bilägaren10 § avom
miljösynpunkt änfrån är sämredelaranskaffarinteningar somnya

därmedDetdenmed ärutrustad närbilendem ny.varvarsom
medkomponenterfabriksmonteradedefektabytamöjligt utatt

iBristerprestanda.likartademed ettalternativ attmotsvarande
alternativahos dekvalitetendokumenterakunnatillförlitligt sätt

Även intedetmöjlighet.dennai dagförsvårarkomponenterna om
dettillverkarenför närförbudsmöjlighetgenerellnågonföreligger

de komponentereller bättrebra änlikareservdelargäller ärsom
oligopolsituationdet i detråder närmasteproduktför sinvaltdenne en

kan krävatillverkarenreservdelsmarknadensvenska attden genom
vid utbyte.användsoriginaldelarenbartatt

EEGförordningmotorfordonsområdetförgruppundantagEG:s
tillverkaremellanförhållandetochkonkurrensenreglerar12385nr

För-avsnitt 2.5.jfrmotorfordonsområdetåterförsäljare inomoch
princip,märkesexklusivitetavtaladbl.a.medgerordningen somen

allaihävdaskanprincip intedennasamtidigtklargör attmen
förbudet idärförfastslås8punkt attingressensIsammanhang.

allaunderintekonkurrerandemedhandlaallmänhet varormot att
distribution.effektivnödvändigt förbetraktaskanförhållanden ensom

Återförsäljare köpatredjefrånfria partsåledesmåste attvara
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reservdelar i kvalitetshänseende kan jämföras med demsom som
tillverkaren, delarna tillverkastillhandahålls t.ex.av om av en

också levererar till motorfordonstillverkaren ochunderleverantör som
Återförsäljareoch sälja dessa delar. skall också haanvändaatt

och service motorfordon ingårmöjlighet för reparation deatt av som
fritt kunna välja delar likvärdig elleri avtalsprogrammet ärsom av

kvalitet originaldelarna.högre än
reservdelsområdet såledesGrundprincipen på reservdelarär att som

användas vidtredje skall kunna reparation undertillverkas partav
de likvärdiga eller högre kvalitet originalde-förutsättning änäratt av

larna.
finns förordningensundantag från denna princip emellertid iEtt

artikel tillförsäkras fordonstillverkarensartikel punkt I denna4 rätt
originaldelar inom avtalsprogrammet ellerendastkrävaatt att

används vid garantireparationer, tillbakatagandemotsvarande delar av
service där tillverkaren ansvarig förfordon eller andra ärtyper av

avtalsvaror eller motsvarande Begreppetkostnaderna varor.av
definieras förordningens artikelmotsvarande delar i 10 punkt 11:

motsvarande motorfordon ochMotsvarande varor motsvaran-
,

liknande slag similar kindde delar sådana eng.är ärsom av
ingår i avtalsprogrammet och distribuerasde som avsom som

föremåleller med dennes medgivande och förtillverkaren är ettsom
eller serviceavtal med företag i säljorganisationen.distributions- ett

skall således inte förväxlas medmotsvarande varorBegreppet
likvärdig kvalitet det fortfarande originaldelar.begreppet utan avser

och begreppet syftar till säkerställa möjligheten förDefinitionen att en
så krävs kunna köpa och använda originaldelaråterförsäljare att om

vissa skillnader iliknande slag de avtalade, därav mensom
föreligga, mellan nationellaspecifikation ändå kan tänkas t.ex.

tillverkaren under den tidmarknader inom EU. Det innebär att som
gäller kan kräva endast originaldelaråtagandet bilägaren attgentemot

återspeglas i bilavgasför-motsvarande används. Detta böreller varor
ordningen.

revidering. KommissionenGruppundantagsförordningen underär
förslag 94C379/ 10 tilldecember 1994har i ettpresenterat en ny

förordning skall för tiden den juli 1995 30 juni 2005.gälla 1som -
i Kommis-Förslaget remissbehandlas för närvarande medlemsstaterna.

månadsskiftetslutliga förslag kommer föreligga tidigast isionens att
uppluckring reservdelsområdet harapril 1995. En vissmars -

bestämmelsen originaldelar ellerskönjas. fråga endastkunnat I attom
får användas inom för olika garantiåtaganden harmotsvarande ramen

i förslaget. Grunden för inte användainte någon ändring skett att
säkerhetsmässiga aspekter.likvärdiga eller bättre reservdelar harandra
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för endastförutsättningingår emellertid inteMiljöskäl attsom en
del jagfå användas. Föreller skalloriginaldelar motsvarande egen ser

från sida.driva svenskdet angelägen uppgift attensom
säljaåterförsäljarenharLiksom i gällande gruppundantag rätt att

artikelkvalitetde harkonkurrerande reservdelar, förutsatt att samma
servicein-tekniskfår lämna3.4. Tillverkaren inte vägra att ut

informationensåvida inteformation till icke-auktoriserade verkstäder,
konfidentiell know-howellerimmaterialrättsligt skyddtäcks ärav

sittfårReservdelstillverkareartikel 6.12. sätta ävenrätt att varu-
branding artikel 6.11.originaldelar dualmärke

för ochcertifierade reservdelar lätta10.2 Behov av
fordontunga

fordon10.2.1 Lätta

fordonskategori-för olikacertifierade reservdelar varierarBehovet av
instruktionsbokservicehäfte,följerförsålt fordonMed varje ener.

gälla.skallför olika garantiervillkorenvari tillverkaren attanger
visstidsintervaller utföraangivnaskyldig inomBilägaren är att en

utförsservicerekommenderar dennabilen. Tillverkarenservice att
verkstaden,anvisadehelst den honompå bästa ochdet sättet av

rekommendatio-Flertalet bilägare följermärkesverkstad.vanligen en
användsmärkesverkstadauktoriserad verkstadVid servicenen. en

delsoriginaldelar. berorKonsumentverket Dettaenligt uppgift från
tillverkarefortfarande gäller, dels vissagarantin vissa falli attatt

användas. Benägenhetenoriginaldelar skallendastrekommenderar att
bilendärefter stigande åldermedanlita märkesverkstadatt avtaren

och antal ägare.
blir alltmersjälva eftersom detockså sina bilarAllt färre reparerar

vanligendärföranlitar bilägarenkomplicerat. bilen blir äldreNär
led iieller bilmekaniker vänkretsenfristående verkstäder ett attsom

reservdelartillbehörDehälla de rörliga kostnaderna somnere.
till dealternativa komponenteri dessa fall kananvänds utgöras av

sigKonsumentverket vändeuppgift frånoriginalmonterade. Enligt
% gjordemedan 32% till auktoriserade verkstäder28 bilägarnaav

År bilägare1991 hade antaletsjälva under år 1987.reparationerna
gör-det-till % medanmärkesverkstad ökat 41vände sig tillsom en

%.självarna minskat till 22
friståendemellanochGenom skillnaden i kompetens resurser

märkesverkstadenmärkesverkstaden innebärverkstäder och attsom
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villkor ställda tillverkarengeneralagentenuppfylla antalskall ett av
och servicemarknaden.konkurrensen reservdels-inskränker detta

i regel dyra skall användas förSärskilda instrument är att ettsom
diagnos felorsaker, liksomvederhäftigt kunna ställa överrättsätt att

friståendeutbildning. Mångapersonalen skall ha kompetens och
harmärkesspecifika instrument och personalenverkstäder saknar dessa

medför förmågani många fall inte den utbildningen. Detta attsenaste
felet, specielltdels åtgärdadels hitta felet och ställa diagnos,rättatt
Biltillverkarenbilar, för vissa fristående verkstäder.är sämrenyare
därigenommärkesverkstaden fåroch den honom anvisade enav

konkurrensfördel. fall reparationer utförs i bensinstationers görI de
acceptablaförutsättningarna fördet själv-hallar minskar naturligtvis

nödvändiga mätinstrumentreparationer, många gånger beroende på att
saknas.

bidragandefrån bilägarens sidaBristande underhåll anses vara en
vidfaktor emissionsvärden bl.a.till alltför höga uppmätsatt en

Anmärkningsfrekvensen vid kontrollbesiktningkontrollbesiktning.
efterkontrollerutförd år % för 1989 års modeller. Vid1993 2var ca

kategoriutförda andelen fordonvid Motortestcenter är somav samma
certifieringskraven vidinte innehåller emissionsvärdena enligt

%. bilarså hög 50 För äldreprovning pâ rullande landsväg somen
%amnärkningsfrekvensen 10 vidkatalytisk avgasrening ärutan ca

kontrollbesiktning.
underhålla sina fordon bättrebilägarnaFör ävenattatt uppmuntra

för reparationbör kostnadenefter det tillverkarâtagandet löptatt ut en
motiveradmåste ocksåhållas på rimlig nivå. Bilägaren attvaraen

förbättrad miljö.krävs för bidra tillbetala den merkostnad att ensom
alternativaökad användningskulle kunna uppnåsDetta genom en av

komponenter.
tillförlitligt tillvägagångssätt för dokumenteraAvsaknaden attettav

dag dennaförsvårar ikvaliteten hos de alternativa komponenterna
möjlighet.

tillverkare. Enreservdelshållningen mellan olikaVidare varierar
finnasaktuella modellen skallpolicy reservdelar för denvanlig är att

skillnaderlivslängd. uppvisar betydandetillgå under bilens Dennaatt
därför med svårigheterpraktiken det ofta förenati olika länder. I är

funktionmed haräldre komponenterersättaatt sammanya som
strikt tillämpningeftersom tillverkningen har upphört. En att avav

med originaldelarmåstetillverkaren monterade komponenter ersättas
måstemening inte möjlig för äldre bilar. Avstegenligt minär

Även förefaller detövergripande perspektivi ettaccepteras. mer
balanseras.märkesbundna konkurrensfördelarrimligt den sektornsatt

uppenbarligen eftersättas. DettaKonsumentintressena skulle annars
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certifieringsförfarande reservdelarförenklatskekan ettatt avgenom
årligasamband med denkontroll imed utökadinförs tillsammans en

Härigenomflygande inspektion.eller vidkontrollbesiktningen en
produkter användsmiljösynpunkt undermåligafrånsäkerställs inteatt

tillverkaråtagandet löptnär ut.

Tunga fordon10.2.2

för olikaanvänds i regel3,5totalviktfordon medTunga över ton,en
eller däröverviktklassen 7 ärIkommersiella tontransporter.

märkesverkstad förtillnågot knutnabilarna sättmerparten enav
nödvändig, förebyggandeskall fåmöjligtså snabbtdeatt ensom

innebärvid haverier. Dettaakut hjälpoch vid behovservice även
kontinuerligmärkesverkstäder fårsinatillverkaren viaockså att en

gällerfinns i trafik, både vadbilardeinformation statusen somom
tillupphovkomponentersystemservice och vilkabehov som gerav
tidunder så långsin affärsidéTillverkarendriftstörningar. attser som

uppstår.servicebehovför detmöjligt somsvarasom
serviceprogram kaningår i dessabilarnadeDå tungamerparten av

förändamålsenliga i införadetifrågasätta systematt ett annatman
nuvaranderegleras ivid sidan dettillbehörreservdelar av som

förBestämmelser tillverkarensbilavgaslagstiftning. ansvarom
bilargränsvärdenochavgasreningenhållbarheten hos tungaom

modeller. Bilarfrån 1993 årsobligatoriska kravinfördes somsom
någonkontrollbesiktigats iinte störrehärav haromfattas ännu

efter-erfarenhet frånockså praktiskDärmed saknasomfattning.
därinföra ordningmotiveratförefallermarknaden. Det att enmer

reservdelar tillavgasrelateradecertifieringtillmöjlighet tungaavges
behov uppstår.fordon och när ettom

Tillbehör10.2. 3

eller mindreolikamodifierasOriginalutrustade bilar kan mer
dekorlinjer tillfälgar ochbestå i allt från utbyttakantillåtna Desätt.

påverkandet gällerNäravancerade trimningar motornmotorn. avav
det skerbilavgaslagstiftningen. Mendettaform strideri någon mot

ofta.alltfördettatrots
tillbehörhjälp olikamotortrirrmingar utförs medAvancerade somav

placeras i detliten komponenttrimchips. Det ärt.ex. somen
tändtid-luft,styrning bränsle,förelektroniska styrdonet motorns av

Avancerade trimningar,urkoppling.in- ochpunkt och turbons
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montering luftladdkylare intercooler,turbo, ökning cylindervo-av av
lym, ändring kolvar och kamaxlar också vanligt förekommandeärav
för höja fordons prestanda. Många dessa motormodiñeringaratt ett av

i omöjliga upptäcka med nuvarande besiktningsprogramär stort sett att
vid kontrollbesiktning. finns i dag tiotal företag vilkasDet etten
huvudsakliga verksamhet inriktad modifiera i bil.är att motorn en
Detta sker insyn från samhällets sida och bör därför lyftas fram.utan
Även dessa tillsatser tillbehör bli föremål föroch bör kunna ett
godkännandeförfarande. fårHärigenom kontroll inteöver attman
sådana modifieringar utförs har påpåtagligt negativ effektsom en
miljön. Synen på olika tillbehör varierar i Europa. Jag därför iär
denna fråga inte beredd föreslå några åtgärder.omedelbara Fråganatt
bör emellertid drivas från svensk sida internationellai sammanhang.
Här inomutvecklingen EU särskild betydelse.är av

10.3 ersättningskatalysatorerBehovet av

Allt fler bilar med katalysator. Behovet utbyteskatalysato-utrustas av
litet får öka i takt med tillverkaråtagandetär ännu antas attrer men

bilägaren upphör. bakgrund svenska bilars relativtMotgentemot av
långa åtminstonelivslängd kommer det gång härundersett att en

behöva bytas Kostnaden härför varierarkatalysator. mellan 3 000ca
och kr.12 000

De enskilda komponenterna i dyra och visst måttärsystemet ett av
från sidaöverreparation verkstädernas misstänks förekomma.

Bagatellartade fel inte fungerartändkabel kan medförat.ex. attsom en
katalysatorn skadas så hårt den måste bytas. Reparationsbehovetatt att
hela eller delar avgasutrustningen eller flera gånger kommerav av en

ledning fallockså öka. Konsumentverket med deatt uppger av som
Allmänna reklamationsnärrmden kostnaden kan kommabehandlats i att

bli betydande för den enskilde bilägaren. Med hänsyn tillatt att
originalkatalysatorer betingar högt pris kan den enskilde bilägarenett

inför Härvid uppstår frågan hur i framtiden skalltveka byte.ett man
fortsatt underhåll bilen bilägaren drabbastill utanuppmuntra att avav

härmed.alltför höga kostnader i samband
finns således behov katalysatorer med enklareDet ett ettav

utförande likvärdiga funktioner marknaden. likhet medmed Imen
för närvarandevad jag redovisat för certifiering reservdelar saknasav

certiñeringsförfarandehärför. Enligt min mening kan ettett system
från miljösynpunkt väl kanalternativa katalysatorergarantera som

ökadoriginaldelar. Fler produkter kan innebära konkur-motsvara en
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Även ECEinomreservdelsmarknaden.därmed prispressochrens
ersättningskatalysatorer.certifieramöjlighetendiskuteras att

förtillförslagochNationella system10.4 system
utbyteskatalysatorergodkännande av

USA10.4.1

USAFederalti
amerikanskautfärdatcertiñeringssystemtillämpasUSAI ett av
förslagdetliknarväsentligti alltnaturvårdsverket EPA somsom

1990.septemberitill regeringenöverlämnadeNaturvårdsverket

Kalifornien
procedur godkännandeför1988augustiiinfördesKalifornienI en

naturvårdsverketkaliforniskadetkatalysatoreralternativa avm.m.av
kravomfattarDetCARB.BoardAir ResourcesCalifornia -

intyg000 km,till 40katalysatornåldringinkl.provning omuppav
tillverkaren,frånhållbarhetsgarantiermyndighet,provning av

produktionskontroll.katalysatornmärkning samtav
inteutbyteskatalysatorerställer kravreglernakaliforniska attDe

körsträckamed kortare änochfem årbilar änanvändasfår yngre
ellerbilenpåsaknasoriginal attkatalysatorintesåvidakm80 000

måste bytas.katalysatornkontrollbesiktningikonstaterats attdet en
non-OEMWkatalysatoranbringatillåtetdet inte omVidare är att en

någonfortfarande täcksbilenuppstår medanbrister i avavgassystemet
frånåtgärderförföremålbileneller ärtillverkarenfrångaranti

recall.s.k.tillverkaren,
provbilenskallkatalysatoralternativgodkännande varaVid av en

avgasrelateradedebelastningenden störstaden utövartyp somav
den högstamedanvändsflesta falldeI motorkomponenterna. en

worst-case.viktenhögstaoch dencylindervolymen
utförasmilsamlingskallhållbarhetkatalysatornsdemonstreraFör att

provnings-oberoendeutförasskallProvning000 km. ettunder 40 av
katalysatortillverkaren.får intelaboratoriet ägasdvs.laboratorium, av

Skillnadenmonterad.utbyteskatalysatornmedutförasskallTvå prov
kolmonoxid% för10får inte änprovresultat störremellan dessa vara

km40 000milsamlingEfterkväveoxider.% föroch 15kolvätenoch

2 Non-OriginalAftermarketfor NewEvaluation ProceduresCalifornia
Catalytic Converters.Equipment
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demonteras katalysatorn och två utförs katalysator.utanprov
Resultaten används i följande formel

CV5-75 effektivitet: kat.-med kat. %100utan x

För kunna bli godkänd ersättningskatalysator måsteatt som en
effektiviteten 70 % för kolmonoxid kolväte %och och 60 förvara
kväveoxider. CARB har dessutom möjlighet utföra konfirmerandeatt
provningar.

Tillverkaren måste lämna garanti på innandömet i katalysatornatten
skall hålla minst 40 000 km och ytterhölje och anslutningar minst

00080 km eller fem år. Garantin utformad förär sättsamma som
tillverkarens åtagande enligt den svenska bilavgaslagstiftningen.

Katalysatorn måste märkt enligt vissa regler. En ansökan måstevara
sändas till CARB. Katalysatorn skall identisktmonteras samma
ställe den originalmonterade. Tillverkaren måste ha kvali-ettsom
tetskontrollsystem.

Förordningen har inte ändrats årsedan 1988. Någon uppföljning av
har inte heller gjorts enligt uppgift från CARB. Allteftersomsystemet

fler fordon med katalysatorer behovet certifieradeutrustas anses av
reservdelar minska.

10.4.2 FN:s ekonomiska kommission för Europa

förslag3Inom ECE har två till certifiering bl.a. katalysatorerav
dels den europeiska sammanslutningen tillbe-presenterats, av av

hörstillverkare, CLEPA, dels OICA International Organization forav
Vehicles Manufacturers.Motor

Både OICA och föreslårCLEPA möjlighet utöka god-atten
kännandet. princip föreslår OICAI godkännandet kan utökas tillatt att
omfatta ytterligare katalysatorer. Skillnaden bådamellan detyper av
förslagen huruvida utbyteskatalysatorn skall uppfylla kravär samma

den fabriksmonterade eller kan nöja sig någotmed lägresom om man
prestanda det gäller livslängden. Något slutligt ställningstagandenär
i ECE har inte gjorts.ännu

3 Draft amendment ECE Regulation 8301 view incorporationNo of theto
approvalof of catalyticreplacementtype converters.
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OICA
ersättningskatalysatorertypgodkännandeförtillFörslaget ett system av

replace-ofapproval11,Annextilläggutformat type aär ettsom --
be-innehållerReglementetR83.ECE-reglementettillcatalyst-ment

frånemissionerförgränsvärdenprovmetoder ochstämmelser om
följande.korthetinnebär ilastfordon. Systemetlättaochpersonbilar

katalysa-fordonvilkaellervilketuppgifter imedansökanEn omO
symbolochellerappliceras,skall kunna angersomnummertorn

utförandettekniskadetbeskrivningfordonstyp,och avavmotor-
skallanvändasskallvilket deniochkatalysatorn avgassystemet

Även katalysatorerkomplettatvåprovmyndigheten.tillsändas
tillverkarenskall görasansökningen,âtfölja avskall avsom

Denauktoriserade representant.hansellerkatalysatorn av
accepteradprovbilrepresentativtillhandahållaskallsökande en
ställsKravkatalysator.med attutrustadprovmyndigheten,av

produktionskon-tillfredsställandedokumenterakantillverkaren en
meddelas.kangodkännandetroll innan ett

särskiltpå sätt,märkasskallkatalysatorer ettSerieproducerade
E-godkännanden. Dessutomövrigaförgällerdetlikartat som

katalysatorn ärviktområdedetförkodskall somangesen
iläsbarmärkningen ärdessutomställsKrav attgodkänd för.

bruk.fordon ikontrollperiodisksamband med av

andexhaustoflevelthe...katalysatornpåKraven somanges
replacementsuchequipped withvehiclesofemissionsevaporative

normaltheirduringlimitedeffectivelybeshallcatalytic converter
exhaustoftheInofconditionsnormaltheand in caselife use.

theconsidered bebewill metconditions totheseemissions,
Regulationof this4of paragraph arerequirements

original-denkravinnebärDettarespected. att somsamma
katalysatorn.alternativadenställskatalysatornmonterade

tillverkarå-någotihågkommasammanhanget atti ärViktigt att
biltillverkarnasOICAoch äri Europaexisterar attintetagande

organisation.internationella

Voch TypeITypeenligtutförasskalltestbilenProvning av
vid kör-emissionerprovningR83ECE-reglementeenligt av

hållbarhet.cykelprov systemetssamt

gällerkatalysatorn attmonteringenFör av
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placeringen lambdasonden syresensor får inte förändrasav-

avgasmottrycket vid maxeffekt får inte överskrida detmotorns av-
tillverkaren angivna värdet

ljuddämpande funktion får inte försämrasavgassystemets jämfört-
med det värde bilenuppmättes typgodkändes.närsom

CLEPA
CLEPA:s förslag innebär i korthet följande. De uppgifter om
katalysatorns utförande skall ingå i ansökan tillm.m. som prov-
myndigheten inte så omfattandeär i OICA:s förslag. Kravet påsom

beskrivning och ritning visar placeringen utbyteskatalysa-en som av
kan dock innebära avståndet mellan och katalysatorntorn att motorn

ändras vilket påverkar den avgasrenande funktionen.
CLEPA föreslår godkännandet kan utökas till omfatta fleratt att

biltyper kan använda den godkända katalysatorn. Kraven ärsom
emellertid då att

de fordonen mäste ha katalysator dentypnya samma av som-
provade bilen

provbilen utrustad med så det endast möjligtärom var syresensor-
utöka godkännandet till bilar med dennaatt styrning påtyp av

bränsle-luftförhâllandet

utvidgning från manuell växellåda till automatisk möjligären-

utvidgning till bilar med mindre Cylindervolym ären motoren-
möjlig.

Krav på dokumenterat kvalitetssäkringssystem liksom kraven påett
märkning med OICA:s förslag.överensstämmer Design- och konstruk-
tionskrav, bl.a. korrosion finns. Bilen skall den enligtmot när provas
type I test emissioner vid körcykelprov uppfylla de hållbar-
hetskrav i punkt 5.3.1.4 i ECE-bestämmelsen förR83som anges att
katalysatorn skall kunna bli godkänd. Bulleremissionerna från en
alternativ katalysator får inte överskrida gränsvärdena i ECE-regle-

R59, dvs. den får inte bullra originalkatalysatorn. Ommente änmer
utbyteskatalysatorn har volym, celltäthet och uppbyggnad samtsamma

monterad påär ställe den originalmonterade bådesamma som anses
kravet med avseende på bulleremissioner och avgasmottryck enligt
ECE R59 uppfyllda.vara
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Även Katalysatornutbyteskatalysatornhâllbarhetskrav anges.
utförs med hjälpåldringsprovning,accelereradgenomgåskall somen

kan fastaalternativunder 48 timmar. Sommotorprovbänkav en
produktionskon-Utformningen huranvändas.försämringsfaktorer av

under arbete.katalysatorerskall sketrollen ärav

EG10.4.3

avgasrelateradecertifieringförbestämmelserEG saknasInom av
och tillbehör.komponenter

Sverige10.4.4

Eftermon-beteckningendå medi Sverigehar tillämpatsEtt system
A90-bestämmelser. Det1989: 12, MS:22,SNFSavgasreningterbar

styrmedelekonomiskamed hjälpförinitiativet tillkomsvenska att av
bilarpåbl.a. katalysatoreftermonteringtillstimulera somenaven

000premiefrån början. En lavgasreningdennainte hade typ av
utrustningenuppgiftsåtill bilägarebetaladeskr attsnart omsom

efter-Kontrollentill bilregistret.kommit inbilenmonterats av
motsvarandeBilprovning. EttSvenskutfördes ABmonteringen av

aldrig. Genom-infördesdiskuteradesfordonförsystem tunga men
tillverkare sändeEndastdåligt.stimulansför dennaslaget tre envar

Svensk Bilprov-tillkatalysatorer ABgodkännandeansökan ett avom
ha500 bilarTotalt 1MTC.ning Motortestcenter utrustatsuppges ca

används idenkatalysator. Denmed typ somsamma somvar aven
bränsle-luft-avancerad styrningtrevägskatalysator. Endag av

fåfördock. Kravetsaknadeslambdasondblandningen ettatt
medsökande måstedengodkänteftermonterbart attsystem envar

kolmonoxid,reduktion40-procentiguppvisakunnaprovbil aven
kväveoxiderutsläppmaximalt tillåtetkväveoxider. Ettochkolväten av
bilägareKostnaderna förgodkännande.förockså kravingick attsom

och 000 kr.000 5uppgick till mellan 3katalysatorerdessamontera
lågtdärigenomblev000 kr. Intressetendast 1däremotPremien var

juli 1991.utgå den 1upphördestatsbidragetochfrån bilägare att
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10.4.5 Tyskland

för certifiering avgasrelaterade reservdelartyskaDet systemet somav
till i mina direktiv innebär enligt vad jag har inhämtatdet hänvisas

Uber-miljödepartementet det mellan Technischerfrån det tyska att
TUV Svensk Bilprovning ochwachungs-Verein ABmotsvararsom

förenklatvägverket finns överenskommelsedet tyska ettomen
utbyteskatalysato-förfarande det möjligt kunna godkännagör attsom

rer.
certiñeringen innebär ersättnings-Tillvägagångssättet vid att en

gånger på biloch originalkatalysatorkatalysator treprovas enen
Provförfarandetvarefter avgasemissionen beräknas.medelvärdet är

originalkatalysa-med det gäller för godkännandeidentiskt av ensom
tor.

godkännas mäste följandeutbyteskatalysator skall kunnaFör att en
villkor uppfyllda.vara

M0,8S 0,3xG+
G2. M g

gränsvärdedär G
medelvärde för utbyteskatalysatorM

medelvärde för originalkatalysatorS

får inte ändrasmotoreffekten med utbyteskatalysatornDet innebär att
avgasmottrycket% originalkatalysatorn ochfrån värdet med5änmer

%. gällerfär inte öka med 25 Härutöverän attmer

katalysatorn fungerarkatalysatorn måste intygatillverkaren att0 av
under den angivna livslängden.

Är förhållandet mellan ädelmetallerna,mängden ädelmetaller,o
20celltätheten och den aktivakatalysatorvolymen, änytan mer

måste% för den originalmonterade katalysatorn,mindre än en
fram bilförsämringsfaktor fram. Denna räknas atttas genom en

faktorn med hjälpsammanlagt 20 000 km ochkörs enanges av
000vid 000, 14 000 och 20regressionslinje för provningar 7

km.

katalysatorer får användas på bilarGodkända alternativa som0
följandelikadan katalysator underseriemässigt medutrustats en

förutsättningar
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får inte fråga lamb-det avgasrenande ändras isystemet om-
dasonden

cylindervolymen får inte avvika 0,4 liter mindre denän änmer-
bilensprovade

användas såväl på bilar med manuell växellådakatalysatorn kan-
bilar med automatisk växellådasom

EG-direktivet 334 för utbytesljuddämparebullerkraven i 8 l EEG-
måste uppfyllas.

katalysatorn godkänd får den användas medNär väl är motorer
Cylindervolymvissa avvikelser det gäller se ovan.när

certifieringtill för10.5 Förslag system av
reservdelar utbyteskatalysatoreroch

10.5.1 Certifiering reservdelar och utbyteskatalysatorerav

för-betydelse för avgasreningen kan delas iKomponenter uppav
sådana där kravet hållbarhet framträdande.brukningsdelar och är

normal förslitning behöver bytasTill komponenter som genom en
tändkablar, luftfilter. harregelbundet hör bl.a. tändstift, olje- och De

inteför sig betydelse för bils avgasutsläpp, deti och ären men
införa för certifiering sådana produkter.realistiskt att ett system av

Även fabrikat bilägarenbiltillverkare specificerat visst köperettom en
lämpligt. Så längeändå det tändstift denne typsammaanser vara som
fabrikatet mindre betydelse. Fråntändstift hårdhet används harav

viktigare byte komponenter sker medmiljösynpunkt detär att av
intervaller visst märke ovillkorligen måste användas.normala än ettatt

fördärför inte motiveras miljöskäl införaDet kan ettatt systemav
slitdetaljer.certifiering av

betydelse för avgasreningen bl.a.Andra komponenter ärav
luftpump.elektronikenhet, turboaggregat, EGR-ventil ochsyresensor,

Bilägaren i dessa fall regel hänvisad till märkesverkstad förär som en
förekommande identiskareparation. vanligt komponenterDet är att

tillhandahålls komponenttillverkare både för originalmonteringav en
och till de märkesobundna verkstäderna. Det bör enligt min mening
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möjligt kunna använda denna piratdel vid reparation.ävenattvara en
Som jag tidigare redogjort för har Naturvårdsverket lämnat ett

förslag till certifiering reservdelar. Naturvårdsverket ansåg bl.a. attav
det föreslagna efter amerikansk förebild komplicerat ochsystemet var
inte medförde några miljövinster.

Av min redovisning i det föregående framgår det finns behovatt ett
där bilägaren kan använda sig andra reservdelar änett systemav av

originaldelar komma i konflikt med bestämmelserna iutan att
bilavgaslagen. Ersättningsdelarna får emellertid inte från miljösyn-
punkt dem bilen utrustad med densämre än närvara som var var ny.

förenklatEtt för certifiering reservdelar bör kunnasystem av
tillgodose miljökraven inte eftersätts. Förfarandet bör kunnaävenatt
tillämpas för certifiering utbyteskatalysatorer.av

Det gäller i Tyskland för komponenter godkändasystem attsom
TUVinnebär tillverkare tillsammans med lämpligtatt etten enas om

för styrka egenskaperna hos komponenten. Provpro-attprovprogram
kan variera beroende funktionenpâ hos komponenten.grammet

Systemet förefaller enkelt och inte medföra alltför betungandevara
administration.

avvaktan på enhetligaI regler inom unionen det gäller krav pånär
utbyteskatalysatorer bör enligt min mening det systemm.m. som
tillämpas i Tyskland kunna användas i Sverige. innebäräven Det att

komponenttillverkare skall kunna ansöka få sin produktatten om
godkänd certifierad reservdel eller utbyteskatalysator. I ut-som
formningen svenskt bör gällande och bullerkravett systemav avgas-
inom EG bilda grunden. När EG skärper de obligatoriska kraven bör
detta också återspeglas i typgodkännandet.

När det gäller typgodkännande komponent ellersystem, separatav
teknisk enhet enligt EG:s avgasdirektiv meddelas det enligt 55 §a
fordonskungörelsen Naturvårdsverket.av

Naturvårdsverket bör få i uppdrag utforma förslagnärmareatt ett
med denna innebörd och med det tyska förebild. Det ärsystemet som
angeläget också bilindustrin och komponenttillverkare involverasatt
i detta arbete.

Som grund för godkännandet kan antingen teknisk bedömningen
ligga eller så krävs provning. Reservdelar betydelse förav avgas-
reningssystemet och utbyteskatalysatorer bör de typgodkänts fåom

bilar. Givetvis bör detta gälla förutsättningundermonteras att
tillverkarátagandet löpt ut.
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till hållbarhetGaranti bidra godkanl0.5.2 en

säkerställer reservdelen ellerFörutom attett provprogram som
tekniska detuppfyller de grundläggande kravenutbyteskatalysatorn är

hållbarhet ställsockså uppfyller de kravvikt deatt somav
bör inte kunna undandra sigTillverkaren reservdelenoriginaldelar. av

komponenter gär sönder elleri fall dessasitt de sättannatansvar
negativt bör inte helleravgasrening på Detpåverkar bilens sätt.ett

för bils avgasrening denfalla på biltillverkaren att ta omansvar en
inte uppfyller kravenorsaken till bilenutbytta delen är att

avgasreningen.
dessa ochtillverkare komponentermöjlig lösning kanEn attvara av

certifieringsförfarande åläggsför förenklatvillkor attettsystem som
konsumenten.köprättsligt garantiansvaråta sig gentemotett

köprättsligagaranti bör desådanUtformningen motsvaraenav
med konsumentköplagensi enligheti dag lämnasgarantier som

för de flesta konsumentvaror,regler 2l §1990:932 t.ex. nya
med Konsumentverket. Förefter överläggningpersonbilar, oftast att

ochpå dessa icke originaldelarupprätthållssäkerställa kvaliteten attatt
ingårför komponentervad gäller dehållbarheten motsvarar somsom

tidsrymd dengarantin gällaböri bilens grundkoncept som somsamma
år ellerbilavgaslagen, dvs. 5åtagande enligttillverkarensgäller för

konsumentköplagenockså med stödkankm. Bilägaren80 000 av
23 §.felaktig produktreklamera en

förgarantiåtagandekonstruktion förtänkbarDetta kan ettvar en
certifieringsför-förenklatgenomgårreservdelaroch ettsystem som

konflikt mediinte hellersådan ordning kommerfarande. En
bilavgaslagen.enligtbiltillverkarens ansvar

reservdelsådanmedbilenvalt låtaOm bilägaren att enreparera
tillbiltillverkarenfrånkomponentför dennaövergår ansvaret

denanmärkningVideller -leverantören,komponenttillverkaren moten
vidavgaskravenuppfyllerbilen inteutbytta delen eller t.ex. enatt

reservdelstillver-förköprättsligakan detmyndighetskontroll ansvaret
harBilägarenin.skick trädai godkäntåterställa bilenförkaren att

bilenställerdennekrävagarantinåberopandemedalltså atträtt att av
avgaskraven.uppfyllerdenskicksådanti att

komponenttillverkarenockså avkrävasbörcertifieringenVid att
minstköprättsligtåtar sigvisarintyg ettatt ansvarett mangenom

med konsument-i enlighetutformaskm och000år 805 eller som
Konsumentverketsamarbete mediutformasbörGarantinköplagen.

komponenttillverkarna.förföreträdareoch
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10.6 Fortsatt arbete

tillsammansSverige bör enligt min mening med andra intresserade
medlemsländer Tyskland driva dessa frågor främst inom ECEsom

också inom EG. I fråga certifiering katalysator börmen om av
drivas med biltillverkarnassamarbetet och reservdelstillverkarnas

sammanslutningar OICA CLEPA.resp.
certifierade reservdelar för avgasreningenBehovet kommer medav

sannolikhet öka inte bara i Sverige i övrigt inomävenstor att utan
unionen. Sverige bör därför verka för enhetligt inomett system
unionen.
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bilparkmed denll Vad gör somman

möjligheteri dag Problem,rullar -

alternativoch

och förslag i sammanfattningbedömningarMina

oftaökande trafikintensitet ochStadsluften försämras med
luftkvalitet, framför allt vidgränsvärdena för godöverskrids en

uppgifterna fördelningenMed ledninginversion. avav om
2-fordonbristen miljöklassnybilsförsäljningen och ärtunga

verknings-förekommer. Ende äldre bilarnadet i tätorterna som
dessaskulle därförfrån miljösynpunktfull åtgärd att utrustavara

filtersystem.ellermed eftermonterbara katalysatorerfordon
förut-miljöklassade fordongenomslagfullständigt ärEtt enav

från vägtrafiken. Dettaminskad miljöbelastningförsättning en
påvisarBilprovningensutförda vid Motortestcenterdröjer. Prov

kolmonoxid och kolvätenhandreduktioner i förstastora av
fall tillminskade i nägraKväveoxiderna70--90 %. caupp

frånoförändrade. Partikelutsläppen% eller förblev30 tunga
fördeldärför%. skullemed 90 Detfordon minskade storvara en

införa miljözo-besluthänsyn tillnödvändigt medoch attomom
sida.från samhälletseftermontering stimulerassådanenner om

betydande.bliMiljövinsterna kan
statsfinansielltblirutformas så denbörFinansieringen att

vägtrafikom-förförblir oförändratskatteuttagetneutral och att
åstadkommaskan dettafordonsparkenäldreFör denrådet.

fordonAntalet lättafordonsskatten.höjninggenerell avengenom
medanmiljoneruppgår till 2katalysatorutrustningsaknar casom

300 000.drygtbussarinkl.fordon ärtunga
fordonför äldreavgasemissionernabegränsaytterligareFör att

kombinationikolvätentillåtna utsläppmaximaltföreslås att av
får inteutsläppdessaGränsvärdetinförs.kolmonoxidmed

fordons-årligavid denskall skekontrollochöverskrida 600 ppm
tillbilaga 3in iförasbörbestämmelse häromEnbesiktningen.

bilavgasförordningen.
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innebärZ-fordonmiljöklassAvsaknaden stats-atttungaav
in-tillförsför motorfordonförsäljningsskattenviakassan ett
fåför transportnäringenunderlättakomstöverskott. För attatt

detta kunnamiljöprestanda börmed bättrefordontilltillgång
eftermonteringtillbidragfinansieraförutnyttjas ettatt av

3-fordon fram till denmiljöklassfiltersystemellerkatalysator
blirmiljöklass 2-kravenreglerdå enligt EG:s1996oktoberl

härefter böreftermonteringfortsatt ävenobligatoriska. För en
fordonsskatten.generell höjningöverväga avenman

Återkommande efteremissionsprestandakontroller även enav
bliskallför miljövinstenförutsättninganvändningtids är atten

besiktningsin-utglesningrisk förföreliggerbestående. Det aven
antingenfordonmiljörevisionårligtervallerna. En engenomav

utvecklatteknik,kontrollbesiktning ellerutökad ettt.ex.att
enkelt kanmiljöegenskapernainförs görFEAT-system, attsom

inspektioner.s.k. flygandevidkontrolleras

ibullerLuftföroreningar och tätorter11.1

Hälsoproblemetområden.mångagoda resultatMiljöarbetet har gett
problemnågotSverige intei dag iföroreningarpå grund är stortav

främstoch de berorde finns,länder,många andramedjämfört men
med ökandeförsämrasStadsluftenföroreningarna.lokalapå de

luft-godförgränsvärdenaöverskridsoftatrañkintensitet och en
hälsofarligainversion dåvid ämnenframför alltgällerkvalitet. Detta

gaturumsnivån.ikvarpartiklarkväveoxider ochkolväten, stannarsom
luftkvalitetsmålallatveksamtkapitel 5redovisade ijagDet är omsom

bl.a.kvarstår lösa2000. Problem ärtill årklaraskommer attatt som
gatuavsnitt, liksomtrafikbelastadekvävedioxid i starkthalterhöga av

vägtrafiken.buller från
fokuseratsdärför medmiljöproblemen rättaharI tätorter

förstårlastbilarstadstrafik ochitrafiken. Bussarfrånutsläppen som
svartrökDiesellukt,närmiljön.effekterdistribution i tätorter ger

Dieselfordonensmiljöer.i dessaför människorpåtagligabulleroch är
såväl Sverigemiljödebatt iintensivförvarit föremålhar enavgaser

konstate-fordon har bl.a.frånKolväteemissionernaländer.andrasom
polyaromatiska kolväten.s.k.innehålla carcinogena ämnen,rats
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innehållsittgrundförsurningentillvidaremedverkarAvgaserna av
ickemedslutnaIkväveoxider.ochsvaveltrioxid utrymmen enav

sedanarbetsmiljösynpunktfråndetexponering harlångvarigsällan
allvarligaiblandochvarierandevarit käntlänge att geravgaserna

effekter.medicinska
finnsdieseldrivna. Detdelentillvägtrafikfordon störstaärTunga

någraomfattasintefordonbensindrivna0003 avtunga somca
skapafortfarandekanrenareavgasbestämmelser. Nya motorer

partiklarochkväveoxiderförgränsvärdenanärrniljöproblem trots att
inomdieselfordonanvändareharfordon. Dettaförskärpts avtunga

till.lösningarsöktsjälvaochbranscherolika accepterat
fordonäldreinnebärfordonföravgasregelverken attskärptaDe
blirlnfasningenfordon.bättremiljömässigtsuccessivt byts ut mot

svenskalivslängdentillhänsynmedlångsamrelativtdetta sätt
konjunkturberoende.ocksåUtbytestaktenfordon. är

successivtavgaskravenvidareinnebärbilarförMilj öklassystemet att
tillsyftadessutomkanutvidgningEnbilar.på systemetskärps avnya

nuvarandei sinKravenfordon. ärfördrivfonnerstimuleraatt nya
medintefordonenåtskillnad görsoch någonenhetligautformning av
skallkravnivåeranvändningsområde, dvs.påavseende sammaom

distributionstrafik i tätortsom-ilastbilarpersonbilar, lättagälla för
godstransporter.långvägaochellercitytrafikiråden, bussar

förut-fordonmiljöklassade ärgenomslagfullständigtEtt enav
ingårDetvägtrafiken.frånmiljöbelastningminskadförsättning en

frånutsläppenreduceraföråtgärderföreslåuppdragmitt attinte i att
utredningsarbetetunderhardetbilparken,befintligaden men

för.redogöravärdefulltdetjag attförslagframkommit varaansersom
betydande.blikanMiljövinsterna

kravnivåergällandeuppfyller attfordon utan avgasernaNya tunga
harProvningarmotsvarande.ellerkatalysatoriefterbehandlas en

uppnåsmiljöprestanda kanbättre avgasernaverifierat ännu omatt
efterbehandlas.

omfattningbegränsadiårendeharlastbilarochBussar senaste
närmiljö-medtillkomma rättaförmedefterutrustats attavgasrenare

ochgrund mätnormensaknaskravFormella attproblemen. av
närmiljölhälsoeffek-problemet,verkligadetfokuserargränsvärdet

allttrafik kanifordonäldrefrån trotsutsläppenminskaFörter. att
vidtas.åtgärdervissa

detsammaföroptimeratsbränsle ikomponeratEtt väl motor somen
nedbringaravgasfilterochkatalysatorermed hjälp avsomavgaserger

utsläpp.farliga
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11.2 Potentialen för rening bensinavgaser iav
befintlig bilpark

l1.2.1 Eftennontering katalysator 1980-1988 årsav
modeller

Antalet personbilar katalytisk avgasrening uppgår till 2,2utan nämnare
miljoner. De bidrar med betydande del nedsmutsningenen av av
omgivningsluften. Så nybilsförsäljningen fördelar sig detärsom
sannolikt de återfinns i där luftföroreningarnatätorter, frånatt
vägtrafiken jfrär avsnitt 5.3.2.störstsom

En första åtgärd för begränsa utsläppen skadliga frånämnenatt av
dessa fordon bör ökad information de miljövinstervara en om som
finns adekvat service genomförs såsom ventiljustering,attgenom
oljebyte, justering tändtidpunkt, byte tändstift och olje- ochav av
luftfilter. Information miljövärdet i så utsträckningatt storom av som
möjligt använda de miljöklassade bränslena finns på marknadensom
bidrar ytterligare till luft.en renare

En åtgärd för minska miljöpåverkan från äldre fordon kanattannan
återinföra med eftermonterbaraatt katalysatorer jagsystemetvara som

redogjort för i avsnitt 10.4.4. Biltillverkare eller tillverkare av
katalysatorer kunde enligt detta få monteringssats godkänd för vissaen
fordonstyper och årsmodeller. Systemet introducerades för Volvo och
Saab i årsmodellerna 1982-1988. Reduktionen varje enskildav
förorening kolmonoxid, kolväten och kväveoxider måste tilluppgå
minst %40 vid provning representativt fordon. Dessvärreettav var
intresset lågt från både biltillverkare och allmänhet. Trots denna
negativa erfarenhet finns det miljövinster uppnå med efter-att en
montering katalysatorer. Allteftersom medvetenheten bilarsav om
miljöpåverkan ökat torde det finnas möjligheter till positivtett mer
resultat vid återintroduktion sådant Samtidigtett system.en av
minskar den totala miljönyttan allt eftersom äldre bilar skrotas ut.

Vid Motortestcenter utfördes i början år 1994 antal iettav prov
syfte återigen försöka lansera tanken med eftermonteraatt att
katalysatorer. Två marknaden mycket vanliga bilmodeller,
utrustade med förgasare årsmodell år 1980, och medruntav en
körsträcka 25 000 mil provades. Detta skedde dels i bilarnasca
ursprungliga skick, dels efter service och med monteringen noggrann

oreglerad utan katalysator.syresensor En bilarna provadesav en av
dessutom efter den genomgått service innan katalysatornatt men
monterats.

228



dagrullar ibilparkdenmedVad gör somSOU 1995:31 man

%,70-85medkolmonoxidreduktionvisarResultaten avcaaven
10-25%,medkväveoxider%80-85med runtkolväten samt avca

medminskadeBränsleförbrukningenbetydande.fårvilket varaanses
inkluderadesservicedentillskrivashandfår i första% och3-6 som

utförtsserviceenbartefter detProvningeni attprovprogramrnet.
inte likaemissionerna, änreduktionpåtaglig storvisade somomaven

kolmonoxid medutsläppensänktesfallI dettamed katalysator. caav
kväveoxi-förutfallet%.30 Däremotkolväten med20 % och varca
kontrolle-har%. Bilarnamed 50ökadelikaintederna gynnsamt utan

i dethärifrån visar närmasteResultaten1995.januariånyo i enrats
utsläppsreduktionerna.effekthelt bibehållen

40-procentigutsläppsminskning enförkravenenhetligatidigareDe
katalysatorereftermonteringvidutsläppsamtligaminskning avav

framgåttkanA90-bestämmelsernamedsambandställdes i avsomsom
kunnaMöjlighetenuppfyllas.delartill alla attovanstående intedet

till sinakatalysatorermedförse bilägareocheftermarknadenerbjuda
Hurändåbör över.samhälletprestandabilar med accepterar sessom

måsteverifierasskallkatalysatorerpå dessalivslängdhållbarhet och
helhetsbedörrmingen.med iockså tas

fordonför äldrekolmonoxidochkolvätenutsläppLägre av
från dennaavgasemissionernabegränsaåtgärd förYtterligare atten
utsläpptillåtnamaximaltinförafordon kankategori avattvara

sambandikontrolleraskolmonoxidmedkombinationikolväten som
dessautsläpp ämnenhögakontrollbesiktningen. Förårligamed den av

harFinlandtändstiftsbyte. Ilätt justeraskan manettt.ex.genom
1979-1986 tillämpaårsmodellerna ettbilarbeslutat att av

bilarFör000kolväten lutsläpptillåtetmaximalt avppm.av
värdedettaavgasreningkatalytisk ärmodeller1987-1990 års utan

bilavgasförordningendet idärförföreslår600 Jagsänkt till attppm.
års1980-1988fordoninnebärbestämmelserin att avtas som
deutsläpphögrefårinteavgasreningkatalytiskmodeller avavgeutan

bilavgasförordningen3 tillBilaga600föroreningarnanämnda än ppm.
härmed.enlighetändras ibör

utsläpplägrefordonetförbättringarTekniska11.2.2 ger

möjligtdetårsmodelleräldre är atttrafikbilar igällerNär det av
Deutsläppsreduktioner.åstadkommafordonetmodifieringar avgenom

denemissionstekniskt senastekomma motsvarakan härigenom att
miljöklassikravenuppfyllaföranvändasmåsteteknologin attsom

Hit hör
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montering motorvärmareav-
uppdatering bilens elektronikav-
obligatoriskt byte katalysatorn efter km°s användning.av x-

Jag har i avsnitt 6.6.2 förredogjort miljövinsterna användninggenom
och därför ånyointe denna fråga här.motorvärmare tarav upp

Uppdatering bilens elektronikav
En modern bil innehåller antal datorer för vissa väsentligaett att styra
funktioner. De indikerar bränsleluftblandningezi i bilenssom
bränsleinsprutningssystem den reglerar tidpunkten församt som
tändningen det gäller bilar med Ottomotorer bland denär är mest
komplicerade ingåroch i enhet.en

I taktmed teknikutvecklingen skapas möjligheter olikaatt styranya
betydelse för bilens bränsleförbrukning,ärparametrar som av

prestanda och utsläpp skadliga enligt dagensDetämnen. ärav
bestämmelser inte tillåtet ändra eller byta komponenteratt ut som
ingår i typgodkänd jfrbil avsnitt 10.1.2. Enligt min mening bören
det såväl för tillverkaren bilägaren möjligt efterhandiattsom vara
antingen modifiera eller byta komponenter i det avgasrenandeut

eller dess styrfunktioner för så omkalibrerasättsystemet att motorn
till för miljön bättre utförande. Med dagens teknologi torde dettaett

fullt möjligt. Det då skapas måste så långtsystemvara som som
möjligt säkrat oauktoriserade ingrepp. viaDetta kan lösasmotvara
plomberingar eller företagsinterna kodbeteckningar. I och med att en
bil med allt sofistikerad elektronik skapas dessutomutrustas en mer

möjligheter kontrollera prestanda, kalibreringar ochstörre att
funktioner på komponenter och för avgasrenandedetstyrsystem
systemet.

Detta jungfrulig mark. saknas såväl mätdataDetär parametrar som
för miljöeffekterna. Frågan behöver därför utredas ytterligare innan
förslag kan läggas medger modifieringar typgodkända fordon.som av
Naturvårdsverket bör därför få i uppdrag utreda förutsättningarnaatt
härför.

OBD-system
l USA och för den svenska miljöklassen AM-Regulation krävs1 att
bilarna skall utrustade med OBD II-funktion. EGInomvara en
diskuteras krav sådant skall ingå i 2000-kraven.att ett systemett
Det innebär internt dataövervakningssystem skall inbyggtatt ett vara
i bilen. Systemet kontrollerar vitala specificerade i detkomponenter

effektivitet,avgasrenande bl.a. katalysatorns misständningarsystemet,
påoch EGR-ventilens funktion. Genom signallampa tändsen som
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endastkanFelindikatornfelet.uppmärksammasinstrumentbrädabilens
felsöknings-förenklatverkstad. Ettbesöksläckas ett engenom

ifall kunnabör i vissamarknaden ochfinns monterassystem
sådan utrustning.inte harbilmodellerpåefterhand ensomnyare

det gällerstandardinternationell närpådessutombyggerSystemen en
be-Kontrollmyndighet,anslutningar.felkoderdatalänkar, samt
kanverkstädernaobundnaoch demärkesverkstädersiktningsföretag,

informationoch hämtaigå inenkeltpådärigenom sätt systemetett
fullständigEndriftsförhållandenuppstod,detfelet, när osv.om

minuter.till tvåkontroll tar en

katalysatorByte av
livslängdenverifieraförutförtsharVid Motortestcenter att enprov

enligtkörsträckorolikaunderharFordonkatalysator. provats
rapporter från Motortest-iredovisadefinnsResultatennybilskraven.

utsläppsvärdenhade över-antal bilarbl.a.visarDe ettattcenter.
samtligafrånutsläppenMedelvärdetgränsvärden.gällandestigande av

bilarnakolmonoxidförgränsvärdet näröverskriderförsökenfordon i
ställs påkravmiljövinst kanEn göras ett000 km.körts 80 stor omca

kanske000 km,000-120vid 100katalysatornbyteobligatoriskt av
miljöklass.någonklassad ibilentidigare ärom

emissionsvänligadeskallmiljöklassystem mestI motstyraett som
denågonmöjliggörabörcitykärnan övervägaifordonen att avman

befintligai denmiljöprestandanförbättraförteknikernanämnda attnu
fordonet bliraktuelladetmiljörevisionutökadEnfordonsparken. av

miljövinst.bibehållensäkerställaförockså nödvändig att en

idieselavgaserreningPotentialen för11.3 av

bilparkbefintlig

utsläppen,skadligasänka demöjligheterEfterbehandlingsteknik attger
ochKatalysatorerhälsorisker.innebärframför allt dem storasom

fordon.på befintligadirektapplicerasavgasfilter kan
ochlastbilaravgasmätningarRapporter: från Motortestcenter avom

defordonäldrevisar närchassidynamometerkörtsbussar attsom
förbättringaravsevärdanårfilterellerkatalysatorermedefterutrustas

effekterna.hälsomässigafråga desärskilt iemissionsbilden,i om

9220.9204, MTC9316, MTCMTCRapporter
2 9006.MTC9430BMTCMTC 943OA,Se samtrapporterna:
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lastbilar och bussar i tätortstrafik, arbetsmaskiner och truckarFör
från arbetsmiljösynpunkti slutna det nödvändigtär attutrymmen

utifrånbetrakta avgasemissionerna i sin helhet och inte enbart
för emissioner.lagstadgade gränsvärden reglerade Utsläppen av

ocksåoreglerade emissioner måste begränsas.
Oxiderande katalysatorer eller filtersystem kan i denmonteras

befintliga bilparken. En viktig förutsättning härvid katalysatorer-är att
till fordonets driftsförhållanden så åtgärden fårattanpassas enna

effekt. för låg föravsedd Avgasernas kan tändatemperatur attvara
den fungerar således inte beräknat. syftekatalysatorn och l attsom

uppenbara risken med felaktigt avpassad katalysator börminska den en
körförhållanden chassidynamometerprovning under olika en

införas.
Partikelfällor reducerar kolmonoxid och kolväten och dessutomär

för reduktion partiklar. valet mellan katalysatormycket effektiva Iav
partikelfälla eller båda skulle lokala förhållanden kunnaoch styra

föroreningar skall begränsas inom det specifikavilken eller vilka som
området.

för miljöprestandavilken metod väljer förbättra hosOavsett attman
fordon i bruk måste lågsvavligt bränsle användasbuss eller tungten

igensattaför minska riskerna medatt system.
avgasfilterdet finns helt nyutvecklatJag vill här nämna att ett

CRT, kombinationContinuously Regenerating Trap är avsom en
filter. filtersystem bygger helt andra principerkatalysator och Detta

funnits på markna-för regenerering dem tidigareänav avgaser som
kontinuerligt via speciellt för ända-CRT-filtret brännerden. sot en

ochutvecklad katalysator dessutom oxiderar kolvätenmålet som
kolmonoxid.

Additive,har 1994 additiv, Rhone Poulencel Frankrike hösten ett
till diesel-marknaden. tillsatsCeO introducerats Det är en

för ansamlatsför sänka förbränningstemperaturenbränslet sotatt som
i övrigtinstallerat avgasfilter. Additivet saknari fordonetett

emellertid huvudsakligaAvgasfiltret denkatalytisk verkan. är
beroende i sinför avgasrening ochkomponenten är tur ettav

kontinuerligt,Additivet skall tillförasfungerande regenereringssystem.
Filtretfiltermaterialet igen ochi fall sätter motorn stannar.annat

mekanisk eller termiskmåste härvid plockas bort för regenere-en en
filtersys-förefaller avgjort mindre praktiskt detring. konceptDetta än

stället för additiv-redovisat i det föregående och ijagtem somsom
förbrännskatalytiskt koncept, därbaserar sig påkonceptet sotetett

Påuppmärksammade filtersystem.tillsatser. Detta någraärutan
flera liknande filtersystemhar det sedan länge funnitsmarknaden t.ex.

Cityfilter.Volvos
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känsligaför lastbilar kör istadstrafik, liksomiFör bussar som
regionalapåtagliga lokala ochhälsoeffekterna deområden, år mest

slag böravgasrening här angiveteftermonteradmiljöeffekterna. En av
på dessa fordon. Denanvändningfå ökadenligt min mening en

vidkonstateratsuppenbar vilket har kunnatkvalitativa förbättringen är
kommunalakollektivreseföretag och iIprovning vid Motortestcenter.

utnyttjas redan i dagrenhållningsfordonservicefordon avgas-som
Karlstad.i Göteborg ochså länge bararening, ännuom

underbetydligthar minskatfrån dieselmotorerKväveoxidutslåppen
katalysatorteknikemellertid utvecklingpågårår. Det somavensenare

Reduktionsnivåerna vid laborato-utsläpp ytterligare.minska dessakan
30-40 %.uppgår tillrieförsöken

länderi andra11.4 Vad sker

Danmark
efterut-medel i år tillfonderatmiljöministerietDanmark harI tre
Danskavgasfilter.ellermed katalysatorerstadsbussarrustning av

på antalavgasmätningargenomförtInstitut DTI harTeknologisk ett
20 000 danska kronoreffekten. Bidragetför dokumentera ärbussar att

Ca 500för filter buss.danska kronor40 000för katalysator och per
avgasrening,sådanDanmark medrullar istadsbussar ennu

Italien
bussarnärvarande l 500förfinnsI Italien Rorri utrustatssomca

statliga medel. Idelfinansierad med nästaavgasrening,med katalytisk
katalysatorermedi700 bussar Romytterligareskall utrustas avsteg

föregående.redovisat i detden jagtyp

USA
frångällerstadsbussarförUSA har EPAI ett somrenareprogram

partiklar. ProgrammetgHktkräver 0,l1995 ochjanuari som
villkor.marknadensövergången skelåterincitamentinnehåller som

ochgasetanolalternativa bränslen,mellanteknik stårValet av
avgasfilterteknik.

233



Vad med den bilpark rullar i daggör SOU 1995:31man som

11.5 System för eftennontering avgasrenandeav
utrustning fordon och ibussar tätortertunga

11.5.1 Miljözoner och fordontunga

Sedan år varit möjligt1993 har det vid ansökan avgasgod-att om
kännande inplacera fordonstypen i olika miljöklasser. När det gäller

fårlätta fordon miljöklassningen ha varit framgångsrik medanses
osäkerhetsfaktorerhänsyn till de medlemskap i EU etc.som som

funnits under år. Flera modeller finns godkända i miljöklass 2senare
och i miljöklass Några fordon certifierade i miljöklas-ett tungapar

eller finns emellertid tillgängliga1 2 inte den svenskaserna
marknaden. Fordon med bättre avgasprestanda certifieras i miljöklass

bidragande orsakEn biltillverkarna inte sig kunnaär att ansett
uppfylla de svenska hållbarhetskraven med tillhörande föransvar

fordon i dessa miljöklasser. Bl.a. saknas jag har redogjorttunga som
för i avsnitt 3.4 föreskrifter efterkontrollsystemet för sådanaom
fordon. differentierade försäljningsskattenDen skulle ha iträttsom
kraft samtidigt med förskatteuttaget lätta fordon år 1993 har skjutits

flertal gånger riksdagen och trädde i kraft först den april1ett avupp
1994.

förEn förutsättning miljözonsbestämmelser skall kunna fungeraatt
verkan, förbättraoch ha avsedd nämligen luften i tätorterna, äratten

framförhållningdet med rimlig finns möjlighet köpaatt atten en
fordon miljöklass krävs fråni den viss tidpunkt.som en

vilken utsträckning medlemskapetOm och i i EU kommer ökaatt
andelen godkända fordon med bättre miljöprestanda nivå iBtunga

91542EEG inte möjligtdirektiv i nuläget.är sägaatt
statsfinansiellaJag har i Bilars miljöklassning och EG redovisat de

introduktionen lätta miljöklassade fordonkonsekvenserna inteattav av
de ursprungliga kalkylerna och den ändring de ekonomis-motsvarat av

ka styrmedlen påkallats medlemskapet i EU. Statskassan harsom av
miljöklassindelningen infördes tillförtssedan 500 milj. kr.ca

förhållande förefallerMotsvarande drabba den fordonssek-tunganu
eftersom endast bilar i den högsta skatteklassen finns tillgå påtorn att

den svenska marknaden. talar för måste sökasDetta andra vägaratt
för marknaden få tillgång fordon uppfyllerskall till bättreatt som
miljöprestanda de obligatoriska kraven.än

Då särskilt viktigt minimera utsläppen från fordondet är tungaatt
i citykärnor kunna sådana fordonbör ställa krav skallattman vara
försedda filtersystem förmed katalysator ocheller efterbehandling av

Uppfyller dessa fordon vissa krav bör ekonomiskavgaserna. en
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finansierasmin meningkan enligtutgå. Dennakompensation genom
förmarknadsbildenföljdinkomstöverskott tillstatligtförväntatett av

fordon.tunga

avgasreningeftennonterbarför11.5.2 System

Provmetod
vidutförtsde provserierredogjort för10.3i avsnittJag har som

katalysatorer.eftermonteringgällerdetMotortestcenter när av
visade följandeochreducering utsläppen ärPotentialen för storaven

s.k. busscykeln.enligt denprovningviduttryckt iresultat, procent

Busscykel

PartHC NOXCO

1009090Katalysator

9040 440City filterVolvo

9269698CRT

böravgasreningeftermonterbarföriUtgångspunkten varaett system
EG-direktivetibestämmelsernaenligtgodkäntsharatt motorn

A31-Regulation miljö-A30- ochoch Bnivåerna A91542EEG resp.
klass 2.

med såvälkörcyklerolikautföras enligtkanProvning systemetav
ske enligt 13-kanresultatsynpunkt. Denfrånnackdelarför- som

möjligtdet dessutomförradenbusscykeln. I är attstegmetoden eller
stadstrañk.representativa förarbetspunkterspeciella ärvälja ut som

iISO-standarden 8178enligtprovningkanalternativEtt somvara
arbetsmaskinerfrånavgasemissionerförmätmetodenhandförsta avser

specifice-användning harvarjeförmätpunkterrepresentativaoch där
ocharbetsmaskinerframtididetta kan ävenVäljerrats. enman

iinrymmastraktorer system.ett
iviktigasärskilt tätorter ärfordon attEgenskaper hos ärsom

inslagmedryckigt körmönstervidlåga ett stortutsläppen är även ett
andel bilarbestårtrafikenområden däraccelerationer. I storav enav

tid dådenunderutsläppenangelägetdetnyligen är attstartatssom
kritiskademöjligt. Dettalåga utgörsåkall ärärmotorn som

efter-medutsläppsreduktionmaximaluppnåför att enmomenten
hur denbetydelse ärfaktorer ärAndrakatalysator.monterad av
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monterad på fordonet, liksom på ochtemperaturen avgaserna
katalysatorn. Detta talar för hela fordonet skall eller i deatt attprovas
fall eftermonteradmed katalysator avståndet mellanmotoren provas,

och katalysatorn specificerat.ärmotorn noga

Gränsvärden för bidrag
frågaYtterligare kräver belysning kraven på reduktionären som om

skadliga skall i i likhet med detämnen procent systemav anges som
tidigare gällde eller den skall tillåtet utsläpp iettom anges som gram

körd kilometer det fall därI i gramkilometer användsgränsper en
situationen uppståkan alkoholdriven uppvisar lägreatt motoren

värden dieseldriven där avgasrenande utrustningän motoren en
talar förDetta bör jämställaövervägamonterats. att attman en

alkoholdriven med eftermonterbar avgasrening för det fallmotor en
gramkonstruktion införs.

Certifiering katalysatorav m.m.
certifiering för eftermonterbaraEn den avgasreningen måste införas.

samband godkännandetI med måste tillverkaren utrustningenav
tillhandahålla monteringsanvisning. Något krav monteringenatten

utförasskall särskild verkstad bör inte införas fordonetav en men
måste registreringsbesiktigas.

Härvid skall kontroll dels utrustningen monteradgöras ärattav
enligt anvisningen, dels kod åsättas underlaget till bilregistret.att en

därefterBilregistret för utbetalning det ekonomiska bidragetsvarar av
till fordonsägaren. förfarande tidigare och enligtDetta tillämpades var

frånuppgift AB Svensk Bilprovning lätthanterligt.

11.5.3 Ett tänkbart bidragssystem för eftermontering av
katalysator lätta fordon-

Som framgått tidigare finns miljövinster hämta införaatt att ettgenom
med eftermontering katalysatorer fordon.äldreävensystem av
fordonAntalet kan komma i fråga för sådan åtgärd uppgår tillsom en

i runda tal två miljoner. reduktionenFörutom de nämndaav nu
föroreningarna så finns det miljöfördelar blivitäven när motorn varm
och katalysatorn börjat arbeta. En nackdel i nuläget inteär att vetman

fungerarhur länge katalysatorn på äldre årsmodell. uppnåFör atten
effekt förutsättningmaximal regelbundet underhållär etten en av

Oljeförbrukningenbränsle- och tändsystemen. bör inte heller förvara
hög. dessa fordonGenom med katalysatorutrustaatt anpassar man
dem till den svenska bränslemarknaden. Om dessa förutsättningar
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hålla antal år,föreligger oreglerad katalysatorkan s.k. avsevärtetten
fall den återstående livslängden.i bästa hela

ske två Jag harsådantFinansieringen kan sätt.systemettav
följden EU-med-överskott blivittidigare redovisat det attsom av

miljöklass 1-bilar inteutvecklingen framför alltlemskapet och att av
infördes. Genom utnyttjaförutsågsblivit den när attsystemetsom

demskulle deli runda tal 500 milj. krdetta överskott stor aven
erhållakatalysator kunnautrustade sin bil med oreglerad ettensom

gällde vid detbelopp000 kr ellerbidrag motsvarande 1 somsamma
föregående tillfället.

för myckethöja den närvarandeskulle kunnaEn väg attvaraannan
medfordon 1988 års modellfordonsskatten förlåga årliga av

års modeller redan1986-1988undantag för de bilar ärsomav
A11-bestämmelserna.utrustade med katalysator

bil skallreduktionsmålenför de angivnaFörutsättningarna att per
uppnås är

körcykel enligt stadskörning A12-
milårgenomsnittlig körsträcka 000l-

för bilar i trafik.representativade provade bilarna är-

kolmonoxidbil reduceras utsläppengenomsnittligBeräknat aven
intedäremot uppkommermed 27 kgmed 225 kg och kolväten menca

för enskilde uppgårKostnaden denkväveoxider.någon reduktion av
avdrag för bidrag frånmedkostnad 4 000 krtill statenetten av ca

kostnad förA90-bestämmelserna. Samhälletsmed 000 kr tidigare1
förutsättningar till krkg13utsläppsreduktionen kan med dessa anges
krkg och år för kolväten. Dettaoch med 80för kolmonoxid och är

utsläppsreduktionerför övrigakostnadernai jämförelse medär en
relativt låg kostnad.

miljösynpunkt skullefrånvisa möjlighethar här velatJag en som
skulleutnyttja fordonsskattenåtgärd. Genomverkningsfull attvara en

neutralt. Frågan behöverhållas statsfinansielltkunnasystemet
utredas ytterligare.emellertid

eftennontering katalysatorförBidragssystem11.5.4 av
för fordontungam.m.

katalysatoreftermonteringstimuleraförEtt bidragssystem att av
utformas på olikafordon kanpartikelfälla sätt.ocheller tunga

skillnaden iföljandei detUtgångspunkten för mitt ärresonemang
ellerfordon3 och 2 förmiljöklassernaskatteuttag mellan tunga
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jfr § försäljningsskatt motorfor-45 000 kr 8 lagen 1978:69 påom
don.

Under perioden april-december nyregistrerade1994 uppgår antalet
fordon 16 till 978 Det i sin innebär denövertunga ton st. tur att

uppburna försäljningsskatten milj.knappt 65 kr. Fortsätter dennaär
trend kommer knappast bli skatteneutralt utlovadesvilketsystemet att
vid introduktionen.

Det enligt min mening rimligt bidrag till hela kostnaden,är att som
i genomsnitt 40 000 kr för eftermontering partikelfilter därär ca en av

katalysator ingår, för så kompensera åkare för avsaknadensättatt
miljöklass 2-fordon marknaden. också finnasDet börtungaav en

möjlighet välja endera katalysator eller filtersystem för reduceraatt att
avgasutsläpp. Bidraget bör då kostnaden för den enskildamotsvara
produkten, 20 000 kr för katalysator och kr fördvs. 40 000ca en ca

filtersystem. för reformen måste påDen totala kostnaden baserasett
antal antaganden. En sådan ordning skulle också innebära, jagett som

redovisade i det föregående, miljöfördelar och nödvändig-ärstora en
het för miljözoner skall kunna bli verkningsfullt styrmedel föratt ett

luft i tätorterna.renare
Försäljningen fordon kan med ledning 1994 årstunga avav

1996, dåuppgifter komma för perioden januari 1995 september--
nivå i direktiv 91542EEG blir obligatoriska, kommaB attantas
uppgå till år eller för hela perioden.2 000 4 000 Förutsattruntca per

500 fordon med ñltersystemet och 500 fordon väljeratt utrustatsca ca
tillendera alternativet fördelat lika uppgår den samlade kostnaden

knappt Kostnaden fördubblas hela nybeståndet skulle30 milj. kr. om
förses med någon form de eftermonteringsbara systemen.av

Enligt eftermonteringen för behandlingenmin mening bör av
fortsätta till dess emissionerna har ha uppnått denatt ansettsavgaser

tål. generell höjningnivå människor och Genomnatur avsom en
fordon bussar kanfordonsskatten för samtliga ochtunga man

finansiera sådant likhet med vad jag anförtbidragssystem. Iett om
eftermontering fordon behöver dennakatalysatorer lätta ävenav
fråga utgångspunkt bör därvid sådanutredas ytterligare. En attvara en
reform vägtrafikområdet.bör finansieras inom

Fortsatt arbete11.5.5

återstår rad frågorden lämnade redovisningen framgår detAv att en
för mitt uppdrag. Jaglösa och inte inom tidsplanenatt som ryms

möjligheternaföreslår Naturvårdsverket i uppdrag överattatt ges se
skisserat bör i förstatill införa jag Systemetatt ett system som ovan.
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hand omfatta fordon trafikera citykärnor fordonenskall och därsom
godkända enligt tillämpliga EG-direktiv eller godkända enligtär

nationella bestämmelser A30- eller A31-Regulation,svenska i
läge börpraktiken 1993 eller års modeller. I ävenett senaresenare

bilar tidigare årsundersökas det möjligt häri inkluderaär att avom
modeller.

11.6 myndigheter företag bedriverLär och som
kollektivtrafik miljökravställa adekvataatt

Många transportföretag och kommuner sig upphandla miljövänli-säger
fordon. I takt med ökat utbud alternativa drivforrner förettga av

fordon ställs krav kunskap miljöaspekterna hos den specifikaom
produkten. Vissa grundläggande åtgärder kan godkännat.ex. attvara

katalysatoP,fordon för trafik i miljözoner utrustade med ellerärsom
certifierade med värden för kolväten under 0,1 gkWh, i stället förär

uppställda fordondispens från regler. Härigenom erhållsatt ge mer
förlämpade körning i Länshuvudmän för kollektivtrafik börtätorter.

ställa krav inte enbart anknyter till den formella certifieringensom
till den s.k. busscykeln.relaterasävenutan

tillDet har kommit min kännedom inköp miljövänligaäven att av
miljöprestanda. trafik-fordon dokumenterade Kommunalagörs utan

och miljömyndigheter bör ställa krav fordons miljöegenskaper och
bekräftar dessa. Vid upphandling fordonprovningsresultat som av

till fordonens totala miljöbelastning liksom uppgiftbör hänsynäven tas
och drivforrn.energiförbrukning Lämpliga uppgifter börsomom

försök till livscykelanalyser har gjorts,efterfrågas är t.ex. om
förekomsten miljöfarliga kemikalier samband med tillverkningen.iav

batteridrift batterierna innehållet nickel och kadmiumVid ochär avav
betydelse etc.

med de bådamening bör Naturvårdsverket i samarbeteEnligt min
branschorganisationerna kunnaaktuellakommunförbunden och de

kunskaperna dettaför ökalämplig handledningutforma atten
område.

3 ackrediteradekravspecifikation enbartKatalysator filtersystemeller mötersom en -
underFiltersystem lanseras i Sverige bussprodukter. CRT planeras segmentetatt

år.1:a kvartalet 1995, då fältprovning pågått under 1ca
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fordonför kontrollRegler11.7 av

till EG:s reglerfordon harKontroll11.7.1 anpassatsav

9255EEG förändring77143EEG medEG-regler direktiv
itillämpligtkontrollbesiktningvid ävenavgaskontroll är numera

avgasmätningförändringar iinnebär bl.a. vissaDetSverige. att
katalysatorbilar1996 förfrån januariskall tillämpas ldieselbilar samt

1997.från januari1
följande Enför fordon pâkontrollordningen sätt.svenskaDen utser

godkännandekravmyndighet ställerföreskrivande av enupp
innefattarprodukt. Detta

i vissa hänseenden.skall uppfylla kravProdukten

skallProdukten2. provas.

godkännasprovningsresultatetgrundvalProdukten skall av
underkännas.eller

myndig-innebärhär angivet slaggodkännandeverksamhetAll av
skadestândsanspråk kan vidi regelinnebärhetsutövning. Det att resas

överklagas.fattas kanförsummelse och beslutfel eller att som
för fordonskallkontrollbesiktningåterkommande görasPeriodiskt

bl.a. denför kontrollfordonskungörelsen79-89 §§reglernaenligt av
frånbetydelsefordonetutrustning hosbeskaffenhet och är avsom

trañksäkerhetssynpunkt.miljö- och
kandetbristerkontrollbesiktning sådanavidfordonHar att

riksprovplatsenföreläggerkörförbudoch meddelasgodkännas
inställaviss tidoch inomavhjälpa bristernafordonets ägare att

inomi ställetfår dockFordonetskontrollbesiktning.för ägarefordonet
ackrediterats.verkstadfordonet vidlåtaföreskriven tid somenprova

utfärdaverkstadenprovningen fårviduppfyller kravenfordonetOm
kontrollbesiktningenvidoch bristenfordonetintyg attprovatsattom

skallVägverketomgående sändas tillskallâtgärdats. Intyget som
fordonskungörel-och 84a §§skall godkännas 84fordonetpröva om

sen.
dennaverkstäder för300ackrediteratSWEDACHittills har ca

provning.
riksdagenbeslutadegodkändes,EES-avtaletmedSamtidigt att om

lagenochriksprovplatssystemetavvecklingförriktlinjer antogav
bet.1991922170,jfrkontrollteknisk1992:1119 prop.om
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riksprovplatssystemet199293:EU1, rskr. 199293: 18. De innebär att
skall förmån för Genom riksdagens iavvecklas till öppna system.

december Bilprovning och Statensbeslut i 1994 kommer AB Svensk
fortsättningenmaskinprovningar, riksprovplatser, iävenattutan vara

registreringsbesiktningarutföra ochmed ensamrättatt typ-
rskr.fordonsområdet jfr 199495:TU8,199495:69, bet.prop.

beslutade emellertid199495: 132. När det gäller kontrollbesiktningar
monopolriksdagen nuvarande ordningen med Bilprovningensdenatt

framskall bibehållas till den januari 1996.l
periodiskt återkommandeordningen avseende denDen nya

motsvarandekontrollbesiktningen tänkt fungera på ungefär sättär att
släckagäller för de ackrediterade företag hari dag rätt attsom som

2:014. för fordonetsgrundasDet ägarenssystemetnya ansvar
honbeskaffenhet. fordonet skall få användas måste han ellerFör att

ackrediteratinneha giltigt intyg rörande fordonets skick från ettett
tillbesiktningsföretag. Giltighetstiden för sådana intyg har anpassats

för fordonet, bl.a. skalldet besiktningsintervall, gäller nyasom
första gången efter två år från ibruktagandet,personbilar besiktigas

gången efter fyra är och därefter årligen. Saknas giltigt intygandra
detutfärdas körförbud för fordonet. Om fordon används attett utan

beskaffenhet ochmed vad gäller dessstämmer överens som om
penningböter.utrustning kan dömas tillägaren

skallerfarenhetsåterföring och informationfråga datasystem,I om
Vägverket.härför åviladatasystem utvecklas och ansvaretett

anslutning till provning lämnaBesiktningsföretagen skall i direkt
deras brister.uppgifter besiktigade fordon ochom

miljörevision fordonårlig11.7.2 En av

trafik fordras delsfordon iutsläppsegenskaper frånbibehållaFör att
delsavgasrenandebratillverkaren lyckats konstruera systern,ettattatt

takt medIunderhåller sätt.ägarenbrukaren avsettsystemetatt
debl.a. beroendebli eftersatt,underhållålder tenderarökad att

kostnaderna.höga
kontrolleraintressesida föreliggersamhälletsFrån attattett

Bilägarenförväntat.inte försämrasanordningar änavgasrenande mer
onödigtvis skallbilen intedvs.intresse,flesta falli dehar attsamma

tillåtet. Envad ärföroreningar med änsläppa ut somavgasernamer

4 bilregistret kan endasti ochkontrollbesiktning forsvid tasAnmärkningen 2 en
behörigtbort härur ett organ.av
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förbrukar dessutom i regelföroreningarhöga halterbil med mer
bensin.

utföra kontrollen.besiktningarOlika är sätt attetttyper av
samhälletinspektion verktygoch flygandeKontrollbesiktning är som

besiktningar Bilprovningen ellerfrivilliga hosanvända, medankan
möjligheter bilägaren har.Motormännens ärtestcentra som

har kunnat beläggassträcka gamla. Dettabilar körs längreNya än
utförsförsta kontrollbesiktningenundersökningar. Denantalvid ett

besiktigas integammal. Treåringarnatvå årbilen ärnär men
varje år. Statsmakternaskall besiktning skefjärde åretfrom. det

fem årsbilen uppnått ålder,besiktningenutesluta näröverväger att
blivit godkänd året innan.förutsättning bilenunder att

inte miljön.besiktningsintervalletutglesningDenna gagnarav
skallbesiktningstillfällena kompenserasUtglesningen attgenomav

inte skett och miljökon-vägkantskontroller utökas. Så harantalet ännu
medföra mångaskulle dessutomsådan ordningsällsynt. Entroll är att

tid tillverkaråtagan-gång under dennakontrolleradesbilar bara somen
Åtagandet härförkompensationdärmed. Somurholkasdet löper.

intervall.införas medmiljökontroll tätareborde en
möjligt meddetnärvarande studerasför ärEtt är attsystem omsom

Sensing Device hitta deFEAT-tcknik RSD Remotehjälp s.k.av
sända inTekniken innebärutsläppen.har debilar största att ensom

för halternabilaravgasplymen mätastråle i att avpasserarsom
intekväveoxider. Metodenochkolmonoxid, kolväten är ännu
förunderlagför användaskunnatillräckligt att somnoggrann

avgasbestämmelserna. Enförenlighet medutsläppensbedömning av
också utföras vid Bilprovning-måste därföravgasutsláppenmätning av

utformning endast fungeranuvarandekan i sinDen som grovenen.
fåavsiktutsläpp. Försökmed högautgallring bilar är attvarsav

finansieringsfrågan löseserfarenhet kommerpraktiskt att ge-om
ingå i projektkommerår 1995. Resultatennomföras under att ett som

föravsikt skapaochdrivs inom EU är system attett nyttattvars
på emissioner.bruk med avseendekontrollera bilar i

kontrolleraföreffektivareavvaktan påI attnytt systematt ett
och utökadbeslutas inom EUfordon i brukfrån att enavgaserna

ytterligareföreslår jaggenomförs i praktikenvägkantskontroll att en
införs i nuläget.kontrollbesiktningen intenormalautglesning denav

kontrollbesiktningenförstaför miljön denKonsekvenserna attav
år gamla intebilarefter två år ochutförs först år treatt genom-som

utredas.kontroll bör dessutomgår sådanen
minimidirektivkontrollbesiktningdirektiv reglerar ärDet ettsom

inställelsetid och utökatnationellt beslutakanoch länder ettom annan
besiktningsprogram.
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detkontrollutökadpekar närfrån TysklandErfarenheter att en
säkerhets-kontrollmotiverad, medanemissioner välgäller är aven

bruk.år iunder bilens förstaalltid påkalladkaraktär inte är
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Specialmotivering12

bilavgaslagenändring itill lagFörslag12.1 om
1986:1386

2 §a
i detinordnashybridbilarochbör el-avsnitt 8.4ikonstateratsSom

Därigenombilavgaslagstiftningen.imiljöklassystemetnuvarande
Bilavgas-framtiden.imiljöklassystemetutvecklingmöjliggörs aven

förutsläppskravframtidadärregelsystemockså detlagstiftningen är
paragrafenGenomnaturligtinordnas sätt.kategorier kan attdessa

bemyndigasstycketredjetilläggkompletteras ettett avgenom
påkravomfattasintebilarförskrivafåregeringen ävenatt avatt som

ivillkorenmiljöklass,visshänföras tillavgasgodkännande skall om
Därigenomuppfyllda.miljöklasseniinplacering ärförandra stycket

ielbilarnainordnaför systemet.lämnas attutrymme
elbilarna kanmiljöklassiñceringenbestämmelserYtterligare avom

skallvaddefinitionlämpligbilavgasförordningen. Enin i somavtas
drift enbartinrättad förbilsåledes ärelbil somavses enanses som

källa.från stationärladdasbatteriermed som
bilavgas-ändring iinte någonkrävshybridbilarnagällerdetNär

tillämpligblirmiljöklassin i denkan redanBilarnalagen. tas somnu
förbränningsmotorn.meddrift enbartvidbilen provasom

elhybridbilarochel-kravbestämmelseri dagsaknarEG om
bränslen. Denalternativameddrivsför bilarbestämmelsersamt som

EU.imedlemskapetintesåledespåverkasändringenföreslagna avnu

§6
bilägareinnebärmyndighetskontrollpâhittillsvarande kravet attDet

det äravhjälpande,kostnadsfritt attfall nekas trotsi vissa ett
för långtledakanuppfyllda. Detinteutsläppskraven äruppenbart att

falleller ibilenlåta värstaskall behövabilägarenalltid kräva taattatt
avgasutsläppenutlåtandefåverkstad förtill attbärga denna att etten

tillverkaråtagandetibör liggagränsvärden. Detangivnaöverskrider
konstaterats äventillförlitligt kunnatpå sättbristeravhjälpa ettatt som

stycketförstaiverkstadsbesök. Tilläggetvidpå sätt, ettt.ex.annat
ellermyndighetskontrollvidkonstateratsskall habristeninnebär att

börtillförlitligtMed sätttillförlitligt attsätt. annat avsesett annat
anläggningackrediteradvid besökha konstateratsfelet skall somen
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utför fordonskontroller eller märkesverkstad. Med tillförlitligtannat
kan också besök vidsätt Motormännens testcentra.avses

I takt med alltfler fordon kommer med OBD-systematt att utrustas
och fordonsparken förnyas sådant möjligheter tillöppnar ett system ett
tidigt felfinnande. En lämplig avgränsning i framtiden kan därförmera

felet skall visas på OBD-systemet.attvara

12.2 Förslag till lag ändring i 1978:69lagenom om
försäljningsskatt motorfordon

2 §
Den befrielse från försäljningsskatt gäller för el- och hybridbilarsom
beror inte på dessa hänförs till bättre miljöklass enligt bilavgas-att en
reglerna följer direkt 2 § tredje och fjärde stycket lagenutan av
l978:69 försäljningsskatt motorfordon. Bestämmelsernaom
innebär bilarna befriade från försäljningsskatt skattskyldig-äratt om
heten inträder under perioden den januari 1995l den 31 december-
1997. Konsekvensen den föreslagna ändringen i paragrafen blirav nu

den fullständiga skattebefrielsen för dessa bilar dennär upphöratt
januari1 1998, kommer inplaceringen i miljöklass enligt bilavgasför-

ordningen i stället försäljningsskatteuttaget.att styra

246



1995:31SOU

Särskilda yttranden

sakkunniga Gunilla NäsmanSärskilt yttrande av

behandlashybridfordonel- ochförsäljningsskattelagen stadgas hurI
betänkandet.i

ibestämmelseninnebärförslagbetänkandet har lämnatsI attsom
medkompletterasbilavgaslagenbort ochningsskattelagenförsäl j atttas

får befogenhetinnebörden regeringenmed denbestämmelse attatten
innebärskall hänföras till. Dettamiljöklass fordonvilkenbestämma ett

befogenhet bestämma skatteuttagetskulle fåregeringensåledes attatt
hybridfordon.ochför el-

konflikt medstå itorde dessutomoacceptabelt ochheltDetta är
normgivningskompetensdelegationregler förregeringsformens av

skatteomrádet.
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Särskilt yttrande Sören Hedbergav

Den centrala uppgiften miljöklassystemet vid-attsom gavs var
areutveckla miljöklassystemet för bilar. Anledningen enkelt uttrycktär

det lång förtid samhället i ordnad omställning organiseraatt tar atten
genomföraoch och gods inom detransporter av personer ramar som

människor och tål.natur
Bilindustrins ambitiösa miljöstandarder kan baraacceptans av

påräknas det fins för tillräcklig framförhållning tillutrymmeom en
ikraftträdande kan inrymma planering, utveckling investeringochsom
i produktionsutrustning. Industrin har gångerupprepade framförtny

sådan framförhållning bör 10-20 år.att en vara
Miljöstandarder skärps i den tekniska utvecklingen iärsteg, men

det kontinuerlig. Därför miljöklasser, administreradenärmaste är rätt
och uppdaterade viktigt komplement till miljöstandarder oftastett som

minimikrav.är
Miljöklasser inte bara teknisk-industriell fråga mellanär en

lagstiftaren och industrin, framfördet allt viktig kommunika-är en
tionsform mellan lagstiftaren och samhället skallresten av som
påverkas. Härigenom vi signaler har betydelse förut storger som
opinionsbildningen. fann därförVi tidigt i utredningen miljöklas-att

och klassernas nuvarande indelning bör behållas försystemet
kontinuiteten.

så långt,Bra i takt med tiden bör också innehållet i miljöklas-men
föruppdateras successivt minska miljöpåverkan vårafrånattserna

bilar. har inte utredningenTyvärr kunnat omkring någon sådanenas
uppdatering.

Ett problem inte har fått någon lösning i föreliggande förslagsom
den bilparkenssvenska överförbrukning bränsle.är av

miljöklasser vi har från innehållerDe sanktionerat samhället ännu
inga kriterier för förbrukning ändliga råvaror. Vi såledeshar inteav
heller gångdenna kommit till skott i denna viktiga fråga Tidigare har

.
frågor miljöklasser behandlats under år 1989 i utredningenom om
Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken SOU 1989:83.

För miljöklass 2 och 3 kan det olämpligt införaatt ettvara nu
bränsleförbrukningstak. I dessa miljöklasser skall vi kunna hantera
europeiskt harmoniserade typgodkända bilar. Men i miljöklass harl
vi frihet beskriva: vad miljöriktig bilstörre äratten en

Det fråga trovärdighet för vi kan ställaär systemet atten om upp
bakom de produkter inordnas i högre miljöklasser. Dessasom
produkter skall goda exempel för marknaden.utgöra resten av

förklarar i miljöklassHur bränsleslukande bilaratt accepterar
Det finns rad bilar på marknaden uppfyller nuvarande kraven som
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Bränsleförbruk-och V8V6utrustade med motorer.och är storasom
körning.normalvid100 kmliteromkring 15kanningen pervara

intevitydaskunnaomvärlden kommer attsignal till att somDenna
betydelse.någonfråga störretillmätt dennahar

bemästrakunnaskallhur vianalyserattidigareutredareFlera som
deinriktasskallpåverkan motenergiöverförbrukningen attanserav

långsiktignågonskall fåviköpmönster-användning,leden,sista om
kanbra instrumentMiljöklassystemet är norm-effekt. varaett som
bränsleförbruk-Därför bör parameternför konsumenterna.bildande

miljöklass 1iföras inning nu.
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Särskilt yttrande Lars Näsmanexpertenav

Tillverkaransvaret och typgodkännande fordonav

Enligt utredningens bedömning kan Sverige fortsätta tillämpaatt
reglerna tillverkaransvar och återkallelse fordon i bruk. deOmom av
svenska förhandlingarna medlemskap i EU har detta resultatgettom

inte styrkt. Någonär överenskommelse eller något protokoll som
stöder denna tolkning har inte under utredningens gång.presenterats

EU lägger mycket vikt vid begreppet fri rörlighet förstor varor.
Den fria rörligheten får inte hindras eller försvåras enskildaattgenom
medlemsländer bygger administrativa för god-systemupp egna
kännande vilka produkter skall tillåtna för försäljning.av som vara
Utredningens bedömning tydligen Sverige inte baraår kan behållaatt
reglerna tillverkaransvar, tillåta sig regler förävenutanom egna
typgodkännande motorfordon.av

Utredningen väljer beskriva den svenska för typgod-att processen
kännande EG-godkännande skall förses med vissa kom-att ettsom
pletterande uppgifter med hänsyn till tillverkaransvaret Vad systemet.i själva verket innebär Sverige enda medlemslandär inteatt som

EG-typgodkännande, kräver det skall kon-accepterar ett utan att
i Sverige till svenskt godkännande, inkl. avgifter.verteras ett nya

Detta strider helt klart de regler EU har fastställt förmot som
typgodkännande motorfordon. heller denna punkt har detav
under utredningens gång något material styrkerpresenterats attsom
Sverige fått några undantag från EU:s regler.

Motiven till Sverige har fått behålla unika krav enligtatt är ut-
redningen antingen med]emskapsförhandlingarna detta resultat,att gett
alternativt Sverige kan stödja sig på den s.k. miljögarantin. Ytterstatt

EG-domstolendet får ställning till fråganär de svenskatasom om
sârkraven kan betraktas handelshinder, utredningen. Enligtsägersom
min uppfattning borde detta klargöras hänvändelse från dengenom en
svenska regeringen till Kommissionen.

För fordon saknas både regelverk och anvisningar avseendetunga
hållbarhetskrav, tillverkaransvar och kontroll fordon i bruk. Dettaav
i kombination med osäkerheten vilket bränsle fordonen körs på görom

tillverkarna endast kan certifiera sina i miljöklass 3 på denatt motorer
svenska marknaden. Utredningen föreslår det skall utvecklasatt en
unik svensk provmetod användas för kontroll fordon i bruk.att av
Detta visar med tydlighet det svenska inte komplett.äratt systemet
Om mätmetod skall fram kan detta endast igörastas etten ny
internationellt samarbete. Detta del det fortsatta arbetet inomär en av
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kontrollochtillverkaransvarförkravharmoniserademedEU av
i bruk.fordon

Koldioxid

klassifice-försvensktföreslårutredningensTvå systemettexperterav
kopplat beskatt-därtillbränsleförbrukningfordonsring ettsamtav

drivasgivetvis kansådantJagningssystem. system somettattanser
bränsle-inom EUpågårdiskussioni denförslagsvenskt omsomett

dock i EUmotorfordon. Det ärfrånCOz-utsläppochförbrukning som
gällakandäroch detskall föras är systemdiskussionen ett somsom

försvarbartintedetutarbetas. Jagskallmedlemsländersamtliga anser
område.dettainomunikainförSverige systematt

bilparkDagens

bilar.äldrekatalysatorereftermonteringföreslårUtredningen av
bl.a.kortlivade,katalysatorerdessaerfarenheterbilindustrins ärEnligt

tilllederoljeförbrukningmed höggamlabilarnadärför är somatt
effektiv,katalysatornfåsvårtdessutomDetskador i är attsystemet.
HC-COellerNOXintesaknareftersom den vetstyrsystem, omman

påverkas.
Även katalysatorereftermonteringföreslåsfordonpå avtunga

provadochutveckladteknik intepartikelfilter. Denna ärocheller av
svenskanödvändig i det systemetomfattning äri dentillverkarna som

kom-hållbarheten isvaghet ärYtterligaretillverkaransvar.med en
bränslen.felaktigabination med t.ex.

utskrotningförmiljöpremiemedbättredetJag avatt envoreanser
inbilarnabortfå än systembättre monteraattbilar. Detäldre är att

effekter.tveksammamed
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Särskilt yttrande Larsolov Olssonexpertenav

Utveckla miljöklasser för Sverige och EU
finnsDet många miljöproblem måste lösas inom transportsyste-som
De både globala, regionala och lokala. Uppgiften främstär ärmet. att

utforma och införa rad åtgärder i Sverige och Europa för viatten
skall klara vår miljö i Sverige.

Den viktigaste uppgiften för miljöklassutredningen föreslåattvar
ytterligare miljöklasser. Miljöklasserna utmärkt förär ett attprogram
samtidigt fleraattackera de svåra problemen. finnsI EU-Europaav

miljöproblem kring trafiken, inte mist för luftföroreningarna ochstora
buller, både regionala och lokala problem och förbränning av
oljeprodukter, dvs. globala problem. l det arbete pågår för attsom
finna åtgärdsprogram för detta i EU perspektiv medärett ett
differentierade avgaskrav mycket intressant. Ett europeiskt miljöklas-

skulle gångbartmycket alternativ. Vi måste ha radsystem ettvara en
konkreta svenska förslag för den diskussionen. Det här ocksåär man
skall betydelsen särskilt betona stadsmiljöproblemenattse av genom
definition miljövänlig stadsbil.av en

Den andra sidan teknikutvecklingen. skäl tillär Ettatt ta attvara
vidareutveckla miljöklassystemet förstås vi det finnsär att vet att mer

hämta. Teknikutvecklingen går vidare, tack de existerandeatt vare
miljöklasserna Det omvända ocksåär tyvärr sant avstannar-
utvecklingen kraven också utvecklingenavstannarav av avgas-
reningen.

Inte minst bredare deltagande från svensk och europeiskär ett
industri önskvärd i denna diskussion. En bredare redovisning av
industrins förplanering miljöhoten kunde ligga till förgrundmötaatt

utveckling styrmedel och krav skulle kunna leda tillen av som en
förståelseoch för insatser på ellerstörre sättacceptans ett annatsom

ändå måste inte minst bland hos bilägarna. Industrin har integöras -
hittills tagit chansen sina förslag. Om gjorde detatt presentera man
skulle bredare kunna och inte minst involvera deett tasgrepp
sammanhängande frågorna utveckling produktionsprocesserom av

inom för övergripande kavlitetsarbete.ettosv. ramen
fastställaEU skall avgaskraven för 2000 och därefter för både lätta

åren. föroch bilar under de För inte förlora mycketnärmastetunga att
de krav infördes före medlemsskapet borde Sverige ha ett stortav som

intresse utveckla påverka måsteEU-kraven. För EU:s kravatt attav
ha underlag står sig de europeiska bil- och oljeindustri-motman som

måsteoch dessutom ha utvecklat kontaktnät. Utredningenetterna man
hade kunnat bidra till det arbetet.

Kvalitetsarbetet och hållbarheten utvecklade påi krav tunga motorer
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påpå kvalitetenmåttingethållbarhet änpåKrav är ettannat
miljösynpunkt.utifråninförtochtillverkning bilar motorerav

Sverige,både ifinns i avgaskravenavgasreningenHållbarhetskrav
sigförsäkrasjälvtillverkarenliggeroch USA. DetEU att om

produkten,hållbarhet hoskvalitet ochtillräcklig t.ex. egnagenom
lagthållbarhetskraventill ärkonsekventuppföljningstester. Det är att

sedanUSAvarit ialltsåhar detSå härtillverkaransvar. t.ex.ett
1985utformning sedansvenskmodellårsmed 1974infördeskraven

hållbar-preciseratoch harföljde USASverige närmaremodell.års
be-EU:sinnehållerbestämmelserna. Däremotihetskraven t.ex.

tillräckligkanvadanvisningarstämmelser inga närmare varasomom
viktiga till-detDärmed saknasskall visas.detoch hurhållbarhet

föransvarigtillverkareninnebär ärverkaransvaret, att avgas-som
bilar i bruk.funktion ireningens

inarbetadelängesedanavgasreningenhos ärhållbarhetpåKraven
motortillverkningen.ochför bilkvalitetskriteriernasamladei de

anpassningjämförelsevis litenså längehar dockTunga ännumotorer
outvecklade.relativtteknikenochkravenDärförutsläpp.för låga är

vidareutvecklingdiskussionendelviktigDet är avom enaven
förkvalitetsstandardernautvecklaallt i EU,framföravgaskraven, att

blirutsläpp. Dettabibehålla lågaochhållbarhetgodförtillverkningen
inteharkrav. Härgår strängareviktigarenaturligtvis när motman

positivtpå sättmöjlighetroll ochviktigindustrin självminst att etten
standarder.framsyntatillutformningbidra till

meningslöstblirskärpta kravoch tal utanavgaskravAlla enom
effektivutvecklaarbetetdrygaprovmetod. Detrelevant att en

harSverigepåbra bitkommit väg.harförkörcykel motorertunga en
Storbritannien lagtTyskland ochmed storatillsammans resurserner

påkörcykelprojekt. Siktet är ettmycketi detta represen-somstora en
prestationer.verkligavisameningsfulltoch sätttativt motorernas

effektivochmed modernmedfungeramåsteDetta avgas-motorer
medanvändningförutvecklade miljökonceptmedvälrening lika som

bränslen.rena
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ÖijvallSärskilt yttrande Gunnarexpertenav

Den exklusiva svenska lagen tillverkaransvar förenlig medärom
det framförhandlade avtal reglerar villkoren för Sverigesom som
medlem EUav

I de framförhandlade medlemskapsvillkoren finns reglerade isom
Sveriges avtal med EU, EG-konforma bilar fri cirkulation.garanteras
I avtalet står Sverige får ha kvar tillverkarkravet det gällernäratt
avgasbestämmelserna vissa kriterier uppfyllda. Det får bl.a. inteärom
stå i strid med produktansvarslagen produktsåkerhetslagen.resp.
Huruvida tillverkaransvarskravet behandlats under med-såttannat
lemskapsförhandlingarna framgår inte huvudtexten till självaav
avtalet. Detta påpekas också Miljöklassutredningen.av

l avvaktan på tillverkaransvarslag med motsvarande innehållatt en
i det svenska lagkravet beslutas gälla inom Miljöklass-EUsom anser

utredningen tillverkaransvarslagen kan behållas. Ställningstagandetatt
enligt vår mening i grunden fel,är då det visar Sverige inte åratt

berett till gemenskapslagstiftning inte lagstiftningen stämmerom
med den svenska uppfattningen.överens Konsekvensen det svenskaav

ställningstagandet i frågan olika EU-medlemsländer skall kunnaär, att
införa icke harmoniserad lagstiftning där så i direktegen passar

till gemenskapstanken. sådanEn inriktning leder tillmotsats ytterst
frågan de svenska statsmakterna i praktiken efter-detom anser

verka för harmoniseratstråvansvärt regelverk.att ett
Miljöklassutredningen konstaterar Sverige tidigare förbundit sigatt

följa EG:s avgasbestämmelser inom för det då gällandeatt ramen
EES-avtalet vilket begränsat Sveriges handlingsfrihet ensidigt haatt ett
regelverk påverkar den fria cirkulationen bilar ochellersom av som
står i strid med EG:s förhållanderegelverk. Ett stärkts detsom genom
svenska medlemskapet i Sverige harEU. nämnssom ovan- -

fri cirkulation för EG-typgodkånda bilar. Skillnadengaranterat mot
tidigare ordning Sverige fullvärdig medlem i EU kanär, att nu som

med vid utformningen och beslut olika regelverkvara av gemensamma
inkl. avgasbestämmelser.

Det exklusiva svenska lagkravet tillverkaransvar hindrarom
emellertid konstruktionsin fri cirkulation EG-konformagenom av
bilar. Tillverkaransvarskravet innebär tekniska krav går deutöversom
specifikationer bilområdet beslutats gälla inom EU.gemensamtsom

För bil skall säljas den svenska marknaden avkrävsatt en
enligt tillverkaransvarslagen tillverkaren dvs. producenten eller
dess Sverigei s.k. tillverkaråtagande. Detta kravrepresentant ett
innebär, bil inte får säljas den svenska marknaden inteatt en om
tillverkaren sigtagit tillverkaråtagande. det fall så inteFör sker,
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får tillverkaren inte svenskt avgasgodkännande och får då inteett
tillstånd sälja bilar på den svenska marknaden. Principen äratt
förkastlig vid importverksamhet, då stipulerarden svensk särlagatt en
skall gälla för producent i parallellt med desslandannat representant
i Sverige.

Genom tillverkaransvarslagen skall avgasreningsut-garanteras att
rustningen håller lägst år och km försämring dess5 80 000 utan av
funktion. Tillverkaransvarskravet preciserar inte exakt vad som
inbegrips i avgasreningsutrustningen. Det ändock frågaär ettom
tekniskt icke harrnoniserat svenskt särkrav.

Fel avgasreningsutrustningeni upptäcks vid myndighetskon-som en
troll skall omgående åtgärdas. Om myndighetskontrollen visar
återkommande fel eller misstanke bilar serie inteattger om ur en
klarar de uppställda svenska kraven, kan tillverkaren tvingas till ett
s.k. recall-förfarande innebär återkallande samtliga bilar i densom av
aktuella serien för kontroll och åtgärdande.

Den svenska exklusiva tillverkaransvarslagen går bl.a. härigenom
utanför det produktansvar företagen stårhar inom EU. Därmedsom
tillverkaransvarskraven i strid med produktansvarslagen. Bilars
utformning finns reglerad i direktiv. kan därför inteFöretag separat

den svenska marknaden avkrävas produktansvar detstörre änett
regleras dessa direktiv.isom

Vidare skall här framhållas, bilars utformning inkl. avgasbe-att
finns förstämmelser reglerat i EU-ländernagemensamt antagna

direktiv. gällande ordning inom för gemenskapsbeslutEnligt EU
gäller, beslutanderätt stårKommissionen har exklusiv överatt som
nationella beslut.

rättfärdiga tillverkaransvarslagen har Miljöklassutred-För att av
villkorenningen framförts, dess oförenlighet med avtalet rörandeatt

får förför medlemskap EU, eventuellt inomSveriges prövas ramenav
identiska bilar levereras emellertidden miljögarantin. Is.k. stort sett

Då de bilarinkl. den svenska marknaden.samtliga EU-marknader
tillverkasfrån de bilartill Sverige inte avvikerimporteras somsom

miljögaran-EU-konfonna i tredje land, kaninom eller tillverkasEU
dettamiljögarantin måstekunna åberopatin inte åberopas. För att

sådanemellertidartikel fastställerartikel 36. Dennagrundas att en
proportionell skyddskravetfår tillgripas denåtgärd endast är motom

gåralternativ.handelshindrade Dettamindreoch då det saknas att
medbilaridentiskatillåter iSverige samtidigthävda när stort sett

bilavgasgod-åtföljs svensktdelikvärdiga miljöprestanda ettavom
kännande.

bordetekniskt kravTillverkaransvarslagen innebär vidare ett som
ochföreskrifterför tekniskaha anmälts i inforrnationsprocedurEU:s

255



yttrandenSärskilda SOU 1995:31

ochvilket olyckligtemellertid inte skett ärstandarder. Så har
tillverkaransvarslagen notifieratssvenskaHade denoförståeligt.

detmed villkoren iförenlighetdessskulle kunnattidigare, prövas
för Sverigesvillkorenregleraroch det avtalEES-avtalettidigare som

medlemskap i EU.
reglerardet avtalmedoförenlighetTillverkaransvarslagens som

oförenlighet meddessi EU liksommedlemskapför Sverigesvillkoren
vidMiljöklassutredningenframförts tillharproduktansvarslagen

låtithar dock inteUtredningenarbete.tillfällen under dessupprepade
hänvisar tillUtredningendetta.EUinomundersöka hur serman

riksdagsbesluti frågantolkningregeringenssvenskaden omresp.
dessa instanserbeslutsunderlaget hostillverkaransvarslagen utan att

fattatoch riksdagregeringenså,därförkanredovisats. Det attvara
ofullkomligt underlag.felaktigt ellerbeslut

regering-tillskrivitSvensk HandelGrossistförbundetharHärutöver
avtalet.oförenlighet medtillverkaransvarslagenspåpekatochen

från regeringensgivitsskrivelse har intereaktion dennaNågon
i dettahållbarhetenprincipiella provningendensida. Frågan avom

medlemskapsavtaletdåavgjorddärmed inteställningstagande är
beslut kannationella överprövas.medger att

medi stridtillverkaransvarskravenstår ävenmening,Enligt vår
olikamellanförutsättningarolikadå lagkravet skaparkonkurrenslagen,

tillverkaredet finnsförutsätta,lätttillverkare. Det är attatt som
ekono-marknaden då desvenskapå densäljasig frånavhåller att

svenskaföljd detrecall-förfarande tillriskenmiskt kan ettta avav
tillverkaransvarskravet.

kunnaEES-området skallochellerinom EUtillverkareSamtliga
länder.samtligavillkor igaranteras samma

acceptablavidaretillverkaransvarskravensvenska ärexklusivaDe
formitillverkarâtagandelämnatvingastillverkare ett enattgenom

erbjudsnågotgarantirättsligtgaranti. Rentliknar är somenensom
frivilligt,garantigivning som ärlagstadgade. Vidutanför det en

feleventuelltvisatillverkarenvid tvistligger det att ettatten
frågadetNärorsakad konsument. äromständighetberor omav en

visakunnatvist skallvidkonsumenten attdetlagkrav, är som
Tillverkaransvarskravetsvid leveransen.fel förelågeventuellt

förkastligtdärförbevisbördan ävenomkastning ärpåtvingade urav
rättssäkerhetssynpunkt.

alltså intefårtillverkarâtagandeavkrävtåtföljsinteBilar ettavsom
privatpersonmarknaden. Ensvenskadentillverkaresäljas av en

fårSverige,den tillochutomlandsEG-konform bilköper tarsom en
tillverkarâtagande.åtföljsden integodkändheller inteden ettavom

tillverka-privatpersonenmåstei Sverige,godkändfå denFör avatt
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förtillverkarátagandetsigtillverkarenfå intygren tarattett om
tillverkarenkategori bilarhör tilleller bilenbilen att somsamma

tillverkarátagan-och tagit sigmarknaden harden svenskasäljer
kanendastdå tillverkarenfelaktigt förfarande,för. Dettade är ett
densäljertillverkaren självför bilardesig ettta ansvar

bildessutom köperprivatpersonenmarknaden. Omsvenska en som
säljertillverkarenseriebilar iavviker från denågot sätt en som

för,tillverkarâtagandesittmarknaden och tagitden svenska ett
sådana bilar.helt fördetpraktikenIblir problemen ärän större, stopp

frivimedlemskapsavtalet därinnebär brottDetta garanterarmotett
fordon.EG-typgodkändaförcirkulation

regleraravtaletmed detoförenlighetTillverkaransvarets som
ovillig-den svenskaEU ochmedlemskapför Sverigesvillkoren av

enligthartill avtalsvillkorensvenska lagkravetdetheten att anpassa
positivarbete. EnMiljöklassutredningenshelamening blockeratvår

Sverigepositionvilkenförslagkonstruktivamed olikainriktning om
överläggningarvid olikaavgasemissionerbilarsdet gällerbör ha när

ifastnatutredningendååstadkommaskunnat ettEU-fora har intemed
tillverkaransva-bibehållaförformerfinnagåttarbete attattutsom

avtalet.medoförenlighetdessret trots
trovärdighetSverigesskadas dessutommeningEnligt vår som

inställningensvenskadenmiljöområdetinom attprogressivt land av
intelämpligt. Skersågemenskapslagstiftningen näravvika från anses

tillverkaransvars-det gällersvenska lagkravende näranpassning aven
riskerarmed övriga EU,står i samklangregelverketlagen så att

landuppfattar SverigeEU-medlemsländerövriga ettSverige att som
med delagar överensregler och stämmerendastdär egnasom

olikaSverigeparallelltkan presenterarintentionerna accepteras som
Övriga EU-sigförväntarlagarregler ochtill attförslag som man

inominföratill sig ochrespektera,skall gemensamtmedlemsländer ta
EU.
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Kommittédirektiv

1993:64Dir.
for bilarmiljöklassermedVidareutveckling systemetav

m.m.

1993:64Dir.

1993-05-27regeringssammantrådevidBeslut

Johansson,statsrådetMiljö- naturresursdepartementet,Chefen för och
anför.

Mitt förslag

uppgift övertillkallas medsärskild utredareföreslår attJag seatt en
ekonomiskaförbilar med tillhörandemiljöklassystemet för system

vidare-bedömning hurunderlag förutarbeta ettstyrmedel och ett av
utformas.skall kunnautvecklat system

tillverkaransvar,vissa frågor rörocksåskall övervägaUtredaren som
skattedifferentiering för dieselbränslen.tillbehörunderhåll, reservdelar, och

Bakgrund

detanförs179 åtgärder klimatpåverkan199293:l attmot m.m.prop. om
vidareutvecklas.motorfordon börmiljöklasser förnuvarande medsystemet

Nuvarandesystem

förforsäljningsskatterdifferentierademiljöklasser ochEtt medsystem
i Sverige juli 1992. Miljöklassystemetbilar introducerades den l avser

1991:1481bilavgasförordningenbilar från med 1993 års modeller.och I
grundläggande,definieras miljöklasser. Miljöklass 3 demotsvarartre

innehåller successivtsträngareobligatoriska kraven och klasserna2 och l
uppfyllerkrav. påskynda introduktionen fordonFör att mersomav

de olikalångtgående differentierats mellanmiljökrav har försäljningsskatten
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klasserna.Riksdagenhar dock beslutat den försäljningsskatteninteatt nya
skall fordon 1993och tidigaretas årsut tunga modeller.av

Skäl lill översyn

finnsDet flera skäl till över och vidareutvecklaatt medsystemetnu se
miljöklasser. Ett skal behovetär vidareutvecklaatt systemetav ettsom
verkningsfullt miljöpolitiskt styrmedel. Ett skäl Sverigesnärmandeärannat
till EG.

199192:l70l det europeiska ekonomiska samarbetsområdetprop. om
EES det är avsikten kravnivåema iatt de miljöklassemasvenskaattanges
skall till kommande ISO-reglerdär så möjligtär bibehållenmedanpassas
miljöambition.

De gällande EG-direktiven detta område innebär vissanu
begränsningarnär det gäller möjligheten nationellt användaekonomiskaatt
styrmedel för påskynda introduktionen fordon.att Begräns-av renare
ningarna har markerats särskilt tydligt i EG-kommissionens förslag till
direktiv för avgaskrav för personbilar i 1996.träda kraft åravsett att
Förslagetär inteännu varför det ovisstär hur dessabegränsningarantaget,
kan komma formuleras i det slutliga direktivet. Sverigeatt har i de
förhandlingar medlemskap i EG inlettshar begärt ävenom attsom nu
fortsättningsvis kunna ha med effektiva ekonomiska styrmedel.ett system
Resultatet förhandlingarna kommer påverka utformningenattav ettav

miljöklassystem.svenskt
Samtidigt är det regeringens ambition olika förverka detsättatt att

inom EG utarbetas det möjligtett görgemensamt system att ettsom
verkningsfullt stimulerasätt introduktionen bilar uppfyllerav som
långtgåendemiljökrav. Möjligheterna ha inflytande utvecklingenöveratt av
bilavgasreglerna inom EG har ökat svensk berettsattnu expertgenom en
möjlighet delta i EGkommissionensatt för bilavgaser.expertgrupp

detl svenska miljöklassningssystemet för personbilar motsvarar, som
nämnts, miljöklass 3 de grundläggande, obligatoriskanyss avgaskravcn.

hliljöklass 2 de krav införs federaltmotsvarar i 1994USA ochsom
miljöklass l den införda kravnivån TLEV Transitional Low Emission
Vehicles i Califomien. Från 1994 års modeller skall delen av
nybilsförsäljningen i Califomien uppfylla kraven enligt LiknandeTLEV.
klassindelning förgäller lätta lastbilar. miljöklassKraven i l kan klaras
med sådanabränslen i dag finns på den svenska marknaden. Enligtsom
proposition 19909l:l56 miljöklasser för fordon skall elbilarom nya m.m.
hänförastill miljöklass I propositionen det då inte fannsnågotattangavs
behov särskild miljöklass för fordon med lågamycketav utsläpp,en men

det inte kunde uteslutasatt miljöklassindelningen i framtidenatt kan behöva
utökas.

260



Bilagasou 1995:31

tlllverkaransvarochHållbarhet

hållbarhetavgasreningenskravställerbilavgasreglemasvenskaDe
delangivenunderuppfyllsavgaskravenför tillverkaren enmed attansvar tillutvidgatstillverkaransvaret2och harmiljöklass llivslängd. Ibilensav Frånfordon.gäller lättadetlivslängd närbilensdelstörre aven bilensundervälfungeraravgasreningenviktigtdetmiljösynpunkt är att

såvälställs kravdettillgodoses attkanlivslängd. Dettahela genom
bilägare.tillverkare som

enligtsåvälbehållaskunnaförutsattshartillverkaransvarRegler om
fråga hari EG. DennamedlemskapsvensktvidEES-avtalet ettsom

modifiering de13. Enbilagal99l92:l70, del lll, avibehandlats prop.
medövervägasdockbörutkrävamöjligt ansvaretdetregler gör attsom

VidareEG-rätten.ochEES-avtaletireglernatill de allmännahänsyn
avgasrelaterade delargällervadomfattningen ansvaretbehöver av

preciseras.

tillbehörochReservdelar

till-långtgåendeavgasreglema ärsvenska etti degrundtankeEn
till-1991:1481 gällerbilavgasförordningen§Enligt llverkaransvnr.

utsläppsbegränsandevid utbyteägarenbaraverkarens avomansvar
deänmiljösynpunkt är sämrefrånanskaffar delarinteanordningar som

denmed närutrustadbilendelar ny.varvarsom
ivadenligtfungeraravgasreningensäkerställa uppgessomFör attatt

angivit i sinaNaturvårdsverketharavgasgodkännandetsamband med
avseendeniinjustexingochutrustningbilsA40föreskifter att en

specifikationavvika från denfårinteutsläppssynpunktfrån somväsentliga
skallVidarefordonstyp.motorfamilj ochavgasgodkândaktuellförgäller

skick.funktionsdugligtiutrustningen vara
regeringens199014 septemberlämnade denNaturvårdsverket

avgasgodkännandeförtill hurförslaguppdrag system avettett
utformas. Systemetskulle kunnatillbehörochavgasrelateradekomponenter

bilavgasförordningcnochbilavgaslagenikravensäkerställaskall att
Fleraanvänds.originaldelaränandra komponenteruppfylls även om

dyrbart. Avochkompliceratföransågremissinstanser systemetatt var
införas.bordeNaturvårdsverketheller systemetitne attskäl tycktesamma

ochkomponenteravgasrelateradeförEG-reglerfinns inte någraDet
Naturvårdsverketsliknarnationella reglerdocktillbehör. Tyskland har som
påverkar gällandetill EGnärmandeSverigeshurgenomgångförslag. En av

behöver göras.tillbehörreservdelar ochavgasrelateraderegler försvenska
i SverigetillverkaransvaretomfattaskatalysatorbilamaförstaDe avsom

Undersökningarupphör.då tillverkaransvaretåldersig denbörjar närma
livslängd.helaunder bilenshållerintemånga katalysatorervisathar att
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bilenNär inte längre omfattas tillverkaransvaret drabbar kostnaden förav
katalysatorbyte bilägaren. Byte katalysator i mångaär fall kostsamt, ochav
det är angeläget kostnadernakan hållas Ett särskilt för huratt systemnere.
krav med bibehållen miljöambition skall kunna ställas utbyteskata-
lysatorer, de behöver i originalutförande, därförutan att är angeläget.vara

har frånDet fiera håll önskemål det skall möjligtrests att attom vara
sälja tillbehör inte ingår i den avgasgodkändafordonstypen. Det kansom
därför finnas anledning försöka hitta former för förenklat god-att
kännandeförfarandeför utrustning förär avsedd bilar avanceradutansom
avgasreningeller inte längre omfattas tillverkaransvaret.som av

Övriga frågor

I 1992931192 sänkt dieseloljeskatt utredningenprop. om attm.m. anges
miljöklassning fordon aviserats i 1992932179om av som prop. om

åtgärder klimatpåverkan skallmot överväga användningenm.m. om av
blytillsatser i bensin helt bör kunna undvikas skatte-samt om
differentieringen mellan olika miljöklasser beträffande dieselbränslen
behöver justeras. Frågan blytillsatser har redan behandlatsom av
Naturvårdsverket i redovisningen uppdraget föreslå miljöklasser förattav
bensin. En utvärdering med skattedifferentieringensystemet förav
dieselbränslenär dock angelägen.

Uppdraget

En särskild utredare bör tillkallas för miljöklassystemetöver iatt sinse
helhet med tillhörande för ekonomiskasystern styrmedel och för att
utarbeta underlag för bedömningett hur vidareutvecklatett skallav system
kunna utformas. Utredaren skall också vissaöverväga frågor rörsom
tillverkaransvar, underhåll, reservdelar, tillbehör och skattedifferentiering
för dieselbränslen. Med utgångspunkt i resultatet Sveriges förhandlingarav

medlemskapi EG bör i utredarensuppdrag ingåom följande uppgifter:
överväga komplettering miljöklassemaom med hänsynstagandeen av
till utsläpp koldioxid är verkningsfullt frånochav ett olika
utgångspunkterekonomiskt försvarbart sätt minska dessautsläppatt

i så falloch föreslå sådanakompletteringar.
överväga definitionen miljöldassema bör kompletterasom medav
hänsynstagandetill utsläpp andra skadliga ämnen än deav som
regleras i dag ioch så fall föreslå sådanakompletteringar.
överväga hur komplettering miljöklassystemeten medav en
miljöklass eventuellt fler med mycket långtgåendemiljökrav kan ske

del i för påskynda introduktionensom etten fordonattprogram av
mycket låga utsläpp, varmed i förstasom handgenererar avses
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tillförslagdieselolja.bensin eller Ettdrivs medintefordon som
i såmiljöklasser börsådanamiljöklass ellerdefinition sådanav en

fall lämnas.
Överväga hela livslängdbilensfunktion underavgasreningenshur4.

kombinationlämpligsäkerställasskall kunna avgenom en
ökatochi miljöklassematillverkaransvarmed etthållbarhetskrav

stimulera tillförbilen. Metoderunderhållaför bilägaren attattansvar
fordon bör studeras.underhåll äldreav

fungeratill kanförslag till lösningarSkisseraolika5. system somsom
förslagen kanstyrmedel och därmiljöpolitiskaverkningsfulla

för EES-expendiskussioner inomiunderlaganvändas ramensom
diskussioner inom EGframtidaoch vidavtalet om gemensamma

följasMedlemskapsförhandlingama därvidbörregler. noga.
svenska reglernautformning delämpligFöreslå omaven

eventuellttill EES-avtalet ochmed hänsyntillverkaransvar ett
medlemskapi EG.
Överväga påmed kravförslag till huroch lämna7. ett system

särskilt i frågautformas,och tillbehör börreservdelaravgasrelaterade
särskild till konsekvensernahänsynutbyteskatalysatoreroch medom

svenskaför denkonsekvensernärmande till EG. Förslagetsettav
därvid belysas.skallför tillverkaransvarbilavgaslagstiftningensregler

avseddaförför tillbehörgodkännandeförfarandeFöreslå förenklatett
avgasrening eller inte längrebilar inte har avancerad somsom

tillverkaransvaret.omfattas av
för dieselbränslen harmed miljöklasserUtvärdera hur systemet

olikaskattedifferentieringen mellanfungerat och överväga om
miljöklasser justeras.behöver

sänkningså de inte innebärförslagen utformaslämnade börDe att en av
ekonomiska konsekvensernaSveriges ambitioner på miljöområdet. De av

redovisas. gäller såväl delämnade förslag analyseras och Dettaskall
myndigheter,effekterna förisamhällsekonomiska effekterna stort som

användare. Förslag lämnasimportörerdistributörertillverkare, samt som
främjas ochi regelsystemetskall utformas på sådant enkelhetsätt attett att

förslagen förutsättergenomförandeadministrationen Omunderlättas. ett av
redovisningen innehållaförordningar, börändringar i berörda lagar och

ändringar.förslag till sådana

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Naturvårdsverket ochsamverkan medUtredningsarbetet skall ske i nära
medsamordnasorganisationer. Arbetet börmyndigheter ochandra berörda
skallArbetetskatteområdet område.utredningar inom berör dettade som

3 och 5 undersärskilt beträffande punkternadärutöver samordnas
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1993:01utredningen Kmedrubrik Uppdragetovanstående attom
från trafiken.koldioxidutsläppenbegränsa m.m.av

rördelredovisning den del uppdragetskall lämnaUtredaren somavaven
ekonomiska styrmedelförtillhörandeför bilar medmiljöklasser system

innehålla delarDelredovisningen skall de1993.31 decemberdensenast
EEG-förhandlingarnai ochredovisa till lägetmöjliga med hänsynär attsom

lämnashela uppdraget börSlutredovisningutvecklingen i EG. senastav
juni 1994.30den

till samtliga kommittéer ochregeringensdirektivgällautredaren börFör
1984:5,inriktning dir.utredningsförslagenssärskilda utredare om

1988:43utredningsverksamhetendir.iangáendeEG-aspekter attsamtom
konsekvenser.dir. 1992:50.regionalpolitiskaredovisa

Hemställan

regeringenhänvisning till jag har anfört hemställer jagvadMed attnu
FörMiljö-chefen och naturresursdepartementetbemyndigar

kommittéförordningensärskild omfattadtillkalla utredareatt aven -
för bilaruppgift miljöklassystemet med1976:119 med överatt se-

för ekonomiskatillhörande styrmedelsystem m.m.,
sakkunniga, biträdesekreterare ochbesluta experter, annatatt om

utredaren.
jag regeringen skall belastaVidare hemställer beslutar kostnadernaatt att

huvudtitelns Utredningarfjortonde anslag m.m.

Beslut

Regeringen sig till föredragandens bifalleransluter övervägandenoch hans
hemställan.

Miljö- och naturresursdepartementet
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Justitiedepartementet Näringsdepartementet
Pensionsrättigheteroch bodelning. [8] Ett renodlatnäringsförbud.[1]
Nya konsumentregler. Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+

Utrikesdepartementet Civildepartementet
Lagen vissainternationellasanktionerom Regionalframtid bilagor. [27]+

översyn. [28]en- Miljödepartementet
Försvarsdepartementet Alkylat och Miljöklassning bensin. [30]av
Muskövarvetsframtid. [6] Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]
Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]av
Ett säkraresamhälle.[19]
Utan Sverige. [20]stannar
Staden [21]vattenutanvatten.
Radioaktivaämnenslår jordbruk i Skåne.[22]ut
Brist elektronikkomponenter.[23]
GasmolnlamslårUppsala. [24]
Civilt bruk försvaretsav resurser-regelverken,erfarenheter helikoptrar. [29],
Socialdepartementet
Vârdenssvåraval.
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Könshandeln.[15]
Socialtarbete prostitutioneni Sverige.mot [16]
Homosexuellprostitution. [17]
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Del A och Del B. [26]

Kommunikationsdepartemntet
Samordnadoch integreradtågtrafik
Arlandabananoch i Mälardalsregionen,[25]

Finansdepartementet
Grön diesel miljö och hälsorisker. [3]-
lángtidsutredningen1995. [4]
Fullt ekonomisktarbctsgivaransvar.[9]
Översyn skattebrottslagen.[10]av
Mervärdesskatt Nya tidpunkter för-
redovisningoch betalning. [12]

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny-
Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]

Kulturdepartementet
Konst i offentlig miljö. [18]






