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Läsanvisning 
Denna rapport består av: 
• en sammanfattning av Vägverkets förslag till miljöbilsdefinition (avsnitt 1) 
• en beskrivning av uppdraget och dess genomförande (avsnitt 2) 
• en fördjupad beskrivning med förklaringar till och motiveringar av förslaget (övriga avsnitt 

samt bilagorna) 

1. Sammanfattning 
Vägverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till 
definition av begreppet miljöbil. Arbetet har genomförts i samråd med 
Naturvårdsverket och Rikspolisstyrelsen och genom brett samråd med 
företrädare för olika aktörer. 
 
Målet med arbetet har varit att ta fram en teknikneutral definition som är 
enkel att tillämpa. Samtidigt ska uppställda miljökrav vara så avvägda 
att tillgången till bilar som klarar dessa inte i onödan begränsar 
tillgången på miljöbilar.  

Kriterier och krav i sammandrag
Följande krav eller kriterier föreslås gälla för att ett fordon ska 
definieras som miljöbil. Förklaringar till termer som används i rapporten 
återfinns under avsnitt 3 ”Definitioner och ordförklaringar”.

Storleksklasser 
Vägverket föreslår att miljöbilsdefinitionen skall gälla dels Miljöbil A, 
dels Miljöbil B – definierade enligt nedan: 
•  Miljöbil A: ”Vanliga” personbilar, vanligen med plats för upp till 6 

passagerare inklusive förare. Varianter med fler sittplatser kan 
förekomma, då är i regel vissa platser inte möjliga att använda av 
vuxna längre sträckor. 

• Miljöbil B: Personbil med plats för 7 till 9 passagerare (vuxna 
personer) inklusive förare, vanligen kallade ”minibussar”. Bilar med 
små ”nödsäten”, där endast barn i praktiken kan sitta längre sträckor 
omfattas inte. 

• Vägverket föreslår att formuleringen av undantagsregeln i § 3 
förordningen (2004: 1364) om myndigheters inköp och leasing av 
miljöbilar för kategorin ”personbilar med fler än fyra sittplatser 
utöver förarplatsen” ändras så att den är identisk med här föreslagen 
definition av Miljöbil B. 
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Grundkrav emissioner 
Vägverket föreslår i ett första skede att Miljöklass 2005 ska utgöra 
lägsta kravnivå för miljöbilar.  
 
Bilar i miljöklass Hybrid och miljöklass El anses i detta sammanhang 
uppfylla emissionskraven för Miljöklass 2005. 
 
Extra krav för bilar med kompressionständ motor 
Bilar med kompressionständ motor (dieselmotor) ska utöver miljöklass 
2005 även uppfylla den föreslagna miljöklassen MK 2005 PM. Om 
denna miljöklass inte införs bör motsvarande krav, dvs. maximalt 5 mg 
partiklar/km, gälla. 

 

Krav på koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och 
energianvändning 
 
Utöver krav på emissioner av miljö- och hälsoskadliga emissioner 
föreslås krav på koldioxidutsläpp samt bränsleförbrukning och 
energianvändning. Dessa krav redovisas i följande tabeller. 
 
Tabell: Gränsvärden för koldioxidutsläpp för fossilbränsledrivna miljöbilar 
 

Utsläppskrav 
koldioxid 

Koldioxidutsläpp
max g/km 

Motsvarande 
bensinförbrukning 

l/100 km 

Motsvarande 
dieselförbrukning 

l/100 km 

Miljöbil A 120 ca 5,0 ca 4,5 

Miljöbil B 125 ca 5,2 ca 4,7 

Observera att det är koldioxidutsläppet som gäller, förbrukningsvärdena 
är ungefärliga värden. 
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Tabell: Gränsvärden för bränsleförbrukning respektive 
energianvändning för alternativbränsledrivna bilar  
 

Energikrav Bensin* 
(l/100km) 

Diesel* 
(l/100km) 

Naturgas* 

(m3/100km) 

Energi* 
kWh/100 km 

Miljöbil A 9,2 8,4 9,7 84 

Miljöbil B 9,5 8,6 10,0 86 

* Undantag från bränsleförbruknings/energikravet medges för automatväxlade 
miljöbilar. Bilar som med manuell växellåda klarar ovanstående krav får ha en högre 
bränsleförbrukning/ energianvändning om de utrustas med automatisk växellåda. Detta 
förutsätter att bilen i övrigt motsvarar den manuellt växlade bilen (motorstyrka, 2 eller 
4-hjulsdrift etc.)  
 
Flertalet alternativbränslebilar kan också köras på fossilt bränsle och 
samtliga är typgodkända för antingen bensin, diesel eller gas. För dessa 
gäller ovanstående bränsleförbrukningsgränser. För eventuellt 
tillkommande bränslen ska bränsleförbrukningen understiga 
gränsvärdena för energi enligt ovan. 
 
Tabell: Gränsvärden för elenergianvändning  
för batterielbilar 
 

Energikrav elbil El energi 
kWh/100 km 

Miljöbil A 37 

Miljöbil B 38 

 
Bilar som klarar föreslagna krav 
I bilaga 4 redovisas exempel på bilar som i dag klarar de föreslagna 
kraven. 
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Säkerställande/fordon & drivmedel 
Vägverket föreslår att det skall ankomma på varje berörd myndighet att 
i varje enskilt fall pröva om behovet av fordon, inklusive specialfordon, 
kan tillgodoses i form av fordon som klarar miljöbilsdefinitionen.  
 

Vägverket föreslår att 4 § i förordningen (2004: 1364) om myndigheters 
inköp och leasing av miljöbilar i sak kvarstår, men justeras i enlighet 
med terminologin i den föreslagna definitionen. 
 
Enligt gällande bestämmelse skall en myndighet se till att myndighetens 
miljöbilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med 
alkohol eller annan gas än gasol i största möjliga uträckning drivs med 
dessa drivmedel. 
 
Uppföljning 
Vägverket föreslår att myndigheternas rapporteringsskyldighet i 5 § 
förordningen (2004: 1364) om myndigheters inköp och leasing av 
miljöbilar kompletteras så att 
• samtliga statliga myndigheter med miljöbilar skall rapportera till 

Vägverket den sammanlagda årsvolymen av förbrukade drivmedel för 
miljöbilar, fördelat på drivmedelsslag.  

• rapporteringen gäller drivmedel för av myndigheterna ägda och leasade 
miljöbilar.  

• rapporteringen för kalenderåret sker senast den 1 mars påföljande år 
till Vägverket. Vägverket sammanställer därefter myndigheternas 
redogörelser och överlämnar denna till regeringen senast den 1 april. 

• En första rapportering som avser 2006 föreslås ske år 2007. 
 
Andra krav 
Det finns ett antal parametrar utöver de ovan angivna som skulle kunna 
ingå i kraven för en miljöbil. Vägverket bedömer dock att det i 
dagsläget inte är rimligt att ställa sådana krav eftersom risken för att 
antalet tillgängliga miljöbilsmodeller begränsas kraftigt är uppenbar – se 
även avsnitt 5 ”Avgränsningar” respektive avsnitt 12 ”Övriga krav som 
inte tas med i definitionen”. 
 
Förslag till författningsändringar 
Vägverket föreslår att kraven inarbetas som författningsförändringar i 
förordningen (2004: 1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar 
(de närmare förslagen framgår av bilaga 5).  
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I ett senare skede bör övervägas om en samordning av det föreslagna 
miljöbilsbegreppet för den statliga upphandlingen bör ske med 
miljöbilsbegreppet i bestämmelserna om förmånsbilar i 
inkomstskattelagen (1999: 1229, 61 kap. 19 a §) respektive enligt lagen 
om trängselskatt (2004: 629, § 5) – i enlighet med uppdragets avsikt att 
skapa en enhetlig nationell miljöbilsdefinition. Ett problem kan då vara 
att personbilar delas in i olika storleksklasser (här miljöbil A och 
miljöbil B). 
 
Ikraftträdande 
Vägverket föreslår att den föreslagna uppdaterade miljöbilsdefinitionen 
träder i kraft den 1 juli 2006, genom ändring i förordning (2004: 1364) om 
myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Detta är det datum då nästa 
upphandlingsomgång för statliga bilar avses träda ikraft. Samråd om 
detta har ägt rum med Rikspolisstyrelsen, som är upphandlande 
myndighet. 

 

2. Uppdrag och genomförande
 
Regeringsuppdraget att utveckla miljöbilsdefinitionen 
Från och med 2005 skall enligt förordning (2004: 1364) om myndigheters 
inköp och leasing av miljöbilar minst hälften av det totala antal personbilar 
som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om under ett 
kalenderår vara miljöbilar – frånräknat polisens utryckningsfordon och 
andra specialfordon. Som miljöbil räknas enligt gällande definition en 
personbil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med 
elektricitet, alkohol eller annan gas än gasol och som tillhör miljöklass 
2005, miljöklass El eller miljöklass Hybrid. 
 
Regeringen har gett Vägverket ett uppdrag att i samråd med 
Naturvårdsverket och Rikspolisstyrelsen vidareutveckla denna nu 
gällande miljöbilsdefinition. Uppdraget bör genomföras i nära 
samverkan med företrädare för bilindustrin, miljöorganisationer samt 
Sveriges kommuner och Landsting och ska avrapporteras den 20 juni 
2005. Förslaget till definition skall kunna användas vid statens inköp 
och leasing av personbilar från och med 2006.  
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I arbetet med en statlig miljöbilsdefinition bör speciellt beaktas 
möjligheten att skapa en enhetlig nationell miljöbilsdefinition. Flera 
svenska kommuner har egna miljöbilsdefinitioner som dels används vid 
inköp och leasing av tjänstebilar men också som en grund för att 
differentiera parkeringsavgifter. Ytterligare definitioner av 
miljöanpassade bilar används i inkomstskatte- och 
trängselskattesammanhang. Tydliga beröringspunkter finns även med 
skattestrategin för alternativa drivmedel liksom det statliga ramavtalet 
för inköp av fordon.  
 
Det är viktigt att en miljöbilsdefinition utvecklas över tiden så att den 
fortlöpande kan användas för att främja de miljömässigt bästa bilarna. 
(ha en inbyggd dynamik eller revideras periodiskt). 
 
Miljöanpassade bilar är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. 
Vid sidan av obligatoriska krav på emissioner och olika former av 
ekonomiska incitament kan staten gynna ny och miljöanpassad teknik 
för fordon och bränslen genom att ställa krav på de bilar som köps in 
och hur de används i den egna verksamheten.  
 
Vägverket skall också lämna förslag på ett system för uppföljning av 
hur mycket alternativa drivmedel (E85 och biogas/naturgas) som 
används inom statlig verksamhet.  
 
Uppdragets genomförande 
Utredningsuppdraget erhölls i skrivelse från Näringsdepartementet, 
daterad den 20 januari, och det skall återrapporteras till departementet 
senast den 20 juni 2005. I arbetet har inom Vägverket deltagit Lars 
Nilsson, Olle Hådell, Pär Gustafsson, Håkan Johansson, Petter Åsman, 
Kjell Strömmer och Kjell Avergren.  
 
Utredningsarbetet har skett i nära samarbete med Naturvårdsverket och 
Rikspolisstyrelsen. Ett brett samråd för att hämta in information och 
preliminära synpunkter har ägt rum. 
• Uppskattningsvis 150 kontaktpersoner i näringsliv, kommuner, 

statliga myndigheter och organisationer har bjudits in till möten, där 
Vägverkets preliminära förslag (i form av en OH-presentation) har 
presenterats och synpunkter inhämtats.  

• Cirka 50 personer från Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms stad, Göteborgs 
stad, Malmö stad, Miljöfordon Syd, Sundsvalls kommun, BIL 
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Sweden, Volvo Car Corporation, Saab Automobile AB, GM 
Sverige, Peugeot Sverige, Svenska Volkswagen AB, Ford 
Scandinavia, Toyota Sweden AB, Citroën Sverige AB, Olle Olsson 
Bolagen (Fiat), Hyundai Bilar AB, Mercedes Benz Sverige, Sydkraft 
AB/Sydkraft Gas AB, Bo Ramberg/FordonsGas Sverige, Svenska 
Biogasföreningen, Föreningen Gröna Bilister, Svenska 
Naturskyddsföreningen och Miljömärkningen Svanen, 
Konsumentverket, Energimyndigheten, Arbetsmiljöverket, 
Fortifikationsverket, Kriminalvårdsstyrelsen, Tullverket har deltagit 
i dessa möten i april.  

• En preliminär version av Vägverkets rapport har i maj sänts ut till 
över 200 kontaktpersoner i kommuner, myndigheter, näringsliv och 
ideella organisationer. Dessa har beretts möjlighet att under en kort 
tidsperiod på ett informellt sätt lämna preliminära synpunkter på den 
preliminära rapporten. 

• Vägverkets förslag till miljöbilsdefinition har också presenterats på 
en videokonferens den 30 maj för det kommunala 
miljöbilsnätverket. 

 
Vägverkets förslag till miljöbilsdefinition tillgodoser i allt väsentligt 
Naturvårdsverkets och Rikspolisstyrelsens synpunkter (se bilaga 2 och 
3).  
Vägverket har i stor omfattning beaktat preliminära synpunkter även 
från övriga aktörer. 
 
Ett stort och varmt tack riktas till alla som levererat uppgifter och 
lämnat synpunkter! 
 
Ett stort engagemang och kunnande har kunnat konstateras hos många 
aktörer och förhoppningsvis kan detta, möjligen ovanligt, breda 
samrådsförfarande bidra till en acceptans för en nationell definition för 
upphandling och leasing av miljöbilar. 
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3. Definitioner och ordförklaringar 
I denna rapport används ord och begrepp enligt följande: 
 
Definitioner enligt EG direktiv 
Följande definitioner från ”biobränsledirektivet” 2003/30/EG enligt 
tillämpas: 

• Alternativa drivmedel: Alla andra drivmedel utom 
konventionella drivmedel (bensin och diesel). I begreppet 
innefattas då även fossila drivmedel som naturgas, eller 
syntetiska drivmedel som DME eller syntetisk diesel som 
baserats på naturgas. 

• Förnybara drivmedel: Innefattar biodrivmedel och andra 
förnybara drivmedel enligt definitioner nedan. 

• Biodrivmedel: Flytande eller gasformigt bränsle för transport, 
som framställs av biomassa. 

• Biomassa: Den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall 
och restprodukter från jordbruk (inklusive material av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed 
förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av 
industriavfall och kommunalt avfall, 

• Andra förnybara drivmedel: Andra förnybara bränslen än 
biodrivmedel som framställts från förnybara energikällor enligt 
definitionen i direktiv 2001/77/EG som används för 
transportändamål. 

 
Övriga definitioner och ordförklaringar 

• Alternativbränslefordon/bil: Bil som kan drivas med alternativt 
drivmedel/bränsle   

• Bifuel: Flerbränslefordon som är en slags 
alternativbränslefordon och t.ex. kan köras på bensin och CNG. 
Bifuel kallas Dual Fuel i ECE-reglementet. Se även Dual Fuel 
respektive Mono Fuel. 

• Bränsle/drivmedel används synonymt i rapporten. 
• CNG: Komprimerad naturgas (här också komprimerad biogas). 
• Dual Fuel: Flerbränslefordon som är en slags 

alternativbränslefordon och. kan köras på bensin och gas. Se 
även Bifuel respektive Mono Fuel. 
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• E85 bränsle: Bränsle bestående till av 85 procent etanol och 
resterande andel bensin. Vinterkvalitet med annan inblandning 
kan förekomma. 

• FAME (RME): Fatty Acid Methyl Esters, Rape Methyl Ester, i 
Sverige normalt förestrad rapsolja, rapsmetylester (RME). 

• FFV: Flexible Fuel Vehicle, dvs. Bränsleflexibelt fordon som är 
en slags alternativbränslefordon, t.ex. bilar som kan köras på 
bensin och E85 och blandningar av dessa. En annan tänkbar 
kombination är diesel och FAME och blandningar av dessa. I 
samtliga fall gäller att bilen ska kunna drivas med det alternativa 
bränslet i ren form eller i blandningar som, räknat på 
energiinnehållet, till övervägande delen utgörs av det alternativa 
bränslet. 

• Flerbränslebilar: Bilar som kan drivas med mer än ett bränsle. 
• Fossila drivmedel/bränslen: Bränslen av fossilt ursprung. 
• Fossilbränsledrivna bilar: Bilar som drivs med bensin eller 

diesel. 
• Fossil koldioxid: Koldioxid från förbränning/användning av 

fossila bränslen. 
• Generalagent: Biltillverkarens ombud i Sverige.  
• Gnisttänd motor: Bensin, E85 eller gasmotor (ottomotor). 
• Gränsvärde: Visst värde som en variabel storhet inte får 

överskrida. 
• Helfordonsgodkända fordon: Fordon som är typgodkända enligt 

EG-direktiv 70/156/EG. 
• Kompressionständ motor: Dieselmotor. 
• Konventionell bil: Personbil avsedd för endast bensin eller 

diesel. Här inkluderas elhybridbilar som inte laddas via externt 
nät. 

• Miljöbil: Miljöbil A och miljöbil B som uppfyller uppställda 
miljökriterier enligt viss definition. I denna rapport föreslår 
Vägverket ändrade kriterier för statliga myndigheters inköp och 
leasing av miljöbilar (jämfört förordning 2004: 1364). 

• Miljöbil A: ”Vanliga” personbilar, med plats för upp till 6 
passagerare inklusive förare. Varianter med fler sittplatser kan 
förekomma, då är i regel vissa platser inte möjliga att använda 
av vuxna längre sträckor.  

• Miljöbil B: Personbil med plats för 7 till 9 passagerare (vuxna 
personer) inklusive förare, vanligen kallade ”minibussar”. Bilar 
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med små ”nödsäten”, där endast barn i praktiken kan sitta längre 
sträckor omfattas inte.  

• Minibuss: Se miljöbil B 
• Mono Fuel: Gasbil (CNG) med mindre bensintank (< 15l) för att 

kunna ta sig till närmsta gastankstation. Se även Dual 
Fuel/Bifuel. 

• Ottomotor: Gnisttänd motor (bensin, E 85 eller gasmotor) 
• Ottomotorbränsle: Bränsle för ottomotor, t.ex. bensin och E85. 
• Personbil: Se Miljöbil A respektive B 
• Specialfordon: Utryckningsfordon, personbilar med fler än fyra 

sittplatser utöver förarplatsen och personbilar som är särskilt 
anpassade för personskydd, enligt § 3 i förordning (2004: 1364) 
om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. 

 

4. Kännetecken för en miljöbil 
Vägverket angav i 2004 års uppdrag att följande bör känneteckna en 
miljöbil. 
Kännetecknande för en miljöbil bör vara: 
• att den har liten klimatpåverkan 
• att den är energieffektiv, dvs. den hushållar med resurserna 
• att de hälsoskadliga emissionerna är låga 
• att den är tyst, dvs. bulleremissionerna är låga 
 
I 2005 års uppdrag skriver regeringen att detta kan vara en lämplig 
utgångspunkt för en miljöbilsdefinition med krav som kan utvecklas 
över tiden. 
 
Motiven till dessa kännetecken är möjligen självklara, men en kort 
utvikning är på sin plats: 
• Klimatpåverkan är en av mänsklighetens stora utmaningar och 

vägtransportsektorn har en betydande och växande andel av 
problemet genom den stora användningen av fossila bränslen. 

• Tillgången på energiråvaror, både fossila och icke-fossila är 
begränsad varför energieffektivitet är en viktig parameter. 

• Emissioner av olika ämnesgrupper som partiklar, kolväten och 
kväveoxider är hälsoskadliga. Samma ämnesgrupper påverkar 
utöver människors hälsa även den övriga miljön. I detta 
sammanhang har hälsoeffekterna givits fokus men det leder i 
praktiken också till att hänsyn tas till övriga miljöeffekter som t.ex. 
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försurning, övergödning och ozonbildning orsakad av kväveoxider 
och kolväten. 

• Buller, inte minst från transporter, är ett utbrett, kostsamt och 
hälsopåverkande samhällsproblem. Åtgärder behöver vidtas inom 
flera områden varav tystare fordon är ett. 

 

5. Avgränsningar 
Lätta lastbilar 
Detta förslag till definition av miljöbil avser personbilar. Lätta lastbilar, 
och fordon registrerade som bussar, har inte behandlats. Önskemål att 
lätta lastbilar ska ingå i definitionen har framförts av olika aktörer. För 
lätta lastbilar saknas enhetliga uppgifter om bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp, eftersom krav på sådan mätning och redovisning 
hittills har saknats i regelverken. Krav har nu beslutats genom att 
direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG ändrats genom direktiv 
2004/3/EG. Det innebär att det på sikt finns möjlighet att ställa krav som 
bland annat relateras till bränsleförbrukning (energi) och 
koldioxidutsläpp även för denna fordonskategori. Vägverket bedömer 
att underlag för att ta med de minsta lätta lastbilarna i 
miljöbilsdefinitionen bör finnas i tillräcklig omfattning i början av 2006, 
då de nya kraven trätt i kraft för dessa och 2008 för samtliga lätta 
lastbilar. Till dess bör lätta lastbilar inte tas med i definitionen. 
 
Andra krav än de som tas upp i förslaget 
Vägverket har valt att avstå från att föreslå krav för ett antal ytterligare 
parametrar som några aktörer framfört bör ställas på en miljöbil. 
Exempel på parametrar som inte tagits med i definitionen är specifika 
krav på däck (t.ex. HA-oljor), vilken lack bilarna har, energiåtgång vid 
tillverkning av bilen, val av köldmedium, återvinning, trafiksäkerhets-
krav etc. Bl.a. Naturvårdsverket hat påpekat vikten av att även andra 
krav enligt ovan tas hand om i upphandlingssammanhang även om 
kraven inte ingår i miljöbilsdefinitionen. 
 
Det finns flera motiv till att i nuläget avstå från krav i definitionen, 
enligt ovan. En miljöbilsdefinition bör vara så enkel som möjligt (men 
ändå leda mot målet) och varje ytterligare krav försvårar hanteringen.  
 
Miljöbilsmarknaden är ännu inte stor, mogen och stabil och en viktig 
avsikt med en miljöbilsdefinition är att stimulera denna marknad till att 
växa. Införandet av nya och/eller alltför omfattande eller stränga 
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miljökrav riskerar därför att verka kontraproduktivt – så att 
miljöbilsmarknaden blir en särmarknad, med få bilar och med begränsat 
intresse från biltillverkarhåll. 
 
Även Vägverket anser förvisso att det finns ett antal ytterligare krav 
som det vore önskvärt att föra in, men vi bedömer att komplikationer 
enligt ovan riskerar att betyda att man totalt sett förlorar mer än man 
vinner genom att markanden och utbudet av bilar minskar och därmed 
intresset både från tillverkare och från konsumenter.  
 
En definition som ur strikt miljösynpunkt vore bra (med mycket höga 
miljökrav), men som inga eller väldigt få bilar uppfyller leder knappast 
mot måluppfyllelse. Den typ av krav som beskrivs ovan, liksom t.ex. 
även trafiksäkerhetskrav, kan dock mycket väl ställas i enskilda 
upphandlingar.  
 
I den statliga fordonsupphandlingen, som handhas av 
Rikspolisstyrelsen, ställs ett antal miljökrav, liksom trafiksäkerhetskrav. 
En fördel med detta förfarande är att kraven då kan omfatta alla 
upphandlade bilar, dvs. i stället för att utgöra ytterligare särkrav på 
enbart miljöbilarna. I samband med nästa statliga upphandling av 
personbilar, vilken avses ske inför halvårsskiftet 2006 kommer en 
översyn av dessa krav att ske. Ytterligare information finns på 
www.avropa.nu. 

6. Allmänna utgångspunkter   
Vägverket föreslår att följande allmänna utgångspunkter ska utgöra 
grunden för en miljöbilsdefinition. 
 
En utgångspunkt är att miljöbilsdefinitionen avser nya fordon och att 
kraven skall tillämpas från halvårsskiftet1 2006. I och med detta 
kommer den lägsta miljöklass som kan bli aktuell för miljöbilarna att 
vara MK 2005 eftersom denna i praktiken är obligatorisk för bilar som 
sätts på marknaden efter 1 januari, 2006. 

6.1 Utgångspunkt – Teknikneutralitet 
En annan viktig utgångspunkt är att definitionen ska vara teknikneutral 
så långt detta är möjligt. Med detta menas att det är miljöprestanda i 
                                                 
1 Vägverket föreslår att den föreslagna uppdaterade miljöbilsdefinitionen träder i kraft den 1 juli 2006, vilket är det datum då nästa 
upphandlingsomgång för statliga bilar avses träda ikraft. Samråd har ägt rum med Rikspolisstyrelsen, som upphandlande myndighet, 
om detta. 
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form av emissioner av koldioxid och hälso- och miljöstörande ämnen, 
buller och energieffektivitet som är styrande. Hur kriterierna uppnås, 
dvs. vilken teknik som använts för att skapa en bil som klarar de 
uppsatta gränserna, är inte viktig.  

6.2 Utgångspunkt – EG-direktiv och svensk rätt 
Andra utgångspunkter har varit att så långt möjligt använda krav som är 
beslutade i EG-direktiv och svensk rätt eller som på andra sätt kan 
relateras till andra krav regler och mål i samhället. Förslaget till 
miljöbilsdefinition skall vara marknadsstimulerande. Om definitionens 
miljökrav är så hårda att utbudet blir mycket begränsat riskerar 
stimulansen av marknaden att gå förlorad. 

6.3 Utgångspunkt – Bilar som omfattas  
 
Miljöbilsdefinitionen avser antingen:  
1. bilar som är konstruerade för att framföras med alternativa 

drivmedel, t.ex. E85, RME, el (batterielbil) eller CNG.  
2. bränslesnåla bilar som drivs med fossila drivmedel (bensin eller 

diesel) Hit räknas även elhybridbilar som inte laddas från elnätet.  
 
Vägverkets förslag till miljöbilsdefinition innebär att den endast gäller 
för nya fabriksbyggda fordon, dvs. att efterkonverteringar etc. inte 
omfattas av definitionen. Lagstiftningen på det område som berörs av 
efterkonverteringar är oklar och Vägverket har av regeringen fått i 
uppdrag att utreda denna fråga. I avvaktan på resultatet av denna 
utredning bör konverterade bilar inte ingå i definitionen. 
 
 
 
Bilar som är konstruerade för att framföras med alternativa 
drivmedel ska vara helfordonsgodkända. Dessutom ska 
tillverkaren/generalagenten garantera att de reglerade emissionerna från 
fordonet vid drift med det alternativa drivmedlet inte överskrider 
gällande kravnivå för det bränsle bilen är typgodkänd för. I här 
föreslagen definition avser detta Miljöklass 2005 och för dieselbilar 
även särskilda krav på låga partikelnivåer. 
 
Om typgodkännandesystem (EG-system eller nationellt svenskt system) 
eller motsvarande finns för det alternativa bränslet ska fordonet vara 
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typgodkänt (t.ex. fordon typgodkända för CNG (komprimerad 
naturgas/biogas)) för detta. 
 
Bränslesnåla bilar som drivs med fossila bränslen ska vara 
helfordonsgodkända. 
 
Undantag 
Bilar avsedda att drivas med gasol, bör inte omfattas av definitionen i 
likhet med vad som föreskrivs i 2 § Förordning (2004: 1364) om 
myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. 
 

6.4 Utgångspunkt – Utsläpp av koldioxid 
För miljöbilar som drivs med fossila bränslen, bensin och diesel, 
föreslås en gräns för utsläppet av koldioxid på 120 g/km2 mätt enligt 
direktiv 80/1268/EEG med följddirektiv. Denna nivå motsvarar EU: s 
mål för det genomsnittliga koldioxidutsläppet från alla nya personbilar 
som säljs inom unionen år 2012. För den större miljöbilsklass som 
föreslås, miljöbil B, föreslås ett något högre gränsvärde (125 g/km).  
 
För bilar som drivs med förnyelsebara bränslen (t.ex. E85, biogas eller 
FAME/RME) och som klarar uppställda bränsleförbrukningskrav anses 
utsläppet av fossil koldioxid med automatik bli lägre än 120 g/km, när 
det förnyelsebara bränslet används. I ett livscykelperspektiv kan 
biodrivmedel medföra såväl försumbara som höga utsläpp av 
växthusgaser, i extremfallet högre än för fossila drivmedel beroende på 
vilken kombination av råvaror och produktionsmetod som använts. 
Hänsyn till andra utsläpp av växthusgaser än den koldioxid som 
uppkommer vid användningen av fordonen har inte tagits i arbetet med 
miljöbilsdefinitionen. 
 
 

7. Val av drivmedel  
 
Bilar avsedda att drivas med alternativa drivmedel kan ofta drivas med 
mer än ett bränsle, t.ex. bensin och etanol (E85), bensin och 

                                                 
2 Kravet avser utsläpp av koldioxid vid bilens användning, dvs. utsläpp vid produktion och distribution av drivmedel medräknas ej. 
Därför anses bilar drivna med biodrivmedel ha nollutsläpp av CO2.  
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naturgas/biogas eller diesel och FAME (RME). För många ”gasbilar” 
innebär det i praktiken att dessa kan använda 3 olika bränslen, nämligen 
biogas, naturgas och bensin, dvs. antingen fossila eller förnyelsebara 
bränslen. 
 
Ur fordonsteknisk synpunkt skiljer sig drivmedel av samma typ, t.ex. 
biogas och naturgas, inte åt i någon väsentlig grad. Bilar som endast kan 
drivas med förnyelsebara drivmedel finns i dagsläget inte på 
marknaden. En definition av miljöbilar måste mot denna bakgrund 
innefatta bilar som här benämns alternativbränslefordon. Det är sedan 
upp till användaren att förse fordonet med förnybart bränsle om detta är 
ett krav.  
 
För statlig användning av miljöbilar föreslås ett system för 
säkerställande av att förnybara bränslen används, se under avsnitt 14 
”Säkerställande och uppföljning”. 
 

8. Storleksklasser 
I det förslag till definition som lämnades hösten 2004 föreslogs tre olika 
storleksklasser för miljöbilar. Det fortsatta arbetet har dock lett fram till 
att vi nu endast föreslår två olika storleksklasser, nämligen miljöbil A 
och miljöbil B.  
 
 
Storleksklass miljöbil A 
Motivet till att Vägverket endast föreslår en storleksklass för vad som 
vanligen kallas personbil (här miljöbil A) är att någon enhetlig, brett 
accepterad, allmänt använd och objektiv metod att fastställa utrymmet i 
bilar saknas.  
 
Flera aktörer har framfört det önskvärda att ha ett system med flera 
storleksklasser. Inte minst för att det finns behov av olika rymliga bilar 
och att det är rimligt att rymligare bilar har något mildare miljökrav 
(energikrav). I dagsläget instämmer även företrädarna för bilindustrin 
(utan vilkas medverkan ett sådant system inte torde kunna införas 
framgångsrikt) i att det inte finns något sådant objektivt och accepterat 
storleksindelningssystem. 
 

     
  16(38) 

 



 

 

Vägverket delar uppfattningen att ett system med flera storleksklasser är 
önskvärt för bl.a. miljöbilsdefinitionen, men ser inte någon bra lösning 
på problemet i dagsläget. 
 
För att en definition enkelt ska kunna användas av många olika (t.ex. 
samtliga statliga myndigheter) erfordras tillgång till vedertagna 
uppgifter om bilars storlek (utrymmen) och eftersom sådana uppgifter 
saknas föreslår Vägverket därför att, tills att en enhetlig, brett 
accepterad, allmänt använd och objektiv metod introducerats, endast en 
storleksklass tillämpas för miljöbil A. 
 
Storleksklass miljöbil B 
Kategorin miljöbil B avser bilar med ordentligt utrymme för 7 till 9 
vuxna personer (passagerare inklusive förare), dvs. bilar med små 
”nödsäten”, där i praktiken endast barn kan sitta längre sträckor 
innefattas inte. Exempel på bilar i denna storleksklass som (ur 
storlekssynpunkt) omfattas är Renault Traffic, Volkswagen Caravelle 
och Mercedes Vito kombi. I dagsläget uppfyller dock ingen av dessa de 
av Vägverket föreslagna miljöbilskraven för miljöbil B. 
 
Vägverket bedömer att det är relevant och möjligt att redan i dagsläget 
ha ytterligare en storleksklass för stora bilar, sådana som i dagligt tal 
kallas ”minibussar”. I dagsläget finns inga bilar som uppfyller kraven i 
den föreslagna miljöbilsdefinitionen, men förslaget innebär att det kan 
bli ett incitament för att introducera biltypen som miljöbilar – se även 
avsnitt 9 under underrubriken ”Specialfordonsundantaget för miljöbil 
B”. 
 
Gränsdragningen för vad som i detta sammanhang ska få klassas som 
miljöbil B är inte helt enkel att göra, men med föreslagen definition 
bedömer Vägverket att den är möjlig att tillämpa. Antalet ”minibussar” 
som på sikt kan tänkas bli aktuella bedöms bli få varför eventuella 
gränsdragningsproblem bör kunna lösas i en diskussion mellan 
generalagent och Vägverket. 
 

9. Specialfordon 
För 2005 har regeringen ställt upp som mål att minst 25 procent av de 
statliga inköpen av bilar skall utgöras av miljöbilar (prop. 2003/04: 100, 
s. 40). På grund av att hittillsvarande miljöbilsutbud inte svarat upp mot 
de krav på specialfordon, som Polisen, Försvarsmakten, 
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Kriminalvårdsverket, Tullverket m.fl. har så har sådana fordon 
undantagits.   
 
Mot bakgrund av att uppemot hälften nybilsinköpen som de statliga 
myndigheterna beräknas göra utgörs av olika typer av specialfordon, 
beslutade regeringen att höja andelen miljöbilar till 50 % för inköpta 
och leasade fordon som inte är specialfordon – för att erhålla samma 
totalsumma miljöbilar (cirka 25 % av det totala antalet bilar som köps in 
och leasas). 
 
Enligt § 3 i förordningen (2004: 1364) om myndigheters inköp och 
leasing av miljöbilar skall således sedan 1 januari år 2005 minst hälften 
av det totala antal personbilar som en myndighet köper in eller ingår 
leasingavtal om under ett kalenderår skall vara miljöbilar – såvida det 
inte gäller färre än två bilar per år. Enligt samma § skall heller inte 
utryckningsfordon, personbilar med fler än fyra sittplatser utöver 
förarplatsen och personbilar som är särskilt anpassade för personskydd 
innefattas i beräkningsunderlaget. 
 
Vägverket anser att i de fall miljöbilar, som klarar funktionskraven för 
de ovan nämnda aktuella ändamålen, finns att tillgå bör sådana 
självfallet upphandlas eller leasas.  
 
Vägverket föreslår att det skall ankomma på varje berörd myndighet att 
i varje enskilt fall pröva om behovet av fordon, inklusive specialfordon, 
kan tillgodoses i form av fordon som klarar miljöbilsdefinitionen.  
 
Såväl Rikspolisstyrelsen som Försvarsmakten har betonat behovet av att 
det generella undantaget för specialfordon fortsätter. Även Vägverket 
bedömer att det fortfarande finns goda skäl att tills vidare behålla det 
generella undantaget för specialfordon, eftersom även dagens 
miljöbilsutbud generellt ännu inte uppfyller funktionskraven för 
specialbilar. 
 
Det finns emellertid indikationer på att miljöbilar kommer att 
introduceras, som kan klara funktionskraven åtminstone för en del 
specialfordon. Lämpligen bör därför en kontrollstation läggas in för att 
följa utvecklingen. Rikspolisstyrelsen har ställt sig positiv till en sådan 
om 1-2 år – se även avsnitt 15 ”Utveckling av definition”. 
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Specialfordonsundantaget för miljöbil B 
 
Vägverket föreslår att formuleringen av undantagsregeln i § 3 
förordningen (2004: 1364) om myndigheters inköp och leasing av 
miljöbilar för kategorin ”personbilar med fler än fyra sittplatser utöver 
förarplatsen” ändras så att den är identisk med föreslagen definition av 
miljöbil B. 
 
En del av de specialfordon som inte skall inräknas i underlaget för den 
50 procentiga andelen miljöfordon, enligt förordningen, beskrivs som 
”personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen”. Motivet 
för undantaget är att i dagsläget finns inte sådana fordon som uppfyller 
dagens gällande krav – och inte heller Vägverkets föreslagna krav – för 
att klassas som en miljöbil. 
 
Detta undantag gäller i huvudsak de fordon som i Vägverkets förslag till 
definition som kallas miljöbil B (”personbil med plats för 7 till 9 
passagerare (vuxna personer) inklusive förare”). Visserligen finns i 
dagsläget inte några bilar som uppfyller Vägverkets föreslagna krav för 
att klassas som en miljöbil B, men tanken är här att skapa ett incitament 
för att introducera sådana. 
 
Eftersom det förefaller onödigt med två olika men snarlika 
formuleringar för denna fordonskategori föreslår Vägverket att 
formuleringen av denna del av undantaget i förordningen justeras så att 
den överensstämmer med den föreslagna definitionen av miljöbil B. 
Samråd har skett med Rikspolisstyrelsen. 
 
Om och när fordon introduceras som uppfyller miljöbilskriterierna för 
miljöbil B, enligt Vägverkets förslag, bör denna del av undantaget 
omprövas  
– se även avsnitt 15 ”Utveckling av definition”. 
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10. Kriterier för energiförbrukning och koldioxidutsläpp 
De globala energiresurserna är knappa och hushållning med dessa är 
nödvändig. Vägverket anser att utsläppen av koldioxid är de utsläpp 
som är mest angelägna att minska och att låga koldioxidutsläpp från 
fordon har hög prioritet. Låga koldioxidutsläpp kan nås genom låg 
bränsleförbrukning och genom användning av förnyelsebara drivmedel. 
 
Onödigt bränsleslukande bilar bör enligt Vägverkets uppfattning inte 
kvalificera sig som miljöbilar oavsett vilket bränsle de körs på. Av detta 
skäl föreslås en högsta tillåtna energiförbrukning även för fordon som är 
avsedda att drivas med alternativa drivmedel. Vägverket anser att även 
bränslesnåla fossilbränsledrivna bilar, dvs. bilar med låga utsläpp av 
koldioxid, skall kunna klassas som miljöbilar. 
 

10.1. GRÄNSVÄRDEN FÖR UTSLÄPP AV KOLDIOXID – FÖR 
BRÄNSLESNÅLA FOSSILDRIVNA FORDON (INKLUSIVE 
HYBRIDER) 
Fossilbränsledrivna bilar (bensin och dieselbilar) bör kunna klassas som 
miljöbilar förutsatt att deras bränsleförbrukning, och därmed utsläppen 
av fossil koldioxid, är låg. 
 
Vägverket föreslår att utsläppet av fossil koldioxid från miljöbilar A 
drivna med bensin eller diesel inte får överstiga 120 g/km (mätt enligt 
direktiv 80/1268/EEG med följddirektiv). Detta motsvarar en 
bensinförbrukning av ca 5,0 l/100 km och en dieselförbrukning av ca 
4,5 l/100 km. För miljöbilar B sätts gränsvärdet till 125 g/km. 
 
Tabell: Gränsvärden för koldioxidutsläpp för fossilbränsledrivna bilar 

Utsläppskrav 
koldioxid 

Koldioxidutsläpp
max g/km 

Motsvarande 
bensinförbrukning 

l/100 km 

Motsvarande 
dieselförbrukning 

l/100 km 

Miljöbil A 120 ca 5,0 ca 4,5 

Miljöbil B 125 ca 5,2 ca 4,7 

 
Observera att det är koldioxidutsläppet som gäller för 
fossilbränsledrivna bilar, medan förbrukningsvärdena anger ungefärliga 
värden. 
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Nivån 120 g/km motsvarar EU: s mål för det genomsnittliga 
koldioxidutsläppet från alla nya personbilar som säljs inom unionen år 
2012. Detta värde bör sannolikt kunna sänkas vid nästa 
revideringstillfälle, men i dagsläget bedömer Vägverket att nivån är 
rimlig för den närmaste tiden. Se vidare nedan under avsnitt 15 
”Utveckling av definitionen”. 
 
Bilar som klarar kravgränsen utgörs i dag dels av små 
fossilbränsledrivna bränslesnåla bilar, dels av även större tekniskt mer 
sofistikerade bilar som elhybridbilar.  
 
Vägverket ser ingen anledning att ha en särskild klass för elhybridbilar, 
utan även dessa ska klara definitionens krav på hög energieffektivitet 
(låga koldioxidutsläpp) för att kvala in. En hybridbil med stora utsläpp 
av koldioxid bör alltså inte kunna klassas som miljöbil. 
 
Miljöbil B ges ett något högre gränsvärde i analogi med hanteringen av 
alternativbränslebilar. 
 
Inverkan på marknaden 
De bränsleförbruknings/energigränsvärden som föreslås för 
fossilbränsledrivna miljöbilar enligt ovan medför att ett fåtal relativt 
små bilar och en hybridbil som finns på den svenska marknaden i dag 
(maj 2005) klarar detta.  
 
Fler fossilbränsledrivna bilar respektive hybridbilar som klarar de 
uppställda kraven kan dock förväntas. Gränsvärdena som de är 
utformade kan således fungera som ett incitament för säljare och köpare 
att välja bilar med extra låga koldioxidutsläpp. 
 

10.2 GRÄNSVÄRDEN FÖR ENERGIANVÄNDNING – FÖR 
ALTERNATIVBRÄNSLEFORDON, T. EX. FFV, BIFUEL  
Enligt dagens gällande statliga definitioner av vad som är en miljöbil 
finns inte några gränsvärden för högsta energianvändning eller 
bränsleförbrukning uppställda. Detta gäller såväl enligt förordningen 
(2004: 1364, § 2) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar, som 
enligt bestämmelserna om förmånsbilar i inkomstskattelagen (1999: 
1229, 61 kap. 19 a §) samt enligt lagen om trängselskatt (2004: 629, § 
5). 
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Vägverket anser, i likhet med flertalet aktörer som involverats i arbetet, 
att även alternativbränsledrivna bilars energianvändning bör begränsas, 
för att sådana ska få bli definierade som miljöbilar. Energianvändning 
uttrycks här som bränsleförbrukning vid blandad körning mätt enligt 
direktiv 80/1268/EEG med särdirektiv. För bränslen som ännu saknar 
officiella förbrukningssiffror anges gränser för energiförbrukning. I 
tabell en nedan anges de föreslagna gränserna. 
 
Tabell: Gränsvärden för bränsleförbrukning respektive 
energianvändning för alternativbränsledrivna bilar 

 

 

Energikrav Bensin 
(l/100km) 

Diesel 
(l/100km) 

Naturgas/biogas 

(m3/100km) 

Energi 
kWh/100 km 

Miljöbil A 9,2 8,4 9,7 84 

Milöbil B  9,5 8,6 10,0 86 

Är fordonet typgodkänt för mer än ett bränsle (EG-godkännande eller 
svenskt godkännande) får bränsleförbrukningen/energianvändningen 
beräknas på det mest fördelaktiga bränslet. Detta ger ett incitament att 
optimera flerbränslebilar så att dessa blir effektivast på det alternativa 
bränslet. 
 
Dessa förbrukningssiffror anses av vissa aktörer som alltför generösa 
men Vägverket bedömer att strängare gränsvärden i ett skede, där 
marknaden inte är mogen, skulle reducera utbudet av miljöbilar i allt för 
stor grad.  
 
För eventuellt tillkommande bränslen (i typgodkännandesystem inom 
EU eller eventuellt svenska sådana) gäller att energianvändningen inte 
får överstiga 84 respektive 86 kWh/100 km. Då nya bränslen tillkommer 
bör tabellen ovan utökas, t.ex. med E85 om detta bränsle blir 
referensbränsle i EU eller i Sverige.  
 
Förtydligande 
Om ovanstående gränser för bränsleförbrukning räknas om till 
energiförbrukning i kWh/100 km erhålls värden som kan avvika från de 
angivna energigränserna. Detta beror bl.a. på vilka lägre värmevärden 
respektive densiteter som nyttjas vid beräkningarna.  
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I praktiken saknar detta betydelse då det för alla bränslen som finns i 
typgodkännandesystemen är bränsleförbrukningen som gäller. De 
värden som anges i kWh/100 km ska alltså främst ses som vägledning 
för fordon avsedda för bränslen som i dag inte finns i 
typgodkännandesystemen. 
 
Automatväxlade alternativbränslebilar 
För alternativbränslefordon med automatväxellåda föreslår Vägverket 
att ett undantag från energikravet medges. Miljöbilar som med manuell 
växellåda klarar ovanstående krav får således ha en högre 
bränsleförbrukning/energianvändning om de utrustas med automatisk 
växellåda. Detta förutsätter att bilen i övrigt motsvarar den manuellt 
växlade bilen (motorstyrka, 2- eller 4-hjulsdrift etc.) Något särskilt 
gränsvärde föreslås inte för dessa bilar. 
 
Motivet till att medge högre energianvändning för miljöbilar med 
automatisk växellåda är att vissa typer av automatisk transmission, 
framförallt sådana med så kallad momentomvandlare, har en högre 
energianvändning än motsvarande bil med manuell växellåda.  
 
Vägverket anser att undantag för bilar med denna teknik är en bättre 
lösning än att generellt höja gränsvärdet för alla bilar. Att tillåta en 
högre förbrukning för automatväxlade bilar kan motiveras med att vissa 
förare och viss typ av bilanvändning har behov av en sådan typ av 
växellåda. En alternativ generell höjning skulle i praktiken innebära att 
alternativbränslebilar med avsevärt högre energianvändning än de bilar 
som nu finns på marknaden skulle kunna klassas som miljöbilar. Detta 
skulle naturligtvis vara en olycklig utveckling. 
 
Inverkan på marknaden 
De bränsleförbruknings/energigränsvärden som föreslås för 
alternativbränslebilar enligt ovan medför att samtliga 
alternativbränslebilar som finns på den svenska marknaden i dag (maj 
2005) klarar detta. Gränsvärdena ska främst vara ett hinder för en 
introduktion av bilar med hög energianvändning.  
 

10.3 GRÄNSVÄRDE FÖR ENERGIANVÄNDNING – 
BATTERIELBILAR 
I dagsläget finns inga elbilar (batterielbilar) på den svenska marknaden. 
Batteriutvecklingen pågår och det ska inte uteslutas att elbilar åter kan 
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dyka upp på marknaden. Dessa bör naturligtvis kunna klassas som 
miljöbilar. De elbilar som tidigare funnits på den svenska marknaden, 
relativt små bilar, har haft en elförbrukning (mätt som blandad körning i 
”EU-körcykeln”) på nivån 15 – 22 kWh/100 km.  
 
Vägverket anser att de resonemang som förs fram av Göteborgs stad 
angående energikrav för elbilar enligt nedan är ett rimligt 
förhållningssätt.. 
 

”Ett sätt att sätta elbilars energiförbrukning i proportion till 
förbränningsmotorer är att använda sig av EU: s vedertagna 
primärresursfaktorer. Dessa tar hänsyn till den energiinsats som 
krävs för att producera en given energiform. El får i det 
sammanhanget en primärresursfaktor 2,5 att jämföras med fossila 
bränslens cirka 1,1. Detta reflekterar det faktum att det för att 
producera 1 kWh el på marginalen i ett kondenskraftverk med 40 
% verkningsgrad åtgår 2.5 kWh fossila bränslen. Motsvarande 
siffra för bensin är att det åtgår 0,1 kWh att producera o distribuera 
1 kWh drivmedel. 
För eldrivna personbilar kan man då formulera energikravet 37 
kWh energiförbrukning, som motsvarar 84 kWh för 
alternativdrivna. Det räknas ut med formeln 84 kWh/(2,5/1,1). 
Motsvarande siffra för miljöbil B blir 38 kWh”. 

 
 
Tabell: Gränsvärden för elenergianvändning för batterielbilar 
 

Energikrav El energi 
kWh/100 km 

Miljöbil A 37 

Miljöbil B 38 
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11. Kriterier – till skydd för hälsa och miljö 

11.1 Generella krav till skydd för hälsa och miljö 

Grundkrav emissioner 
Vägverket föreslår i ett första skede att miljöklass 2005 ska utgöra 
lägsta kravnivå för miljöbilar.  
Bilar i Miljöklass Hybrid och Miljöklass El anses i detta sammanhang 
uppfylla emissionskraven för Miljöklass 2005 eftersom endast bilar som 
uppfyller Euro 4 (som motsvaras av miljöklass 2005) blir obligatoriska 
1 januari, 2006. 
 

11.2 Partiklar 
För bilar med kompressionstända motorer (dieselmotorer) bör dessutom 
den av Vägverket (i separat regeringsuppdrag) föreslagna miljöklassen 
MK 2005 PM gälla. Om denna miljöklass inte införs bör i stället 
motsvarande krav gälla för miljöbilar med kompressionständ motor.  
 
Den förslagna miljöklassen har följande lydelse: 
 
Personbilar och bussar M vars största massa inte överstiger 2500 kg 
samt lätta lastbilar N1 klass I som har motor med kompressionständning 
och är typgodkända enligt direktiv 98/69/EG rad B i tabell 5.3.1.4 i 
bilaga I och vars partikelutsläpp (PM) vid provning enligt direktiv 
98/69/EG rad B i tabell 5.3.1.4 i bilaga I är högst 0,005 g/km (5 
mg/km). 
 
Således föreslås att oavsett om MK2005 PM införs eller inte ska bilar 
med kompressionstända motorer klara gränsvärdet 0,005 g/km (5 
mg/km). 
 
Några av de instanser som involverats i arbetet med definitionen anser 
att kravet på partikelutsläpp från bilar med kompressionstända motorer 
bör skärpas utöver här föreslaget gränsvärde. Vägverket bedömer det 
dock som värdefullt att så långt möjligt ha kravnivåer för miljöbilar som 
harmonierar med krav på andra håll i Sverige och EU. Kravnivån 5 
mg/km medför i praktiken att partikelfilter behöver användas. 
Därigenom kommer de faktiska partikelutsläppen för flertalet bilar som 
klarar kravgränsen att understiga gränsvärdet med god marginal. 
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Vägverket bedömer inte att ett strängare gränsvärde än 5 mg/km skulle 
leda till faktiska hälsovinster. I dagsläget är det oklart vad kommande 
gränsvärde (i nästa EG direktiv, ”Euro 5”) för partiklar kommer att bli.  
 
När beslut om nästa kravnivå, ”Euro 5”, fattats och införts som svensk 
miljöklass bör definitionen anpassas avseende partikelgränsvärde. 
 

11.3 Kväveoxider 
Vägverket finner det för närvarande inte aktuellt att ställa högre krav än 
Euro IV (2005/06) beträffande emissioner av kväveoxider (NOx). 
Dieseldrivna personbilar stod (2004) för 2 procent av vägtrafikens 
utsläpp av kväveoxider i tätort, vilket kan jämföras med 19 procent vad 
det gäller utsläppen av avgaspartiklar.  
 
Några av de instanser som deltagit i arbetet med miljöbilsdefinitionen 
anser att krav på utsläpp av kväveoxider från miljöbilar med 
kompressionstända motorer (dieselbilar) bör skärpas avsevärt utöver 
kraven för MK2005. Skälen till detta är framförallt att 
miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid (NO2) överskrids i ett 
antal tätorter vilket bl.a. medför krav på åtgärder som syftar till att 
MKN kan innehållas.  
 
I Vägverkets publikation 2001: 403 studerades effekterna av en ökning 
av dieseldrivna personbilar till 50 procent av nyregistreringen 
personbilarna från 2001 och framåt. Det skulle leda till att utsläppen 
2010 blev 53 procent av utsläppen 1999 jämfört med 48 procent med 
oförändrad andel i nyregistreringen. Ett krav på utsläpp av NOx utöver 
lagkrav för dieseldrivna personbilar torde därför inte ha någon större 
effekt.  
 
I proposition 2004/05: 150 (Miljömålspropositionen) skriver regeringen: 
”Även det andra kvarstående problemet med dieselmotorn, att dess 
kväveoxidutsläpp är högre än bensinmotorns, kan åtgärdas tekniskt med 
särskild utrustning för avgasrening. Regeringen avser att verka för att 
EU: s kommande avgaskrav för dieselbilar skärps till en nivå som 
innebär att sådan utrustning blir standard i nya dieseldrivna 
personbilar." (sidan 286) 
 

                                                 
3 Bensin- eller dieseldriven personbil vad är bäst för miljön, Vägverket publikation 2001: 40, Johansson, H. (2001) 
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Det pågår för närvarande ett arbete inom EU om att fastställa framtida 
kravnivåer för dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider (Euro 5). Oaktat 
dieseldrivna personbilars relativt ringa bidrag till halterna av 
kväveoxider i våra städer är det med bakgrund av överskridanden av 
MKN angeläget att premiera bilar med lägre utsläpp av kväveoxider.  
 
Det är också angeläget att svenska regelverk, inklusive statlig definition 
av miljöbilar, så lång som möjligt harmoniserar med europeiska 
framtida krav. Mot denna bakgrund anser Vägverket att man redan i dag 
bör göra klart att så snart nästa kravnivå för personbilar med 
kompressionstända motorer (dieselbilar) beslutats genom EG direktiv 
(”Euro 5”) bör en översyn av definitionen göras med avseende på 
gränsvärde för kväveoxidutsläpp. En sådan översyn bör kunna göras 
separat, om inte komplett översyn av definitionen är aktuell vid denna 
tidpunkt. Se i övrigt nedan under avsnitt 15 ”Utveckling av definition”. 
 

11.4 Buller  
Bullernivåerna i samhället ökar. Det beror främst på ökad trafik och 
fortsatt urbanisering. Denna trend går i motsatt riktning mot samhällets 
målsättning att minska bulleremissionerna för att kunna nå beslutade 
generationsmål, långsiktiga mål, delmål och etappmål för buller. Målen 
kan inte nås enbart med avskärmningar, trafikregleringar/restriktioner 
och lågbullrande beläggningar och andra samhälleliga åtgärder, även om 
flera miljarder skulle spenderas. Emissionerna från enskilda fordon 
måste också minska. Det är därför nödvändigt att också ställa högre 
krav på fordons bulleregenskaper.  
 
Bulleremissionerna består av flera komponenter. Utöver buller från 
själva fordonet (motor, transmission), härrör buller också från 
interaktionen däck/vägbana. Aerodynamiskt buller förekommer också. 
Dagens provmetod för typgodkännande speglar i huvudsak motor och 
transmissionsbullret. De däck bilen säljs med byts relativt snart ut och 
kraven på däck för eftermarknaden är av sådan karaktär att dessa kan 
leda till mer buller än bilen ursprungligen gav upphov till. Ansvaret och 
möjligheterna att minska bullret faller därför på flera aktörer och 
samverkan dem emellan är viktigt för ett gott resultat. 
 
De bilar som i dag betraktas som miljöbilar är i huvudsak derivat av 
”vanliga” bilar som tillverkas i stor skala. Specifika bullerkrav på 
miljöbilar riskerar att utestänga presumtiva miljöbilar som har goda 
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andra miljöegenskaper då bilarna i allmänhet inte hittills har utvecklats 
för lägre bullernivåer.  
 
Samspelet mellan myndigheter och industrins aktörer samt lösningar för 
mindre buller är inte utvecklad. Det är därför inte lämpligt att direkt nu 
införa hårdare bullerkrav. Däremot är det nödvändigt att påbörja en 
utvecklingsprocess för att införa buller som ännu ett kriterium för 
miljöbilar och att specificera ljudnivåvärden vid kommande revideringar 
av miljöbilsdefinitionen. Naturvårdsverket har framfört starka önskemål 
om att så snart det är möjligt bör särskilda krav på bulleremissioner 
föras in i miljöbilsdefinitionen. 
 

12. Övriga krav som inte tas med i definitionen 
I detta avsnitt beskrivs kort andra områden som Vägverket inte bedömer 
bör ingå i miljöbilsdefinitionen. 

12.1 Miljö - övrigt 
Vägverket har, med motiv som framgår i avsnitt 5, under underrubriken 
”Andra miljökrav än de som tas upp i förslaget”, valt att avstå från att 
föreslå krav i definitionen för ett antal parametrar som ett antal aktörer 
anser bör ställas på en miljöbil. Exempel på parametrar som inte tagits 
med i definitionen är specifika krav på däck (t.ex. HA-oljor), vilken lack 
bilarna har, energiåtgång vid tillverkning av bilen, val av köldmedium, 
återvinning etc.  
 
I den statliga fordonsupphandlingen, som handhas av 
Rikspolisstyrelsen, ställs ett antal miljökrav, liksom trafiksäkerhetskrav. 
En fördel är då att kraven då kan omfatta alla upphandlade bilar, dvs. i 
stället för att utgöra ytterligare särkrav på enbart miljöbilarna. I 
samband med nästa statliga upphandling av personbilar, vilken avses 
ske inför halvårsskiftet 2006 kommer en översyn av dessa krav att ske. 
Ytterligare information finns på www.avropa.nu. 
 

12.2 Trafiksäkerhet 
Ett antal kommunala aktörer, näringslivsaktörer och organisationer har  
kommit in med sinsemellan skilda åsikter om trafiksäkerhetskrav skall 
eller inte skall ställas. Vägverket avstår från att föreslå krav för 
trafiksäkerhet i miljöbilsdefinitionen, framförallt för att denna ska vara 
så enkel som möjligt.  
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Vägverket rekommenderar dock alla aktörer att ställa höga 
trafiksäkerhetskrav för alla miljöbilar och andra inköpta och leasade 
bilar, även om dessa krav ställs utanför miljöbilsdefinitionen. En fördel 
med att dessa krav formuleras utanför definitionen är samtidigt att det 
underlättar en nationell acceptans av definitionen.   
 
Som framgår av avsnitt 12.1 ställs i den statliga fordonsupphandlingen, 
som handhas av Rikspolisstyrelsen, ett antal trafiksäkerhetskrav. En 
fördel är då att kraven då kan omfatta alla upphandlade bilar, dvs. i 
stället för att utgöra ytterligare särkrav på enbart miljöbilarna. I 
samband med nästa statliga upphandling av personbilar, vilken avses 
ske inför halvårsskiftet 2006 kommer en översyn av dessa krav att ske. 
Ytterligare information finns på www.avropa.nu. 
 
 

13. Förslag till författningsändringar och ikraftträdande 
Förslag till författningsändringar 
Vägverket föreslår att kraven inarbetas som författningsförändringar i 
förordningen (2004: 1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. 
Förslag till författningsförändringar lämnas i bilaga 5. 
 
I ett senare skede bör övervägas om en samordning av det föreslagna 
miljöbilsbegreppet för den statliga upphandlingen bör ske med 
miljöbilsbegreppet i bestämmelserna om förmånsbilar i 
inkomstskattelagen (1999: 1229, 61 kap. 19 a §) respektive enligt lagen 
om trängselskatt (2004: 629, § 5) – i enlighet med uppdragets avsikt att 
skapa en enhetlig nationell miljöbilsdefinition. Ett problem kan då vara 
att personbilar delas in i olika storleksklasser (här miljöbil A och 
miljöbil B) som inte enkelt kan härledas till enhetliga data i t.ex. 
typgodkännanden för dessa. 
 
 
Ikraftträdande 
Vägverket föreslår att den föreslagna uppdaterade miljöbilsdefinitionen 
träder i kraft den 1 juli 2006, genom ändring i förordning (2004: 1364) om 
myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Detta är det datum då nästa 
upphandlingsomgång för statliga bilar avses träda ikraft. Samråd om 
detta har ägt rum med Rikspolisstyrelsen, som är upphandlande 
myndighet. 
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14. Säkerställande och uppföljning 
Se även avsnitt 7 ”Val av fordon och drivmedel”. 
 
Säkerställande/fordon 
Vägverket föreslår att det skall ankomma på varje berörd myndighet att 
i varje enskilt fall pröva om behovet av fordon, inklusive specialfordon, 
kan tillgodoses i form av fordon som klarar miljöbilsdefinitionen.  
 
Vägverket anser att det är och bör vara en naturlig del av förfarandet vid 
inköp av fordon att pröva om fordonsbehovet kan tillgodoses av 
miljöbilar. För statlig användning av miljöbilar föreslås ett system för 
säkerställande av detta. 
 
Säkerställande/drivmedel 
Vägverket föreslår att 4 § i förordningen (2004: 1364) om myndigheters 
inköp och leasing av miljöbilar i sak kvarstår, men justeras i enlighet 
med terminologin i den föreslagna definitionen. 
 
Enligt bestämmelsen skall en myndighet se till att myndighetens 
miljöbilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med 
alkohol eller annan gas än gasol i största möjliga uträckning drivs med 
dessa drivmedel. 
 
I avsnittet om uppföljning beskrivs hur ett system för uppföljning av hur 
mycket alternativa drivmedel som används inom statlig verksamhet kan 
utformas. 
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Uppföljning 
 

Vägverket föreslår att myndigheternas rapporteringsskyldighet i 5 § 
förordningen (2004: 1364) om myndigheters inköp och leasing av 
miljöbilar kompletteras så att 
• samtliga statliga myndigheter med miljöbilar skall rapportera till 

Vägverket den sammanlagda årsvolymen av förbrukade drivmedel för 
miljöbilar enligt denna definition fördelat på drivmedelsslag.  

• rapporteringen gäller drivmedel för av myndigheterna ägda och 
leasade miljöbilar.  

• rapporteringen för kalenderåret sker senast den 1 mars 
påföljande år till Vägverket. Vägverket sammanställer därefter 
myndigheternas redogörelser och överlämnar denna till 
regeringen senast den 1 april. 

• En första rapportering som avser 2006 föreslås ske år 2007. 
 
Enligt 5 § förordningen (2004: 1364) om myndigheters inköp och 
leasing av miljöbilar skall: 
• (med start för inköp under år 2005) en myndighet som under ett 

kalenderår köpt in eller leasat minst en personbil senast den 1 mars 
påföljande år (med start för redovisning år 2006) lämna en 
redogörelse för sina inköp och sin leasing av personbilar under 
kalenderåret till Vägverket. 

• det framgå av redogörelsen hur många personbilar som köpts in och 
leasats under året samt hur stor andel av dessa som är miljöbilar.  

• det framgå med vilken teknik för drift som miljöbilarna är utrustade 
samt hur myndigheten har uppfyllt kravet i 4 §, dvs. hur man tillsett 
att myndighetens miljöbilar som är drivna med alternativa drivmedel 
i största möjliga uträckning drivits med sådana drivmedel. 

• Sedan Vägverket göra en sammanställning av myndigheternas 
redogörelser för inköp och leasing av personbilar och överlämna 
denna till regeringen senast den 1 april varje år (startår 2006). 

 
Vägverket har, i enlighet med uppdraget i förordningen påbörjat arbetet 
med ett redovisningssystem för uppföljning av myndigheternas 
fordonsinköp så att inköpen som sker under år 2005 redovisas till 
regeringen 2006. I detta ingår att kontakta de statliga myndigheterna, 
informera om reglerna för uppföljning och att upprätta lämpliga 
rapporteringsrutiner från myndighet till Vägverket och i sammanställd 
form vidare till regeringen. I ett första skede kommer uppgiftslämnandet 
i huvudsak att via e-post, medan t en webblösning eftersträvas på sikt. 
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Om föreslaget system för identifiering av miljöbilar genomförs (se 
avsnitt 16) kan så småningom en övergång ske till att hämta in uppgifter 
om fordonsinköp och leasing via Trafikregistret. 
 
Vägverket skall enligt regeringsuppdraget från januari 2005 om 
miljöbilsdefinition, utöver de uppföljningskrav som finns i 
förordningen, lämna förslag på ett system för uppföljning av hur mycket 
alternativa drivmedel (E85 och biogas/naturgas) som används inom 
statlig verksamhet.  
 
Vägverkets föreslår att myndigheternas förbrukning av samtliga 
drivmedel skall redovisas. Redovisningen bör ske i form av 
summaredovisning per drivmedelsslag och myndighet. Redovisningen 
ska avse drivmedel använda i av myndigheterna ägda och leasade 
miljöbilar enligt denna definition.. Uppföljningen av 
drivmedelsanvändningen kommer att samordnas med uppföljningen av 
fordonsinköp. 
 

15. Utveckling av definition 
 
Vägverket föreslår att följande principer bör gälla för utveckling av miljöbilsdefinitionen. 
•         Definitionen ses över i sin helhet vart tredje år. Första revideringstillfälle föreslås bli 

2008, nästa 2011 och så vidare. 
•         Kravskärpningar som införs vid översyn ska träda i kraft 2 respektive 5 år efter det att 

de beslutats. 
•         Exempel på krav som ges 2 års framförhållning är skärpta emissionskrav och skärpta 

krav på koldioxidutsläpp 
•         Områden som i större utsträckning inverkar på bilars tekniska plattform ges 5 års 

framförhållning. Exempel på krav här är buller. 
•         Då kommande revidering av avgasemissionskraven, ”Euro 5”, beslutats bör översyn 

av kraven för emissioner av kväveoxider och partiklar göras oavsett när detta sker i 
förhållande till planerad översyn av definitionen. Samtidigt bör bullerkrav för 
miljöbilar fastställas. 

•         Beslut om förändrade krav avseende kväveoxider och partiklar bör sedan träda i kraft 
2 år efter beslut och avseende buller efter 5 år.  

•         En översyn av möjligheterna att använda miljöbilar som specialfordon bör göras 
inom 2 år efter det att definitionen beslutats. 
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En miljöbilsdefinition bör om möjligt vara dynamisk och förutsägbar. 
Önskvärt vore någon form av ”trappa” med successiva, väl underbyggda 
skärpningar av krav fördelat på relativt lång tid. 
 
Det finns dock många faktorer att ta hänsyn till om en sådan ”trappa” 
ska skapas. Det är i dag mycket svårt att ange vad nästa krav på högsta 
energiförbrukning bör vara, vilken utsläppsgräns som bör gälla för 
koldioxid för fossilbränsledrivna bilar etc. Osäkerheter beträffande 
kommande krav för buller, emissioner av hälso- och miljöskadliga 
ämnen är också stor och medför att en ”trappa” som täcker området och 
som är tillräckligt väl underbyggd svårligen kan formuleras.  
 
Vägverket föreslår därför att definitionen ses över i sin helhet vart 3 år 
räknat från det att ändring av förordningen (2004: 1364) om 
myndigheters inköp och leasing av miljöbilar beslutats. 
 
Som bl.a. framgått av samrådsförfarandet i arbetet med definitionen är 
förutsägbarhet en mycket viktig faktor för tillverkare/importörer av 
miljöbilar liksom för fordonsanvändare och bränsleleverantörer. 
Revideringar av definitionen bör i normalfallet inte medföra att bilar 
som nyligen introducerats på marknaden inte längre kan klassas som 
miljöbil.  
 
Detta gäller speciellt för bilar som är speciellt framtagna, t.ex. 
alternativbränslebilar. Vid varje revideringstillfälle måste en noggrann 
analys av konsekvenserna av föreslagna förändringar göras.  
 
Sannolikt kan detta problem minskas om man, vid skärpning av ett visst 
krav, skjuter ikraftträdandet framåt en lämplig tid. Denna tid är inte 
möjlig att fastställa generellt, för vissa krav kan ikraftträdandet göras 
tämligen snabbt (med 2 års framförhållning) utan att det får allvarliga 
konsekvenser medan det för andra krav kan handla om upp till 5 års 
framförhållning. 
 
Exempel på kravskärpningar som torde gå att genomföra snabbt är 
skärpning av gränsvärde för utsläpp av koldioxid från bensin- och 
dieseldrivna bilar. Dessa bilar torde vara sådana att de har en marknad 
(inom och utom Sverige) att de inte är helt beroende av att klassas som 
miljöbilar.  
 

     
  33(38) 

 



 

 

Exempel på krav där lång framförhållning kan behövas är energikrav för 
alternativbränslebilar. Dessa kan mer eller mindre vara framtagna för 
den svenska miljöbilsmarknaden och försäljningen, liksom 
andrahandsmarknaden, kan vara starkt beroende av att de klassas som 
miljöbilar. 
 
Det är i dag oklart när nästa kravnivå, ”Euro 5”, kommer att beslutas 
och när den kommer att bli obligatorisk. Sannolikt kommer kravnivån 
att föras in som en ny svensk miljöklass då den beslutats. Det innebär 
dock inte med automatik att det kommer att finnas miljöbilar som 
uppfyller den nya miljöklassen. En tidig skärpning av kraven i 
definitionen riskerar att medföra att ett antal miljöbilar ”faller ifrån” och 
att urvalet därmed begränsas. 
 
Vägverket föreslår därför att skärpning av miljöbilsdefinitionen i 
samband med att nya kravnivåer (EU, svenska miljöklasser) görs efter 
en noggrann analys av tillgången på miljöbilar som uppfyller de nya 
kraven. Om tillgången på miljöbilar som uppfyller den nya miljöklassen 
är god kan skärpning av definitionen göras relativt snabbt medan 
avsaknad av miljöbilar som fyller kraven bör medföra att skärpningen 
skjuts framåt till lämplig tidpunkt. Eventuellt behöver årliga 
avstämningar göras. 
 
Redan i dag bör det dock göras klart att relativt snart efter det att nästa 
kravnivå för personbilar med kompressionstända motorer (dieselbilar 
och FFV-bilar för diesel och FAME/RME) fastställts genom EG 
direktiv (”Euro 5”) bör en översyn av definitionen göras med avseende 
på krav på kväveoxidemissioner. En sådan översyn bör kunna göras 
separat om inte komplett översyn av definitionen är aktuell vid denna 
tidpunkt. Översynen kan sannolikt med fördel samordnas med att 
direktivet förs in i svensk lag (2001: 1080) som en ny miljöklass. 
Analys av konsekvenserna av en snabb skärpning behöver göras innan 
beslut fattas. 
 
Krav som relaterar till mål, t.ex. gränsvärdet 120 g koldioxid/km, bör 
revideras då nya målnivåer fastställts av EU eller eventuellt av Sverige. 
Även vid sådana revideringar behöver hänsyn tas till effekterna av en 
snabb skärpning av kravet.  
 
Beträffande buller bör möjligheten att föra in krav noggrant analyseras 
vid varje revideringstillfälle. 
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Möjligheten att införa ytterligare storleksindelning av personbilarna bör 
också noga bevakas vid varje revideringstillfälle. En objektiv, brett 
accepterad och använd metod för storleksindelning 
(utrymmesindelning) av bilar vore mycket värdefull för möjligheterna 
att bättre dela in miljöbilskraven utifrån faktiska transportprestanda hos 
bilarna än vad som nu är fallet. 
 
I samband med revidering av definitionen bör undantag för 
specialfordon och ”minibussar” analyseras och omprövas. 
 
Möjligheten att utöka definitionen med lätta lastbilar bör undersökas vid 
varje tillfälle som definitionen revideras. 
 
Beträffande specialfordon bör en kontroll av möjligheterna att tillämpa 
definitionen på delar av dessa göras inom ett till två år efter det att 
definitionen beslutats. 
 

16. Identifiering av miljöbilar 
Det kommer att finnas behov att kunna identifiera de bilar som klassas 
som miljöbilar. Skälen till detta är flera, i olika avgiftssammanhang, 
eventuellt differentierade skatter etc. 
 
För att möjliggöra identifiering av bilar som klassas som miljöbilar 
föreslår Vägverket att bilar som uppfyller kraven för miljöbil ges en 
särskild hantering i vägtrafiksregistret. Underlag för denna hantering ska 
då ges av generalagenten i samband med att bilen registreras på ungefär 
samma sätt som i dag sker då generalagenten anger vilken miljöklass ett 
fordon tillhör. 
 
För rätt identifiering av miljöbilar krävs att både aktuell 
miljöbilsdefinition och aktuell fordonstyp framgår.  
Miljöbilsdefinitionen anges förslagsvis som ”miljöbil 20XX”, dvs. det 
år definitionen beslutades. 
 
Det behövs därutöver ett antal koder för att identifiera fordonstyp. I dag 
möjligen aktuella varianter redovisas i tabellen nedan.   
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Tabellen ska ändras så föreslagna koder anpassas till krav i 
Vägtrafikregistret; nu endast för att visa principen. Vissa av de aktuella 
koderna finns redan i dag, t.ex. för CNG-bilar. 
 
Biltyp i klartext Tänkbar kod 
FFV bil etanol E85 FFV E85 
FFV bil FAME/RME FFV FAME 
Gasbil (naturgas/biogas) Naturgas/biogas 
Gasbil bi fuel (naturgas/biogas samt 
bensin) 

Bensin, naturgas, biogas 

Vätgasbil bränsleceller H2 FC 
Vätgasbil ottomotor H2 otto 
Elbil (batterielbil) El 
Bränslesnål dieselbil ”Snål diesel” 
Bränslesnål bensinbil ”Snål bensin” 
 
Hybridbilar klassas om de fyller kraven som bränslesnåla. Dessutom har 
dessa en egen miljöklass som gör det möjligt att återfinna dessa även 
den vägen varför speciell kod inte behövs. Det finns även en egen 
miljöklass för elbilar men dessa bör ges egen kod eftersom det teoretiskt 
annars kan bli svårt att säkerställa att energikravet är uppfyllt. 
 

17. Hur länge är en miljöbil miljöbil? 
Fråga om hur länge en miljöbil är en miljöbil är egentligen inte aktuell i 
samband med själva upphandlingstillfället för statlig upphandling. Då 
handlar det i princip endast om nya bilar. Eftersom en nationell enhetlig 
definition är eftersträvansvärd och en sådan används i flera andra 
sammanhang är den inte utan intresse, och många aktörer har tagit upp 
behovet att detta kommenteras. 
 
Att miljöbilar har en attraktiv andrahandsmarknad är en viktig 
förutsättning för att miljöbilsmarknaden skall utvecklas positivt 
framöver. 
  
I stor utsträckning påverkas detta av hur länge en bil anses vara miljöbil. 
Vägverket föreslår att bilar som klassas som miljöbil enligt denna 
definition kvarstår som miljöbil i vägtrafikregistret tills de skrotas.  
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En sådan lösning ger frihet för myndigheter och organisationer att 
utifrån aktuella behov och ändamål/tillämpningsområden själva 
definiera vilken kravnivå som ska gälla. Som exempel kan en 
avgiftsbefrielse gälla för ”miljöbil 2005” i XX år från det att bilen togs i 
bruk (registrerades) första gången.  
Tillämpning i andra sammanhang – t.ex. trängselskatt, kommunala 
parkeringsförmåner, förmånsbeskattning – kommer således att 
underlättas genom föreslagna ändringar i trafikregistrets system för 
identifiering av fordon. 
 
Det är dock viktigt att den som tillämpar definitionen inte gör detta allt 
för kortsiktigt så att den viktiga andrahandsmarknaden påverkas 
negativt. 

 

18. Dagens miljöbilar 
I princip samtliga aktörer som deltagit i förankringsmöten i samband 
med arbetet med definitionen är positiva till att en statlig definition tas 
fram. Förhoppningarna är stora på att denna ska kunna bli en gemensam 
definition för hela Sverige och att den ska kunna ersätta flertalet av de 
olika definitioner som nu finns i landet.   
 
Det finns dock en oro för att en ny gemensam definition ska medföra 
problem för bilar som med hjälp av någon av de befintliga 
definitionerna klassats som miljöbilar. Göteborg framför t.ex. att det 
skulle uppfattas som mycket negativt om de bilar som i dag klassas som 
miljöbilar i Göteborg inte skulle kvala in i en ny definition. Man föreslår 
därför att följande kriterier ska gälla för befintliga miljöbilar. 
 
• Fordon som helt eller delvis kan drivas av metangas, etanol eller 

el/hybriddrift. Fordonet ska vara godkänt för att drivas med det 
alternativa drivmedlet av nationella myndigheter och 
tillverkare/generalagent. 

• Bilen ska ha första registreringsdatum år 1995 eller senare. 
 
När det gäller kommunala beslut om förmåner etc. för miljöbilar kan 
dessa naturligtvis själva avgöra om bilar som klassats som miljöbilar 
enligt tidigare kommunala definitioner ska fortsätta att klassas som 
miljöbilar.  
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Den definition som föreslås av Vägverket i detta dokument avser nya 
bilar och definitionen är i första hand till för att reglera statliga 
myndigheters upphandling av miljöbilar. Det är dock uppenbart, och 
sannolikt även önskvärt, att definitionen kan komma att få ett avsevärt 
större användningsområde. I detta perspektiv är det viktigt att staten 
noga överväger om man vid de tillfällen som förmåner kopplas till att en 
bil definieras som miljöbil även ska inkludera dessa äldre miljöbilar. 
Om så är fallet anser Vägverket att Göteborgs förslag till kriterier enligt 
ovan kan var väl avvägda. En sådan lösning medför också att bilar som 
av staten i dag klassas som miljöbilar (förmånsbilar, miljöbilar 
upphandlade enligt förordning 2004: 1364 etc.) inryms med automatik. 
Möjligen kan ålderskravet diskuteras men detta är i princip upp till den 
som tillämpar definitionen (se ovan under avsnitt 17 ”Hur länge är en 
miljöbil miljöbil?”). 
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Postadress Telefonväxel E-post: registrator@industry.ministry.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00    

Besöksadress Telefax  
Jakobsgatan 26 08-411 36 16  

 

   

Regeringsbeslut II 6 

  
2005-01-20 N2005/221/TP 
  

Näringsdepartementet 
 

 

 

 

 

Vägverket 
 
781 87 BORLÄNGE 

Uppdrag att vidareutveckla en miljöbilsdefinition m.m. 
 
Regeringens beslut 
 
Regeringen uppdrar åt Vägverket att i samråd med Naturvårdsverket och 
Rikspolisstyrelsen utarbeta ett förslag till miljöbilsdefinition samt en 
strategi för hur definitionen kan utvecklas över tiden för att fortlöpande 
främja introduktionen av de miljömässigt bästa bilarna.  Förslaget till 
definition skall kunna användas vid statens inköp och leasing av personbilar 
från och med 2006.  Vägverket skall också lämna förslag på ett system för 
uppföljning av hur mycket alternativa drivmedel (E85 och biogas/naturgas) 
som används inom statlig verksamhet. 
 
Uppdraget bör genomföras i nära samverkan med företrädare för 
bilindustrin, miljöorganisationer samt Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet.   
 
Uppdraget skall redovisas senast den 20 juni 2005.  
 
Skälen för regeringens beslut  
 
Miljöanpassade bilar är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. Vid 
sidan av obligatoriska krav på emissioner och olika former av ekonomiska 
incitament kan staten gynna ny och miljöanpassad teknik för fordon och 
bränslen genom att ställa krav på de bilar som köps in och hur de används i 
den egna verksamheten.  
 
För 2005 har regeringen ställt upp som mål att minst 25 procent av de 
statliga inköpen av bilar skall utgöras av miljöbilar (prop. 2003/04:100, s. 
40). För att öka andelen miljöanpassade bilar i den statliga förvaltningen 
och uppnå detta mål beslutade regeringen den 16 december 2004 
förordningen (2004: 1364) om myndigheters inköp och leasing av 
miljöbilar.  
 
Enligt förordningen skall minst hälften av det totala antalet personbilar som 
en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om under ett kalenderår vara 
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miljöbilar. Vissa undantag finns från detta krav bland annat för 
utryckningsfordon. En miljöbil definieras enligt förordningen som en 
personbil utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet, 
alkohol eller annan gas än gasol och som tillhör miljöklass 2005, miljöklass 
El eller miljöklass Hybrid.  
 
Det är viktigt att en miljöbilsdefinition utvecklas över tiden så att den 
fortlöpande kan användas för att främja de miljömässigt bästa bilarna. En 
miljöbilsdefinition bör därför antingen ha en inbyggd dynamik eller 
revideras periodiskt.  
 
Vägverket överlämnade den 1 oktober 2004 ett förslag till 
miljöbilsdefinition till regeringen. Enligt Vägverkets förslag bör en miljöbil 
bland annat kännetecknas av att ha liten klimatpåverkan, vara 
energieffektiv, ha låga emissioner av hälsoskadliga ämnen samt vara tyst.  
 
Regeringen anser att ovan nämnda kännetecken kan vara en lämplig 
utgångspunkt för en miljöbilsdefinition med krav som utvecklas över tiden.  
De konkreta krav som ställs upp för dessa kännetecken måste dock vara 
funktionella och vila på objektiva och etablerade kriterier. Krav på 
energieffektivitet och koldioxidutsläpp bör på lämpligt sätt differentieras 
med hänsyn till användarnas behov av bilar i olika storlek.   
 
Flera svenska kommuner har egna miljöbilsdefinitioner som dels används 
vid inköp och leasing av tjänstebilar men också som en grund för att 
differentiera parkeringsavgifter. Ytterligare definitioner av miljö-anpassade 
bilar används i inkomstskatte- och trängselskattesammanhang.  Tydliga 
beröringspunkter finns även med skattestrategin för alternativa drivmedel 
liksom det statliga ramavtalet för inköp av fordon. Rikspolisstyrelsen är 
ansvarig för det statliga samarbetet för upphandling av fordon. 
 
I arbetet med en statlig miljöbilsdefinition bör speciellt beaktas möjligheten 
att skapa en enhetlig nationell miljöbilsdefinition. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
Ulrica Messing 
 
 
  Stefan Andersson 
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BE SÖ K:  B LE KH OL MS TE RR A SS E N 36 
PO ST:  106 48  S TO CK HO LM 
TE L:  08-698  10  00 
FA X:  08-20  29  25 
E-PO ST:  NA TU R@NA TU RV A RD S VE RK ET.S E 
INT E RN ET:  WW W.NA TU R VA RD SV ER KE T.S E 

 

YTTRANDE Frans van der Rijst 
Tel: 08-698 1566 
frans.van-der-rijst@naturvardsverket.se

 
2005-06-13 Dnr 558 3472-05 Ht 

 Vägverket 
 781 87 Borlänge 
 
 
 
Vägverkets regeringsuppdrag att vidareutveckla en miljöbilsdefinition 
m.m. (SA 80A 2005:2141)  

Vägverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till definition av 
begreppet miljöbil. Arbetet har genomförts i samråd med Naturvårdsverket och 
Rikspolisstyrelsen. Naturvårdsverket ställer sig bakom förslaget till den nya 
miljöbilsdefinitionen.  

Naturvårdsverket vill dock framhålla att miljöbilsdefinitionen skall vara 
dynamisk och att den skall bidra verksamt till att skapa efterfrågan för den bästa 
tekniken och gå i bräschen för en miljövänlig omställning genom stegvisa 
förbättrade kriterier, användning av de bästa bilarna (minst Mk 2005) samt att 
effektivitetskriterium (CO2 eller bränsleförbrukning) beaktas.  

Verket anser vidare att även miljöbilar som går på biodrivmedel också borde 
vara föremål för ett effektivitetstänkande. Enligt Naturvårdsverket uppfattning är 
det fel att tro att bara för att ett fordon går på förnybart bränsle är det oviktigt att 
spara bränsle.  

Naturvårdsverket vill också peka på det önskvärda att så snart det är möjligt och med 
hänsyn tagen till EU:s kommande avgaskrav avseende kväveoxider för dieselbilar 
ställa NOx krav på dieselbilar i samband med partikelkraven 5 mg/km.  

Naturvårdsverket vill framhålla att vid sidan om CO2 problemet är bullerproblemet 
det som är mest svårt att komma till rätta med. Därför är det önskvärt att krav ställs på 
en högsta ljudnivå vid den framtida översynen av miljöbilsdefinitionen. 
Naturvårdsverket anser att det därför är viktigt att det arbetas aktivt för en sänkning av 
gränsvärden inom EU/ECE. 

Naturvårdsverket vill påpeka att användningen av en miljöbil (körjournalen) inte 
endast bör följas upp med avseende på t.ex. körning på förnyelsebart bränsle 
utan även avseende användning av vissa däck (HA-fria), oljor, osv.  
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Slutligen kan det konstateras att en konsekvensbeskrivning av den samlade 
miljöeffekterna med de föreslagna miljöbilsdefinitionerna saknas i rapporten. En 
komplettering är önskvärd. 

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Eva Smith. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Kjell 
Andersson och avdelningsdirektören Frans van der Rijst, den sistnämnde 
föredragande. 
 
För Naturvårdsverket  
 
 
 
Eva Smith 
Avdelningschef    

Frans van der Rijst 
    föredragande 
 
 
Kopia till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
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Polisenheten Datum  

Tomas Jonsson 2005-05-18 POL-931-0662/05 
Fordonsingenjör   

   
 Vägverket 

Kjell Avergren 
Ssas, Sektion samhällsprocesser 
781 87 Borlänge 

 
 

Preliminära synpunkter på "Miljöbilsdefinitionen” 
 
Vägverket har i mail, till Rikspolisstyrelsen (RPS), daterat 2005-05-10 öns-
kat preliminära synpunkter på föreslagen miljöbilsdefinition. 
 
Utifrån detta underlag ges följande synpunkter.   
 
RPS ser det som nödvändigt att det i den föreslagna definitionen kvarstår 
”Undantaget gällande förordning om myndigheters inköp av miljöbilar för 
specialfordon (utryckningsfordon, personbilar med fler än 4 sittplatser utöver 
förarplatsen och personbilar som är särskilt anpassade för personskydd) bör 
ses över efter 2 år mot då vunna erfarenheter och utvecklingen på miljöbils-
marknaden”. 
 
Orsakerna till att bilar som används i Polisens utryckningsverksamhet och 
viss annan polisiär verksamhet måste tills vidare undantas från förordningens 
tillämpningsområde är följande.  
 
- Prestanda 
De flesta utryckningsregistrerade polisbilar som köps har en motoreffekt på 
170 – 260 hk. Ett fordon som används i utryckningsverksamhet måste kunna 
verka i alla situationer. För att uppnå en så säker utryckningskörning som 
möjligt, vid t.ex. omkörningssituationer, krävs en hög motoreffekt hos for-
donet. Dagens miljöbilar har i dagsläget inte dessa motoreffekter. 
 
- Automatväxel 
Det är ett krav att polisbilarna skall vara utrustade med automatväxel. Detta 
är både ett trafiksäkerhetskrav och ett arbetsmiljökrav. Polisbilarna är utrus-
tande med en mängd manöverenheter (dubbla polisradiostationer, larmut-
rustningar mm) och för att öka trafiksäkerheten krävs automatväxel. De fles-
ta miljöbilsalternativ har endast manuell växellåda. Saab 9-5 med etanol har 
endast manuell växellåda vilket inte kan accepteras. 
 
- Minibussar (registrerade som personbilar). Polisen köper in ca 40 st 
Volkswagen och Mercedes per år. Det finns inga miljöbilsalternativ som är 
acceptabla till dessa. Det finns en Mercedes Sprinter som går på gas. Den har 
endast manuell växellåda och har en räckvidd på 25 mil. Den har dessutom 
sämre lastkapacitet (mindre lastbar vikt och mindre volym). 
 

Miljöbilar.050518 
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- 4-hjulsdrivna fordon. Polisen har behov av att kunna köra på vägar som är 
av sämre kvalitet och behöver då 4-hjulsdrift. Det finns inga miljöbilsalter-
nativ till dessa. 
 
 
RPS ser det möjligt att redan efter ett år se över undantaget gällande förord-
ning om myndigheters inköp av miljöbilar för specialfordon. 
 
Den dagen det finns miljöbilar med automatisk växellåda, accepterad pre-
standa, säkerhetsnivå och storleksklass (vikt/volym) som är anpassad för 
polisiära krav är givetvis Rikspolisstyrelsen positiva till att använda miljöbi-
lar. 
 
 
Bilar som i dagsläget inte kan vara miljöbilar 
 
• Minibussar ca 40 st / år 
• 4-hjulsdrivna ca 60 st / år 
• Spaningsbilar 
• Utryckningsfordon med motorstyrka 200 hk och däröver ca 300 st / år 
• Taktiska fordon med varierad skyddsnivå, 80 st fordon 2005-2006 
 
 
 
 
 
Tomas Jonsson 
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Tabell med exempel på bilmodeller som klarar föreslagna kriterier 
 
I tabellerna nedan finns de bilar som idag (juni 2005) klarar miljöbilskriterienra enligt föreslagen 
definition. Endast bilar på den svenska marknaden finns med. I listan finns även av Vägverket kända 
modeller som är aviserade att börja säljas under 2005. Tabellen har uppdelats på alternativbränslebilar 
och fossilbränslebilar. 
 
 

Alternativbränsledrivna bilar (uppgifter från Konsumentverket) 

Märke Modell Bränsle Bränleförbrukning Karosstyper 

   Bensin 
]l/100 km] 

CNG  
[m3/100km]  

FIAT Punto 1.2 60 Bi-
Power 

Bensin/ 
CNG 6,3 3,6 Kombikupé 

FORD1 Focus 1.8 FFV Bensin/ 
Etanol - - Kombikupé/ Kombi 

FORD1 Focus C-MAX 1.8 Bensin/ 
Etanol - -  MPV 

MERCEDEZ BENZ E200 NGT Bensin/ 
CNG 9,0 9,4 Sedan 

OPEL Combo 1,6 CNG 
Tour 

Bensin/ 
CNG - 7,4 Kombi 

OPEL Zafira 1,6 Comfort Bensin/ 
CNG - 7,6 Small MPV 

SAAB1 9-5 2.0t BIO Bensin/ 
Etanol - - Sedan/ Kombi 

VOLKSWAGEN Golf Variant 2.0 
BiFuel 

Bensin/ 
CNG 8,0 8,2 Kombi 

VOLVO1 S40 Bensin/ 
Etanol - - Sedan 

VOLVO1 V50 Bensin/ 
Etanol - - Kombi 

VOLVO S60 Bi-Fuel CNG Bensin/ 
CNG 8,7 8,9 Sedan 

VOLVO V70 Bi-Fuel CNG Bensin/ 
CNG 9,0 9,4 Kombi 

VOLVO S80 Bi-Fuel CNG Bensin/ 
CNG 9,2 9,2 Sedan 

1 Ingen uppgift på bränsleförbrukning. Modellen lanseras under året enligt tillverkaren. 
2 MPV, Multi Purpose Vehicle. Bil med flexibel inredning (fällbara eller urlyftbara säten) 
för att möjliggöra flexibel användning för personer eller last. 
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Fossilbränsledrivna bilar (uppgifter från Konsumentverket) 

Märke Modell Bränsle CO2 Bränleförbrukning Karosstyper 

   [g/km] Bensin 
]l/100 km]

Diesel 
[l/100km]  

KIA Picanto 1.1 EX Bensin 119 4,9 - Kombikupé 

SMART Fortwo Cabrio 
45kW Bensin 113 4,7 - Cabriolet 

SMART Fortwo Coupé 
37kW Bensin 113 4,7 - Kupé 

SMART Fortwo Coupé 
45kW Bensin 116 4,8 - Kupé 

TOYOTA Prius HSD Bensin- Elhybrid 104 4,3 - Kombikupé 
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Förordning 
om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och 
leasing av miljöbilar; 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2004:1364) om myndig-
heters inköp och leasing av miljöbilar 

dels att nuvarande 3–5 §§ skall betecknas 8–10 §§, 
dels att 2 § och de nya 8–10 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att det i förordningen skall införas sju nya paragrafer, 3–7, 11 och 

12 §§, av följande lydelse. 
 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
I denna förordning avses med 
miljöbil: en personbil som är ut-

rustad med teknik för drift helt 
eller delvis med elektricitet, alko-
hol eller annan gas än gasol och 
som tillhör miljöklass 2005, miljö-
klass El eller miljöklass Hybrid 
enligt bilaga 1 till lagen 
(2001:1080) om motorfordons av-
gasrening och motorbränslen, 

leasing: hyra av en personbil 
med en bestämd hyrestid om minst 
ett år. 

Andra beteckningar som an-
vänds i denna förordning har 
samma betydelse som i lagen 
(2001:559) om vägtrafikdefinitio-
ner och i förordningen (2001:651) 
om vägtrafikdefinitioner. 
 

I denna förordning avses med 
miljöbil: en personbil som inte 

drivs med gasol och som tillhör 
miljöklass 2005, miljöklass El eller 
miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 
till lagen (2001:1080) om motor-
fordons avgasrening och motor-
bränslen, samt uppfyller kraven i 
3–7 §§, 

miljöbil A: en miljöbil som är 
försedd med högst fem sittplatser 
utöver förarplatsen, 

miljöbil B: en miljöbil som är 
försedd med minst sex sittplatser 
utöver förarplatsen, 
förnybara bränslen: biobränsle 
samt sådana förnybara bränslen 
som framställs från förnybara 
energikällor enligt definitionen i 
artikel 2 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/77/EG av den 
27 september 2001 om främjande 
av el producerad från förnybara 
energikällor på den inre markna-
den för el, 
   biobränsle: flytande eller gas-
formigt bränsle som framställs av 
biomassa, 
   biomassa: den biologiskt ned-
brytbara delen av produkter, avfall 
och restprodukter från jordbruk – 
inklusive material av vegetabiliskt 
och animaliskt ursprung –, skogs-
bruk och därmed förknippad indu-
stri, liksom den biologiskt nedbryt-
bara delen av industriavfall och 
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kommunalt avfall, 
leasing: hyra av en personbil 

med en bestämd hyrestid om minst 
ett år. 

Andra beteckningar som an-
vänds i denna förordning har 
samma betydelse som i lagen 
(2001:559) om vägtrafikdefinitio-
ner och i förordningen (2001:651) 
om vägtrafikdefinitioner. 
 

3 § 
 Om fordonet är utrustat med 

teknik för drift endast med bensin 
eller diesel skall utsläppet av kol-
dioxid vid blandad körning enligt 
uppgift i vägtrafikregistret inte 
överstiga  

1. 120 gram per kilometer för 
miljöbil A, eller 

2. 125 gram per kilometer för 
miljöbil B. 

 
4 § 

 Om fordonet är utrustat med en 
kompressionständ motor skall ut-
släppet av partiklar enligt uppgift i 
vägtrafikregistret, eller enligt upp-
gift som avses i 5 § andra stycket, 
vara lägre än 5 milligram per ki-
lometer. 

 
5 § 

 Om fordonet är utrustat med 
teknik för drift helt eller delvis med 
annat bränsle än bensin eller die-
sel (alternativt bränsle), skall 
bränsleförbrukningen per 100 ki-
lometer vid blandad körning enligt 
uppgift i vägtrafikregistret inte 
överstiga  

1. 9,2 liter bensin, 8,4 liter die-
sel eller 9,7 kubikmeter gas för 
miljöbil A, eller 

2. 9,5 liter bensin, 8,6 liter die-
sel eller 10 kubikmeter gas för mil-
jöbil B.  

Om fordonet inte är typgodkänt 
för det alternativa bränslet skall 
det genom uppgifter från tillverka-
ren eller generalagent säkerställas 
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att fordonet vid drift även med så-
dant bränsle uppfyller kraven en-
ligt miljöklass 2005 och, om for-
donet har en kompressionständ 
motor, att utsläppet av partiklar är 
lägre än 5 milligram per kilome-
ter. 

Om fordonet inte kan drivas med 
ett alternativt bränsle till mer än 
hälften, räknat på bränslets ener-
giinnehåll, gäller i stället för 
gränsvärdena i första stycket de 
gränsvärden som anges i 3 §. 
 

6 § 
 Om fordonet tillhör miljöklass 

El skall elenergiförbrukningen per 
100 kilometer enligt uppgifter från 
tillverkaren eller generalagent inte 
överstiga  

1. 37 kilowattimmar för miljöbil 
A, eller 

2. 38 kilowattimmar för miljöbil 
B.  

 
7 § 

 Gränsvärdena i 5 § första styck-
et gäller inte ett automatväxlat 
fordon som i övrigt är identiskt 
med ett manuellt växlat fordon som 
uppfyller tillämpligt gränsvärde. 

 
8 § 

Minst hälften av det totala anta-
let personbilar som en myndighet 
köper in eller ingår leasingavtal 
om under ett kalenderår skall vara 
miljöbilar. Vid denna beräkning 
skall dock inte följande typer av 
bilar omfattas: 

1. utryckningsfordon, 
2. personbilar med fler än fyra 

sittplatser utöver förarplatsen, och 
3. personbilar som är särskilt 

anpassade för personskydd. 
Bestämmelsen i första stycket 

gäller inte om myndigheten under 
ett kalenderår köper in eller ingår 
leasingavtal om färre än totalt två 
personbilar. 

 

Minst hälften av det totala anta-
let personbilar som en myndighet 
köper in eller ingår leasingavtal 
om under ett kalenderår skall vara 
miljöbilar. Vid denna beräkning 
skall dock inte följande typer av 
bilar omfattas: 

1. utryckningsfordon, 
2. personbilar som är försedda 

med minst sex sittplatser utöver 
förarplatsen, och 

3. personbilar som är särskilt 
anpassade för personskydd. 

Bestämmelsen i första stycket 
gäller inte om myndigheten under 
ett kalenderår köper in eller ingår 
leasingavtal om färre än totalt två 
personbilar. 
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9 § 

En myndighet skall se till att 
myndighetens miljöbilar som är 
utrustade med teknik för drift helt 
eller delvis med alkohol eller an-
nan gas än gasol i största möjliga 
utsträckning drivs med sådant 
bränsle. 

 

En myndighet skall se till att 
myndighetens miljöbilar som är 
utrustade med teknik för drift helt 
eller delvis med alternativt bränsle 
i största möjliga utsträckning drivs 
med förnybara bränslen. 

10 § 
En myndighet som under ett ka-

lenderår köpt in eller leasat minst 
en personbil skall senast den 1 
mars följande år till Vägverket 
lämna en redogörelse för sina in-
köp och sin leasing av personbilar 
under kalenderåret. Det skall 
framgå av redogörelsen hur många 
personbilar som köpts in och lea-
sats under året samt hur stor andel 
av dessa som är miljöbilar. Vidare 
skall det framgå med vilken teknik 
för drift som miljöbilarna är utrus-
tade samt hur myndigheten har 
uppfyllt kravet i 4 §. 

Vägverket skall göra en sam-
manställning av myndigheternas 
redogörelser och i den inkludera 
en sådan redogörelse som avses i 
första stycket för verkets inköp och 
leasing av personbilar. Samman-
ställningen skall lämnas till reger-
ingen senast den 1 april varje år. 

 

En myndighet som under ett ka-
lenderår köpt in eller leasat minst 
en personbil skall senast den 1 
mars följande år till Vägverket 
lämna en redogörelse för sina in-
köp och sin leasing av personbilar 
under kalenderåret. Det skall 
framgå av redogörelsen hur många 
personbilar som köpts in och lea-
sats under året samt hur stor andel 
av dessa som är miljöbilar. Vidare 
skall det framgå med vilken teknik 
för drift som miljöbilarna är utrus-
tade samt hur myndigheten har 
uppfyllt kravet i 9 §. 

 

11 § 
 En myndighet som under ett ka-

lenderår ägt eller leasat minst en 
miljöbil skall senast den 1 mars 
följande år till Vägverket lämna en 
redogörelse för den sammanlagda 
volymen av förbrukat bränsle, för-
delat på slag av bränslen, för mil-
jöbilar under kalenderåret. 

 
12 § 

 Vägverket skall göra en sam-
manställning av myndigheternas 
redogörelser enligt 10 och 11 §§ 
och i den inkludera en sådan re-
dogörelse som avses i dessa be-
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stämmelser för verkets inköp och 
leasing av personbilar och bruk av 
miljöbilar. Sammanställningen 
skall lämnas till regeringen senast 
den 1 april varje år. 

 
__________ 

 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Redogörelsen enligt    

10 § skall för tiden till och med den 30 juni 2006 göras med tillämpning 
av 2 och 9 §§ i sina äldre lydelser. Bestämmelsen i 11 § skall för kalen-
deråret 2006 avse tiden från och med den 1 juli 2006. 
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