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Yttrande angående promemorian Övervakning och 
rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa 
fordon (M2022/0112) 

Trafikanalys har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria och vill med anledning 
av det lämna följande kommentarer.  
 
Promemorian beskriver förslag som kompletterar implementeringen av kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och 
rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon. 
Genomförandeförordningen handlar om att samla in uppgifter från verklig körning och 
fordons identifikationsnummer från nya personbilar och lätta lastbilar som registrerats 
från den 1 januari 2021 och som är utrustade med ombordsystem för övervakning av 
bränsle- och/eller energiförbrukning.   
 
Förslagen som beskrivs i promemorian rör lag om ändring i fordonslagen och ändring i 
fordonsförordningen, vilket innebär att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 
insamling och hantering av uppgifter enligt genomförandeförordningen. I 
vägtrafikdataförordningen föreslås bestämmelser för implementeringen av 
genomförandeförordningen. En förordningsändring föreslås även om fordons registrering 
och användning där det framgår att det är Transportstyrelsen som är ansvarig för 
insamlingen och rapporteringen.  
 
Förändringarna beskrivs på ett tydligt och begripligt sätt. Trafikanalys har inga 
invändningar mot förslaget och är positiva till att promemorian beskriver hur 
genomförandeförordningen bör implementeras i Sverige för att övervaka och rapportera 
uppgifter om koldioxidutsläpp från lätta fordon. Förändringarna är viktiga för att ge en bra 
grund för att följa upp att EU:s koldioxidkrav för lätta fordon följs. Förändringarna 
behöver enligt promemorian träda i kraft den 1 april 2023 för att möjliggöra rapportering 
till kommissionen för år 2022, vilket genomförandeförordningen kräver.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mattias Viklund efter föredragning av 
Linda Ramstedt. Ansvarig avdelningschef är Gunnar Eriksson. 
 
 
Mattias Viklund 
Generaldirektör 
 

Mattias Viklund (Sep 13, 2022 16:11 GMT+2)
Mattias Viklund
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