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Yttrande över Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar 

från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7), diarienummer 

M2022/02378 

 

Sammanfattning 

Vi instämmer i förslaget, som innehåller flera betydelsefulla delar till exempel 

kring kontroll av efterlevnad. Vi bedömer att förslaget kommer att leda till både 

en förbättrad miljö, hälsa och luftkvalitet. 

Vi anser att det är svårt att bedöma om förslaget är tillräckligt långtgående för att 

uppnå nationella och internationella miljömål och åtaganden. Effekten av 

förslaget är beroende av hur aktörer agerar, andra styrmedel och utvecklingen av 

marknaden för fordon med låga utsläpp.  

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 

Vägtransporterna är en stor bidragande orsak till utsläpp av luftföroreningar och 

vi anser därför att en reglering av utsläpp från fordon är viktigt. En väl 

fungerande kontinuerlig övervakning av utsläpp och att regleringen efterlevs 

bedömer vi är minst lika viktigt som höga ambitioner på reglering av utsläpp. 

Vi instämmer i förslaget, som innehåller flera betydelsefulla delar till exempel 

kring kontroll av efterlevnad. Vi bedömer att det bland annat kommer att minska 

utsläpp av kväveoxider och fina partiklar och bidra till att uppfylla Sveriges 

luftkvalitetsmål. Vi anser att det är positivt ur miljösynpunkt att förslaget bland 

annat skärper övervakning, kontroll och utsläppsgränsvärden och att det 

inkluderar reglering av en del nya områden till exempel gällande batteriers 

hållbarhet samt utsläpp från däck och bromsar.  

Vi anser att det är svårt att bedöma om förslaget, till exempel avseende de 

utsläppsgränsvärden som har föreslagits, är tillräckligt långtgående för att uppnå 

nationella och internationella miljömål och åtaganden. 
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Effekten av förslaget är beroende av hur aktörer agerar, andra styrmedel och 

utvecklingen av marknaden för fordon med låga utsläpp. Även om det finns 

vissa osäkerheter kring förslagets exakta effekter så bedömer vi att det kan leda 

till både en förbättrad miljö, hälsa och luftkvalitet.  

Naturvårdsverket instämmer också i kommissionens övergripande analys och 

slutsatser att förslagets påverkan på berörda aktörer bedöms bli begränsad samt 

att den påverkan på aktörer som identifierats är motiverad. Vi instämmer i 

bedömningen att nyttan för samhället som helhet överstiger kostnaderna av 

förslaget. 

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av avdelningschefen Marie Uhrwing. 

 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Kerstin 

Åstrand samt handläggarna Hans Hjortsberg, Henrik Larsson och Lena 

Nerkegård.  

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket  

Björn Risinger 

Marie Uhrwing 

Kopia till: 

martin.larsson@regeringskansliet.se 
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