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Remissvar Ändring av förordningen om
klimatbonusbilar
Trafikverket överlämnar härmed synpunkter på remiss om ändring i
förordningen om klimatbonusbilar.
Trafikverket saknar en konsekvensanalys som även inkluderar malusdelen av
bonus-malussystemet. Malusdelen är en viktig del av styrmedlets helhet.
Trafikverket instämmer i konsekvensensbeskrivningens slutsats om att ett tak
på 700 000 kronor riskerar att färre miljöfordon inom segmentet lätta
lastbilar kommer ut på marknaden. Trafikverket vill särskilt uppmärksamma
att detta kan bli ett problem för de större lätta lastbilarna med behov av
längre räckvidd.
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Utöver pristaket på 700 000 kronor saknar Trafikverket en konsekvensanalys
för hur sänkt bonus påverkar marknaden för lätta lastbilar. I och med att
marknaden för lätta lastbilar inte är lika långt framme som personbilar kan
konsekvenserna se olika ut för de olika segmenten.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Roberto Maiorana.
Fördragande har varit utredningsledare klimat Hanna Eklöf. Samråd har skett
med Linus Karlsson, stf chef enhet Miljö, Marie Hagberg Backlund, chef
avdelning Transportkvalitet, Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde
Planering samt direktör miljö och hälsa Sven Hunhammar. I den slutliga
handläggningen har senior sakkunnig fordon och bränslen Magnus Lindgren
samt sakkunnig klimat Helen Lindblom deltagit.
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