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Förord 
 
Naturvårdsverket fick regeringsuppdraget ”Omhändertagande av övergivna uttjänta 
fordon samt flyttning av fordon i vissa fall” hösten 2014 från dåvarande Miljöde-
partementet. Uppdraget har genomförts i samråd med Transportstyrelsen och  
Trafikverket. 
 
I arbetet med regeringsuppdraget har för Naturvårdsverkets del Elisa Abascal 
Reyes, Elin Andersen, Jennie Hokander, Axel Hullberg, Linda Hellblom,  
Emma Johansson Thulin och Per Magdalinski deltagit, under olika perioder.  
Katrin Nilsson Taylor har varit projektledare. Kjell-Åke Sjödin har representerat 
Transportstyrelsen och Kjell Avergren samt Peter Smeds har representerat  
Trafikverket. 
 
Vi vill rikta ett tack till organisationer och andra berörda som bidragit med syn-
punkter och underlag under arbetets gång. 
 
Uppdraget redovisas i november 2015 till Miljö- och energidepartementet. 
Redovisningen är beslutad av stf. generaldirektör Kerstin Cederlöf,  
Naturvårdsverket, den 26 november 2015. 
 
 

 
 
Kerstin Cederlöf 
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Sammanfattning 
 
Naturvårdsverket har haft i uppdrag att utreda finansieringslösningar för omhänder-
tagande av övergivna, uttjänta fordon och att lämna förslag på en lämplig ersätt-
ningsmodell. I uppdraget har också ingått att konsekvensanalysera en förändring av 
förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, som skulle innebära att fordon kan 
flyttas akut vid risk för skada på miljön. 
 
Det finns idag ingen etablerad statistik över antalet bilar som överges. Däremot 
visar bl.a. Transportstyrelsens statistik att allt fler nya bilar registreras, men att allt 
färre bilar skrotas i förhållande till antalet nyregistreringar. Antalet avställda bilar 
har också ökat kraftigt. Sammantaget finns en påtaglig risk att antalet övergivna, 
uttjänta bilar kommer att öka över tiden. Detta innebär i så fall ökade kostnader för 
kommuner och stat för att ta hand om bilarna och ökad risk för att enskilda fordon 
förorenar vattendrag och vållar skador på djur och natur.   
 
I uppdraget ingår både en del som avser ersättning till stat och kommuner för om-
händertagandet och en del som avser förebyggande åtgärder. Naturvårdsverket har 
på ett tidigt stadium konstaterat att den förebyggande delen i uppdraget minskar det 
framtida behovet av ersättning till stat och kommun. För att skapa en helhetssyn 
kring problemet med övergivna, uttjänta bilar har vi därför valt att söka efter en 
sammanhållen finansieringslösning som kan hantera båda dessa delar. 
 
Naturvårdsverket bedömer att en producentfinansierad lösning kan öka incitamen-
ten för producenterna att styra mot ökad resurseffektivitet och återvinning inom 
bilindustrin. Vi föreslår därför att en producentfinansierad fond inrättas. Samman-
taget visar analysen av olika ersättningsmodeller att den producentfinansierade 
lösningen är samhällsekonomiskt mest lönsam. Med producent avses i samman-
hanget den som yrkesmässigt tillverkar eller yrkesmässigt för in bilar till Sverige. 
 
Fonden består av två delar. Ena delen finansierar en ersättning till kommuner och 
till staten (Trafikverket och Polisen) för omhändertagandet av övergivna uttjänta 
bilar. Producenterna betalar in en årlig avgift till fonden, som i denna del uppgår 
till 60 milj. kr/år. Den andra delen av fonden finansierar åtgärder som förebygger 
att uttjänta bilar överges. Den förebyggande delen av fonden ska möjliggöra för 
olika aktörer att vidta olika typer av åtgärder, främst insatser riktade till bilägare. 
Åtgärderna ska underlätta för bilägare att följa regelverket för skrotning och kan 
t.ex. innehålla ett erbjudande om kostnadsfri hämtning av bilar som är skrotnings-
färdiga. Producenternas avgift till denna del av fonden föreslås bli 70 milj. kr/år.  
 
I utformningen av den förebyggande delen måste hänsyn tas till EU:s statsstödsreg-
ler. Naturvårdsverket har övervägt olika konstruktioner, bl.a. utbetalning av bidrag 
till förebyggande åtgärder, att branschen själv får full rådighet över förvaltning av 
medel för förebyggande åtgärder samt ett upphandlingsliknande förfarande där 
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aktörer lämnar anbud på att utföra tjänster. Naturvårdsverket konstaterar dock att 
det finns ett fortsatt utredningsbehov kring statsstödsregler och undantagsregler 
från dessa, men att detta ligger utanför myndighetens kompetensområde som mil-
jömyndighet. Vi rekommenderar att myndighet med konkurrensrättslig kompetens 
får utreda frågan ytterligare som grund för utformningen av den förebyggande 
delen av fonden.  Naturvårdsverket betonar att en helhetslösning med både före-
byggande arbete och ersättning till stat och kommun är nödvändig för att minska 
problemet med övergivna uttjänta bilar. 
 
Naturvårdsverket föreslår att Transportstyrelsen blir huvudman för fonden i delen 
som avser ersättning till stat och kommun. 
 
I redovisningen diskuteras olika alternativ till finansieringslösningar och översikt-
liga konsekvenser. En närmare jämförelse görs mellan fondlösningen och en icke-
producentfinansierad lösning, baserad på en ändrad utformning av vägtrafikregis-
teravgiften. Möjligheten att införa en generell premie riktad till bilägare som läm-
nar in sin bil till skrotning tas också upp, men Naturvårdsverket bedömer inte detta 
som samhällsekonomiskt lämpligt. En generell premie skulle bli dyr att finansiera 
och merparten bilar lämnas redan idag till skrotning på ett korrekt sätt utan att en 
premie finns. Naturvårdsverket bedömer därför att det är lämpligare med riktade, 
förebyggande åtgärder inom ramen för systemet med en producentfinansierad fond.  
 
De finansieringslösningar som diskuteras inom regeringsuppdraget avgränsar sig 
till att omfatta ”personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kg 
och som inte är försedd med medar eller band”. När det gäller ändringen i förord-
ningen om flyttning av fordon i vissa fall tillämpas den vidare definitionen av for-
don ”anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande 
och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor”. 
 
Flyttning av fordon i vissa fall och förslag i tidigare utredning 
I redovisningen av ett tidigare regeringsuppdrag, ”Uttjänta bilar och miljön”, 2011, 
presenterades förslaget om att införa en ny flyttgrund i förordningen om flyttning 
av fordon i vissa fall som innebar att ett fordon ska få flyttas akut om det utgör en 
risk för miljöskada. Naturvårdsverket har nu konsekvensanalyserat förslaget och 
föreslår att en ny flyttgrund införs. En juridiskt lämpligare formulering av flytt-
grunden är att fordon ska få flyttas om det innebär risk för skada på växt- och djur-
liv eller annan skada på naturmiljön. 
  
Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen påminner också om några 
ytterligare förslag i redovisningen ”Uttjänta bilar och miljön”.  
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Förslagen innebär: 
  
– att uppställningstiden förkortas för omhändertagna fordon med begränsat värde, 
som inte klassas som fordonsvrak. Uppställningstiden föreslås bli sex veckor för 
fordon med ett värde under hälften av prisbasbeloppet. 
  
– att registrerad fordonsägare istället för civilrättslig ägare blir direkt betalningsan-
svarig enligt flyttlagstiftningen. 
 
– att möjligheterna till interkommunalt samarbete kring beslut enligt flyttlagstift-
ningen utökas.  
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1 Inledning 
 
1.1 Regeringsuppdraget 
Naturvårdsverket fick regeringsuppdraget ”Omhändertagande av övergivna uttjänta 
fordon samt flyttning av fordon i vissa fall” från dåvarande Miljödepartementet. 
Uppdraget inkom till Naturvårdsverket i september 2014. 
 
Uppdraget lyder: 
”Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utreda hur kommuner och staten (Tra-
fikverket och Polisen) kan ersättas för sitt omhändertagande av övergivna uttjänta 
fordon där ägare inte går att finna. I uppdraget ingår även att undersöka hur ett 
producentfinansierat system för ersättning till en bilägare vid inlämning av en ut-
tjänt bil till en auktoriserad bilskrotare skulle kunna utformas för att minska dump-
ning och illegal skrotning av bilar. Samtliga förslag på ersättningsmodeller ska 
konsekvensutredas och förslag ska därefter lämnas på den ersättningsmodell som 
bedöms vara lämplig att genomföra tillsammans med de författningsändringar som 
krävs för genomförandet. 
 
Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att även utreda konsekvenserna av en 
förändring i förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, så att fordon 
kan få förflyttas akut vid risk för miljöskada. 
Båda uppdrag ska ske i samråd med Trafikverket och Transportstyrelsen och efter 
dialog med relevanta aktörer. Naturvårdsverket ska under uppdragstiden ha en 
regelbunden dialog med Miljödepartementet i fråga om uppdragets inriktning och 
om hur arbetet fortlöper. 
Uppdragen ska redovisas till regeringen senast den 27 november 2015.” 
 
I dialog med Miljödepartementet konstaterades att finansieringslösningar för er-
sättningar till kommuner borde täcka också de fall där bilägare faktiskt går att 
finna, men där det av olika skäl inte går att få ersättning för omhändertagandet. 
 
1.1.1.1 AVGRÄNSNING AV UPPDRAGET 
Uppdraget hanterar i huvudsak finansieringslösningar för omhändertagande av 
övergivna, uttjänta bilar. I den ursprungliga formuleringen av regeringsuppdraget 
används termen fordon. Termen ”fordon” innefattar dock en rad andra objekt än de 
uttjänta, övergivna bilar som uppdraget ska syfta till att motverka, och som inte 
täcks av befintligt producentansvar. Huvuddelen av miljöproblemet bedöms också 
utgöras av övergivna, uttjänta bilar. Uppdraget har när det gäller finansieringsför-
slagen därför avgränsats till att handla om de fordon som definieras som ”bil” i 2 §, 
Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar, dvs. personbil, buss eller 
lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kg och som inte är försedd med medar 
eller band.  
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Uppdraget avser också en konsekvensanalys av en av Naturvårdsverket tidigare 
föreslagen ändring i förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall så att 
fordon ska kunna flyttas akut vid risk för miljöskada. I denna del avser uppdraget 
samtliga de fordon som omfattas av definitionen i lag (1982:29) om flyttning av 
fordon i vissa fall 1 § p 1. 
 
I regeringsuppdragets urspungliga formulering ingick att utreda finansieringslös-
ningar för övergivna uttjänta fordon där ägare inte går att finna. Av kontakter med 
berörda aktörer inom området och tidigare utredningar framgår att det största pro-
blemet inte är att ägaren inte går att identifiera, utan att bilägaren av olika skäl inte 
ersätter kommunens kostnad, exempelvis på grund av brist på ekonomiska medel. 
Utredningen inkluderar därför också aspekten utebliven betalning från bilägare i 
sina resonemang. 
 
1.1.1.2 TOLKNING AV UPPDRAGET 
I uppdraget ingår både en del som avser ersättning till stat och kommuner och en 
del som avser förebyggande åtgärder. Naturvårdsverket har på ett tidigt stadium 
konstaterat att den förebyggande delen i uppdraget minskar det framtida behovet av 
ersättning till stat och kommun. För att skapa en helhetssyn kring problemet med 
övergivna uttjänta bilar vi därför valt att söka efter en sammanhållen finansierings-
lösning som kan hantera båda dessa delar. 
 
1.2  Genomförande av uppdraget 
 Regeringsuppdragets olika delar, dvs. gällande ersättning till bilägare respektive 
stat och kommun samt konsekvensanalys av förordning om flyttning av fordon i 
vissa fall, ska genomföras i samråd med Trafikverket och Transportstyrelsen och 
efter dialog med relevanta aktörer.  
 
Löpande avstämning har skett med i Trafikverket och Transportstyrelsen. Andra 
möten och telefonkontakter har genomförts med bl.a. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR), Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF), Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), BIL Sweden, Sveriges Bilåtervin-
nares Riksförbund (SBR) och Stena Recycling. Skriftliga frågor har ställts till bl.a. 
Polisen, SKL och HSR.  
 
Dialog med aktörer har också skett genom ett dialogmöte i mars 2015, med delta-
gande av bl.a. biltillverkare, bilimportörer, bilåtervinnare, försäkringsbranschen, 
kommuner, länsstyrelse och intresseorganisationer. Regeringsuppdraget har också 
tagits upp vid bl.a. möte för NMG-nätverket (Nationell samrådsgrupp för bilåter-
vinning), som BIL Sweden och Naturvårdsverket håller i. Skriftliga synpunkter har 
inkommit från bl.a. LRF, BIL Sweden, Stena, SKL, SBR, BilRetur och HSR under 
arbetets gång. 
  
Avstämning har skett med Miljödepartementet under uppdragstiden. 
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1.3 Introduktion till problemet 
1.3.1 Varför är övergivna bilar och illegal skrotning ett problem? 
Regeringsuppdragets resultat ska bidra till att minska antalet bilar som överges 
samt illegal skrotning av bilar. Resultaten ska också bidra till att kommunernas och 
statens kostnader minskar för att ta om hand övergivna uttjänta bilar. 
 
1.3.1.1 ÖVERGIVNA BILAR  
Bilar som hittas övergivna i naturen, längs vägar och i stadsmiljöer utgör ett åter-
kommande problem. Övergivna fordon kan läcka förorenande ämnen till vatten och 
mark. De kan också innebära skaderisk för människor och djur genom glaskross, 
vassa plåtkanter m.m. Fordon som överges längs trafikerade vägar kan utgöra tra-
fikfaror. Övergivna fordon bidrar enligt mångas uppfattning till en ”förfulning” av 
miljön, som bidrar till att platser upplevs som otrygga och försummade. Ägarna till 
de övergivna fordonen kan ofta spåras, men det är sällan kommuner och stat får 
ersättning för de kostnader som omhändertagandet av fordonen medför. För mar-
kägare som får fordon dumpade på sin mark innebär nuvarande reglering en belast-
ning då hen ansvarar för eftersökning av fordonsägaren. Om denne inte kan hittas 
innebär det också att flyttningen kan dra ut på tiden. Under denna tid kan t.ex. ett 
oljeläckage eller liknande leda till skador på mark och vatten. 
 
1.3.1.2 ILLEGAL SKROTNING 
Illegala bilskrotar lever inte upp till de miljökrav som en auktoriserad bilskrotare 
måste följa, vilket medför ökad risk för förorening av miljön vid skrotningen, bris-
tande materialåtervinning etc. Seriösa aktörer1 missgynnas i konkurrensen från 
illegala aktörer. Den illegala skrotningen av bilar bidrar med inte oväsentlig mängd 
till illegal export av farligt avfall. I mottagarländerna ökar risken för miljö- och 
hälsoproblem, eftersom hanteringen vid skrotning och återvinning där ofta inte 
lever upp till de krav som ställs i t.ex. den svenska lagstiftningen. 
 
1.3.2 Tidigare regeringsuppdrag och utredningar 
Naturvårdsverket har tidigare haft i uppdrag att utreda hur omhändertagandet av 
uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken. I uppdraget ingick att lämna förslag 
inklusive författningsförslag till förändringar av det befintliga systemet. Uppdraget 
redovisades i rapporten ”Uttjänta bilar och miljön” i juni 2011. Naturvårdsverket 
beskriver i sin rapport bl.a. att bilskrotningen i Sverige har en varierande kvalitet 
och att illegal export av uttjänta bilar förekommer. Rapporten innehåller vissa eko-
nomiska förslag gällande uttjänta fordon, men dessa är kortfattat beskrivna  
gällande innehåll och konsekvenser. Miljödepartementet remitterade rapporten 
(remissammanställning daterad 2011-11-15, M2011/2459/Ke). Miljödepartementet 

                                                   
1 SBR:s beskrivning av seriösa bilåtervinnare inkluderar bl.a. att bilåtervinnaren utöver auktorisation  är 

miljö- och kvalitetscertifierad enligt tredje partsprincipen, har utrustning och tillstånd för AC-tömning, 
airbagshantering m.m. 
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har bedömt att det krävs ytterligare utredning, nu med fokus på finansieringslös-
ningar. 
 
Innan dess fick Vägverkets i 2007 års regleringsbrev uppdraget att i samråd med 
Naturvårdsverket utreda en långsiktig lösning för transporter av uttjänta övergivna 
bilar, vilket besvarades 2008-02-20, i rapporten ”Kostnader för transporter av ut-
tjänta bilar till bilskrotar – redovisning av regeringsuppdrag” (TR10 2007:23325). 
Näringsdepartementet remitterade rapporten (remissammanställning daterad 2008-
08-15, N2008/1960/TR), men gick inte vidare med dess förslag. 
 
Trafikutskottet redovisade 2007 i rapporten 2006/07: RFR3” Trafikutskottets upp-
följning av flyttning av fordon” en uppföljning av det sedan 2004 gällande regelsy-
stemet för flyttning av fordon. 
 
Dessförinnan utredde Statskontoret bl.a. olika finansieringsalternativ för den fram-
tida insamlingen och återvinningen av bilar, redovisat i rapporten Bilskrotningens 
framtida finansiering (2004:26). I huvudsak följde regeringen Statskontorets för-
slag, bl.a. genom att den statliga Bilskrotningsfonden senare avvecklades samtidigt 
som producentansvaret utsträcktes till att omfatta samtliga bilar på marknaden. 
 
1.3.3 Definitioner 
I redovisningen av regeringsuppdraget används olika begrepp och termer, varav de 
flesta finns definierade inom dagens lagstiftning. Nedan listar vi de olika definit-
ioner och beskrivningar som vi använder inom uppdraget. Observera att det kan 
finnas andra definitioner av termerna enligt annan lagstiftning. Exempelvis har 
termen bil en vidare definition enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner än 
den vi använder och som följer av 2 §, Förordning (2007:185) om producentansvar 
för bilar. För begrepp som inte finns definierade i lag ges nedan en beskrivning av 
hur de används inom ramen för denna redovisning. 
 
 
Term Definition eller beskrivning Källa 
Avfall Med avfall avses varje föremål eller 

ämne som innehavaren gör sig av 
med eller avser eller är skyldig att 
göra sig av med. 

15 kap 1 § miljöbalken 

Bil Personbil, buss eller lastbil vars total-
vikt inte överstiger 3 500 kg och som 
inte är försedd med medar eller band 

2 §, Förordning 
(2007:185) om produ-
centansvar för bilar  

Bilägare Bilägare är bilens civilrättsliga ägare 
om inte det anges att den som är regi-
strerad som ägare i vägtrafikregistret 
anses vara ägare. Den civilrättsliga 
ägaren är den som innehar bil genom 
köp, byte, gåva eller andra liknande 
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lagliga civilrättsliga dispositioner. 
Flytt av natur-
vårdsskäl 

Vid risk för skada på växt- och djurliv 
eller annan skada på naturmiljön 

Lag (1982:129) om flytt 
av fordon i vissa fall 

Fordon Varje anordning som är eller har varit 
försedd med hjul, band, medar eller 
liknande och som inrättats huvudsak-
ligen för färd på marken på annat sätt 
än på skenor 

1 § 1 p, Lag (1982:129) 
om flyttning av fordon i 
vissa fall 
 
 

Fordonsvrak Fordon som med hänsyn till sitt skick, 
den tid under vilken det har stått på 
samma plats eller andra omständig-
heter måste anses övergivet och som 
uppenbarligen har ringa eller inget 
värde. 

1 §3 p, Lag (1982:129) 
om flyttning av fordon i 
vissa fall 

Illegal  
skrotning 

Yrkesmässig bilskrotningsverksamhet 
som inte uppfyller kraven på legal 
skrotning, se nedan.   

 

Legal  
skrotning 

Skrotning hos auktoriserad bilskrot-
ningsverksamhet som bedrivs i enlig-
het med anmälan till kommunen och 
auktorisation meddelad av länsstyrel-
sen. 

3-7 § Bilskrotningsför-
ordning (2007:186), och 
29 kap 12 § miljöpröv-
ningsförordning 
(2013:251) 

Olaglig grän-
söverskri-
dande 
transport
  
  
 

T.ex. transporter: 
 – av anmälningspliktigt avfall, som 
inte har anmälts till och godkänts av 
behöriga myndigheter eller inte god-
känts  
– som bryter mot exportförbudet för 
bortskaffande. Det kan vara att avfal-
lets sänts utanför EU, men bortskaf-
fande får bara ske inom EU och till 
EFTA-länder 
– som bryter mot exportförbudet av 
avfall för återvinning på olika sätt 

Artikel 2.35,  
EG-förordningen 
1013/2006 om transport 
av avfall 
Naturvårdsverkets väg-
ledning på 
www.naturvardsverket.se 

Producent
  
  

Med producent avses den som yrkes-
mässigt i Sverige tillverkar eller yr-
kesmässigt till Sverige för in bilar. 

2 b § Förordning 
(2007:185) om produ-
centansvar för bilar 

Registrerat 
fordon 

Ett fordon som är upptaget i vägtra-
fikregistret. 

2 § Förordning 
(2001:651) om vägtra-
fikdefinitioner 

Uttjänt bil En personbil, buss eller lastbil vars 
totalvikt inte överstiger 3 500 kg, som 
inte är försedd med medar eller band 
och som är avfall. 

 2§, Förordning 
(2007:185) om produ-
centansvar för bilar 
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Övergiven 
uttjänt bil 

En uttjänt bil som med hänsyn till sitt 
skick, den tid under vilken den har 
stått på samma plats eller andra om-
ständigheter måste anses övergivet.  

 

 
 
1.3.3.1 BILAR SOM OMFATTAS AV ERSÄTTNINGEN TILL STAT OCH KOMMUN 
När vi i redovisningen anger att ersättning för omhändertagande av övergivna, 
uttjänta bilar utgår till stat och kommun avser vi 
 

 bil som direkt på plats kunnat klassas som ett fordonsvrak och därefter 
bärgats till auktoriserad skrotning, 

 bil som efter flyttning och uppställning på uppställningsplats sedan  
o klassats som fordonsvrak, eller 
o inte hämtats ut efter lagstadgad tid och sedan kunnat bedömas som 

uttjänt bil, och därefter skickats till auktoriserad skrotning 
 
I den utsträckning det är möjligt bör man för att minska kostnader, extra transpor-
ter, administration m.m. sträva efter att göra denna typ av klassning/bedömning 
direkt på platsen där bilen påträffas, så att dessa bilar inte behöver passera en upp-
ställningsplats innan skrotning i fler fall än vad som är nödvändigt.  
 
Ersättning till stat och kommun är inte aktuellt i de fall där 

 bilen efter flyttning och uppställning sedan hämtas och löses ut av sin 
ägare, eller 

 bilen efter flyttning och uppställning inte hämtats ut efter lagstadgad tid, 
men bedömts ha sådant värde och skick att den kunnat säljas vidare av stat 
eller kommun.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel redovisas bakgrundsinformation, gällande lagstiftning med mera som 
har bäring på finansieringslösningarnas utformning. 
 
2.1 Lagstiftning 
2.1.1 EU-lagstiftning om hantering av uttjänta bilar – ELV-direktivet 
Hanteringen av uttjänta bilar regleras av en EU-gemensam lagstiftning, Europa-
parlamentets och Rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om ut-
tjänta fordon (nedan benämnt ELV-direktivet).  
 
ELV-direktivet och det s.k. ramdirektivet för avfall Europa-parlamentets och Rå-
dets direktiv 2008/98/EG av den 19 november gäller parallellt. Direktiv är inte 
direkt gällande i de olika medlemsstaterna utan medlemsstaterna är skyldiga att 
implementera direktivens bestämmelser i sin egen lagstiftning. Direktiven ger i 
vissa fall valmöjligheter för hur vissa saker ska utformas och i vissa fall är de ut-
formade så att minimalt handlingsutrymme återstår för medlemsstaterna.  
 
ELV-direktivets huvudsakliga syfte är att förebygga uppkomsten av avfall från 
fordon. Direktivet syftar till att uppnå ökad återanvändning, materialåtervinning 
och andra former av återvinning av uttjänta fordon och deras komponenter för att 
minska bortskaffandet av avfall. ELV-direktivet innehåller återvinningsmål, se 
vidare avsnitt 2.2.2. Ett ytterligare syfte är förbättrade miljöprestationer från alla de 
ekonomiska aktörer som berörs under fordonets livstid, särskilt från operatörer som 
direkt har att göra med behandling av uttjänta bilar. Direktivets krav får till följd att 
fordon ska tillverkas på ett sätt som gör att de går att återvinna. En minskning av 
användning och bortskaffande av farliga ämnen eftersträvas generellt och vissa 
särskilt miljöfarliga ämnen som bly och kadmium förbjuds i fordon. Med fordon 
avses i direktivet bilar med en totalvikt som inte överstiger 3500 kg samt trehjuliga 
motorfordon med undantag för trehjuliga motorcyklar.  
 
ELV-direktivet definierar och beskriver ekonomiska aktörer och lägger ansvar på 
dessa. ELV-direktivet ställer upp krav på att de ekonomiska aktörerna ska rappor-
tera resultat över återvinningen. Krav uppställs också på att de relevanta ekono-
miska aktörerna ska offentliggöra information om konstruktion av fordon och 
komponenter med avseende på möjligheter till återvinning och materialåtervinning 
samt andra förhållanden av betydelse för återanvändningen, materialåtervinningen 
och för återvinningen relevanta omständigheter. Även krav på att vissa uppgifter 
ska göras tillgängliga för tänkbara fordonsköpare och vilka uppgifter som ska fin-
nas i marknadsföring av fordon återfinns i direktivet. 
 
ELV-direktivet ålägger också medlemsstaterna att inrätta och hålla system för  
insamling, behandling och återvinning av uttjänta fordon. Krav uppställs vidare för 
att försäkra att de ekonomiska aktörerna ska finansiera i vart fall större delen av 
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kostnaderna samt att det även ska vara möjligt att avhända sig bilar med inget eller 
negativa marknadsvärden utan kostnad för ägaren och eller den sista innehavaren. 
 
2.1.2 Gällande svensk lagstiftning kring uttjänta bilar 
Sedan den 1 juni 2007 är producentansvaret i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon fullt ut 
genomfört i svensk rätt. Före det gällde först bilskrotningslagen från 1975 SFS 
(1975:343) och sedan ett begränsat producentansvar från 1998 SFS (1997:788). 
 
I svensk lag har ELV-direktivet implementerats framförallt genom förordningen 
(2007:185) om producentansvar för bilar, och genom bilskrotningsförordningen 
(2007:186). I förordningen om producentansvar för bilar regleras bl.a. insamlings-
systemet, mottagningsställen, rapporteringskrav och skyldigheter att ta hand om 
uttjänta bilar. Bilskrotningsförordningen reglerar kraven på bilskrotningsanlägg-
ningar, auktorisation, vad som ska demonteras, redovisning m.m. Flera beslut från 
EU-kommissionen reglerar bland annat minimikrav för skrotningsintyg, hur med-
lemsstaterna ska beräkna och rapportera återvinningsmålen samt ändringar av an-
nex II i ELV-direktivet (undantagen från förbuden mot bly, kvicksilver, kadmium 
och sexvärt krom). 
 
Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar implementerar ELV-
direktivets förbud mot användning av bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom 
(undantag anges i bilaga II till ELV-direktivet). 
 
Reglerna för flyttning av uttjänta bilar och andra fordon regleras i lagen (1982:129) 
LFF respektive förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, FFF. 
 
2.2 Producentansvar 
2.2.1 Producentansvar som styrmedel 
Genom ett producentansvar ges producenterna ett ekonomiskt och/eller fysiskt 
ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Det finns två relaterade 
syften med att införa producentansvar. Det första är att ansvaret och kostnaden för 
omhändertagande av avfallet, helt eller delvis, förflyttas från kommuner och skat-
tebetalare till producenter. Det andra är att ge incitament till producenter att inklu-
dera miljöaspekter redan i designen av produkter. Genom att producenterna får 
ansvar för hanteringen av uttjänta produkter ges en signal till dem att minska den 
miljöpåverkan som hanteringen av de uttjänta produkterna ger upphov till. Produ-
centerna får därmed incitament att designa produkterna så att produkterna har 
mindre negativ miljöpåverkan när de blir avfall, att mindre avfall uppstår samt att 
det avfall som uppstår kan tas om på ett effektivt och säkert sätt. Genom att ta hän-
syn till avfallshanteringen redan vid designen av produkterna kan även producen-
ternas kostnader för avfallshantering reduceras. Producenterna ges även incitament 
att utveckla återvinningen av avfallet så att det kan bli en resurs som utgör ett kon-
kurrenskraftigt alternativ till jungfruliga råvaror.  



 

 18

 
Ett producentansvar förväntas leda till att mängden avfall minskar samtidigt som 
de produkter som tillverkas blir mer resurssnåla och fria från miljöskadliga ämnen 
samt lättare att materialåtervinna eller återanvända. Producentansvar som styrme-
del bidrar på så sätt till att nå direkta mål om återanvändning eller återvin-
ning/materialåtervinning samt i det stora hela minskad miljöpåverkan och minskad 
resursförbrukning. Producentansvar ses som ett viktigt stöd i implementeringen av 
EU:s avfallshierarki som syftar till att öka förebyggandet, återanvändningen och 
återvinningen av avfall. 
 
Möjligheten att återanvända och/eller återvinna produkter eller delar av dessa styrs 
i stor utsträckning av tillverkningen samt vilka material och produkter som används 
där. För att minska avfallsmängderna och öka återvinning och återanvändning är 
det därför nödvändigt att incitamenten ges till producenterna och inte till konsu-
menterna eftersom det endast är producenterna som kan överblicka och påverka 
tillverkningsprocessen ur ett livscykelperspektiv. Istället för att som många andra 
styrmedel riktas mot specifika punkter i produktkedjan, förväntas producentansvar 
medföra att miljöaspekter beaktas i hela kedjan och på så sätt bidrar till ett krets-
loppsanpassat samhälle där avfall i form av uttjänta produkter betraktas som en 
resurs.  
 
Att producenterna får ett ekonomiskt ansvar för hanteringen av uttjänta produkter 
medför att kostnaderna för detta ingår i kostnaden för produkten. Detta medför att 
produkten får ett pris som i större utsträckning är ett pris där miljökostnaden är 
medräknad och konsumenten betalar därmed i större utsträckning produktens fulla 
kostnad.  
 
Producentansvaret bygger på grundprincipen om att förorenaren ska betala (pollu-
ters pay principle, PPP) för de miljöskador som uppstår till följd av en produkt eller 
en handling. Genom producentansvaret har definitionen av förorenare vidgats  
från att tidigare syfta på den som direkt orsakade miljöskadan (i många fall konsu-
menten) avses inom producentansvaret förorenaren vara den eller de aktörer som 
spelar en avgörande roll för om negativ miljöpåverkan kan undvikas, till exempel 
genom eco-design.  
 
Vilket ansvar för hanteringen av uttjänta bilar som bilproducenter i Sverige har 
idag baserar sig på den svenska implementeringen av ELV-direktivet. 
 
2.2.2 Producentansvar för bilar i Sverige 
Producentansvaret omfattar bilar med en totalvikt som inte överstiger 3500 kg. 
Allmänt uttryckt är producentansvaret ett ekonomiskt ansvar för skrotning och 
återvinning som syftar till att förbygga uppkomsten av avfall genom att utformning 
och framställningen av bilar ändras, och att det avfall som ändå uppstår (uttjänta 
bilar) ska vara återvinningsbart eller att komponenter av avfallet ska vara återan-
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vändningsbara. Genom att ta hänsyn till bilens hela livscykel kan bättre och mer 
miljöanpassade kretslopp utvecklas.  
 
Yrkesmässiga tillverkare och importörer av bilar (producenter) ska enligt förord-
ningen (2007:185) om producentansvar för bilar se till att det finns lämpliga mott-
aningssystem samt ta emot uttjänta bilar för skrotning, som huvudregel utan att 
begära ersättning för detta. 
 
Återvinningsmålet i ELV-direktivet innebär att fr.o.m. år 2015 ska minst 95 % av 
bilens vikt återanvändas eller återvinnas, varav minst 85 % av bilens vikt återan-
vänds eller materialåteranvänds. 
 
2.3 Tidigare svenskt finansieringssystem för 

ersättning till bilägare 
2.3.1 Vägverkets bilskrotningsfond 
Innan producentansvaret för bilar infördes fullt ut år 2007 ansvarade dåvarande 
Vägverket för en bilskrotningsfond, vilken avvecklades under en period med start 
den 1 juni 2007 och till dess att fondens medel utbetalats. 
 
Till fonden inbetalades dessförinnan en skrotningsavgift för alla nyregistrerade 
personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Storleken på avgiften har varierat över 
tiden, år 2006 var den t.ex. 700 kr för en nyregistrerad bil och 1500 kr för en priva-
timporterad bil. Ur fonden utbetalades dels skrotningspremier i samband med avre-
gistrering av fordon (skrotningsersättning) och dels medel för kommunala skrot-
bilskampanjer (skrotningsbidrag). När bilen lämnades in till en bildemonterare fick 
bilägaren detta år en premie på 700 till 1700 kr beroende på hur gammal bilen var. 
Bildemonterare tog dock ofta ut en mottagningsavgift av varierande storlek som 
ibland överskred vad sista ägaren fick från fonden. Detta ledde till att skrotningen i 
slutändan ofta inte blev kostnadsfri. 
 
Strax innan tidpunkten för att skrotningspremien skulle tas bort och att producent-
ansvaret fullt ut skulle införas ökades skrotningspremien avsevärt i samband med 
skrotning av fordonet. Det innebar att 2006 och 2007 var antalet avregistrerade 
fordon med stöd av skrotningsintyg relativt högt (2006 = 286 732 och 2007 = 228 
613). 2008 minskade antal avregistrerade fordon med stöd av skrotningsintyg till 
150 604. 2009 minskade antalet ytterligare för att sedan återhämtas något till 2010. 
Därefter har antalet skrotade fordon varit relativt konstant på cirka 185 000 fordon 
per år. 
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2.4 Finansieringslösningar i andra länder 
2.4.1 Jämförande studier av finansieringslösningar i olika länder 
Naturvårdsverket har genomfört en litteraturstudie avseende främst system för 
skrotningspremier för uttjänta fordon, samt system för att bistå stat och kommuner 
i insamlandet av övergivna uttjänta fordon. Sökning i databaserna Web of Science, 
Google Scholar, Review of Environmental Economics and Policy och Oxford 
Journals har genomförts. Få jämförande studier mellan länder, eller analyser och 
beskrivningar av enskilda länders system tillgängliga på engelska har påträffats. 
Den franska Miljö- och energimyndigheten (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), ADEME, publicerade dock i april 2010 en översyn av ett 
antal EU-länders system för omhändertagande av uttjänta fordon: Översyn av för-
valtningen av insamling och återvinning av uttjänta fordon i ett antal EU-länder 
(L’Étude de la gestion de la filière de collecte et de valorisation des véhicules hors 
d’usages dans certains pays de l’UE (ADEME, 2010).  Denna rapport utgjorde 
underlag för analysen av premiesystem gällande uttjänta fordon i Europeiska 
kommissionens rapport från 2014: Ex-post evaluation of certain waste stream 
Directives. Den franska rapporten har utgjort det huvudsakliga underlaget för 
sammanfattningen för ett urval länder som finns i ett separat pm kopplat till denna 
skrivelse 2. Ett par exempel ur pm:et samt från närområdet finns i bilaga 3. 
 
 

                                                   
2 Litteraturstudie med avseende på skrotningspremier för uttjänta fordon samt system för att bistå stat 

och kommuner i omhändertagandet av övergivna uttjänta fordon. Naturvårdsverket, Kristina Tysk, 
2015-06-18. 



 

 21

3 Aktörsanalys 
3.1 Berörda aktörer 
3.1.1 Ekonomiska aktörer vid bilåtervinning 
I ELV-direktivet definieras och beskrivs ekonomiska aktörer och ansvar läggs på 
dessa. Enligt den svenska förordningen (2007:185) om producentansvar, 2 a § 
avses med ekonomisk aktör den som: 
1. tillverkar eller distribuerar bilar eller bilars komponenter och material, 
2. försäkrar bilar, eller 
3. samlar in, demonterar, fragmenterar, återvinner, materialåtervinner eller på annat 
sätt behandlar uttjänta bilar eller bilars komponenter och material. 
 
Huvudansvaret i den svenska lagstiftningen ligger på producenterna. För ett utökat 
ansvar gentemot de olika ekonomiska aktörerna mer i enlighet med ELV-direktivet 
föreslogs ett antal ändringar i NVs tidigare regeringsuppdrag 20113. I utredningen 
nämndes dock samtidigt att även om en förändring skulle ske med ett mer utökat 
ansvar från producenter till ekonomiska aktörer i den svenska lagstiftningen, så 
betyder inte det att ansvaret per automatik skulle fördelas på samtliga ekonomiska 
aktörer. ELV-direktivet talar nämligen om ”de relevanta ekonomiska aktörerna”. 
För exempelvis kravet på att det är de ekonomiska aktörerna som ska upprätta ett 
insamlingssystem för uttjänta bilar, finns samtidigt ett krav på att det ska vara kost-
nadsfritt för den siste ägaren och att det är producenterna som ska stå för alla kost-
nader för genomförandet av åtgärden. I praktiken innebär det alltså ändå att det 
största ekonomiska ansvaret vilar på producenterna.  
Att flera ekonomiska aktörer är och fortsatt ska vara inblandade på olika sätt för att 
bidra till att det insamlingssystem som finns är optimalt och fungerar på bästa sätt 
är dock en rimlig utgångspunkt.  
 
Det är alltså ett antal olika aktörer som berörs vid hantering och återvinning av 
uttjänta bilar. Av dessa utgör producenterna, bildemonterarna och fragmenterings-
företagen huvudaktörerna. 
 
3.1.2 Insamling och återvinning av bilar 
I figur 1 visas en systembild över de aktörer som i huvudsak är involverade i åter-
vinning av övergivna, uttjänta bilar. Dessutom framgår hur materialflöden och 
monetära flöden går mellan aktörerna vid återvinningen, vilket delvis beskriver 
incitamenten mellan aktörerna. 
 

                                                   
3 Naturvårdsverket, Uttjänta bilar och miljön, 2011, kap. 12. 
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Figur 1. Systembild över återvinning av uttjänta bilar 
Källa: IVL, Rapport B2:068, bearbetad och beskuren bild. 

 
3.1.3 Producenter 
I systembilden finns inte producenterna med, men genom producentansvaret har de 
en viktig roll för återvinningen av bilar. En bilproducent är den som yrkesmässigt 
tillverkar eller yrkesmässigt för in bilar till Sverige. Företag som inte är registre-
rade importörer och privatpersoner som för in bilar till Sverige omfattas inte av 
förordningen om producentansvar för bilar.  
 
I Producentansvarsutredningen konstaterades att producenterna inte ansvarar för att 
samla in bilar. Fri konkurrens om skrotningsfärdiga bilar ska gälla. Producenten 
ansvarar endast för att ta emot bilar som en bilägare vill lämna in4.  Producentens 
ansvar för den uttjänta bilen blir aktuellt när den lämnas till ett mottagningsställe.  
 
BIL Sweden är branschorganisation för företag som tillverkar och importerar per-
sonbilar, lastbilar och bussar. Organisationens 25 medlemmar står tillsammans för 
cirka 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige.5   
 
Producenterna och BIL Sweden ansvarar för utveckling av nya bilar med avseende 
på återvinningsaspekter och informationsspridning till andra aktörer. BIL Sweden 
rapporterar årligen in till Naturvårdsverket hur mycket som återvinns av de uttjänta 
bilarna i Sverige och beräknar återvinningsgraden.  
 

                                                   
4 SOU 2001:102, Resurs i retur, s. 138.  
5 www.bilsweden.se/om_bil_sweden 150330. 
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Producentansvaret som gäller sedan 1 juni 2007 innebär att producenterna ska se 
till att den sista bilägaren kan lämna sin bil för återvinning utan att betala en mot-
tagningsavgift. Producenterna ska bl.a: 
 – se till att det finns lämpliga mottagningssystem för bilar (4 §) 
– ansvara för att informera om marknadsförda bilars miljöpåverkande egenskaper 
m.m. (8 §) 
– ansvara för att informera om mottagningssystemet m.m. (9 §) 
– ansvara för att informera om bilars farliga komponenter m.m. (10 §).  
 
Producenterna erbjuder genom BilRetur, som är ett samarbete mellan BIL Sweden, 
bildemonterarnas branschorganisation (SBR) och Stena, ett nationellt nätverk av 
mottagningsställen där bilägaren kan lämna in sin uttjänta bil. Nätverket tillgodoser 
att det finns en bilåtervinnare inom 50 km från bilägarens bostadsort eller i den 
egna kommunen. Det finns undantag för vissa glesbygdsområden, där särskilda 
lösningar har ordnats. Södra delen av landet täcks av de bilåtervinnare som ingår i 
nätverket, i norra Sverige finns på vissa håll ett system med hämtning av uttjänta 
bilar och på vissa orter, mottagningsställen. Ett mottagningsställe ska vara anmält 
till Länsstyrelsen samt till kommunen där det är beläget och uppfylla miljöbalkens 
krav på försiktighetsmått. 
 
3.1.3.1 PRODUCENTERNAS KOSTNADER 
När det gäller avgifter/skatter betalar konsumenten moms när en ny bil sätts på 
marknaden men producenterna betalar i dagsläget ingen ELV-avgift. Detta upp-
hörde år 2007 då det utvidgade producentansvaret infördes (se avsnitt 2.1.2).  
 
Kostnaden för BIL Sweden och dess medlemmar för producentansvaret uppskattas 
till 6 430 000 kr årligen6 , vilket i princip är densamma idag som 2010–2011 då 
motsvarande uppskattning var 6 320 000 kr7. I denna kostnad ingår bl.a. kostnader 
för statistikinsamling, sammanställning av återvinningsrapporter, information till 
skrotbilsägare, nybilsköpare, bildemonterare m.fl.  
 
Under 2014 nyregistrerades totalt 345 881 bilar/lätta lastbilar och bussar under 3,5 
ton som ingår i producentansvaret, varav 304 000 utgjordes av personbilar. Pro-
gnosen för nybilsregistreringar är 345 000 personbilar för 2015.8 Kostnaden för 
producentansvaret är fördelad på producenternas marknadsandel av  
nybilsförsäljning. 
Kostnaden jämfört med marknadsandel av nybilsförsäljningen är mycket liten och 
innebär att producenterna inte drabbas ekonomiskt om producentansvaret inte fun-

                                                   
6 Kostnadsposter för producentansvar för bilar i Sverige, BIL Sweden. 
7 NV 2011, Uttjänta bilar och miljön. 
8  Prognosen är att 345 000 personbilar och 45 000 lätta lastbilar kommer att säljas under 2015. 

www.bilsweden.se/publikationer/pressmeddelanden/bil-swedens-nya-prognos-basta-bilaret-nagonsin 
publicerad 150909, hämtad 150914. 
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gerar tillräckligt väl. Producenternas nuvarande kostnader för producentansvaret 
ger dem inget incitament att minska problemet med att uttjänta fordon överges. 
 
3.1.4 Auktoriserade bildemonterare 
För att få bedriva bilskrotningsverksamhet krävs anmälan enligt miljöbalken (29 
kap. 12 § miljötillsynsförordningen) till tillsynsmyndigheten, dvs. kommunen, samt 
auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (2007:186). Anmälan och kommu-
nens beslut i ärendet utgör grund för att få auktorisation.  
 
Auktorisation utfärdas av länsstyrelsen och innebär bl.a. en kontroll av att verk-
samheten har erforderliga tillstånd enligt plan-och bygglagen och miljöbalken, för 
exempelvis upplag, byggnader eller andra anläggningar, samt att de bilar som tas 
emot kommer att omhändertas på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.  
 
Det är alltså inte tillåtet att bedriva bilskrotningsverksamhet utan att ha en auktori-
sation.  Endast auktoriserade bilskrotare har rätt att utfärda de skrotningsintyg som 
behövs för att bilen ska avregistreras i vägtrafikregistret.  
 
I Sverige finns idag ca 340 auktoriserade bildemonterare som totalt under 2014 
skrotade närmare totalt 187 000 bilar9. 
 
De bilar som bilskrotarna tar hand om kan delas in i två kategorier.  

a) s.k. försäkringsbilar, dvs. krockskadade bilar med högt reservsdelsvärde, 
som försäkringsbolagen säljer till bilskrotare 

b) uttjänta fordon, dvs. övriga skrotbilar av varierande kvalitet men som gene-
rellt sett har ringa eller inget reservdelsvärde 
 

Flödet av försäkringsbilar utgjorde år 2011 ca 50 000 av de totalt 184 000 bilar 
som skrotades det året, dvs. ca 27 %. Enligt SBR är antalet inlösta försäkringsbilar 
tämligen lika i nivå år från år. Det kan dock variera mellan demonterare vilken 
inriktning man har på verksamheten, där vissa demonterare till övervägande del 
hanterar försäkringsfall10. Enligt SBR 11 är det ett hundratal bildemonteringsföretag 
som köper in skadade bilar från försäkringsbolag för demontering och återanvänd-
ning av reservdelar. 
 
Bildemonterarnas verksamhet regleras främst av bilskrotningsförordningen 
(2007:186) där krav ställs på vad som ska demonteras. En bil som lämnas för om-
händertagande klassas som farligt avfall. Bildemonteraren tar emot den uttjänta 
bilen och demonterar farligt avfall samt delar som kan materialåtervinnas eller 
energiåtervinnas osv. De bilskrotare som handlar med reservdelar demonterar delar 

                                                   
9 Transportstyrelsens BASKRO statistik över utfärdade skrotningsintyg. 
10  IVL rapport B2068. 
11 http://www.sbrservice.se/ 
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som går att sälja. När bilen är demonterad och tömd kvarstår ett metallchassi. Det 
går till en fragmenteringsanläggning för återvinning av metallerna. 
  
När bilar skrotas är de generellt ca mellan 17 och 18 år gamla. Efterfrågan på re-
servdelar från dessa bilar är liten då de passar till bilar med samma ålder12.   I nya 
bilar minskar andelen reservdelar på grund av den tekniska utvecklingen men en-
ligt SBR kan det även vara så att fler komponenter skulle kunna återanvändas om 
biltillverkaren tydligare följde producentansvarsförordningen (§ 8) om att se till att 
ge information om bilarnas och komponenternas konstruktion med avseende på 
möjligheter till återvinning och materialåtervinning. 
 
För att kunna demontera bilar behöver bilskrotarna information från producenterna. 
Samtidigt har bildemonteraren ett stort ansvar för att leverera tillbaka återvinnings-
information till bilproducenterna för att återvinningsgraden ska kunna beräknas.  
Till demonterarnas hjälp finns ett e-baserat system där producenterna ger informat-
ion för att underlätta demonteringen enligt gällande lagstiftning:  
IDIS (International Dismantling Information System).  
 
3.1.4.1 HUR SER MARKNADEN UT IDAG?  
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) är bildemonterarnas branschorganisat-
ion. Organisationen driver frågor för att utveckla branschen samt arbetar med bil-
industri, motorbransch, försäkringsbolag och återvinningsindustrin för att öka åter-
vinningen och återanvändningen från uttjänta bilar.13  
Alla bildemonterare i producentansvarsnätverket BilRetur har även krav på miljö - 
och kvalitetscertifiering14.  
Tredjepartscertifiering innebär att en oberoende kontroll genomförs årligen av 
verksamheten där certifieringsorganet är ackrediterat av Swedac. Det finns en rad 
olika typer av certifieringar av vilka ISO och EMAS är de vanligaste. SBR har 
även sedan 90-talet en branschanpassad certifiering (tidigare kallad SBR-
certifiering). Certifieringen syftar till att företagen ska ha ett systematiskt och för-
bättringsinriktat arbetssätt för sitt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.  
Fördelarna med certifiering är att en tredje part, ackrediterad av staten eller annat 
organ, gör årliga revisioner som dokumenteras och som tillsynsmyndigheten kan ta 
del av. Som medlem i Bil Retur/SBR erbjuds även förmåner som t.ex. utbildnings-
avtal, juridisk rådgivning och hämtningstjänsten Skrotabilen.se, m.m.15. 
 
År 2013 var 80 st. bildemonteringsföretag (org.nr) aktiva inom BilRetur och 55 st. 
inom SBR som tillsammans stod för en andel på 63 % av de utskrotade bilarna. 

                                                   
12 Statskontoret 2004:26.  Bilskrotningens framtida finansiering. 

13 www.sbrservice.se, 150327. 
14 www.bilretur.se/fordem.html 
15 Partnerfördelar och erbjudanden, BilRetur. 



 

 26

Antalet medlemmar varierar dock och i nuläget (år 2015) är 94 bildemonteringas-
företag aktiva inom BilRetur16 Det finns även ett antal bildemonterare som inte 
ingår i BilRetur eller SBR. År 2013 var dessa övriga auktoriserade demonterare 
206 stycken och tog hand om de resterande 37 % skrotade bilar detta år.17  
Marknaden är öppen i den bemärkelsen att om man uppfyller man kraven om an-
mälan enligt miljöbalken och auktorisation får man bedriva bilskrotningsverksam-
het. Att vara medlem i BilRetur/SBR ger dock fördelar enligt ovan och i praktiken 
blir man mer synlig för bilägaren via detta nätverk.  
 
Storleken på och fördelningen mellan olika demonterare 2014 visas i av figuren 
nedan. Där framgår att de flesta bildemonterare skrotar mellan ca 101-750 bilar per 
år och att det är ett 50-tal större företag som hanterar volymer mellan 1000 till ≥ 
3000 bilar årligen.  
 

 
Figur 2. Utfärdade skrotintyg.  
Källa: Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund 
 
Avståndet till en bilskrotare varierar i olika delar av landet. I glesbygd är antalet 
bilar som skrotas färre än i storstadsregionerna. Bilskrotarna är mindre i glesbygd 
och större i storstadsregioner.   
 
De bilskrotare som följer miljöreglerna har högre kostnader än de som inte gör det. 
Förutom att oseriösa bilskrotare kan orsaka miljöskada, innebär detta att konkur-
rensen mellan bilskrotare försämras. Det ställer krav på att tillsynen av bilskrotare 
fungerar. Brister i tillsynen har tagits upp i tidigare utredningar, bl.a. Naturvårds-
verket 2011.    

                                                   
16 Personlig kommunikation, Stena/SBR, 2015-10-19. 
17 Återvinningsrapport 2013 för uttjänta bilar, BIL Sweden, maj 2015. 
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3.1.4.2 BILDEMONTERARNAS KOSTNADER 
De bildemonterare som ingår i producenternas nätverk får inte ta betalt för kom-
pletta bilar som lämnas in. Bildemonterarna har, utom i fall när kommunen lämnar 
in fordonsvrak, rätt att kräva skälig ersättning för att ta emot en bil om den saknar 
motor, växellåda, katalysator eller andra sådan väsentliga och från ekonomisk syn-
punkt likvärdiga delar.  
 
De auktoriserade bildemonterare som inte har avtal med producenterna är fria att ta 
betalt för att ta emot en bil. Oftast erbjuder dock även dessa bildemonterare biläga-
ren kostnadsfri inlämning av konkurrensskäl. 
 
Initialarbetet för att bli certifierad efter ett visst system är relativt stort och kost-
samt, särskilt för t.ex. ISO handlar det om en kostnad på 25-30 000 kr per revision. 
Därefter förenklas det administrativa arbetet för företaget. Kostnaden för SBR:s 
branschcertifiering är för mindre företag ca 11 000 kr/år och för större företag ca 
15 000 kr/år. I den kostnaden ingår kontroller18.  
 
Uttjänta fordon tar bildemonteraren oftast emot utan att ta betalt. (I vissa fall kan 
bilen köpas för ca 500 kr exkl. transportkostnad, enligt intervjuade bildemonte-
rare19. Delarna som demonteras ger både intäkter och kostnader för demonteraren., 
Ur en sammanställning gjord av SBR20 kan man utläsa att miljöbehandlingen av en 
skrotbil i dagsläget genererar ett ytterst litet överskott på ca 45 kr, en siffra som 
ofta varierar. Motsvarande siffra var 399 kr år 2011 (NV 2011). Skillnaderna beror 
främst på en totalt högre arbetskostnad (orsakad av längre tid för behandling) till-
sammans med ett lägre metallpris.  
 
Uppgifterna om vilka faktiska nettointäkter som ändå uppstår per bil varierar dock. 
Enligt en utvärdering från 2012 om en förändrad demontering och återvinning av 
uttjänta fordon i Sverige 21 anges istället de totala intäkterna till drygt 2200 kr, med 
totala kostnader på drygt 800 kr, dvs. en behållning på ca 1400 kr. I detta ligger en 
medräknad snittintäkt på 200 kr för begagnade delar för skrotbilar vilket SBR inte 
har med i sin uppskattning. Detta ska dock enligt SBR ses som något av ett best 
practice-exempel med optimala processer och antaganden.   
 
Förklaringar tycks annars vara variation i hur man uppger total arbetstid för be-
handlingen (mellan 60-115 min), arbetskostnad per timme (615-695 kr), om intern 
transporttid på anläggningen räknas med eller inte, metallvarupriser, etc.   

                                                   
18 SBR; NV 2011. 
19 IVL rapport B2068, s.19.  
20 Grundmall miljöbehandling externt 2014.02.03, SBR. 
21 IVL rapport B2:068. 
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Enligt SBR är just priserna på material en stor variabel som man menar förändras i 
stort sett från vecka till vecka utifrån tillgång och efterfråga, och råvarumarknaden 
anges under en längre tid bara ha gått nedåt. Bilarna förändras också med nya 
material och konstruktioner vilket kan påverka tidsåtgången för demonteringen.  
 
För s.k. försäkringsfordon eller värdebilar (dvs. försäkringsfall av bilar oftast yngre 
än 10 år med mindre slitna delar) köper demonterararen fordonet av aktuellt försäk-
ringsbolag för i genomsnitt 3500 kr (exklusive transportkostnad på ca 900-1000 
kr). Kärnverksamheten för de demonterare som köper in försäkringsfordon är att 
demontera och sälja vidare de delar för återvinning som det finns en efterfrågan på. 
Intäkterna för dessa delar för återanvändning uppgår i genomsnitt till ca 10 400- 
13 500 kr per fordon, dock med stora variationer beroende på bilmärke och årsmo-
dell (IVL rapport B2068). Den extra arbetstiden det tar att demontera delarna är ca 
7,5 timme. Av den totala försäljningen av begagnade delar går 75 % till verkstäder 
och resterande 25 % till privatpersoner. 
 
3.1.5 Fragmenterare 
Fragmenteraren köper den demonterade och sanerade bilen av bildemonteraren och 
betalar ett kilopris för materialet. Registrering per bil görs inte vid mottagandet. 
Fragmenteringsföretagen betalar omkring 1300 kr per ton vilket i genomsnitt mots-
varar ca 1200 kr per demonterad bil22. Priset sätts kvartalsvis och varierar beroende 
på värdet på framför allt järn och stål på råvarubörsen. 
 
Fragmenterarnas process påverkar i stor utsträckning hur hög den totala återvin-
ningsgraden blir för skrotbilar och även här finns ett stort ansvar att lämna återvin-
ningsinformation till bilproducenterna. Fragmenterarens intäkter kommer från 
metaller som säljs till smältverk. För fluffraktionen och finfraktionen finns det 
ingen betalningsvilja så fragmenteraren betalar för att bli av med dessa. 
  
Idag finns det fyra större företag i Sverige som tar emot uttjänta och demonterade 
bilar; Stena Metall, Skrotfrag, Kuusakoski och HJ Hansen. Av dessa är Stena Me-
tall den största aktören med cirka 70 % av den svenska marknaden23. 
 
3.1.6 Bilägare 
Den sista ägaren av en bil ansvarar för att lämna den för skrotning till en auktorise-
rad bildemonterare. Genom att lämna sin bil till en bildemonterare som ingår i 
producenternas nätverk av mottagningsställen garanteras bilägaren att få lämna sin 
bil utan att betala, förutsatt att bilen är komplett. Bilägarens kostnader för att lämna 
in sin bil består av transportkostnad och tidsåtgång.  
 

                                                   
22 Utvärdering av förändrad demontering och återvinning av uttjänta fordon i Sverige,IVL  B2:068, s.22. 
23 IVL B2:068, s.22. 
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Sedan systemet med skrotningspremie upphörde 2007 har bilägaren inte längre 
något starkt ekonomiskt incitament (utöver eventuellt skrotvärde) att lämna in sin 
uttjänta bil. Vägtrafikregisteravgiften måste dock betalas fram till dess att bilen är 
skrotad (se avsnittet ”Förändrad indrivning av vägtrafikregisteravgift”). Bilägarens 
kostnader för att lämna in sin bil till bilskrotare/mottagningsställe består idag av 
transportkostnad och den tid det tar att dels hitta information om lämplig mottagare 
och dels lämna sin bil. 
 
I vissa delar av landet kan bilägaren få sin bil hämtad genom BilReturs extratjänst 
Skrota bilen som riktar sig till privatpersoner. Bilen hämtas och transporteras till en 
av BilReturs anslutna bildemonterare24. Bilägaren behöver i vissa fall inte betala 
något för tjänsten. Tidsinsatsen för bilägaren minimeras dessutom därigenom. Det 
är upp till varje enskilt företag som är medlem i BilRetur att bestämma om de ska 
ta betalt för hämtningen eller inte. Antalet företag som erbjuder bilägaren kostnads-
fri hämtning varierar över tid.   
 
När bilägaren får betala för hämtningen, beror priset på avståndet och hur bilen 
står, dvs. hur lång tid det tar att hämta bilen. En grov uppskattning är enligt SBR att 
bilägaren får betala 500–1 500 kr för att få sin bil hämtad i de fall bildemonteraren 
tar betalt för tjänsten. En rundringning bland bildemonterare och bärgningsbolag 
ger vid handen att kostnaden i vissa fall kan uppgå till minst 3 000 kr.  
 
Eftersom avståndet har stor betydelse för vad transportpriset blir, så är priset för 
hämtning i glesbygd högre än i storstadsregionerna. I storstad kan platsbrist i kom-
bination med höga parkeringsavgifter bidra till att bilar inte står övergivna. Bilä-
garna i storstäderna är mer införstådda med att betala en transportersättning för 
upphämtning eftersom det alternativet är billigare än att få parkeringsböter eller 
bilen flyttad till en uppställningsplats och sedan debiteras för kostnaderna av kom-
munen25.  
 
3.1.7 Övriga aktörer 
Försäkringsbolag 
Försäkringsbolag kan sägas ha ett ansvar för att medverka till att uppnå goda åter-
vinningsresultat, och bolagen arbetar även idag aktivt med att öka återanvändning-
en av begagnade bildelar vilket påverkar återvinningsgraden.  
I försäkringsvillkoren förekommer idag att ett skadat fordon ska repareras med 
begagnade delar i så stor utsträckning som möjligt.  I avtal som kan tecknas med 
bildemonterare är ett vanligt krav att priset på den begagnade delen som köps från 
bildemonteraren inte får överskrida 50 % av nypriset. Delen ska dock ha minst 
samma kvalitét som den del som ersätts, dvs. sätts en begagnad motor i får den inte 
gått längre/vara äldre än den motor som ersätts.  
                                                   
24 www.skrotabilen.se 
25 SBR, Abraham, mejl 2015-04-13. 
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Försäkringsbolagen gör också en uppföljning av hur mycket begagnade delar som 
återanvänds, där verkstäderna oftast ges ett ekonomiskt incitament till att öka åter-
användningen av delar. 26 
 
Underleverantörer  
Underleverantörer levererar till bilproducenterna enligt föreskrivna krav och speci-
fikationer. Mer och mer detaljkonstruktion läggs dock på underleverantörerna var-
för deras möjlighet att påverka komponenternas konstruktion ökar. Det är därför 
möjligt att underleverantörerna genom egna initiativ kan påverka att återvunna 
material i högre grad används i nya bilar.  
 
Återförsäljare 
Återförsäljare har en underordnad roll i skrotbilshanteringen. De kan tjäna som 
mottagningsenhet men har en större roll avseende informationsspridning till kunder 
och bilägare. 
 
3.1.8 Illegal skrotning påverkar marknaden  
All bilskrotning ska i enlighet med bilskrotningsförordningen ske på auktoriserade 
bilskrotar. Att bedriva yrkesmässig bilskrotningsverksamhet utan auktorisation är 
straffbart, enligt 52 § bilskrotningsförordningen. Det är enbart auktoriserade 
bilskrotningsverksamheter som får utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. 
Bilar lämnas trots det till bildemonterare som inte är auktoriserade. Eftersom dessa 
inte är behöriga att utfärda skrotningsintyg kan de bilar de tar emot inte avregistre-
ras hos Transportstyrelsen. Skrotning hos andra än auktoriserade bilskrotare inne-
bär också att bilen inte demonteras på ett miljöriktigt sätt.  
 
Varje innehavare av ett uttjänt fordon (som utgör ett farligt avfall innan demonte-
ring) ansvarar i enlighet med 15 kap 5 a § miljöbalken för att den ska hanteras på 
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.  
 
Enligt Naturvårdsverkets enkät i samband med regeringsuppdraget 2011 hade 34 
kommuner (av de 105 som svarade på frågan) då haft ärenden som rörde misstänkt 
illegal skrotning och som man upplevt problem eller svårigheter med att åtgärda. 
Enligt indikationer från polisen kan illegal bilskrotning gömma sig bakom andra, 
legala verksamheter. Den illegala verksamheten skiftar i omfattning och består 
ibland av demontering och försäljning av bildelar, medan andra verksamheter har 
kopplingar till illegal export. 
 
Polisen har kartlagt miljöbrottslighet i norra Sverige (Norrbotten, Västerbotten, 
Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna) och bedömt att det finns minst 
2–3 illegala bilskrotare i varje kommun inom dessa län. Om förhållandet antas vara 

                                                   
26 IVL rapport B2:068. 
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detsamma i alla Sveriges kommuner, kan antalet illegala bilskrotare i landet upp-
skattas till 580 – 870 stycken. 
I bilskrotningsförordningen specificeras vilka sanktioner som kan bli aktuella avse-
ende illegal skrotningsverksamhet. Det är exempelvis förenat med böter att med 
uppsåt eller av oaktsamhet bedriva yrkesmässig bilskrotning utan att vara auktori-
serad, att obehörigen utge sig för att vara auktoriserad bilskrotare och att på ett 
otillåtet sätt utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. I den mån det är möjligt 
att döma ut straff enligt 29 kap. miljöbalken ska det företrädesvis göras.  
Inom bildemonteringsbranschen bedöms svartskrotning snedvrida konkurrensen 
bland bildemonterare och leda till förlorade arbetstillfällen och skatteintäkter27.  
 
Den miljöskada som otillåten skrotning av bilar kan orsaka kan leda till omfattande 
saneringskostnader. Ansvaret för efterbehandling av förorenad mark regleras i 10 
kap. miljöbalken. Ansvar för utredning, åtgärder och kostnader ska som huvudregel 
bäras av den som bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningarna. Ansvaret 
kan också komma att åvila fastighetsägaren. I de fall ansvar varken kan läggas på 
verksamhetsinnehavare eller på fastighetsägare ansvarar stat och kommun för att 
sanera.  
 
3.2 Ansvar för övergivna uttjänta bilar 
3.2.1 Vem ansvarar för att ta hand om de övergivna uttjänta bilarna? 
De aktörer som får ta hand om de uttjänta bilar som har övergivits i enlighet med 
vad som anges i LFF och FFF är kommuner och staten genom Trafikverket och 
Polisen, enligt 16 – 19 §§ FFF. Rättigheterna skiljer sig åt för olika situationer och 
om fordonet är att anse som fordonsvrak eller inte. Även skyldigheten att flytta 
fordon skiljer sig åt.  
Enligt både LFF och FFF ges möjlighet att besluta om flyttning av fordon under 
vissa förutsättningar. När flera är behöriga att utföra flyttning av fordon som inte är 
fordonsvrak ska myndigheterna samråda om hur arbetsuppgifterna ska fördelas, 17 
§ FFF. Hur de olika aktörernas möjligheter att flytta fordon är utformade beskrivs 
nedan under respektive aktör. Där beskrivs även respektive aktörs skyldigheter och 
kostnader för flyttning.  
 
3.2.2 Bilägarens ansvar 
Bilägare enligt producentansvarsförordningen, LFF och FFF är bilens civilrättsliga 
ägare och är den som innehar bil genom köp, byte, gåva eller andra liknande lag-
liga civilrättsliga dispositioner. Anteckning som bilens ägare i vägtrafikregistret har 
ingen egen utslagsgivande betydelse i äganderättsfrågan men utgör en indikation på 
vem som är ägare.  
 

                                                   
27 Nordisk bilåtervinning Nr 1 2014, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. 
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Den som innehar avfall ska hantera det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt, enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken. Det innebär att den som innehar en bil som 
den gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med, 
ansvarar för att bilen tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.  
 
Även om det inte är föreskrivet en särskild skyldighet för bilägare att lämna sin 
uttjänta bil till enbart auktoriserade skrotare är ändå bilägaren den som normalt 
ytterst är ansvarig för den illegala hantering som uppstår genom att en uttjänt bil 
överges eller lämnas så att den hamnar t.ex. i naturen genom att den inte lämnas in 
till auktoriserad skrotning. Det är också först genom att bilen lämnas till auktorise-
rad skrotning som den blir avregistrerad i vägtrafikregistret. 
 
3.2.2.1 NEDSKRÄPNING 
Det föreligger ett generellt förbud mot nedskräpning. Det är inte tillåtet att skräpa 
ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till enligt 15 kap. 
30 § miljöbalken. Den som skräpar ned kan enligt 29 kap. 7 § miljöbalken dömas 
för nedskräpning. Brottet preskriberas två år efter att brottet begåtts. Nedskräpning 
räknas inte som ett perdurerande (pågående) brott och preskriptionstiden räknas 
därför med start från tidpunkten då nedskräpningen skedde. I förekommande fall 
när bilen övergavs. Det straffrättsliga ansvaret ska utkrävas av den som skräpar 
ned, dvs. den som överger bilen. Den ansvarige behöver alltså inte vara densamma 
som bilägaren. Det finns ofta stora bevissvårigheter när det gäller nedskräpning. Så 
som lagstiftningen är utformad finns ingen presumtion för att den som är antecknad 
i fordonsregistret är den som ansvarar för följderna av nedskräpning eller mark-
förorening. 
 
3.2.2.2 MILJÖBROTT 
Handlingar som innebär utsläpp i mark och vatten av ämnen som typiskt sett eller i 
ett enskilt fall medför eller kan medföra föroreningar som är skadliga för männi-
skors, djur och växter utgör miljöbrott enligt 29 kap. 1 § miljöbalken. Även den 
som förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan leda till en 
förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning 
som inte har ringa betydelse eller som kan leda till någon annan betydande olägen-
het i miljön, kan utkrävas på ansvar för miljöbrott enligt 29 kap. 1 § 2 miljöbalken. 
Miljöbrott räknas som ett perdurerande brott, dvs. ett brott som pågår så länge ”det 
rättsstridiga förhållandet” varar. Detta innebär att preskriptionstiden räknas med 
start först från tidpunkten då miljöbrottet upphör, i förekommande fall då skrotbi-
len flyttas. Preskriptionstiden är fem år och för grovt miljöbrott tio år, vilket inne-
bär att brottet kan vara preskriberat när miljöeffekterna blir synliga. Även i detta 
fall föreligger bevissvårigheter, då det ankommer på en åklagare att visa vem som 
ansvarar för brottet.  
 
Det behöver således inte vara den civilrättslige ägaren till bilen eller den som är 
registrerad ägare i vägtrafikregistret som är ansvarig för nedskräpning eller miljö-
brott.  
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Naturvårdsverket bedömer på grund av vad som sagts ovan att ansvar varken kan 
utkrävas av den civilrättslige ägaren eller den i vägtrafikregistret registrerade äga-
ren så länge det inte är bevisat vem som faktiskt hanterat bilen felaktigt. I tidigare 
utredning har Naturvårdsverket även föreslagit ett tydligare ansvar för den registre-
rade ägaren. Kommunernas handläggning enligt LFF skulle kunna förenklas genom 
att den registrerade ägaren ses som ansvarig oavsett om det var denne som faktiskt 
övergivit bilen. Detta beskrivs närmare i kapitel 10.  

 
3.2.3 Kommunerna 
3.2.3.1 JURIDISKT ANSVAR 
Kommunerna är skyldiga att hålla rent på gatumark och allmänna platser enligt 
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Ansvaret gäller i första hand allmänna platser inom detaljplanelagt område (2 §). 
Kommunerna ansvarar även för platser utomhus där allmänheten får färdas fritt (4 
§) om platserna har skräpats ned eller annars osnyggats. I dessa fall är kommunerna 
skyldiga att återställa platsen i sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena, 
platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk.  
 
Enligt 26 § väglagen (1971:948) föreligger skyldighet för väghållaren att se till att 
väg genom renhållning hålls i ett sådant skick att olägenheter för människors hälsa 
förebyggs eller avhjälps och så att skäliga trevnadshänsyn blir tillgodosedda. Det-
samma gäller mark till en bredd av 25 meter intill parkeringsplats eller rastplats 
som är väganordning, i den mån allmänheten har tillträde till marken. Inom områ-
den med detaljplan är kommunen väghållare för vägar som inte utgörs av motorväg 
eller motortrafikled. 
 
Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas och verkställas av 
kommunal myndighet i en kommun som svarar för parkeringsövervakning enligt 
lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. inom det område som 
parkeringsövervakningen ska omfatta enligt kommunens beslut (16 § FFF). Avse-
ende fordonsvrak får kommunen fatta beslut om flyttning och verkställighet inom 
sitt område, 17-18 § § FFF. Vad gäller flyttning av registrerade fordon som inte 
utgör fordonsvrak från privat mark, får det ske först efter att markägaren begärt det. 
Det är i huvudsak kommunerna som svarar för dessa flyttningar. 
 
För att flyttning ska få ske krävs att fordonet varit parkerat på annans mark under 
minst sju dagar i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att 
det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet 
flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren 
påbörjat försök att underrätta fordonsägaren. Beslut och verkställighet ska i enlig-
het med ovan utföras av kommunen.  
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3.2.3.2 KOSTNADER FÖR OMHÄNDERTAGANDE 
Kommunerna har rätt att lämna in bilar för skrotning till producenternas mottag-
ningsställen utan att betala. Detta gäller även då bilar saknar väsentliga delar, vilket 
normalt innebär att en viss avgift får tas ut för mottagandet. 28  
Att uppskatta antalet uttjänta och övergivna bilar som kommunerna årligen samlar 
in är svårt. Tidigare utredningar och den enkät som kommunerna besvarade 2011 
på uppdrag av Naturvårdsverket har uppskattat antalet till ca 10 000 bilar per år. 
Flyttkostnaden uppgavs till ca 1 000 – 2 000 kr per bil.29  
 
Kommuners kostnader varierar eftersom vissa kommuner drabbas mer än andra av 
problem med övergivna uttjänta bilar. Ett exempel på omfattning av bilflyttar är att 
i Stockholms stad flyttar Trafikkontoret, på delegation från trafiknämnden, årligen 
ca 3000 fordon inom kommunen med stöd av lagen och förordningen om flyttning 
av fordon i vissa fall. Av dessa hämtas ca 1000 ut medan resterande ca 2000 skro-
tas. 30 
En grov uppskattning (2011, se siffror under enkätsvar nedan) är att kommunerna 
får betalt i 10 % av fallen av de totalt omhändertagna bilarna, vilket också är en 
uppskattning som överensstämmer med Trafikverkets uppgifter i samma avseende. 
Detta har lett till att kommunerna inte alltid debiterar ägaren, t.ex. på grund av att 
kommunen känner till att ägaren saknar medel. Att i sådana fall försöka driva in 
kostnaderna av ägaren, gör att kommunen riskerar att få stå för ytterligare kostna-
der, eftersom de inte heller då får ersättning.  
 
Enligt den enkät som Naturvårdsverket lät kommunerna besvara 2011 debiterade 
endast 30 % av de svarande kommunerna (190 stycken) alltid bilägaren medan 34 
% av kommunerna aldrig gjorde det. I de större kommunerna är motsvarande andel 
ca 50 % respektive 24 %, medan det i glesbygdskommunerna är ca 10 % respektive 
43 %. Av svaren framgår att endast 3 % av kommunerna alltid fick kostnadstäck-
ning. Vanligast var att mellan 1–25 % av bilägarna betalar (15 av 64 svarande 
kommuner fanns i detta intervall). 21 % av kommunerna uppgav att de aldrig dri-
ver betalningskravet vidare till Kronofogden. 
 
 Det är svårt att få fram kommunernas exakta kostnader och särskilja vilka kostna-
der som är kopplade till skrotbilar. Kostnaderna har därför ofta belastat det all-
männa trots att bilägaren är skyldig att ersätta kommunens eller statens kostnader, 
då det i praktiken har varit svårt att få försumliga att betala. Kostnaderna kan verka 
återhållande på insatser för att ta hand om övergivna, uttjänta bilar31. 
 

                                                   
28 Vägverket, Kostnader för transporter av uttjänta bilar till bilskrotar, 2008, s.14. 
29 Naturvårdsverket, Uttjänta bilar och miljön, 2011, s.27. 
30 Trafikkontoret, Stockholms stad, mejl 2015-10-19. 
31 Vägverket, Kostnader för transporter av uttjänta bilar till bilskrotar, 2008, s.13. 
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Efter att den tidigare bilskrotningsfonden tömts, kan kommuner inte längre få er-
sättning för att de omhändertar övergivna, uttjänta bilar när ägarna saknar medel. 
Detta kan innebära att kommuner avstår från att flytta övergivna skrotbilar, ef-
tersom de inte kan räkna med kompensation för sina kostnader. Möjligheten att helt 
eller delvis få kostnadstäckning för flyttkostnader genom skrotningspremien, kan 
ha haft en återhållande effekt på kommunernas ambition att kräva ersättning från 
bilägaren.32  
 
3.2.4 Trafikverket 
3.2.4.1 JURIDISKT ANSVAR 
Trafikverket berörs av uttjänta bilar som har övergetts illegalt längs det statliga 
vägnätet. Trafikverket har rätt att flytta fordonsvrak om detta finns inom vägom-
råde för allmän väg där staten är väghållare, (18 § FFF). Avseende fordon som inte 
är fordonsvrak får de flyttas av Trafikverket när de står uppställda inom vägområde 
för allmän väg där staten är väghållare och fordonet är uppställt i strid mot före-
skrifter om stannande eller parkering och ett antal ytterligare förutsättningar är 
uppfyllda, som t.ex. försvårande av arbete på väg eller att det ger upphov till fara i 
trafiken, (2 § p 2 och 18 § FFF).  
 
Staten ansvarar genom Trafikverket för renhållning av vägområde och mark till en 
bredd av 25 meter intill parkeringsplats eller rastplats som är väganordning, i den 
mån allmänheten har tillträde till marken för vilket staten är väghållare (26 § väg-
lagen). Inom områden med detaljplan gäller Trafikverkets ansvar bara motorväg 
eller motortrafikled.  
 
3.2.4.2 KOSTNADER FÖR OMHÄNDERTAGANDE 
Trafikverket flyttar ca 1500–1800 fordon per år längs det statliga vägnätet, varav 
de flesta är bilar. År 2014 var det totala antalet 1612. Ca 175–200 fordon per år är 
utländska.  
 
Av de flyttade fordonen hämtar ägaren ut sitt fordon i ca 10 % av fallen (ca 175 
fordon/år), dock med geografiska variationer. Fler fordon hämtas t.ex. ut i Stock-
holm (16%) än i Norrland (6 %). Uthämtningen sker oftast tämligen omgående 
(oftast inom en vecka). Maximalt 10 fordon/år hämtas av sina ägare efter en längre 
uppställningstid/förvaringstid än 6 veckor. Dessa fordons genomsnittliga mark-
nadsvärde uppskattas till max 5000 kr/fordon. 
 
Av de övriga 90 % av de flyttade fordonen (ca 1350–1600 fordon/år) som inte 
hämtas ut av sina ägare är ca hälften eller 45 % (ca 675–810 per år) fordonsvrak, 
dvs. fordon som är övergivna och som uppenbarligen har ringa eller inget värde. 
Även andelen fordonsvrak uppvisar en geografisk variation mellan Trafikverkets 

                                                   
32 Statskontoret 2004. 
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regioner: 60 % i Nord och Mitt, 42 % i Syd och Väst, samt 32 % i Stockholm och 
Öst. 
Resterande fordon som inte hämtas ut av sina ägare (ca 45%) har haft ett visst, men 
begränsat värde. Dock inte tillräckligt högt för att ägaren ska hämta ut fordonet, när 
avdrag gjorts för kostnader ägaren kan debiteras för, som bärgning och uppställ-
ning/förvaring m.m. Dessa fordons marknadsvärde uppskattas i stort sett undan-
tagslöst till högst 5 000 kr/fordon. 
 
Ca 80 % av totalt antal fordonsflyttningar har kör- och/eller användningsförbud av 
olika anledningar (ej besiktade, oskattade, oförsäkrade, avställda fordon). Endast ca 
10–15 fordon per år är stöldanmälda eller falskskyltade. 
 
Någon öknings- eller minskningstendens kan inte utläsas vare sig av fordonsvrak 
eller övriga fordon som Trafikverket flyttat sedan år 2010 (dvs. sedan den tidpunkt 
som flytt av fordon har skötts på ett likartat sätt i hela landet). 
 
Trafikverkets externa kostnader är ca 5,2 milj. kr per år. Kostnaderna fördelas en-
ligt följande: ca 65 % för bärgning, 30-35 % för uppställning respektive 0–5 % för 
skrotning. Kostnaderna varierar över landet. Bärgningen är relativt sett dyrare och 
uppställningen billigare i Norrland, medan förhållandena är omvända på övriga 
platser, där bärgningen är billigare och uppställningen dyrare. 
 
Trafikverkets interna personalkostnader för flyttningsverksamheten (administration 
och myndighetsutövning) beräknas till ca 2 milj. kr per år för tre heltidsanställda 
fordonsflyttningshandläggare. 
 
De externa kostnaderna för bärgning, uppställning/förvaring och skrotning mm) är 
i dagsläget, till skillnad från de interna personalkostnaderna för flyttningsverksam-
heten (administrationen, myndighetsutövningen), debiterbara gentemot fordonsä-
garna enligt LFF 7 §/FFF 13 §.  
 
Av de debiterbara externa kostnaderna på ca 5,2 milj. kr har historiskt ca 1 milj. 
kr/år fakturerats fordonsägarna. Att inte alla fordonsägare fakturerats har olika 
anledningar. Vissa ägare saknar fast adress eller har täta adressbyten. Andra är 
kända kriminella eller ständigt återkommande och tidigare faktureringar har inte 
gett något positivt resultat. Trafikverket uppskattar att 75 % av de icke fakturerade 
fordonsägarna ryms i de grupper som nämns ovan. Andra anledningar är att det 
handlar om utländska fordonsägare (ca 175 per år) och personer med skyddade 
identiteter (ca 25 per år).  
 
Trafikverket bedömer att de bland de fordonsägare där hittills fakturering miss-
lyckats finns en handfull (ca 5) fast återkommande bilmålvakter (personer som är 
registrerade fordonsägare med flera hundra fordon registrerade på sig utan att vara 
de civilrättsliga ägarna). Möjligen kan de lagändringar som vidtagits mot bilmål-
vakter i framtiden minska detta problem. 
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Av de fakturerade kostnaderna inbetalas endast ca 50 000 kr/år av fordonsägarna. 
Intäkten brukar ligga någonstans mellan 5–7 % av fakturerat belopp, ju mer Tra-
fikverket fakturerar desto lägre blir procentsiffran. 
Alla fordon skrotas oavsett värde när äganderätten övergått till Trafikverket, dvs. 
när ingen har hämtat ut fordonet eller när fordonet har klassats som fordonsvrak. 
Max 3 fordon per år har ett värde över 40 000 kr. Trafikverket har inget avtal med 
något företag för försäljning av lösöre och bedömer inte att det skulle bli lönsamt 
att sälja fordonen. Försäljning skulle dessutom bara kunna ske av svenskregistre-
rade fordon, eftersom Trafikverket inte kan överta äganderätten för utländska for-
don. Utländska fordon skrotas därför utan föregående ägarbyte. 
   
Kostnaderna för fakturering och inkasso var därutöver i genomsnitt ca 670 kr per 
fordonsflyttningsärende som drevs vidare till Kammarkollegiet år 2014. I enskilda 
fall kan kostnaderna vara 1210 kr per ärende. 
 Överslagsmässigt bedöms fakturerings- och inkassokostnaden för flyttade fordon 
per helår uppgå i storleksordningen 670 000 kr, räknat på 1000 fordon á 670 
kr/fordon.  
 
3.2.4.3 SAMLADE KOSTNADER OCH INTÄKTER 
Sammantaget uppgår Trafikverkets resultat för flyttade övergivna skrotbi-
lar/uttjänta bilar till ca 7,1 milj.kr, varav idag 4,7 milj.kr är debiterbara gentemot 
fordonsägarna utan att den kostnaden har kunnat tas ut av dessa. Dessa 7,1 milj.kr 
utgör huvuddelen av den totala kostnaden för hela fordonsflyttningsverksamheten 
som är 7,9 milj.kr. 
 
Räknat på att de övergivna uttjänta bilarna utgör ca 1350–1600 fordon/år (ca 90 % 
av de årligen flyttade 1500–1800 fordonen) blir kostnaden för dessa per bil totalt ca 
4 500–5 400 kr, fördelat på 3000 kr–3 500 kr i externa hanteringskostnader,  
ca 1 100–1 300 kr i interna personalkostnader och ca 400-500 kr i fakturerings- och 
inkassokostnader. 
 
3.2.5 Polisen 
3.2.5.1 JURIDISKT ANSVAR 
Polismyndigheten har med stöd av 16 § FFF behörighet att flytta fordon som inte är 
fordonsvrak. Polisens behörighet är inte knuten till visst område utan de kan flytta 
bilar från såväl vägområden som andra områden som kommun svarar för. Polis-
myndigheten kan med stöd av 19 § FFF meddela ytterligare föreskrifter för verk-
ställigheten av LFF och FFF.  
 
3.2.5.2 KOSTNADER FÖR OMHÄNDERTAGANDE 
För att Polisen ska flytta uttjänta och övergivna fordon, krävs att fordonet har en 
mycket trafikfarlig placering, framförallt i storstäder och tätorter. När polisen flyt-
tar ett fordon, medför detta kostnader för bärgning och uppställning, om ägaren inte 
ersätter dessa. Många av de övergivna bilarna ägs under bulvanförhållanden, där en 
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person är registrerad ägare till flera fordon och ofta inte ens är medveten om detta. 
Då går det inte att få kostnadsersättning för myndigheten. Många fordon blir stå-
ende på polisens uppställningsplatser i veckor och månader under tiden myndighet-
en försöker att spåra ägaren. Det innebär att ekonomiska aspekter vägs in när poli-
sen idag bedömer om ett fordon ska bärgas eller inte.33  
 
Polisen för ingen nationell statistik över antalet övergivna uttjänta bilar som tas 
omhand. Bärgningskostnaderna för dessa bilar kan heller inte särskiljas från andra 
bärgningskostnader som Polisen har. Polisen inventerade år 2010 fordon som tagits 
i beslag enligt TBL § 7, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Brott hand-
lar i dessa fall oftast om grov olovlig körning och rattfylleri som skett vid uppre-
pade tillfällen. Enligt polisen är fordonen ofta i samma kategori som i detta upp-
drag – uttjänta/ undermåliga och mer eller mindre trafikfarliga fordon, men de 
används i trafik. År 2010 togs 2 322 fordon i beslag och förvarades på myndighet-
ens uppställningsplatser till en kostnad av ca 21 milj. kr. Bärgningskostnaden upp-
skattades till ca 4,6 milj. kr.   
Enligt trafikpolischefer i landet är summan för bärgning och förvaring av de fordon 
som har övergivits och står trafikfarligt betydligt högre.    
 
Enligt vissa polisregioner finns det inget som tyder på att antalet övergivna, ut-
tjänta fordon varken ökar eller minskar. Regionerna menar att problemet har varit 
ganska konstant de senaste åren. 
 
3.2.6 Fastighetsägare 
Fastighetsägare (markägare) av olika kategorier berörs när uttjänta bilar överges på 
deras fastigheter. 
 
3.2.6.1 JURIDISKT ANSVAR 
Fastighetsägare har ansvar för att hålla byggnader, tomter och allmänna platser i 
vårdat skick och sköta dem så att risk för olycksfall begränsas och betydande olä-
genheter inte uppkommer för omgivning eller trafiken, 8 kap. 15 § plan- och bygg-
lagen. Kommunen kan med stöd av de angivna bestämmelserna meddela föreläg-
gande om skyldighet för fastighetsägare att vidta åtgärder på den egna fastigheten. 
Enskilda fastighetsägare kan också under vissa förutsättningar åläggas ansvar för 
efterbehandling av ett förorenat område. Jämför dock med MÖD 2006:63 där för-
varing av avfall på en fastighet inte automatiskt medför ansvar för en fastighetsä-
gare om denne inte accepterat verksamheten.  
 
Möjligheter finns även att i vissa fall rikta förelägganden mot fastighetsägare som 
förvarar uttjänta bilar på ett sådant sätt att det kan utgöra nedskräpning för allmän-
heten eller innebära risk för förorening av marken. 

                                                   
33 Källa: Polisen, A090.437/2015, 2015-03-10. 
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Fastighetsägare får inte själva flytta sådana fordon som övergetts på den egna fas-
tigheten och som den själv inte har någon koppling till eller kan anses ha något 
ansvar för. Avseende fordon som inte är fordonsvrak får flyttning beslutas och 
verkställs av kommunen bara efter begäran av fastighetsägaren. När det handlar om 
fordonsvrak, har kommunen dock rätt att på eget initiativ eller om någon annan än 
markägaren uppmärksammat kommunen, flytta fordonsvraket utan att markägaren 
begärt detta.   
 
3.2.6.2 KOSTNADER FÖR OMHÄNDERTAGANDE 
Fastighetsägare kan enligt LFF inte bli ersättningsskyldig för flyttkostnader som 
uppstår när fordonsvrak på dennes mark tas omhand.  Oavsett om fastighetsägaren 
har begärt flyttning av fordonsvrak eller om kommunen genomför denna flyttning 
på eget eller annans initiativ, ska kostnaderna bäras av kommunen. För flyttkostna-
der av bilar som inte är fordonsvrak och som fastighetsägaren själv begärt flytt av 
kan däremot fastighetsägare bli ersättningsskyldig om ersättning inte har kunnat 
utkrävas av fordonsägaren. 
  
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har uppmärksammat34 att markägare riskerar att 
drabbas av flera olika typer av kostnader, främst när det gäller övergivna bilar som 
inte är fordonsvrak. Markägaren kan få kostnader för bortforsling av fordonet och 
eventuellt skrotning om väsentliga delar saknas, arbetstidskostnader för att försöka 
spåra ägaren, saneringskostnader om fordonet stått en längre tid med mera.  
Om den nya flyttningsgrunden ”risk för skada på växt- och djurliv eller annan 
skada på naturmiljön” införs i FFF (se kap. 9), skulle detta innebära att kommuner 
kan flytta fordon med miljöfarlig placering snabbare, efter kontakt med markäga-
ren. Kostnader som kommunen har för sådana flyttar ska som huvudregel betalas 
av fordonsägaren. För det fall kommunen inte lyckas erhålla ersättning från fordon-
sägaren ska kommunen istället kunna ersättas för detta enligt Naturvårdsverkets 
förslag om ersättning till stat och kommun (se avsnitt.6.4.1). 
 
Naturvårdsverket bedömer att i de fall kommunen kan använda sig av flyttgrunden 
”risk för skada på växt- och djurliv eller annan skada på naturmiljön” ska fastig-
hetsägaren inte behöva stå för flyttkostnaderna av bilen även om det är fastighetsä-
garen som initierat flytten. Med den nya flyttgrunden som gäller fordon som inte är 
fordonsvrak bedömer Naturvårdsverket även att saneringskostnader för fastighets-
ägaren kan minska. Föroreningar på fastighetsägarens mark, som orsakats av över-
givna fordon, blir färre då kommunen får flytta fordonen direkt. Risken för att 
marken hinner förorenas och därmed kräva kostnader för sanering minskar då en 
flytt kan göras direkt. Detta gör i sin tur att kostnader som idag kan komma att 
belasta fastighetsägaren när ansvarig fordonsägare inte kan ersätta kostnaderna 
uteblir. 
                                                   
34 LRF Dnr 2015/7176, ref. mejl 2015-03-31. 
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3.2.7 Vad kan stat och kommun begära ersättning för? 
Ansvaret och kostnaderna för att ta hand om bilarna skiljer sig åt mellan kommu-
nerna, Trafikverket och Polisen.  
 
Statens och kommunernas kostnader för att flytta uttjänta fordon ska som huvudre-
gel bäras av fordonets ägare, enligt 6 och 7 § LFF lag om flyttning av fordon i vissa 
fall (1982:129) och 13 och 14 § § FFF förordning om flyttning av fordon i vissa 
fall (1982:198). Endast i lagen och förordningen utpekade situationer där ägaren 
gör sannolikt att denne frånhänts fordonet genom brott eller ett fordon har flyttats 
för att det stått uppställt på en sådan plats eller sådant sätt att fara uppstår eller 
trafiken hindras eller störs i onödan, och ägaren gör sannolikt att hen inte haft an-
ledning att räkna med att fara eller hinder skulle uppstå, ska denne inte belastas 
med kostnaden för flytt.  
 
De kostnader som får tas ut specificeras i 6 och 7 § § LFF och 13 § FFF. Ersättning 
kan begäras för transport av fordonet, uppställning/förvaring, skrotning eller un-
danskaffande på annat sätt av fordonsvrak, uppställning/förvaring och tillsyn av 
fordonet på särskild uppställningsplats/förvaringsplats, värdering av fordonet samt  
kungörelse om flyttning av fordonet. Ersättning ska beräknas med hänsyn till de 
faktiska kostnaderna och i övrigt efter skälig uppskattning av kostnaden för åtgär-
den. Ersättning kan däremot inte begäras för övriga administrativa kostnader, som 
t.ex. handläggning för utredning av ägandeskap och beslut om flyttning etc.  
 
När markägare begär flyttning av fordonsvrak, är lagstiftarens avsikt att kostnaden 
för flyttning ska bäras av kommunen i den mån ersättning inte erläggs av bilägaren. 
Detta till följd av kommunens renhållningsskyldighet som beskrivits ovan. Fastig-
hetsägare är enligt LFF inte ersättningsskyldig för flyttkostnader som uppstår när 
fordonsvrak på dennes mark tas omhand. Oavsett om fastighetsägaren har begärt 
flyttning av fordonsvrak eller om kommunen genomför flyttning på eget eller an-
nans initiativ, ska kostnaderna i dessa fall bäras av kommunen.  
 
Om ett fordon som inte är fordonsvrak har flyttats på begäran av markägaren med 
stöd av 2 § andra eller tredje stycket LFF ska den som har begärt flyttningen betala 
de kostnader som inte ska eller kan tas ut av fordonets ägare. Bestämmelsen har 
fått denna utformning, eftersom det i allmänhet ansetts ligga just i markägarens 
intresse att flyttning sker och det kan förutsättas att flyttning sällan kommer till 
stånd om inte markägaren begärt det.35 
 
Idag får staten och kommunerna ersättning för sina kostnader för flyttning av ut-
tjänta fordon av bilägaren endast i en liten del av fallen. Till det finns flera orsaker 
som t.ex. att det kan vara svårt att fastställa ägarskapet. Detta gäller fordonsvrak 
där det saknas såväl registreringsskyltar som andra möjligheter att spåra ägarskap, 
                                                   
35 Prop. 2002/03:105 s 15 ff. 
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t.ex. genom chassinummer och/eller motornummer på olika ställen i karossen. Det 
kan också vara svårt att bevisa det civilrättsliga ägandeskapet vid invändning om 
att ägandeskap övergått från den som är antecknad som ägare i fordonsregistret. 
Den vanligaste orsaken till att ersättning inte utkrävs av bilägaren är att denne be-
döms sakna medel för att betala. När denne inte kan betala belastar kostnaderna  
kommunerna eller staten. 
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4 Problemanalys 
 
4.1 Problembeskrivning 
Regeringsuppdraget handlar om att hitta en lösning på hur stat och kommun ska 
kunna ersättas för kostnader för omhändertagande av övergivna, uttjänta bilar. För 
att förebygga dumpning och illegal skrotning av bilar ska också en producentfinan-
sierad lösning utredas kopplad till bilägare som lämnar in sin bil till skrotning.  
Naturvårdsverket ser en stark koppling mellan de två delarna i uppdraget. Om den 
förebyggande delen utformas rätt minskar det framtida behovet av ersättning till 
stat och kommun. 
 
I det följande görs en analys av i första hand huvudproblemets omfattning för att 
uppskatta hur många bilar36 som överges. Det görs ingen åtskillnad mellan över-
givna uttjänta bilar som har restvärde och dem som inte har det.  
 
4.1.1 Uppskattning av problemets omfattning i bemärkelsen över-

givna, uttjänta bilar som belastar staten och kommunerna 
Det finns i dagsläget få möjligheter att göra en sammanställning av såväl antalet 
faktiskt övergivna bilar som antalet omhändertagna bilar, eftersom det råder en 
brist på kvantitativa data. Som tidigare framgått av bl.a. Trafikutskottets uppfölj-
ning av flyttning av fordon, 2006/07 RFR3, och Statskontorets rapport Bilskrot-
ningens framtida finansiering (2004:26) saknas det närmare information om hur 
många uttjänta bilar som överges årligen och hur stor del av dessa som omhänder-
tas av staten eller en kommun. Det saknas vidare en bedömning av hur många ut-
tjänta bilar som blir kvar i naturen på grund av bristande ekonomiskt utrymme för 
omhändertagande och hur många uttjänta bilar som hanteras illegalt genom exem-
pelvis illegal export.  
 
Kommunerna är den aktör som bär störst ansvar och därmed omhändertar flest 
fordonsvrak och uttjänta bilar. Kommunerna redovisar olika uppgifter kring kost-
nader för renhållning och miljöarbete dels i Kommunstatistisk årsbok, dels i data-
basen Kolada. Ingen av dessa källor har dock några uppgifter om faktiskt insam-
lade övergivna, uttjänta bilar. I en intervjustudie som Naturvårdsverket genomförde 
2012 inför ett uppdrag om nedskräpning (Naturvårdsverket 2012) uppgav ett antal 
kommunala företrädare att det inte gick att skilja ut kostnader för bortforsling av 
fordonsvrak ur kommunens redovisning. Detta beror bl.a. på att problemet varierar 
i omfattning mellan olika kommuner, att ansvarig enhet i den kommunala organi-
sationen för bortforsling skiljer sig åt mellan olika kommuner37 samt att det inte 
                                                   
36  Personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kg och som inte är försedd med medar 

eller band. 
37 I vissa kommuner ombesörjer miljökontoren bortforslingen, i andra kommuner kan det vara exempel-

vis den tekniska förvaltningen som utför uppgiften.  
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finns någon separat redovisning hos kommunerna om antalet bortforslade bilar på 
enhetsnivå. Det saknas med andra ord kvantitativa data över det faktiska antalet 
bortforslingar. Det finns inte heller några kommunala data om eller nationell sam-
manställning av det totala antalet övergivna bilar i naturen, varför det inte heller 
möjligt att kartlägga skillnaden mellan antalet bortforslade övergivna bilar och 
kvarvarande övergivna bilar i naturen. 
 
I en enkätundersökning som genomfördes av Naturvårdsverket 2011 ombads 
kommunerna att uppskatta antalet övergivna uttjänta bilar (termen skrotbilar an-
vändes vid detta tillfälle). Uppskattningens resultat redovisas i tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1, frågan 14 i enkätsammanställningen Bilskrot–kommun–storlek, 2011. 
 
Fråga 14. Uppskatta hur många övergivna skrotbilar det finns inom kommunen (inkludera 
även de som står uppställda på privat mark) 
 
 Alla Städer/kommun mer än 

25.000 
Städer/kommun mindre än 

25.000 
Glesbygdskommun 

Ingen  1 0,49% 1 1,27% 0 0% 0 0% 

1 - 10  29 14,29% 9 11,39% 18 18,75% 2 7,14% 

11 - 50  48 23,65% 20 25,32% 24 25,00% 4 14,29% 

51-100  27 13,30% 6 7,59% 15 15,62% 6 21,43% 

> 100  38 18,72% 19 24,05% 12 12,50% 7 25,00% 

Vet ej  60 29,56% 24 30,38% 27 28,12% 9 32,14% 

Totalt 203 79 96 28 

  
 
Uppskattat totalt antal skrotbilar för kommuner som kunnat göra en uppskattning 
och som lämnat svar varierar mellan minst ca 5 700 och ca 9 200 stycken skrotbilar 
eller mer. Vidare tillkommer de skrotbilar som finns i kommuner som inte kunnat 
svara på frågan (60 st.) eller inte deltagit i enkäten (87 stycken). Det totala antalet 
skrotbilar blir därför sannolikt avsevärt högre.38  
 
Naturvårdsverket konstaterar att det inte finns någon möjlighet att bedöma antalet 
övergivna, uttjänta bilar i kommunerna på årlig basis. Det närmaste vi kommer är 
ovan nämnda intervall som enbart grundar sig på 203 av 290 kommuner. Eftersom 
ingen närmare analys har gjorts av vilka kommuner som inte svarat med avseende 
på olika faktorer som kan tänkas påverka antalet övergivna och uttjänt bilar i 
kommunen, kan vi endast göra en mycket låg uppskattning för de kvarvarande 
kommunerna. I det följande utgår Naturvårdsverket ifrån att det, på årlig basis, 
finns omkring 10 000 övergivna, uttjänta bilar i Sveriges kommuner, vilket, mot 
bakgrund av ovanstående, är lågt räknat.  

                                                   
38 Observera att denna siffra inte avser antalet bortforslade skrotbilar. 
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Endast 30 kommuner av 202 svarande hade tidigare gjort en inventering eller på 
annat sätt kunnat uppskatta hur många övergivna skrotbilar det fanns i kommunen. 
 
Utöver detta tillkommer Trafikverkets flyttningar längs det statliga vägnätet som 
uppgår till ca 1 500 – 1 800 fordon, per år varav nästan alla är bilar. Cirka 90 % av 
dessa fordon hämtas inte ut och är därmed uttjänta för nuvarande ägare (ca 45 % 
klassas som fordonsvrak och ca 45 som icke fordonsvrak)39. Endast ca 10 % av 
fordonen hämtas ut, med vissa regionala variationer. De i genomsnitt 1 500 bilar 
per år av de bilar som Trafikverket omhändertar och som ägarna inte hämtar ut, ska 
betraktas som övergivna och uttjänta. 
 
Även Polisen genomför bilflyttar, men de för ingen statistik över hur många av de 
flyttade bilarna som är övergivna och uttjänta. Polisen har uppgett att bärgnings-
kostnaden för 2 322 beslagtagna fordon40 2010 uppgick till ca 4,6 milj. kr, vilket 
motsvarar en genomsnittlig bärgningskostnad på ca 2 000 kr per bil. Den totala 
kostnaden för omhändertagande av fordon som exempelvis stått trafikfarligt place-
rade uppgår till omkring 20 milj.kr.41  
 
I tabell 2 nedan finns en grov sammanställning av antal bilar som omhändertas av 
stat och kommun årligen. 
 
Tabell 2. Uppskattat antal övergivna, uttjänta bilar per år och aktör 
 (med eller utan bortforsling, ej uthämtade bilar.) 
  

Aktör 
Antal per år 

(uppskattning) 
  

Kommuner 10 000    
Trafikverket *42 1 500    
Polisen**43 2 300    
     
Summa 13 800    

Källa: Naturvårdsverkets beräkningar samt underlag från Trafikverket och Polisen. 
 

                                                   
39 Trafikverket PM TRV 2014/81817. 
40 Avser fordon som tagits i beslag enligt 7 § TBL (1951: 649). 
41 Polisen, A090.437/2015, 2015-03-10. 
42 Trafikverket uppger att de flyttar mellan 1500 och 1800 fordon per år. Merparten utgörs av bilar. Av 

dessa är ca 45 % fordonsvrak. Dock hämtar ägaren endast i 10 % av fallen ut sitt bil, varför 90 pro-
cent av bilarna därför får klassas som övergivna bilar. Det betyder ett genomsnitt av ca 1 500 över-
givna/uttjänta bilar/år. PM TRV 2014/81817. 

43 Polisen uppger i en inlaga till Naturvårdsverket att det inte finns någon separat redovisning av bärg-
nings- och förvaringskostnad för övergivna, uttjänta fordon. Däremot uppger de att totalkostnaderna 
2010 för fordon som de själva stoppat och tagit i beslag (TBL 7 §) på över 20 mkr, och att de flesta av 
bilarna i denna grupp är sådana bilar som åsyftas i uppdraget. Polismyndigheten A090.437/2015.    
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* Avser till övervägande del bilar.  
**Avser fordon som beslagtagits för vissa trafikbrott under ett år. Dessa bilar har tagits med i samman-
ställningen, trots att de inte med säkerhet är övergivna, eftersom bärgningskostnaden är en extern 
kostnad som, i de fall bilägaren inte hämtar ut sin bil är i ersättningsbar om ersättning införs. Kostnaden 
för dessa bilar motsvarar dessutom ca 25 % av den totala kostnaden för omhändertagna fordon, varför 
vi bedömer att Polisens uppgifter kan ligga till grund för en total uppskattning.  

 
Det bör understrykas att siffrorna är ungefärliga men mycket försiktiga uppskatt-
ningar då vi konsekvent valt att underskatta snarare än överskatta siffrorna. 13 800 
bilar per år är alltså den lägsta nivån av bilar där bilägarnas hantering av bilarna 
brister. 
  
4.1.2 Hur många bilar förväntas skrotas varje år?   
En uppskattning av hur många bilar som överges varje år måste dels grunda sig på 
faktiska data, dels grunda sig på en bedömning av hur stor avvikelsen från den 
uppskattning som gjorts kan vara. Det senare är särskilt viktigt för att kunna ut-
forma styrmedel och åtgärder på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.  
 
Naturvårdsverket har utgått ifrån siffran minst 13 800 bilar, som bygger på 
ovanstående beräkningar, men för vidare utredning av förslag har vi valt att lägga 
oss på en lägre nivå (nästan 12 000) i syfte att inte riskera att skapa ett överdimens-
ionerat förslag i förhållande till de faktiska behoven. Det finns dock en skillnad 
som inte är oväsentlig mellan antalet nybilsregistreringar, antalet avställda och 
antalet skrotade bilar. Antalet skrotade bilar understiger antalet nyregistreringar. 
Över tid har det skett reala inkomstökningar vilket bl.a. resulterat i ökat bilägande, 
detta med undantag för utvecklingen under krisåren på 1990-talet. 
  

 
Källa: BIL Sweden samt Transportstyrelsen.  
 
Figur 3. Bilar: nyregistrerade, skrotade och utan teknisk livslängd (> 17 år) 1980–2014. 
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Som framgår av figur 3 ovan har antalet skrotade bilar mer eller mindre följt antalet 
bilar med full uppnådd teknisk livslängd (17 år) per år.44 Men det är endast vid ett 
fåtal antal år som antalen är de samma i de båda kategorierna. Mot slutet av peri-
oden pekar kurvorna åt motsatta håll, med allt färre skrotade bilar. Detta är en, ur 
miljösynpunkt, oroväckande utveckling. Sammantaget motsvarar antal bilar som 
skrotats per år under perioden 2000–2014 inte motsvarande antalet bilar som under 
samma år uppnått förbrukad teknisk livslängd. Under sagda period kunde minst 
3 411 688 bilar ha förväntats skrotats, men det totala antalet uppgår bara till 
3 215 488, en differens på 196 200 bilar, vilket motsvarar ca 14 000 bilar om året.  
 
Särskilt anmärkningsvärt är också att skrotningen mattas ut under senare år. Denna 
trend kan inte förklaras med längre livslängd hos bilarna (snarare tvärt om). Om 
denna trend fortsätter riskerar vi att få ett kraftigt ökande problem med övergivna, 
uttjänta bilar som inte omhändertas korrekt, eftersom nybilsregistreringarna dub-
blerats under de två senaste decennierna.45 Trenden är dessutom fortsatt ökande. 
Vidare har antalet avställda bilar ökat kraftigt, enligt Transportstyrelsen). I en 
undersökning som Håll Sverige rent gjorde 2011 uppgav 21% av de svarande bilä-
garna att de avsåg att skrota sin avställda bil/sina avställda bilar, vilket motsvarar 
ca 230 000 bilar. 2011 skrotades samtidigt ca 184 000 bilar, vilket är ungefär lika 
många som skrotades 2012, enligt BIL Swedens uppgifter. Eftersom antalet av-
ställda fordon inte varierade i någon större utsträckning mellan åren 2010–2013 
kan vi anta att flera bilar inte nådde de legala skrotningsanläggningarna, dvs. en 
auktoriserad bildemonterare. Hur många av dessa bilar som sedan skrotats vid ett 
senare tillfälle, rullar olagligt och obeskattade på vägarna eller som fortfarande står 
förvarade går inte att bedöma. Vi konstaterar dock att det rör sig om en skillnad på 
ca 46 000 bilar per år mellan de som faktiskt skrotats och de som uppskattningsvis 
kunde ha förväntats skrotats om man utgår ifrån enkätsvaren ovan.  
Vidare bör man betänka att av de 184 000 legalt skrotade bilarna var inte alla av-
ställda vid skrotningstillfället. Det finns dock ingen statistik för hur många av de 
skrotade bilarna som var avställda vid skrotningstillfället. 
 
Det kan också tilläggas att bilskrot utgör en stor andel av det illegalt exporterade 
avfallet varför det kan antas att mörkertalet över antalet övergivna uttjänta bilar i 
naturen kan vara lägre än vad som beskrivs ovan. I statistiken över illegala gränsö-
verskridande transporter av avfall utgör skrotbilar och bildelar merparten av de 
illegala transporterna av avfall som har stoppats.46 
 

                                                   
44 Antalet bilar med förbrukad teknisk livslängd per år utgörs av antalet nyregisterade bilar 17 år tidi-

gare.  

45 1995 nyregistrerades 169 756 personbilar. Källa: BIL Sweden. 
46 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Avfall-gransoverskridande-

transporter-avfallssort/ 2015-01-27. 
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Vad gäller antalet övergivna uttjänta bilar i naturen som inte tagits om hand är det 
svårt att uppskatta det exakta antalet. Det är därmed inte möjligt att se om huvud-
problemet minskar eller ökar över tid, men kommuner och markägare har i dialog 
med Naturvårdsverket ansett att det handlar om ett ökande problem. Eftersom det 
totala antalet skrotade bilar inte stigit nämnvärt över tid, samtidigt som nyregistre-
ringen ökat stadigt och det finns uppgifter om att så många som upp till 21% av de 
avställda bilarna egentligen är skrotbilar men att motsvarande antal inte når bilde-
monterare, gör Naturvårdsverket bedömningen att mörkertalet över övergivna bilar 
i naturen är stort.  
 
Naturvårdsverket gör därmed bedömningen att problemet – ur ett ekonomiskt per-
spektiv – är av den storleksordningen att det faktiskt påverkar kommunernas ambit-
ionsnivå vad gäller hur många övergivna, uttjänta bilar som flyttas varje år. Sanno-
likt skulle fler bilar flyttas om det ekonomiska utrymmet medgav det. Slutsatsen 
blir att antalet faktiskt flyttade bilar sannolikt understiger antalet bilar man kan 
förvänta sig skulle ha flyttats. För vissa mindre kommuner är kostnaderna särskilt 
betungande. I bedömningen av hur stort problemet är ur ett ekonomiskt perspektiv 
– vilket också påverkar miljöperspektivet – gör Naturvårdsverket därför bedöm-
ningen att problemet är stort.  
 
Ur ett miljöperspektiv handlar det, över tid, om tiotusentals bilar som potentiellt 
kunde ha stått kvar ute i naturen om kommunerna och staten inte hade flyttat dem. 
Bilar har en lång nedbrytningstid och miljöproblemet kvarstår därmed under lång 
tid. Ett enkelt räkneexempel: om 2 000 övergivna, uttjänta bilar varje år blir kvar i 
naturen i stället för att omhändertas innebär det över en tioårsperiod en ackumule-
rad rest på 20 000 bilar i naturen. Enskilda övergivna, uttjänta bilar innebär dock 
sällan en akut eller allvarlig miljöskada i naturen om de inte exempelvis ligger i en 
recipient, vilket innebär att det framför allt är andra skäl som leder till flytt, t.ex. 
miljöskäl i tättbebyggt område eller trafiksäkerhetsskäl. Det kan därför antas att det 
faktiska antalet omhändertagna fordon skiljer sig åt från det totala antalet över-
givna, uttjänta fordon, särskilt i glesbygdskommuner. Mörkertalet är dock, som 
nämnts ovan, mycket svårt att uppskatta. 
 
Sammanfattningsvis måste det konstateras att ovanstående är en uppskattning som 
utgår ifrån ett givet mättillfälle. Samtidigt måste dock konstateras att mycket lite 
talar för att ovanstående siffra om 13 800 bilar per år skulle vara avsevärt lägre. 
Det verkar också osannolikt att staten och kommunerna lyckas omhänderta samt-
liga bilar som överges under ett år.  
 
4.1.3 Övergivna bilar som miljöproblem med avseende på  

resurseffektivitet 
Brytande av jungfruliga resurser liksom ackumulerade avfallsrester innebär en stor 
belastning på naturen och motverkar en långsiktigt hållbar hushållning av våra 
gemensamma resurser. Samhället verkar därför för en ökad styrning mot resursef-
fektivitet och materialåtervinning. Övergivna bilar i naturen är därmed inte bara ett 
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miljöproblem med avseende på den direkta skada de kan orsaka på den fysiska 
plats de befinner sig. De utgör även ett miljöproblem i bemärkelsen att företeelsen 
motverkar en långsiktigt hållbar utveckling. Det saknas incitament för marknadens 
aktörer att verka för ökad materialåtervinning i tillräckligt stor omfattning. Det är i 
synnerhet ett problem att producenterna saknar sådana incitament eftersom det är i 
producentledet som det går att påverka hur produktionsprocesserna sker. En offent-
lig styrning kan därför vara effektiv när den ger styrsignaler till detta marknadsled.  
 
4.1.4 Vem överger sin bil?  
Vilka bevekelsegrunder enskilda personer har för att överge sin bil varierar. En del 
handlar om en aktivitet inom ramen för systematisk kriminell verksamhet, en del 
handlar om ett s.k. tillfällighetsbrott därför att alternativet upplevs vara sämre av 
olika skäl. Det handlar också om i vilken utsträckning handlingen betraktas som 
normbrytande. I Storbritannien har övergivande av bil klassats som ett antisocialt 
beteende, det är en brittisk juridisk term och handlingen kan leda till varningar från 
domstol om att upphöra med beteendet.47  
 
LRF uppger att det inte är ovanligt att bilar överges efter en olycka eller stöld. I 
dessa fall är det ofta möjligt att spåra en ägare och det finns då en gränsdragnings-
fråga att ta ställning om bilen ska anses som kvarlämnad eller övergiven. Trafikför-
säkringen täcker inte kostnader för bortforsling.  
 
Samtidigt kan, utifrån Trafikverkets siffror, en regional differentiering urskiljas. 
Det finns ingen belagd bild av vem som överger sin uttjänta bil. Däremot finns 
indikationer på att benägenheten att skrota sin bil legalt minskar med den insats 
och kostnad som är nödvändig för detta. 
  
4.2 Kostnader 
4.2.1 Uppskattning av kostnader 
Uppgifter om problemets uppfattning är framför allt hämtade från Naturvårdsver-
kets rapport Uttjänta bilar och miljön (2011) samt från nya uppgifter från Trafik-
verket, Polisen och SKL.48  
Stat och kommun har för själva flyttsituationen enligt 13 § FFF rätt att kräva er-
sättning av fordonsägaren för kostnader av transport, bärgning, förvaring och 
skrotning men även för värdering av det flyttade fordonet och för kungörelse för 
flyttningen. Det arbete myndigheterna lägger ner på själva ärendehanteringen (in-
tern administration) är de däremot inte bemyndigade att begära ersättning för.  
 

                                                   
47 www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/116655/dpr26.pdf citerad 

2015-10-15. 
48 Trafikverket PM TRV 2014/81817, Polismyndigheten A090.437/2015.  
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Utöver detta har stat och kommun även rätt att kräva ersättning för eventuella sane-
ringskostnader enligt miljöbalkens bestämmelser, även om dessa inte nämns i FFF, 
då dessa inte berörs av flyttsituationen. Stat och kommun har även rätt att ta ut 
inkassokostnader enligt 3 § 1 jämte 4 § 2 i lagen (1981:739) om ersättning för in-
kassokostnader m.m. samt räntekostnader enligt 6 § räntelagen (1975:635). 
 
Fortsättningsvis avses de kostnader som är debiterbara enligt 13 § FFF när vi talar 
om myndigheternas kostnader. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det dock 
vara värt att notera att det finns andra kostnader associerade med övergivna, ut-
tjänta bilar i naturen. 
 
4.2.2 Flytt– och förvaringskostnaderna varierar 
Tidigare studier har indikerat en bärgningskostnad på 1 000–2 000 kr men ibland 
så högt som 7 000 kr. I kontakter med kommuner och SKL har det framkommit att 
bärgningskostnaden kan variera kraftigt och att ett uppdaterat och mer rättvisande 
intervall för kommunernas direkta flyttkostnader kan uppskattas till 2 000–8 000 kr 
per fordon. Denna bedömning överensstämmer också med prisuppgifter från tele-
fonförfrågningar till ett antal bärgningsfirmor och bildemonterare om exempel-
kostnader. Bärgningskostnaden bestäms i huvudsak dels av var bilen befinner sig 
(står den otillgängligt ute på en åker eller i skogen ökar kostnaden), dels av hur 
långt bilen ska fraktas. För närvarande (2015) finns det ca 94 mottagningsställen 
anslutna till BilRetur AB. Dessa ställen är dock mycket ojämnt fördelade. I Norr-
bottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Värmlands län finns det 
sammanlagt 12 anslutna bildemonterare49 vilket exempelvis innebär att det kan 
komma att handla om mycket långa transportavstånd i dessa län. Men detta är inte 
enbart en glesbygdsfråga. Exempelvis täcker inte tjänsten skrotabilen.se hela 
Stockholms län. I vissa delar av länet erbjuds hämtning för 700 kr, i andra delar av 
länet (fastlandet) erbjuds ingen hämtning alls vilket innebär att priset kommer att 
överstiga 700 kr i varierande omfattning.  
 
Utöver kostnader för bärgning tillkommer (externa) kostnader för uppställning. 
Naturvårdsverket saknar ett samlat underlag för att bedöma denna kostnad. I stället 
utgår vi från ett mindre urval av exempel som ger en indikation om kostnadsnivåer. 
För de 2332 fordon som Polisen omhändertog 2010, med hänvisning till Lag 
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott 7§, uppgick bärgningskostnaden till 4,6 
milj. kr, medan den totala externa kostnaden, inklusive uppställning uppgick till ca 
21 milj. kr. Naturvårdsverket har kontaktat ett antal uppställningsplatser, såväl 
kommunala som privatägda och fått en kostnadsuppskattning på omkring 45 kr per 
dygn och bil.      
 
Om vi utgår ifrån totalsumman ovan avseende övergivna, uttjänta bilar per år (flyt-
tade/inte flyttade) 13 800 bilar och beräknar myndigheternas externa kostnader 
                                                   
49 Antalet bildemonterare är färre, siffran 12 avser antalet mottagningsställen.  
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med en genomsnittlig kostnad på 2 000–8 000 kr så uppgår myndigheternas totala 
kostnader för enbart bärgningen till 27,6 –110,4 milj. kr per år.  
 
Det går inte att dra några generella slutsatser om totalkostnad för denna utrednings 
vidkommande utifrån dessa uppgifter mer än ett konstaterande att det finns andra, 
inte försumbara kostnader i förhållande till bärgningskostnaden, för omhänderta-
gande av övergivna, uttjänta bilar.  
 
4.2.3 Totala kostnader för samhället 
Utöver de externa kostnaderna bör man även beakta samhällets övriga kostnader 
för övergivna bilar som bl.a. avser miljöskadekostnader, som t.ex. sanering, men 
även andra kostnader som exempelvis sociala kostnader som följer av olägenheten. 
Med sociala kostnader avser sådana kostnader som uppstår till följd av en degene-
rering av den yttre miljön i form av exempelvis ökad otrygghet, lägre fastighetspri-
ser etc. För närvarande saknas dock kvantitativa bedömningar av värdet av dessa 
skador. Dessa värden är ej heller av central betydelse för denna utredning då ersätt-
ning till stat och kommun inte kan beviljas för andra kostnader än de externa.  
 
I underlaget till arbetet med Naturvårdsverkets tidigare regeringsuppdrag om ned-
skräpning (2013) framkom att kostnaden för flytt av övergivna, uttjänta fordon 
varierar starkt mellan olika kommuner, inte bara i absoluta tal utan även i relation 
till befolkningsmängd och yta. I den intervjuundersökning som genomfördes i 
arbetet med nedskräpningsuppdraget uppgav företrädare från mindre kommuner att 
kostnaderna för omhändertagande av uttjänta och övergivna fordon är betungande 
och påverkar kommunernas ekonomiska handlingsutrymme vad gäller natur- och 
miljövård50. 
 
Trafikverket uppger att andelen vrak, av de fordon (merparten är bilar) som myn-
digheten tar om hand varierar i landet.  I Norrland uppgår vraken till 60% av de 
omhändertagna fordonen, medan samma siffra är 32% för Stockholm och Region 
Öst. 51  
 
I de flesta fall är det möjligt att ta reda på vem som äger en bil. Om det finns ett 
registreringsnummer eller chassinummer är det alltid möjligt att ta fram uppgift om 
ägaren. Spårning och eftersökning är dock en tidskrävande och därmed kostsam 
uppgift och det sker inte alltid. 52 Vidare har det visat sig att de administrativa 
                                                   
50 Naturvårdsverket, Kommunernas kostnader för skräphantering – städning och förebyggande åtgär-

der, en redovisning. PM 2012-08-27. 
51 Även andra faktorer kan påverka, såsom exempelvis bilens skick, hur den står uppställd m.m.  
52 Ägaren kan tas fram om det finns ett registreringsnummer eller ett chassinummer. Är fordonet inte 
avregistrerat finns uppgifterna on-line, har fordonet avregistrerats finns uppgifterna on-line i 12 månader 
från dag för avregistreringen, därefter har uppgifterna rensats från vägtrafikregistret förutom vissa 
uppgifter som finns on-line på chassinumret. Efter sju år rensas även dessa uppgifter men dokumenten 
för åtgärderna i vägtrafikregistret finns alltid elektroniskt lagrade och kan återsökas.  
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kostnaderna för kommunerna för att kräva bilägaren på ersättning för bortforsling 
kan bli mycket höga. Även då bilägaren går att identifiera, är dilemmat ofta att hen 
saknar medel och därför inte kan ersätta de kostnader som stat och kommun haft. 
Då är indrivningsförsök verkningslösa.  
 
4.2.4 Målbild för ersättning och förebyggande åtgärder 
Det är inte möjligt att nå 100% korrekt inlämning av övergivna, uttjänta bilar. De 
samhällsekonomiska kostnaderna för att nå ett sådant mål skulle riskera att över-
stiga den samhällsekonomiska nyttan. Givet att vi saknar tillförlitliga kvantitativa 
data om hur många uttjänta bilar som överges varje år bör vi dessutom vara försik-
tiga med att sätta ett alltför ambitiöst mål. Vår målbild är att myndigheterna så 
långt som möjligt bör få full kostnadstäckning för sina externa kostnader för om-
händertagande av övergivna, uttjänta bilar. Därutöver vill vi se en positiv utveckl-
ing när det gäller korrekt hantering; fler bilar ska lämnas in på ett korrekt sätt av 
bilägarna själva. Vår målbild när det gäller ersättning är att sådan ska kunna ges för 
externa kostnader för omhändertagande av minst 11 600 övergivna bilar per år. 
 
Vår målbild när det gäller förebyggande åtgärder är att kunna nå en stor del av de 
bilar som idag ”borde” skrotas men istället är avställda och/eller riskerar att ”för-
svinna” iväg på andra sätt. Enligt ovanstående enkätundersökning och en mycket 
översiktlig uppskattning uppgår antal bilar som idag är avställda men som ”borde” 
skrotas till ca 46 000 bilar. Denna siffra är dock osäker och det finns bilägare med 
flera avställda bilar. Vi föreslår därför en målbild om åtgärder som träffar minst 
30 000 bilägare där potentialen för utskrotning är hög. Detta bedöms ha en hög 
förebyggande effekt.  
 
4.2.5 Sammanfattning av kostnadsavsnittet 
Myndigheternas externa kostnader understiger samhällets totala kostnader för 
övergivna, uttjänta bilar. En försiktig beräkning indikerar att minst 13 800 över-
givna, uttjänta bilar årligen hamnar i naturen. Antalet är uppskattat utifrån hur 
många bilar som sammanlagt omhändertas årligen av stat och kommun.  
 
4.3 Förändrad indrivning av vägtrafikregister-

avgift 
4.3.1 Avregistrering och avställning av fordon 
Bestämmelser om avregistrering av fordon finns i 11 kap. förordningen (2001:650) 
om vägtrafikregister. Avregistrering görs efter skriftlig anmälan hos Transportsty-
relsen. Fordon ska exempelvis avregistreras om ägaren visar att fordonet förstörts 
eller någon åtgärd vidtagits som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer 
att användas i trafik (1 §).  En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte 
finns särskilda skäl för något annat, avregistreras på grund av sådan omständighet 
endast om ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) 
lämnas in tillsammans med en anmälan om avregistrering. Anmälan ska göras av 
den registrerade ägaren och på fordonets registreringsbevis i original. 
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Om ett fordon inte ska användas går det att ställa av det.  Fordonsskatt och trafik-
försäkring behöver inte betalas för avställda fordon. 
 
4.3.2 Förändrad indrivning av vägtrafikregisteravgift införs 2016 
För varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn som regi-
strerats ska en årlig vägtrafikregisteravgift tas ut. För en moped klass I, ett terräng-
släp och ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn ska en engångsavgift 
för registerhållningen tas ut. Den vägtrafikregisteravgift som tas ut tillsammans 
med vägtrafikskatt53 är indrivningsbar. Motsvarande vägtrafikregisteravgift som tas 
ut separat är för närvarande inte indrivningsbar. Avgiften tas ut separat om vägtra-
fikskatt inte ska betalas, t.ex. om fordonet är avställt. Från den 1 januari 2016 änd-
ras bestämmelsen i 6 kap. 18 § FVTR vilket innebär att separata debiterade vägtra-
fikregisteravgifter ska vara indrivningsbara.  
Enligt Transportstyrelsen hade knappt 330 000 fordon en separat påförd vägtrafik-
registeravgift som var obetald t.o.m. mars 2015. Det kommer inte att finnas över-
gångsregler, vilket innebär att de avgifter som idag är obetalda blir indrivningsbara 
från och med 2016. Transportstyrelsens avsikt är att innan den 1 januari 2016 på-
minna de fordonsägare som äger fordon som har en obetald vägtrafikregisteravgift 
under åren 2013–2015. De vägtrafikregisteravgifter som fortfarande är obetalda 
efter den 1 januari 2016 kommer att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för 
indrivning. 
Effekter av förändringen som är relevanta i detta uppdrag är påverkan på antalet 
bilar som skrotas istället för att vara avställda, samt påverkan på antalet bilar som 
överges istället för att skrotas eller återtas i trafik. 
  
4.3.2.1 VILKA EFFEKTER KAN INDRIVNINGSBARHETEN FÅ? 
Att obetalda vägtrafikregisteravgift blir indrivningsbar innebär att bilägaren får 
incitament att betala avgiften i tid, och kan eventuellt ge incitament till att lämna in 
bilen till skrotning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
53 I vägtrafikskatten ingår fordonsskatt och saluvagnsskatt. Fordonsskatt ska betalas för alla skatteplik-

tiga fordon som inte är avställda. Saluvagnsskatt tas ut för fordon som används med stöd av en sa-
luvagnslicens. Licensen ger innehavaren rätt att under vissa förutsättningar köra oregistrerade och 
avställda fordon på svenska vägar. 
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En obetald avgift som lämnas för indrivning innebär att den registrerade  
bilägaren minst blir skyldig att ersätta: 
Vägtrafikregisteravgift   60 kr54 
Påminnelseavgift   50 kr 
Kronofogdemyndighetens grundavgift 600 kr55 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Per ärende    710 kr 
 
I ett övergångsskede kan det innebära följande för de fordonsägare som har 
sådana obetalda avgifter: 
Vägtrafikregisteravgift   60 kr x 3 år = 180 kr 
Påminnelseavgift   50 kr x 3 år = 150 kr 
Kronofogdemyndighetens grundavgift 600 kr x 3 år = 1 800 kr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Totalt för 3 år    2 130 kr 
 
Istället för att inte betala något alls idag, riskerar den bilägare som inte betalar 
avgiften att bli skyldig minst 710 kr om påminnelsen att betala ignoreras och ären-
det överlämnas till Kronofogden. I ett övergångsskede kan det bli 710, 1 420 eller  
2 130 kr beroende på vilka år det finns en skuld.  Att betala vägtrafikregisteravgif-
ten på 60 kr per år för den avställda bilen kan då bli ett attraktivare alternativ.  
 
Transportstyrelsen bedömer att möjligheten att driva in obetalda vägtrafikregister-
avgifter kommer att påverka antalet långtidsavställda fordon i vägtrafikregistret. Ett 
stort antal av dessa fordon finns sannolikt inte i behåll och möjligheten att driva in 
dessa belopp skulle motivera fordonsägaren att ”städa upp” det registrerade inne-
havet. Detta innebär att den administrativa avregistreringen skulle öka. 
 
En indirekt effekt av att bilägaren får incitament att betala avgiften i tid, är att bilä-
garen kan välja att skrota sin bil istället för att fortsätta att ha den avställd.  
Om bilägaren inte avser att använda sin avställda bil i trafik igen, kan incitamentet 
att skrota bilen öka, för att slippa betala den årliga vägtrafikregisteravgiften. Detta 
skulle då leda till att fler uttjänta bilar, som inte är övergivna utan finns hos biläga-
ren, lämnas in för återvinning. Förutsättningen är att kostnaden för att hantera sin 
skrotningsfärdiga bil inte väsentligt  överstiger den årliga vägtrafikregisteravgiften, 
vilket kan verka hämmande för vissa grupper av bilägare. 
 
Naturvårdsverket delar Transportstyrelsens bedömning att förändringen kan 
komma att medföra en effekt på utskrotning. Naturvårdsverket   menar dock att 
denna effekt kan vara övergående och tillfällig då det i första hand kommer att 
handla om ökade incitament för skrotning för de bilägare som har ackumulerade 
                                                   
54 Fr.o.m. januari 2016 är vägtrafikregisteravgiften 50 kr. 
55 Kronofogdemyndigheten, 2012, http://www.kronofogden.se/Avgifter.html, 150608. 
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skulder samt att skillnaden i kostnad mellan å ena sidan en årlig avgift på 60 kr och 
en engångskostnad på cirka 1 500 kr är stor. Det handlar dessutom om en priskäns-
lig grupp. Att uppskatta antalet bilar som kommer att skrotas till följd av att vägtra-
fikregisteravgiften blir indrivningsbar (istället för att fortsatt vara avställda eller 
hanteras på andra sätt) på längre sikt, är därför svårbedömt. Sannolikt är effekten 
på utskrotningen begränsad på lång sikt. Däremot bidrar förändringen till ett kraf-
tigt ökat incitament att betala vägtrafikregisteravgiften i tid och denna effekt be-
döms vara långsiktig. 
 
Förändringen som indrivningsbarheten av vägtrafikregisteravgiften för avställda 
bilar innebär, kan alltså tillfälligt leda till att färre uttjänta bilar överges i naturen i 
framtiden under den period som övergångseffekten varar. En ytterligare förutsätt-
ning är att effekten av förändringen inte enbart handlar om en massiv administrativ 
avregistrering. Om effekten är en massiv administrativ avregistrering, innebär in-
drivningsbarheten av vägtrafikregisteravgiften ganska lite även på sikt.  
 
Liksom ovan är det svårt att uppskatta antalet uttjänta bilar som istället för att 
överges skulle hanteras legalt till följd av att vägtrafikregisteravgiften blir indriv-
ningsbar. 
 
4.4 Producentansvaret – kan det utökas? 
4.4.1 EU-rättens ramar – en kort beskrivning 
Inhemsk reglering som går utöver det EU-rättsliga regelverket och konkurrensbe-
gränsning 
EUF-fördraget innehåller en grundläggande EU-rättslig princip om förbud mot 
kvantitativa import- och exportrestriktioner och andra åtgärder som kan ha motsva-
rande verkan för handeln. Bestämmelserna återfinns artikel 34 och 35 i EUF-
fördraget (f.d. artikel 28 och 29). Sådana åtgärder omfattar alla medlemsstaters 
bestämmelser som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan hindra sam-
handeln inom gemenskapen (Mål C-8/74 Procureur du Roi v Benoit and Gustave 
Dassonville 1974 ECR 837).  
 
Vissa starka sakliga i artikel 36 angivna skäl (f.d. artikel 30) kan utgöra skäl för att 
tillåta handelshindrande åtgärder. Däribland anges – till skydd för människor och 
djurs hälsa och liv samt att bevara växter. Miljöskyddsåtgärder utgör inte ett sådant 
självständigt skäl. För att miljöskyddsåtgärder ska omfattas krävs att de kan sägas 
vara till skydd för människor och djurs hälsa och liv samt för att bevara växter. 
Avståndet mellan åtgärderna och hälsoeffekterna får då inte vara för stort. Produ-
centansvaret syftar generellt till en hållbar utveckling och till att garantera god 
livsmiljö för kommande generationer. Sådana regler kan inte undantas enligt artikel 
36 eftersom avståndet mellan åtgärden och hälsoeffekter anses vara för långt. Skäl 
uppräknade i artikel 36 möjliggör alltså lagstiftning i medlemsstat som kan inne-
bära diskriminering av utländska varor. Reglerna får inte innebära godtycklig dis-
kriminering eller förtäckt begränsning av handeln mellan medlemstater. Regler 
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måste vara proportionerliga och lämpliga för att uppnå sitt ändamål och inte vara 
mer ingripande än nödvändigt. 
 
Handelshinder som beror på skillnader i nationella lagstiftningar inom EU kan 
också vara tillåtna i den uträckning de tillgodoser tvingande hänsyn (Cassis och 
Flaskmålet). Sådan tvingande hänsyn har ansetts kunna vara effektiv skattekontroll, 
hälsoskydd, god handelssed eller miljöhänsyn. Annan tvingande hänsyn medger 
inte olika behandling av nationella och utländska varor. För att kunna åberopa 
tvingande hänsyn krävs också att området inte är harmoniserat.  
Producentansvar kan generellt sett påverka EU:s inre marknad. Förslag måste där-
för anmälas till kommissionen. 
 
Producentansvarsregleringen avseende uttjänta fordon är fattat med stöd av artikel 
192 (f.d. artikel 175) i EUF-fördraget. Regler beslutade med stöd av artikel 192 
utgör minimiregler. ELV-direktivet är bindande med avseende på det resultat som 
direktivet åsyftar och som medlemsstaterna ska uppnå. Medlemstaterna styr över 
formen för genomförande i de egna länderna.  
 
Enligt artikel 176 finns möjligheter för medlemsstaterna att bibehålla eller införa 
strängare krav än de minimireglerna föreskriver. Dock måste sådana regler vara 
förenliga med EG-fördraget och gemenskapens sekundärrätt. Reglerna får alltså 
inte utgöra godtycklig diskriminering, se ovan. 
 
4.4.2 Slutsats om möjligheter att utöka producentansvaret i  

Sverige 
I regeringsuppdraget ingår att undersöka hur ett producentfinansierat system för 
ersättning till bilägare vid inlämning av en uttjänt bil till en auktoriserad bilskrotare 
skulle kunna utformas. Naturvårdsverket bedömer att det ovan beskrivna regelver-
ket ger utrymme för en utökning av producentansvaret i Sverige.  
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5 Finansieringslösningar –  
övervägda alternativ 

I ett tidigt skede under utredningen diskuterades en rad olika alternativ för att fi-
nansiera kommunernas och statens externa hanteringskostnader för övergivna, 
uttjänta bilar och/eller för att ge incitament till bilägare att lämna in sina bilar till 
auktoriserad skrotning för att minska antalet uttjänta bilar som överges. I detta 
avsnitt beskrivs kortfattat sju alternativ för möjliga finansieringslösningar samt ett 
förslag om kompletterande insamlingskampanjer. De har delats in i fyra olika 
grupper; utökat producentansvar, försäkringslösning, avgift och insamlingskam-
panj.  
 
5.1 Utökat producentansvar 
Nedan presenteras översiktligt de alternativ som bygger på ett utökat producentan-
svar. Kopplat till varje alternativ finns ett kort stycke om fördelar/nackdelar som är 
specifika för alternativet i fråga, i slutet av avsnittet kommer ett samlat avsnitt om 
fördelar, nackdelar och konsekvenser av de olika alternativen.  
 
5.1.1 Utökat producentansvar – ersättning till stat och kommun 
Lösningen ersätter Finansiär 
Kommun och stat Producenter  

 
Producentansvaret antas i detta alternativ utökas till att omfatta ersättning till 
kommuner, Trafikverket och Polisen för externa kostnader till följd av hanteringen 
av övergivna uttjänta bilar. Hur detta ska finansieras är upp till producenterna 
själva att bestämma. Ersättning utgår i de fall där kommunen eller staten inte lyck-
ats erhålla betalning av den registrerade bilägaren eller i de fall där man inte kan 
identifiera någon ägare. Det utökade producentansvaret kan kombineras med för-
säkringslösningar, pant eller andra system. Producenterna förväntas själva välja 
den mest effektiva lösningen. 
Efter ett visst fastställt förfarande, och efter att viss tid förflutit ska kommunen eller 
staten kunna skicka krav på ersättning till producenterna eller den som administre-
rar systemet.   
 
Fördelar och nackdelar 
Förslaget ger incitament till kommuner och stat att förbättra och utöka insamlingen 
av övergivna uttjänta bilar. 
 
Förslaget innebär stor flexibilitet för producenterna att själva utforma ersättnings-
systemet. Det innebär samtidigt en större administrativ kostnad för producenterna 
för att sätta upp samt administrera systemet. 
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En nackdel är att förslaget inte ger några ytterligare incitament till den sista biläga-
ren att lämna sin uttjänta bil till auktoriserad skrotning istället för att överge den  
eller lämna den till illegal hantering.  
 
5.1.2 Utökat producentansvar med premie: fondalternativ 
Lösningen ersätter Finansiär 
Bilägare 
Kommun och stat 

Producenter 

 
Producenterna föreslås i detta alternativ att genom ett utökat producentansvar fi-
nansiera en återvinningspremie till den sista bilägaren vid inlämning av en bil till 
auktoriserad bildemontering.  
Genom att kommun och stat, enligt LFF, övertar äganderätten för bilar innan skrot-
ning, kan även de ha rätt till återvinningspremien beroende på hur förslaget utfor-
mas. Alternativet kan även utökas till att producentansvaret omfattar finansiering 
av specificerade delar av kommunernas, Trafikverkets och Polisens externa kost-
nader för hantering av övergivna, uttjänta bilar i de fall ersättning inte kan fås av 
ägaren.  
En fond byggs upp genom att producenterna avsätter medel (avgifter) för utbetal-
ning av premier. Avgiften kan till exempel vara ett fastställt belopp per nyregistre-
rad bil eller så kan avgiftens storlek knytas till producenternas andel av bilmark-
naden. En premie lämnas till den sista bilägaren då bilen lämnas för återvinning 
hos en auktoriserad bildemonterare.  
Återvinningspremien är i detta alternativ inte kopplad till en specifik bil. Det inne-
bär att om avgiften utgår från nyregistrerade bilar så används den för samtidiga 
utbetalningar av återvinningspremier.  
Fondens sammantagna uppgift avgör hur stor den behöver vara. Det krävs en upp-
byggnadsfas för fonden. Om den fondens totala kapital skulle riskera att bli för 
lågt, beroende på t.ex. stora skillnader i skrotningsvolymer, kan den som admini-
strerar fonden höja beloppet som betalas in respektive tas ut. Detta kräver att pro-
ducenterna måste ha en viss framförhållning.  
 
Fördelar och nackdelar 
En återvinningspremie ger incitament till bilägarna att lämna bilen till auktoriserad 
skrotning.  En premie och/eller ersättning för kommunernas och statens hante-
ringskostnader innebär viss ersättning för deras kostnader. Storleken på premie och 
ersättning avgör om och i vilken storleksordning insamlingen förbättras och utökas.  
 
Om avgiften tas ut på nyregistrerade bilar kommer det under lång tid att finnas 
bilar i trafik som inte har betalat någon avgift i systemet. Det kan innebära större 
kostnader och avgifter under uppbyggnadsfasen. 
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Förslaget blir kostsamt om en premie ska betalas ut till alla bilägare som lämnar 
bilen för återvinning. De allra flesta lämnar redan idag bilen utan premie. 
 
5.1.3 Utökat producentansvar med premie: pay-as-you-go 
Lösningen ersätter Finansiär 
Bilägare  
Ev. även kommun och stat 

Producenter 

 
Producenterna antas i detta alternativ att genom ett utökat producentansvar finansi-
era en återvinningspremie till den sista bilägaren vid inlämning av en bil till aukto-
riserad bildemontering. Den sista bilägarens incitament att lämna sin bil till skrot-
ning ökar om en återvinningspremie betalas ut. De producenter som finns på mark-
naden föreslås i detta alternativ löpande betala den återvinningspremie som beslu-
tats om till bilägare då en bil lämnas in föråtervinning. Om även stat och kommun 
ska ersättas för sina kostnader genom premien, så sker också det löpande. 
I detta alternativ antas återvinningspremien betalas ut löpande, vilket innebär att 
det inte behöver byggas upp någon fond. Inget hindrar dock producenterna att gå 
samman om finansieringslösningar, t.ex. genom att bygga upp någon sorts fond 
och/eller införa någon avgift på nyförsålda bilar.  
I teorin skulle ett pay-as-you-go system kunna kombineras med en bankgaranti där 
varje producent med hjälp av en bankgaranti skulle kunna garantera att den egna 
andelen av åtagandet för beståndet är säkrad. I praktiken är dock svårigheterna så 
många att det inte är sannolikt att en bankgaranti skulle fungera som säkerhet.  
 
Fördelar och nackdelar 
En återvinningspremie ökar den sista bilägarens incitament att lämna in den ut-
tjänta bilen till en auktoriserad bildemonterare istället för att överge den i naturen 
eller medverka till att låta den gå på illegal export.  
Lösningen binder minimalt med pengar eftersom inga avsättningar görs för fram-
tida kostnader.  
Om alternativet utformas så att det även bekostar delar av kommunernas och sta-
tens hanteringskostnader kan det medverka till att insamlingen av övergivna, ut-
tjänta bilar förbättras. Alternativet blir kostsamt om en premie ska betalas ut till 
alla bilägare som lämnar bilen för återvinning. De allra flesta lämnar redan idag 
bilen utan premie. Lösningen är helt ofinansierad och vid stora skillnader i skrot-
ningsvolymer kan det bli svårt för producenterna att förutse framtida kostnader. 
Framtida kostnader belastar de aktörer som då är aktiva. Förslaget med löpande 
utbetalningar riskerar att bli administrativt krångligt och därmed kostsamt. 
 
5.1.4 Utökat producentansvar med premie: renodlat pantsystem 
Lösningen ersätter Finansiär 
Bilägare 
Kommun och stat 

Producenter 
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Producenterna antas även i detta alternativ, genom ett utökat producentansvar, 
finansiera en återvinningspremie till den sista bilägaren/innehavaren vid inlämning 
av en bil till en auktoriserad bildemonterare.  
 
Det tidigare systemet med skrotningsavgift och bilskrotningspremie beskrevs ofta 
som ett pantsystem där en avgift för nyregistrerade bilar finansierade den premie 
som den sista bilägaren fick då bilen skrotades. Under mellantiden ”fonderades” 
medlen i bilskrotningsfonden. Det fanns dock ingen koppling mellan en inbetald 
bilskrotningsavgift och senare erhållen premie för ett visst fordon. Inbetalda skrot-
ningsavgifter för nyregistrerade fordon användes för samtidiga utbetalningar av 
skrotningspremier för avregistrerade fordon. 
 
Detta alternativ innebär att ett visst belopp knyts till varje nytt fordon och sedan 
följer fordonet från den första till den sista ägaren. Panten betalas då en bil nyregi-
streras och följer med under hela bilens livslängd till dess att den betalas ut när 
bilen skrotas. Detta ger ökade incitament till den sista bilägaren att lämna sin bil till 
återvinning hos en auktoriserad bildemonterare när den ska skrotas.   
 
Eftersom fordonsägaren/innehavaren enligt nuvarande producentansvar har rätt att 
kostnadsfritt lämna sin bil till skrotning, skulle panten i sin helhet komma inlämna-
ren till godo. Panten skulle betalas ut oavsett om det är ägaren eller kommu-
nen/staten som lämnar bilen till skrotning.  
Det administrativa ansvaret för pantsystemet läggs i detta alternativ på producen-
terna, på motsvarande sätt som gäller för metallburkar och PET-flaskor.  
 
Fördelar och nackdelar 
Kommun och stat skulle få viss ersättning för sina kostnader genom att de får pan-
ten vid inlämning. Genom att förslaget är utformas så att det i viss mån även bekos-
tar delar av kommunernas och statens hanteringskostnader (för de bilar som omfat-
tas av pant) kan det medverka till att insamlingen förbättras för i alla fall just dessa 
fordon, då dessa aktörer inte längre behöver stå för lika stor del av kostnaden för 
övergivna, uttjänta bilar.  
 
Ett individuellt pantsystem för bilar, skulle sannolikt kräva en omfattande och där-
med kostsam administration oavsett vem som är ansvarig för systemet, samtidigt 
som en mycket stor summa pengar skulle bindas i någon form av fond under lång 
tid. Vid införandet av ett pantsystem skulle det ta ca 10–15 år innan bilarna med 
pant är de som skrotas och återvinningspremier kunde börja betalas ut och därmed 
lika lång tid innan effekterna av styrmedlet skulle märkas.  
Alternativet blir kostsamt om en premie ska betalas ut till alla bilägare som lämnar 
bilen för återvinning. De allra flesta lämnar redan idag bilen utan premie. 
 



 

 60

5.1.5 Översiktliga konsekvenser av utökat producentansvar 
Det finns flera konsekvenser som är mer eller mindre gemensamma för alternativen 
som bygger på ett utökat producentansvar och dessa redovisas översiktligt nedan.  
 
Alla alternativ medför att producenterna ansvarar för att finansiera ersättningar till 
kommun och stat för hantering av övergivna uttjänta fordon och/eller en återvin-
ningspremie till bilägare vid inlämning av en bil till en auktoriserad bildemonte-
rare. Det kan förväntas att producenterna för över hela eller delar av denna kostnad 
på bilägarna vid försäljning av nya bilar. Det innebär att förslagen om utökat pro-
ducentansvar förväntas medföra engångsavgift för nybilsköpare. Avgiftens proport-
ion i förhållande till bilpriset kan dock förväntas vara marginell och därför inte 
påverka nybilsförsäljningen. 
 
För kommuner och stat innebär ett alternativ med ett utökat producentansvar att de 
får viss ersättning för sina externa hanteringskostnader för uttjänta och övergivna 
bilar. Det innebär att ekonomiska resurser frigörs hos kommuner och de myndig-
heter som berörs. Det förväntas medföra att omhändertagandet av uttjänta och 
övergivna bilar kan förbättras.  
 
Alla alternativ med utökat producentansvar medför ökade administrationskostnader 
för producenterna, en eventuellt ansvarig myndighet och kommuner, Trafikverket 
och Polisen. Vilka de administrativa kostnaderna skulle bli för producenterna 
och/eller den ansvariga myndigheten beror på hur alternativen utformas i detalj. De 
ökade administrativa kostnaderna för producenter och eventuellt ansvarig myndig-
het uppstår till följd av beräkning av avgift, ev. inbetalning av avgift, ev. förvalt-
ning av inbetalade medel och utbetalningar av ersättning till kommuner och stat 
och/eller återvinningspremier till bilägare. Om kraven på ersättning från kommu-
nerna och staten sker samordnat för dessa aktörer och endast en eller ett fåtal 
gånger på år samt om ersättningen betalas ut enligt schablon kan de administrativa 
kostnaderna begränsas hos både de som administrerar systemet och den aktör som 
begär ersättning.  
 
En återvinningspremie till bilägarna förväntas medföra att antalet bilar som lämnas 
till auktoriserad bildemontering ökar samtidigt som antalet uttjänta bilar som över-
ges eller som hanteras illegalt på annat sätt minskar. Det förväntas få positiva kon-
sekvenser för miljön i form av minskat läckage av skadliga ämnen, minskad 
negativmiljöpåverkan i mottagarlandet vid illegal export, minskad negativ miljöpå-
verkan till följd av felaktig demontering hos illegala bildemonterare. En konse-
kvens av att antalet bilar som lämnas till auktoriserade bildemonterar ökar är även 
att fler bilar återvinns och fler bildelar återanvänds vilket medför ökad resurseffek-
tivitet.  
 
Alternativen med ett utökat producentansvar skulle följa principen att förorenaren 
ska betala även om producenternas kostnader för att finansiera ersättningar till 
kommun och stat och/eller återvinningspremier till bilägare i praktiken direkt kan 
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föras vidare till köparna av nya bilar. I de fall kommun och stat får ersättning för 
sina externa kostnader för att hantera övergivna uttjänta fordon innebär det att 
kostnaderna omfördelas från skattebetalarkollektivet till producenterna, för att 
sedan sannolikt föras vidare till köparna av nya bilar. 
 
Samtliga alternativ med ett utökat producentsansvar innebär ett utökat finansiellt 
producentansvar som går längre än vad som är föreskrivet i ELV-direktivet. Detta 
bedöms av Naturvårdsverket vara möjligt enligt EU-regelverket men skulle vara 
tvunget att anmälas till kommissionen. 
 
5.2 Försäkringslösning 
5.2.1 Ersättning ur trafikförsäkringen 
Lösningen ersätter Finansiär 
Kommun och stat 
 

Bilägare som betalar trafik-
försäkring 

Motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och inte avställda samt 
andra motordrivna fordon ska vara trafikförsäkrade. Det är en obligatorisk försäk-
ring som fordonets ägare ska teckna från den dag fordonet tas i trafik (ställs på) 
eller omedelbart om fordonet redan är i trafik. Trafikförsäkringen ersätter person-
skador och vissa sakskador vid olyckor i trafiken. Trafikförsäkring måste finnas 
även om fordonet är stulet, har användningsförbud, körförbud eller inte är i kördug-
ligt skick. Fordonet måste ställas av för att kravet om trafikförsäkring ska sluta 
gälla. Om trafikförsäkring inte är tecknad så rapporteras detta automatiskt till Tra-
fikförsäkringsföreningen, varvid en s.k. trafikförsäkringsavgift tas ut. Denna avgift 
är avsevärt högre än trafikförsäkringspremien. 

Alla ägare till trafikförsäkringspliktiga bilar är i detta alternativ tänkta att även 
omfatta finansiering av externa kostnader för kommunernas, Trafikverkets och 
polisens kostnader för hantering av övergivna, uttjänta bilar i de fall då ersättning 
inte kan fås av ägaren. Kostnaderna som kommun och stat har för att hantera över-
givna uttjänta bilar och som inte kan drivas in från bilägaren omfördelas på så sätt 
från skattebetalarkollektivet till bilägarkollektivet, via försäkringen. 
 
Det som försäkras är att en bil kan komma att behöva tas om hand enligt LFF/FFF 
och att debitering av kostnaderna för detta gentemot bilägaren misslyckats.  
Principiellt skulle en sådan lösning innebära att alla bilägare under bilens livslängd 
försäkrar sig emot (betalar en premie för) att inte bilens sista ägare ska överge sin 
bil när den blir uttjänt och betala kommunens eller statens omhändertagandekost-
nader när sådana fall uppkommer. 
  
Fördelar, nackdelar och konsekvenser 
Eftersom trafikförsäkringen tas ut genom en årlig avgift kommer avgiften att 
hamna på en lägre men årlig nivå jämfört med de producentfinansierade alternati-
ven med en relativt högre engångsavgift vid försäljningstillfället. 
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Alternativet innebär ökade administrativa kostnader för kommun, stat och försäk-
ringsbolag. Om krav på ersättning sker samordnat för varje kommuns eller myn-
dighets samtliga berörda bilar endast en eller ett fåtal gånger per år och ersättning 
betalas ut enligt schablon, kan de administrativa kostnaderna begränsas hos både 
försäkringsbolag och den aktör som begär ersättning. Eftersom ersättning från 
trafikskadeförsäkringen idag betalas ut på individuell basis måste det utredas hur 
en schabloniserad ersättning ska kunna delas ut för att undvika betydande administ-
rativa kostnader.  
 
Alternativet innebär en betydande omdefiniering och utvidgning av trafikförsäk-
ringens nuvarande syfte, som är att ersätta person- och vissa sakskador till följd av 
olyckshändelser i trafiken till att även omfatta ersättning för delar av kommunala 
och statliga hanteringskostnader för övergivna uttjänta bilar. Det är skillnad mellan 
olycka och medveten handling, där att överge en bil inte kan anses vara en olycks-
händelse. Enligt ett yttrande på Vägverkets tidigare utredning om kostnader för 
transporter av uttjänta bilar till bilskrotar 56 skulle ett sådant försäkringsmoment 
dessutom kräva en särskild koncession, vilket inte alla trafikförsäkringsbolag har 
eller ens förväntas ha, vilket skulle innebära en snedvridning och begränsning av 
konkurrensen och eventuellt stå i strid med EU-rätten.  
 
Något incitament direkt riktat mot den sista bilägaren att lämna sin uttjänta bil till 
auktoriserad skrotning ingår inte i detta alternativ, som därför får betraktas som ett 
kompletterande och inte heltäckande alternativ.  
 
En risk är att vissa bilägare anser att de redan har betalt för omhändertagande av 
sin bil genom försäkringen och att fler bilägare därför överger sina uttjänta bilar på 
offentliga platser.  
 
5.3 Avgift – i statlig regi 
5.3.1 Höjd vägtrafikregisteravgift 
Lösningen ersätter Finansiär 
Kommun och stat Bilägare som betalar vägtra-

fikregisteravgift 

Detta alternativ innebär att vägtrafikregisteravgiftens nuvarande syfte utvidgas till 
att även täcka kommunernas och statens externa kostnader för hantering av uttjänta 
och övergivna bilar. Det medför att vägtrafikregisteravgiften måste höjas något. 
Om förebyggande åtgärder också övervägs måste avgiften höjas ytterligare något.  
 

                                                   
56 Yttrande från Sveriges Försäkringsförbund (nuvarande Svensk Försäkring), Trafikförsäkringsför-

eningen samt Försäkringsjuridiska föreningen (FjF). 
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Bestämmelser om vägtrafikregisteravgift finns i förordningen (2001:650) om väg-
trafikregister samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:56) om avgifter inom 
vägtrafikområdet. För varje registrerad bil, motorcykel, motorredskap, tung ter-
rängvagn och släpvagn tas en vägtrafikregisteravgift, f.n. 60 kr per år. Avgiften ska 
täcka delar av kostnaderna för att hålla ett aktuellt register över fordon och fordon-
sägare. Den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet är skyldig 
att betala avgiften både då fordonet används eller är avställt. Avgiften debiteras 
tillsammans med fordonsskatten för fordon som är i trafik medan för avställda 
fordon debiteras endast vägtrafikregisteravgift. Transportstyrelsen som administre-
rar avgiften finansieras via anslag medan intäkterna från avgiften går in i stats-
kassan. 
 
Alla ägare till vägtrafikregisteravgiftspliktiga bilar är i detta alternativ tänkta att 
bidra till finansieringen av kommunernas, Trafikverkets och Polisens externa kost-
nader för hantering av övergivna, uttjänta bilar i de fall då ersättning inte kan fås av 
ägaren. Kostnaderna som kommun och stat har för att hantera övergivna uttjänta 
bilar och som inte kan drivas in från bilägaren omfördelas på så sätt från skattebe-
talarkollektivet till bilägarkollektivet. Kommunerna och staten skickar sina ersätt-
ningskrav till ansvarig myndighet enligt ett fastställt förfarande. 
 
Fördelar, nackdelar och konsekvenser 
Ett administrativt system finns redan för den nu gällande avgiften och en höjning 
av denna avgift kommer därför att innebära att tillkommande administrativa mer-
kostnader blir begränsade. Om krav på ersättning från kommun och stat sker sam-
ordnat för varje kommuns eller myndighets samtliga berörda bilar endast en eller 
ett fåtal gånger per år och ersättning betalas ut enligt schablon, kan de administra-
tiva kostnaderna begränsas hos både den ansvariga myndigheten och den aktör som 
begär ersättning. 
Eftersom vägtrafikregisteravgiften är en årlig avgift kommer avgiften att hamna på 
en lägre men årlig nivå jämfört med de producentfinansierade alternativen med en 
relativt högre engångsavgift vid försäljningstillfället. 
 

Vägtrafikregisteravgiften har redan tidigare använts för finansiering av andra än-
damål (t.ex. vägkantskontroller som utförs av polisen) så att utöka avgiftens syfte 
till att även finansiera ersättningar till kommuner och staten för hantering av över-
givna, uttjänta fordon skulle vara genomförbart. En konsekvens av en höjd vägtra-
fikregisteravgift är att det bidrar till att säkerställa att avgiften även i fortsättningen 
är indrivningsbar även när intäkterna förväntas öka genom det nya indrivningsför-
farandet. Avgiftens nivå ses över årligen och justeras beroende på ev. under- eller 
överskott föregående år. Detta medför att det är möjligt att justera avgiftens storlek 
beroende på om antalet fordon som kommun och stat omhändertar ökar eller mins-
kar. 
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Något ytterligare incitament för sista bilägaren att lämna sin uttjänta bil till auktori-
serad skrotning och inte illegalt överge den eller medverka till att låta den gå på 
illegal export, utöver det incitament som den förändrade indrivningen av avgiften 
redan medför vad gäller viljan att betala sin avgift i tid, finns inte i detta alternativ 
och det får därför ses som ett kompletterande alternativ.  
 
Förslaget innebär att det är de bilägare som betalar vägtrafikregisteravgift som 
finansierar systemet, inklusive ägare till privatimporterade bilar. Det innebär att 
förslaget inte uppfyller principen om att förorenaren betalar.  
Genom att stat och kommun får ersättning för hela eller delar av den externa hante-
ringskostnaden för övergivna, uttjänta bilar frigörs det ekonomiska resurser som 
kan användas till att utöka eller förbättra omhändertagandet av dessa bilar, eller 
andra aktiviteter.  
 
5.3.2 Höjd avgift för hållbarhetskontroll  
Lösningen ersätter Finansiär 
Kommun och stat 
Ev. bilägare 

Producenter. Tillverkare och 
importörer betalar avgiften. 

Detta alternativ innebär att den befintliga miljöavgiften för hållbarhetsprovning 
utvidgas till att finansiera de kostnader som kommun och stat har för hanteringen 
av uttjänta och övergivna bilar.  
 
För varje nyregistrerad personbil, lastbil och buss betalar fordonets tillver-
kare/importör (producent) 55 kr i miljöavgift för hållbarhetsprovning, som en en-
gångsavgift. Den nuvarande kontrollavgiften ska täcka kostnaderna för tillsyn av 
att kraven på avgasrening uppfylls. Kontrollen av hållbarhetskrav innebär efterkon-
troller av miljöutrustning på bilar. Om problem upptäcks ska de åtgärdas. Denna 
kostnad får i praktiken bäras av den som köper fordonet. Avgiften betalas till och 
administreras av Transportstyrelsen och regleras i Transportstyrelsens föreskrift 
TSFS 2014:56. 2 kap. 3 § Avgift för kontroll av hållbarhetskrav enligt avgasre-
ningsförordningen (2011:345).  
 
En omdefiniering och utvidgning av avgiften skulle göra det möjligt att använda 
den till att ersätta kommunernas, Trafikverkets och Polisens externa kostnader för 
hantering av övergivna, uttjänta bilar. Kostnaderna som kommun och stat har för 
att hantera övergivna uttjänta fordon och som inte kan drivas in från fordonsägaren 
omfördelas i så fall från skattebetalarkollektivet till producenterna, för att sedan i 
praktiken föras vidare till köparna av nya bilar via ett påslag på priset. Kommuner-
na och staten skulle i detta fall skicka sina ersättningskrav till Transportstyrelsen 
som administrerar avgiften och ersättningarna.  
 
Kontrollavgiften har till skillnad från andra befintliga avgifter som gäller fordon 
redan idag ett miljösyfte. Genom att utveckla syftet för kontrollavgiften till att även 
omfatta kommunernas och statens transportkostnader för uttjänta, övergivna bilar, 
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behöver kontrollavgiften, som är en engångsavgift, höjas. Om även bilägare ska få 
viss ersättning för sina transportkostnader för att lämna sitt fordon till en auktorise-
rad bilskrot, skulle ytterligare en avgiftshöjningar krävas. Det vidgade syftet för 
avgiften kan motiveras med att risken för miljöskada minskas.   
 
Fördelar, nackdelar och konsekvenser 
En fördel med detta förslag är att ett administrativt system redan finns för den nu 
gällande avgiften och en höjning av avgiften medför en begränsad merkostnad. Om 
krav på ersättning från kommuner och stat sker samordnat för varje kommuns eller 
myndighets samtliga berörda bilar endast en eller ett fåtal gånger per år och ersätt-
ning betalas ut enligt schablon, kan de administrativa kostnaderna begränsas hos 
både Transportstyrelsen och den aktör som begär ersättning. 
Förslaget innebär att det är producenterna som finansierar systemet. Det innebär att 
förslaget uppfyller principen om att förorenaren betalar.   
 
Genom att stat och kommun får ersättning för hela eller delar av den externa hante-
ringskostnaden för övergivna, uttjänta bilar frigörs det ekonomiska resurser som 
kan användas till att utöka eller förbättra omhändertagandet av dessa bilar, eller 
andra aktiviteter.  
Den föreslagna ändringen är inte förenlig med avgiftens nuvarande syfte, vilket i så 
fall måste omformuleras.  
 
5.4 Insamlingskampanjer 
5.4.1 Kampanjer för att samla in bilar  
Lösningen ersätter Finansiär 

Kommun och andra utfö-
rare 
 

Producenter och/eller bil-
ägarkollektiv och/eller bil-
demonterare 

 
Detta alternativ innebär att kommuner eller andra aktörer kan få medel för att ge-
nomföra lokala insamlingskampanjer. Kampanjerna kan utformas på olika sätt, de 
kan t.ex. syfta till att samla in uttjänta, övergivna bilar eller uttjänta, avställda bilar 
som är redo att skrotas men som av olika anledningar förvaras på tomter eller i 
garage.  Tidigare fanns en möjlighet att ansöka om ersättning för insamlingskam-
panjer av uttjänta och övergivna bilar, men det upphörde då den tidigare skrot-
ningsfonden avskaffades 2007. 
 
Det är viktigt att avgränsa vilka bilar som ska ingå i ett sådant alternativ så att fel-
aktiga incitament för bilägarna inte skapas. En viktig detalj i utformningen av 
kampanjerna är även att det ska vara en engångsinsats, dvs. inte återkommande 
insatser inom samma geografiska område. Detta för att kampanjerna inte ska ris-
kera att ge felaktiga incitament till bilägaren och urholka dagens system där de 
allra flesta bilägare lämnar bilen till auktoriserad skrotning utan ersättning. Om 
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kampanjerna skulle utformas som återkommande insatser finns en risk att bilägarna 
istället väljer att vänta till nästa kampanj då de kan få bilen bort transporterad utan 
kostnad. 
 
Finansieringen av kampanjen kan utformas på olika sätt. Producenter, bilägarkol-
lektiv och/eller bildemonterare kan alla bidra ekonomiskt till insamlingen. Om 
producenterna ska finansiera ersättningen, innebär det att producentansvaret utö-
kas. Hur utbetalningen utformas beror på hur ansvaret för finansieringen fördelas. 
 
Fördelar, nackdelar och konsekvenser för berörda 
Detta alternativ är tänkt att genomföras som icke återkommande punktinsatser på 
olika platser i landet. Det inkluderar därför inga ytterligare incitament riktade mot 
den sista bilägaren att lämna sin uttjänta bil till auktoriserad skrotning och får där-
för betraktas som ett kompletterande alternativ som kan kombineras med andra 
förslag.  Alternativet innebär inte någon permanent lösning på problemet med 
kommunernas och statens kostnader för att hantera övergivna, uttjänta bilar. 
 
5.5 Sammanfattning övervägda alternativ 
Det finns flera olika alternativ för att finansiera en ersättning till kommun och stat 
och/eller att ge incitament till den sista ägaren av en bil att lämna bilen till auktori-
serad bildemontering istället för att överge den eller lämna den till illegal hante-
ring. En viktig skillnad mellan alternativen är vilka som står för finansieringen och 
huruvida alternativen ger både ersättning till kommun och stat och incitament till 
den sista bilägaren. 
 
De alternativ som kan finansiera insatser riktade mot både kommun/stat och bilä-
gare är alla alternativ för utökat producentansvar med premie samt höjd kontroll-
avgift för hållbarhetskontroll, medan de alternativ som endast ersätter kommun och 
stat är utökat producentansvar utan premie, ersättning ur trafikförsäkringen, höjd 
vägtrafikregisteravgift samt insamlingskampanj (tillfällig engångsersättning).  
 
I en majoritet av alternativen antas producenterna stå för finansieringen av ersätt-
ning till stat och kommun och/eller ekonomiska incitament till den sista bilägaren 
att lämna sin bil till auktoriserad skrotning.  
 
I nästa kapitel kommer dessa alternativ att belysas ur ett styrmedelsperspektiv, för 
att se vilket eller vilka av alternativen som bäst uppfyller de kriterier som är upp-
satta och därmed är aktuellt att gå vidare med och utarbeta mer detaljerade förslag 
för.   
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6 Fördjupade finansieringslös-
ningar – ett urval av alternativ 

I det följande diskuteras lösningar som ska styra mot ett bättre omhändertagande av 
övergivna, uttjänta bilar. Lösningarna avser både bilar utan respektive med eventu-
ellt restvärde.  
 
6.1 Utgångspunkter och överväganden 
6.1.1 Utgångspunkter 
Utgångspunkt för analysen av möjliga finansieringslösningar är att lösningarna ska 
tillgodose följande syften: 
 

 De ska skapa stabila och långsiktiga möjligheter att ersätta stat och kom-
mun för externa kostnader som uppstår i samband med att övergivna, ut-
tjänta bilar omhändertas, 

 öka incitament för bilägare att hantera sina uttjänta bilar korrekt,  
 skapa incitament för producenterna att, i enlighet med principen om produ-

centansvar och att förorenaren betalar, styra mot ökad resurseffektivitet 
och återvinning inom bilindustrin, 

 innebära hög grad av kostnadseffektivitet och  
 hög grad av samhällsekonomisk effektivitet. 

 
Med kostnadseffektivitet avses att kostnaderna för åtgärden ska vara så låga som 
möjligt i förhållande till det uppnådda resultatet, alternativt att så mycket som möj-
ligt uppnås för en given budget. Exempel på faktorer som ökar kostnadseffektivite-
ten är att administrativa kostnader hålls nere så långt det är rimligt och möjligt, 
men det finns även andra faktorer som påverkar åtgärdernas kostnader. Vid en 
analys av kostnadseffektivitet granskas såväl de initiala investeringskostnaderna 
som de löpande kostnaderna. En hög grad av kostnadseffektivitet kan vidare upp-
nås om lösningarna är flexibla i den bemärkelsen att de kan utformas för hög träff-
säkerhet gällande måluppfyllelse. En sådan lösning har så kallad hög additionell 
effekt. Enkelt uttryckt betyder det att lösningen gör stor skillnad för resultatet. Om 
den additionella effekten tvärtom är låg, betyder det att lösningen inte påverkar 
utfallet särskilt mycket. I sådana fall hade man kunnat uppnå samma resultat till en 
betydligt lägre kostnad, vilket innebär att lösningen inte är kostnadseffektiv.  
 
Låg grad av kostnadseffektivitet bidrar till låg samhällsekonomisk effektivitet. Men 
med samhällsekonomisk effektivitet avses mer än att kostnaderna ska vara så låga 
som möjligt för det givna resultatet, det ställer också krav på att resultatet är sam-
hällsekonomiskt effektivt: att resurser läggs på ”rätt” saker i samhället. Exempel på 
hög grad av samhällsekonomisk effektivitet är en kostnadseffektiv lösning som 
löser ett angeläget problem och där kostnaderna är lägre än den nytta som uppnås. 
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Med samhällsekonomisk effektivitet avses alltså att tillgängliga resurser används så 
att största möjliga nytta uppnås för hela samhället.57  
 
6.1.2 Överväganden  
Uttjänta bilar som överges gör det av flera olika orsaker, exempelvis att ägaren vill 
komma undan kostnaden för transport till bildemontering, att ägaren saknar medel 
eller kunskap för att hantera bilen korrekt eller att bilen stulits och sedan övergivits.  
 
Det är, som beskrivits tidigare, svårt att bedöma exakt hur allvarligt miljöproblemet 
är för varje enskild övergiven uttjäntbil i naturen. Det beror givetvis på i vilket 
skick den övergivna, uttjänta bilen är och var den är övergiven. Det är inte heller 
möjligt att bedöma omfattningen av det nuvarande miljöproblemet som samtliga 
idag övergivna uttjänta bilar i naturen utgör. Det är dock, som framgår av problem-
analysen, viktigt att understryka att mörkertalet är svårbestämbart, men att risken 
för att problemet utvecklar sig till ett allvarligt miljöproblem om inget görs – är 
överhängande.58 Det är angeläget att styra en resursförbrukande bransch som bilin-
dustrin mot ökad resurseffektivitet och återvinning. Samtidigt finns en omfattande 
illegal export av avfall som består av uttjänta bilar. Även om detta miljöproblem 
inte är i fokus för detta uppdrag kan ett effektivt styrmedel som ökar bilägarnas 
incitament att hantera sin uttjänta bil korrekt indirekt bidra till att även den illegala 
exporten stävjas, vilket i så fall är en direkt positiv effekt på det övergripande målet 
om ökad resurseffektivitet. 
 
6.2 Urvalskriterier 
Bland de krav som Naturvårdsverket särskilt beaktat vid utformning av finansie-
ringslösningar kan nämnas att lösningarna inte får 

 
 leda till tillfälliga eller osäkra effekter vad gäller utfall, 
 bristande additionella effekter, 
 lösningar som innebär påtaglig risk för mycket höga administrativa kost-

nader 
 stå i strid med regelverk där Sverige saknar ensam rådighet, eller stå i strid 

med andra regelverk av överordnad natur.  
 

 
Naturvårdsverket har övervägt olika tillvägagångssätt för att utforma lämpliga 
finansieringslösningar för regeringsuppdragets två delar. För den förebyggande 
delen, att minska dumpning och illegal skrotning, föreslår regeringen att ett produ-

                                                   
57 När ett givet område analyseras, avgränsas möjliga utfall till att gälla relevanta faktorer och aktörer 

inom ett givet tidsspann. 
58 Bedömningen baserar sig framför allt på faktumet att bilparken ökat kraftigt i Sverige under de sen-

aste tjugo åren, medan varken bilarnas livslängd eller – framför allt – antalet skrotade bilar per år ökat 
i samma omfattning (även beaktat eftersläpning), se kapitel ”Problemanalys”. 
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centfinansierat system ska utredas. Producentansvaret inom bilområdet är avsett att 
styra mot minskade avfallsmängder. Naturvårdsverket bedömer att ett producentfi-
nansierat system kan leda till mer resurseffektivitet i produktionsprocesserna.  
 
Eftersom konsumenter har mindre möjligheter att påverka graden av återvinning i 
produktionsprocesser läggs det finansiella ansvaret på producenterna som då får 
skäl att se över processerna, vilket leder till ökad resurseffektivitet. 
Det är därmed en lämplig form av lösning på en marknad där konsumenterna har 
begränsade möjligheter att påverka resursanvändning genom sina val.59   
Med utgångspunkt i ovanstående, och att de förebyggande åtgärderna kommer att 
påverka storleken på ersättningarna till stat och kommun, bedömer Naturvårdsver-
ket att en sammanhållen finansieringslösning bör utformas för de två delarna i 
uppdraget. Den som finansierar ersättningen till stat och kommun har också större 
motivation att arbeta med de förebyggande åtgärderna och därigenom minska sina 
kostnader. Detta innebär att Naturvårdsverket förordar en producentfinansierad 
lösning också för ersättningen till stat och kommun.  
 
Baserat på ovanstående har följande ”skall-kriterier” identifierats:  
– öka incitament hos bilägare att hantera sina övergivna, uttjänta bilar korrekt, 
respektive att  
– överföra kostnaderna för miljöproblemet på producenterna i linje med grundläg-
gande principerna för producentansvaret.  
 
Med dessa skall-kriterier som urvalsgrund faller flera alternativa lösningar bort. 
Naturvårdsverket bedömer dock att dessa kriterier är nödvändiga för att inte sam-
hället ska mötas av ett ökande problem i framtiden.  
 
Exempel på lösningar som inte eller endast delvis uppfyller ovanstående kriterier är 
ersättning till kommuner genom en vägtrafikregisteravgift, samt ersättning till 
kommuner genom en höjd kontrollavgift för hållbarhetskontroll. Det finns inga 
direkta kopplingar som gör producenterna finansieringsansvariga för olika ersätt-
ningslösningar och det är otydligt i vilken utformning dessa lösningar skulle bidra 
till att öka incitament hos bilägare att hantera sina uttjänta bilar korrekt eftersom 
incitamenten på längre sikt styr en annan form av beteende (viljan att betala sin 
vägtrafikregisteravgift i tid).  
 
Naturvårdsverket har vidare sållat bort sådana lösningar som bygger på låg sam-
hällsekonomisk effektivitet eller låg kostnadseffektivitet. Till denna grupp hör 
exempelvis en generell premie för samtliga aktörer eftersom den sådan lösning lätt 
blir mycket kostsam, se tabell 3 nedan. 
 

                                                   
59 Se exempelvis  EU:s krav på nationell plan för att förebygga avfall (Avfallsdirektivet 2008/98/EG) och 

principen om att arbeta enligt den s.k. avfallshierarkin. 
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6.3 Bedömningsutfall  
I detta avsnitt görs en bedömning av några olika finansieringsalternativ (eller delar 
i dem) gentemot ”skall-kriterierna”. 
 
6.3.1 Pantsystem och försäkringslösningar 
Naturvårdsverket har bl.a. beaktat olika lösningar som bygger på pantsystem och 
försäkringslösningar. När det gäller pantsystem har det framförts att ett renodlat 
pantsystem som följer med bilen skulle innebära att stora mängder kapital skulle 
bindas upp, vilket är vare sig privat- eller samhällsekonomiskt effektivt. Vi delar 
inte bedömningen att ett pantsystem med nödvändighet skulle innebära höga kapi-
talkostnader. Det finns exempel på andra pantsystem där pantsumman visserligen 
är avsevärt lägre, men där pantsystemet omfattar långt fler objekt, det tydligaste 
exemplet är pantsystemet för petflaskor. Med en effektiv process för utbetalning av 
panter respektive intäkter för inlämnat avfall behöver systemet inte nödvändigtvis 
innebära att kapital låses till framtida ändamål. Det finns även andra tänkbara ut-
formningar av ett sådant system som innebär att kapital inte binds upp. Däremot 
talar bilarnas långa tekniska livslängd för att systemet ändå kan innehålla risker för 
höga administrativa kostnader och risk för att panten används på ett felaktigt sätt. 
Detta kan indirekt komma att innebära höga kapitalkostnader. Slutligen är det tvek-
samt om systemet kan integrera en stabil och långsiktigt finansieringslösning för 
ersättning till stat och kommun, varför lösningen inte utretts vidare.  
 
Naturvårdsverket har även tagit olika försäkringslösningar i beaktande. Erfarenhet-
er hittills har dock pekat på att sådana system medfört omfattande ansvarsutred-
ningar, höga kapital- och övriga administrativa kostnader och osäkert utfall för 
försäkringskostnader.60 Naturvårdsverket har inte sett någon framkomlig väg för en 
försäkringslösning som skulle kunna undvika de tidigare kända problemen med 
sådana lösningar.  
 
6.3.2 Generell premie till samtliga bilägare 
Naturvårdsverket har bedömt att en generell premie till samtliga bilägare riskerar 
att bli mycket kostsam och en sådan premie, för att inte ge upphov till orimliga 
kostnader för producenterna, behöva sättas så lågt att den skulle utgöra en mycket 
svag styrsignal. 
 
 
 
 
 

                                                   
60 Prop. 2008/09:217 Miljöbalkens försäkringar. 
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Tabell 3. Räkneexempel totalkostnad (kr) för en generell premie vid olika alternativ av 
antal inlämnade bilar 
 

Nivå premie 
(kr) 

Totalkostnad* för olika antal utskrotade bilar per år  
185 000 225 000 250 000 300 000 

500 92 500 000 112 500 000 125 000 000 150 000 000 
1 000 185 000 000 225 000 000 250 000 000 300 000 000 
1 500 277 500 000 337 500 000 375 000 000 450 000 000 
2 000 370 000 000 450 000 000 500 000 000 600 000 000 
2 500 462 500 000 562 500 000 625 000 000 750 000 000 
3 000 555 000 000 675 000 000 750 000 000 900 000 000 
3 500 647 500 000 787 500 000 875 000 000 1 050 000 000 
4 000 740 000 000 900 000 000 1 000 000 000 1 200 000 000 

Källa: Naturvårdsverket 

* Observera att totalkostnad i detta fall enbart avser totalkostnad för premien. Vidare tillkommer 
administrativa kostnader för hantering av premien som, lågt räknat, bör vara minst 5 % av det totala 

beloppet.  

 
Som framgår av ovanstående tabell riskerar en generell premie att bli mycket kost-
sam för samhället. Det ungefärliga antalet bilar som lämnas in för skrotning per år 
är 185 000, för närvarande utan premie.  
Med en premie ökar dock viljan att lämna in sin bil för skrotning på ett korrekt sätt. 
Det innebär att den första kolumnen, som gäller totalsumman för 185 000 insam-
lade bilar, sannolikt aldrig kommer att bli aktuell, eftersom fler än idag förväntas 
lämna in sin bil till skrotning med premie. Det är dock tveksamt om så låga nivåer 
som 500 kr ger önskvärd effekt på antalet inlämnade bilar (se nedan). När den 
tidigare skrotningspremien gällde steg antalet inlämnade bilar till i genomsnitt  
230 000 per år. 
 
På Naturvårdsverkets uppdrag skattade Inregia (2004) effekter av förändrade pre-
mienivåer på inlämning av bilar. För bilar som är 17 år eller äldre bedömdes, ge-
nom en kvantitativ analys, att varje procents ökning i premien ledde till en 0,24 % 
ökning i antalet skrotade bilar, för bilar 8–16 år var ökningen 0,16 % och för bilar 
0–7 år bedömdes att premieändringarna inte hade någon betydelse alls. När pre-
mien för de äldsta bilarna ökade från 500 kr till 1 700 kr, dvs. en ökning med 240 
%, ökade antalet skrotade bilar med 58%61. 
 
Vidare har en generell premie låg additionell effekt vilken i sin tur har negativ 
effekt på kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet. Man bör betänka 
att det trots allt lämnas in omkring 185 000 bilar idag även utan en sådan premie. 
Att då välja att ge ett bidrag för att stimulera en handling som ändå sannolikt skulle 
                                                   
61 Naturvårdsverket, Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar. Konsekvenserna av de senaste 

ändringarna av skrotningspremien. Naturvårdsverket rapport 5414, 2004. 
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ha kommit till stånd är en olycklig hushållning med resurser. De som redan är mo-
tiverade att lämna sin bil även utan stöd kommer vara den grupp som till övervä-
gande del får ersättning genom systemet. Istället är det mer effektivt med ett riktat 
stöd till de grupper där det, av olika skäl, finns högre risk att ägarna överger sin 
uttjänta bil.  
 
Det bör också understrykas att tabell 3 enbart visar totalkostnaden för premien, dvs. 
exklusive de administrativa kostnaderna som sannolikt blir höga, bl.a. beroende på 
det höga antalet premier som skulle betalas ut varje år. Utöver administration av 
utbetalningar krävs också fungerande ansvar och organisation för kontroll att inte 
missbruk sker, samt efterföljande lagföring vid regelbrott.  
 
För den grupp bilägare som lämnar sin bil till skrotning på ett korrekt sätt utan 
premie är det s.k. reservationspriset – en intäkt som är nödvändig för att bilägaren 
ska vilja lämna in sin bil till legal skrotning – mycket lågt. För den grupp bilägare 
som idag dumpar sin uttjänta bil är reservationspriset högre. Hur högt är dock svårt 
att avgöra eftersom det varierar mellan olika individer. Det är oftast inte heller känt 
ens för bilägaren själv på förhand. I avsnitt 6.4.2.1 beskrivs åtgärder för att före-
bygga att uttjänta bilar överges. Åtgärderna kan utformas för att nå personer som 
hellre är laglydiga än brottsliga, men som har ett begränsat privatekonomiskt ut-
rymme för större engångskostnader. I utformningen av åtgärderna måste begräns-
ningar byggas in för att förhindra att de utnyttjas av personer som ägnar sig åt sys-
tematisk brottslighet.  
 
6.3.2.1 BRISTANDE ADDITIONELLA EFFEKTER OCH LÅG 

KOSTNADSEFFEKTIVITET MED GENERELLA LÖSNINGAR 
Nuvarande genomsnittlig inlämning av bilar till skrotning är omkring 185 000 bilar 
per år). När en skrotningspremie infördes ökade antalet inlämnade bilar från ca 
170 000 bilar föregående år till i ca 239 000–304 000 bilar per år, vilket motsvarar 
en genomsnittlig ökning med upp emot 40–80 %.  
 
Den skrotningspremie som gällde 2001–2006 var 700 kr för fordon (under 3 500 
kg totalvikt) som omfattades av producentansvar och som högst 1 700 kr för fordon 
som var mer än 16 år gamla och inte omfattades av producentansvar. Som framgår 
av tabell 3 ovan ökar kostnaderna för en generellt riktad premie snabbt till mycket 
höga belopp, samtidigt som ersättning utgår till den stora grupp av bilägare som 
sannolikt ändå skulle ha lämnat in sin bil. Beloppen spänner i vårt räkneexempel 
mellan ca 92,5 och 1 200 milj. kr. Då är vare sig administrationskostnader eller 
kostnader för ersättning till stat och kommun för deras kostnader för omhänderta-
gande beaktade.  
 
Det är inte nödvändigt att exakt känna till vid vilka nivåer merparten av de bilägare 
som idag överger sina uttjänta bilar skulle vara beredda att lämna in sin bil till 
skrotning istället för att dumpa den. Naturvårdsverket har inte närmare analyserat 
denna fråga men konstaterar att det inte finns något som talar för att reservations-
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priset – som en avspegling av den effekt som följde av skrotningspremiens nivå – 
skulle ha sjunkit i förhållande till tidigare nivåer på skrotningspremien.  
 
Däremot har Naturvårdsverket undersökt vilken kostnad enskilda bilägare har för 
att lämna in sin uttjänta bil till demontering. Om bilen fungerar handlar det om 
bilägarens egen insats för att hitta en demonterare och köra bilen dit. Naturvårds-
verket konstaterar att det i flera län är långa avstånd till bildemonteringsföretag. 
Antalet bildemonteringsföretag har dessutom, av olika skäl, sjunkit kraftigt i  
Sverige: från 776 auktoriserade företag 1999, till 335 auktoriserade företag 2014.62 
Minskningen av antalet företag innebär också i viss utsträckning minskning av 
antalet mottagningsställen. Av dessa 335 är ca 108 företag/upptagningsställen an-
slutna till BilRetur63. I upptagningsområdet för BilRetur varierar kostnaden från 0 
till ca 700 kr där hämtning kan ske.64 Om bilen har en s.k. bärgningsförsäkring och 
den är giltig, varierar självrisken vanligtvis mellan omkring 1 500 och 3 000 kr och 
årskostnaden för bilar > 6 år är minst 1 500 kr.65 För den som varken befinner sig 
inom upptagningsområdet, har en tillämplig bärgningsförsäkring eller en funge-
rande bil återstår privat bärgning av bilen. Kostnaden för enskilda handlar i nor-
malfallet om ca 1 500 kr, vid längre avstånd stiger kostnaden. 
Om det är kostnaderna som ”avskräcker” enskilda ifrån att lämna in sin bil korrekt, 
bör en ersättning i någon mån motsvara kostnaderna.66 
 
Naturvårdsverkets sammantagna bedömning är därför att ett ersättningssystem som 
är generellt utformat till samtliga bilägare utan närmare precisering dels skulle bli 
mycket kostsamt, dels skulle ha mycket låg kostnadseffektivitet och samhällseko-
nomisk effektivitet, då även de bilägare som är motiverade att lämna sin bil utan 
premie belastar systemet. 
 
6.3.3 Höjd vägtrafikregisterhållningsavgift med utvidgat syfte 
I diskussionerna om val av lämpliga finansieringslösningar med olika aktörer och 
samrådsmyndigheterna har önskemål om en icke-producentfinansierad lösning 
förts fram. Ett alternativ som förordats externt är kopplat till vägtrafikregisteravgif-
terna. Ett sådant alternativ kan övervägas om man fokuserar på att hitta en lösning 
som ersätter stat och kommun, men avstår från att eftersträva en lösning som är 
sammankopplad med den producentfinansierade förebyggande del som regeringen 
vill ha utredd. Naturvårdsverket beskriver därför också ett sådant alternativ och 
bedömningen av det närmare, se äv. kapitel 11 om samrådsmyndigheternas förslag. 

                                                   
62 Källa: http://www.sbrservice.se/branschinformation/statistik. 
63 Se http://www.bilretur.se Observera att antalet mottagningsställen överstiger antalet företag.  
64 Baserat på en undersökning på skrotabilen.nu där ett urval av postnummer från olika delar av Sve-

rige angetts för prisuppgift för hämtning. Hämtning sker inte från alla orter. 
65 Efter rundringning.  
66 Ersättningen behöver dock inte vara en exakt avspegling av kostnaderna då det kan finnas andra 

faktorer som motiverar bilägaren.  
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Naturvårdverket har även under utredningens gång tagit del av en inlaga från  
bransch- och andra  organisationer67 som förordar denna typ av lösning. I inlagan 
förespråkas en lösning som innebär en höjning av den gällande vägtrafikregisterav-
giften och att intäkterna också kan användas för att finansiera att insamling av 
övergivna bilar.  
 
6.3.3.1 BAKGRUND  
För varje registrerad bil, motorcykel, traktor, motorredskap, tung terrängvagn och 
släpvagn tas det ut en vägtrafikregisteravgift, för närvarande 60 kr per år. Avgiften 
ska täcka delar av kostnaderna för att hålla ett aktuellt register över fordon och 
fordonsägare. Den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet ska 
betala avgiften till Transportstyrelsen. Avgiften betalas årligen med fordonsskatten 
för fordon i trafik. Avställda bilar betalar endast vägtrafikregisteravgiften. Avgiften 
går in i statskassan. 
Bestämmelser om vägtrafikregisteravgift finns i förordningen (2001:650) om väg-
trafikregister samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:56) om avgifter inom 
vägtrafikområdet. 
 
6.3.3.2 UTFORMNING AV VÄGTRAFIKREGISTERMODELL 
En finansieringsmodell baserad på vägtrafikregisteravgifter skulle innebära att 
myndigheter beviljas en ersättning för omhändertagande av övergivna, uttjänta 
bilar och att denna ersättning finansieras med en höjning av den allmänna vägtra-
fikregisteravgiften (en årlig avgift som betalas av alla bilägare).  
 
I dagsläget omfattar avgiftsskyldighetsområdet över fem milj. bilar. Avgiftsskyl-
diga blir samtliga som i dagsläget är avgiftsskyldiga för vägregisterhållningsavgif-
ten och avgiftsområdet utgörs av bilar < 3500 kg. För att nå målet om ersättning till 
myndigheterna för minst 11 600 bilflyttar per år krävs att vägtrafikregisteravgiften 
höjs med ca 12 kr (motsvarar ersättning till kommunerna med 5 000 kr per bil).68  
 
Denna modell för finansiering av ersättning till myndigheterna innebär att kostna-
derna, genom att de delas av väldigt många individer, blir väldigt låga för de av-
giftsskyldiga. Eftersom detta inte är ett nytt styrmedel innebär det inte heller vare 
sig några höga initiala kostnader (t.ex. utvecklingskostnader) eller höga löpande 
kostnader. Om den nya avgiften skulle bli 72 kr69, varav ersättning till myndigheter 
för bilflyttar är 12 kr, utgör den löpande administrativa kostnaden – utöver den 
kostnad som utbetalning av ersättning medför för handläggande myndighet, ca 16,7 
procent av de nuvarande löpande administrativa kostnaderna för att ärendehante-
                                                   
67Stena,  BIL Sweden, SKL, SBR, BilRetur, HSR, 2015-06-24. 
68 Exemplet bygger på  ersättning för 11 600  bilar à 5000 kr = 58 000 000 vilket slås ut på 5 000 000 

bilar (ungefärlig nuvarande nivå) .  
69 Baserat på dagens avgift. 
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ringen. För den enskilde bilägaren blir kostnaden, med en genomsnittlig teknisk 
livslängd på 17 år per bil, 12 x 17 kr = 204 kr i nominella termer (utan diskonte-
ringsfaktor). Om höjningen även ska omfatta utbetalning av bidrag till förebyg-
gande kampanjarbete behöver höjning av befintlig avgift överstiga 12 kr. Om  
avgiften höjs med18 kr för insamlingskampanjer/förebyggande arbete innebär det 
en nominell kostnad per bilägare på 306 kr under bilens tekniska livslängd.  
 
Naturvårdsverket har noga beaktat alternativet om en förändring av vägtrafikregis-
teravgifter och konstaterar att det innehåller flera positiva aspekter, men kommit 
fram till att det inte är lämpligt av flera olika skäl. 
 
Ingen koppling till producentansvaret eller till principen om att  
förorenaren betalar 
Kostnaden för lösningen slås ut på samtliga omkring fem milj. bilägare, och blir 
väldigt låg per bilägare. Detta innebär att det inte finns någon koppling mellan å 
ena sidan den som betalar och å andra sidan beteendet hos den som ger upphov till 
avfallet. En vägledande princip inom miljöområdet är att förorenaren betalar, även 
kallat ”PPP” (Polluters Pay Principle). Ett huvudskäl bakom principen är att tredje 
part inte ska drabbas av kostnader som uppstår till följd av en viss marknadsaktivi-
tet (producera, köpa/sälja varor och tjänster). Kostnaden ska istället återspeglas i 
marknadspriset så att producenter och konsumenter får ett tydligt incitament att 
sänka denna kostnad, vilket i praktiken innebär att de får ett incitament att minska 
negativ påverkan på exempelvis miljön. I en modell baserad på vägtrafikregister-
avgifter har vare sig producenten eller bilägaren någon möjlighet att påverka kost-
naden genom att ändra sitt eget beteende. 
 
Med en sådan konstruktion skulle avgiften tas ut årligen. Risk innebär sannolikhet 
att något inträffar och detta är kvantifierbart, vilket således innebär att det finns en 
”prislapp” även för risk. Det finns dock ingenting som säger att risken för att en 
enskild bilägare skulle dumpa sin bil illegalt ökar över tid.70 Det är snarare andra 
faktorer som påverkar bilägarens beteende i detta fall, till exempel hur priskänsliga 
de är, och ur denna synpunkt kan det därför upplevas som orättvist att ha en årlig 
avgift.71 Den som äger bilen de sista åren av bilens livslängd kanske bara betalar ett 
fåtal avgifter. Om huvudansvaret för materialåtervinning ska ligga hos producen-
terna kommer en viss del av kostnaden för producentansvaret att föras över på 
bilköparna. Med föreslagen utformning saknas grund för koppling mellan å ena 

                                                   
70 Denna risk ska inte blandas ihop med att sannolikheten för att bilägaren gör sig av med sin bil efter 

det att den tekniska livslängden upphört ökar över tid. Detta kommer helt säkert att ske vid något till-
fälle. 

71 Observera att även om äldre bilar dumpas betydligt oftare än nyare bilar, så ska detta faktum inte 
sammanblandas med att riskbeteendet hos bilägaren ökar med tiden. Risken för att en viss individ 
dumpar sin bil avgörs inte av bilens ålder utan av hur individen väljer att agera i olika typer av situat-
ioner. Risken att en bil blir dumpad när den ”tjänat ut” är således lika stor vid inköpstillfället som vid 
tillfället då den skrotas (under förutsättning att individen inte ändrat sina preferenser under tidens 
gång).  
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sidan den bedömda kostnaden för risken och å andra sidan den faktiska kostnaden 
för bilägaren.   
 
Det finns inte heller någon koppling mellan å ena sidan avgiftens storlek för den 
enskilde och å andra sidan vad den avser att kostnadstäcka. Förslaget har med 
andra ord mycket svag tillämpning av principen om att förorenaren betalar även i 
detta avseende.  
 
En sådan utformning av alternativet får därmed mer karaktär av en skatt än av en 
avgift.72 Genom en sådan lösning blir huvudansvaret för förebyggande åtgärder 
samhällets, och inte vare sig producenternas eller bilägarnas. Detta innebär att det 
saknas en mekanism inom systemet som bidrar till att påverka producenternas 
beteende avseende materialåtervinning genom att exempelvis förbättra rådande 
producentansvar.  
 
Naturvårdsverket bedömer att denna utformning av styrmedlet visserligen har låga 
initiala administrativa kostnader, men riskerar att få en låg samhällsekonomisk 
effektivitet. Det är inte heller förenligt med rådande principer och underlag om hur 
externaliteter bör internaliseras. Förslaget är med andra ord svagt ur detta perspek-
tiv både teoretiskt och praktiskt.  
 
Ett stort antal aktörer 
Det finns ett befintligt system för att hantera vägtrafikregisteravgifter vilket skulle 
kunna innebära låga administrativa kostnader. Naturvårdsverket instämmer delvis i 
denna bedömning. Utvecklingskostnaderna för att kunna sjösätta den nya avgiften 
är sannolikt förhållandesvis låga. I och med att lösningen bygger på ett befintligt 
system och kostnaden slås ut på ett stort antal bilägare blir den administrativa kost-
naden per bilägare dessutom försumbar. Samtidigt bör det noteras att systemet 
kommer att omfatta väldigt många individer och att det redan i dagsläget finns 
administrativa kostnader för att få in avgifter från samtliga. Den löpande administ-
rativa kostnaden ska därför beräknas per insamlad avgiftskrona även i den del som 
avser finansiering av ersättning till stat och kommun (och eventuellt förebyggande 
insatser). 
 
Brist på förebyggande mekanismer 
En finansiell lösning baserad på vägtrafikregisteravgifter skulle kunna finansiera 
förebyggande åtgärder. Det finns dock ingen mekanism inbyggd i systemet som 
påverkar bilägarnas benägenhet att skrota sina bilar korrekt. För att åstadkomma en 

                                                   
72 Begreppen skatt och avgift behandlas i förarbetena (prop. 1973:90) till regeringsformen RF 

(1974:152). I ESV:s rapport ”Att avgränsa avgifter” (ESV 2004:17) analyseras avgiftsbegreppet i för-
hållande till skattebegreppet utifrån förarbetena till regeringsformen (RF), andra författningar och 
praxis. Se även Avgiftsutredningen (SOU 2007:96). Källa: F. Hansson (2015): En avgiftsfinansierad 
fond för efterbehandling av förorenade områden. En utredning på uppdrag av Naturvårdsverket. Swe-
deval.  
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förebyggande effekt föreslår t.ex. Håll Sverige Rent och branschorganisationerna i 
förut nämnda inlaga att kampanjer kan genomföras för att ”samla in övergivna bilar 
och därmed minska risken för framtida dumpning och illegal hantering”. 
 
Det också möjligt att använda sig av insamlingskampanjer där det under ett begrän-
sat tidsintervall är särskilt förmånligt att lämna in sin bil. Tidigare kampanjer har 
gett positiva resultat i bemärkelsen att märkbart fler bilar lämnats till skrotning. Att 
förlita sig på insamlingskampanjer är dock ett riskfyllt styrmedel, eftersom det 
innebär att det finns risk att bilägare ”väntar in” kommande kampanjer, vilket in-
nebär att det dels kan bli onödigt kostsamt, dels finns risk för lagerhållning av ut-
tjänta bilar. Vidare har sådana kampanjer visat sig ha en begränsad långsiktig ef-
fekt.   
 
Informationskampanjer brukar också nämnas som ett möjligt styrmedel för att 
minska antalet övergivna bilar. Naturvårdsverket gav i samband med arbetet med 
den fördjupade redovisningen av miljömålen IVL i uppdrag att göra en granskning 
av styrmedel som riktar sig mot minskad klimatpåverkan från konsumtion. Studien 
är genomförd som en litteraturstudie och en huvudslutsats är att det finns begränsad 
evidens för att informativa styrmedel skulle vara särskilt verksamma som huvud-
styrmedel, inte minst därför att det är så svårt att isolera just det informativa styr-
medlets effekt från andra inverkande faktorer (Hennlock m.fl. 2015)73.  
 
Det finns ett mycket begränsat antal kontrollerade (naturliga) experiment att utgå 
ifrån, vilket är den metod som Hennlock m.fl. (2015) i huvudsak förespråkar för att 
hitta orsakssamband. Att det sällan finns en entydigt statistiskt signifikant effekt 
från informativa styrmedel innebär dock inte att det skulle saknas belägg för att 
hävda viss effekt från sådana styrmedel. Dock verkar effekten vara störst och tyd-
ligast när styrmedlet ska verka i kombination med andra styrmedel, dvs. komplet-
tera ett annat styrmedel. Naturvårdsverket anser därför att det vore olyckligt att 
enbart framhålla en form av informativt styrmedel (kampanjer) som huvudförslag 
vad gäller förebyggande insatser.  
 
6.3.3.3 FÖRUTSEBARHET  
När en avgift ska bekosta olika ändamål är det viktigt att det för den enskilde går 
att förutse vad avgiften kommer att gå till. För det fall vägtrafikregisteravgiften 
även skulle täcka kommun och stats kostnader för flytt av bilar måste syftet med 
avgiften ändras. Naturvårdsverket bedömer att det är viktigt att den enskilde på 
förhand tydligt kan se uppdelningen mellan de olika ändamålen med avgiften. Det 
finns en risk att den enskilde får svårt att se kopplingen mellan den avgift som 
betalas in och den motprestation han får.  
 
                                                   
73 Hennlock M., Tekie H. & Roth Susanna (2015): Styrmedel för hållbar konsumtion. Perspektiv från ett 
urval av utvärderingar. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Naturvårdsverket 
rapport 6658 april 2015.  
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6.3.3.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV ALTERNATIVET 
VÄGTRAFIKREGISTERAVGIFTER 

Kostnadseffektiviteten ska inte enbart bedömas på grundval av de initiala eller 
löpande administrativa kostnaderna utan för den samhällsekonomiska kostnad som 
den ger upphov till. Vår bedömning är att detta alternativ har förutsättningar att ge 
en långsiktigt stabil finansieringslösning för ersättning till myndigheterna för om-
händertagande av övergivna, uttjänta bilar. Det föreligger dock risk att problemet 
med övergivna, uttjänta bilar förvärras om inte de förebyggande åtgärderna är till-
räckligt effektiva, vilket innebär en ökad samhällsekonomisk kostnad. Enbart 
finansiering av ersättning till stat och kommun kan, oavsett finansieringskälla, 
innebära att myndigheterna inte får något ytterligare incitament att verka förebyg-
gande. Om det förebyggande arbetet är ineffektivt eller om alternativet begränsas 
till en ensidig finansiering av ersättning till stat och kommun för omhändertagande 
riskerar det att ge negativa effekter på lång sikt. Eftersom intäktskällan är stabil är 
det inte ett större ekonomiskt problem för myndigheterna om kostnaderna ökar till 
följd av att fler överger sin uttjänta bil. Detta eftersom de externa kostnaderna, som 
man skulle få ersättning för, trots allt utgör merparten av myndigheternas kostnader 
för omhändertagande. Sett ur miljösynpunkt är det dock ett problem om antalet 
uttjänta, övergivna bilar ökar. Även om kommunerna får ersättning för att hämta 
dem, sker det inte direkt och vissa bilar kanske står länge innan någon hittar dem, 
vilket innebär att risken för miljöskada ökar. 
 
6.3.4 Sammanfattande bedömning av olika typer av finansierings-

lösningar 
Naturvårdsverket förordar ett sammanhållet system för att finansiera både ersätt-
ningar till kommun och stat respektive förebyggande åtgärder. Vi bedömer att en 
långsiktig lösning kräver ett utökat producentansvar, eftersom detta ger bäst förut-
sättningar att varaktigt bestående åtgärder kan vidtas dels för att förebygga illegal 
dumpning, dels för att förbättra möjligheterna till materialåtervinning och resursef-
fektivitet. Grundtanken bakom producentansvaret är att producenterna på en mark-
nad gemensamt bär ansvar för det avfall som de produkter de sätter på marknaden 
ger upphov till. Därmed ges producenterna ett incitament att motverka att detta 
avfall hanteras felaktigt ur miljösynpunkt. Inom ramen för detta ansvar ingår att 
påverka fler än bara konsumenternas beteende vilket är nödvändigt ur ett livscy-
kelperspektiv för produkterna. Vi konstaterar också att konsumenterna sällan är 
motiverade att verka för ökad materialåtervinning om det inte finns en tydlig pris-
signal, dvs. att varor som producerats med återvunnet material skulle vara billigare 
än varor som producerats med nya råvaror. Även om konsumenterna skulle vara 
motiverade att föredra sådana lösningar har de, jämfört med producenterna, 
 begränsade möjligheter att påverka produktionsprocesser och teknologi. En sådan 
styrsignal skulle därmed riskera att verka indirekt och ineffektivt. 
 
Naturvårdsverket har inte utvärderat nuvarande system för producentansvar inom 
ramen för detta regeringsuppdrag. Naturvårdsverket konstaterar att producenterna 
uppfyller de krav som ställs i dagens gällande regelverk för producentansvar inom 
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området. Samtidigt behöver för många bilar omhändertas av stat och kommun, 
siffran skulle kunna vara betydligt lägre. Enligt Naturvårdsverkets bedömning 
innebär det att nuvarande system för producentansvar inte fungerar tillfredställande 
ur miljösynpunkt. Mörkertalet för antalet bilar som borde lämnas till skrotning i 
förhållande till det faktiska antalet är dessutom okänt. Därmed är det befogat att 
inte ändra i tillämpning enbart utan även i normering eftersom nuvarande styrme-
del inte ger önskad effekt.  
  
Samtidigt är det viktigt att den kostnad som påförs producenterna för ett utökat 
producentansvar – och som kommer att föras över på nybilsköparna i olika ut-
sträckning – är rimlig i förhållande dels till den risk som finns hos bilägaren att 
senare i tiden dumpa sin övergivna, uttjänta bil illegalt, dels det miljöproblem som 
samhället upplever. Detta innebär att en producentfinansierad lösning också måste 
uppfylla villkoret att kostnaden för systemet för producenterna och bilägarna är 
flexibel genom att det ska löna sig för producenterna att arbeta aktivt med förebyg-
gande åtgärder i olika former.  
 
Vidare bedömer Naturvårdsverket att förebyggande åtgärder bör utformas utifrån 
det faktiska behovet och att regelverk för finansiering av sådana åtgärder bör bygga 
på beprövad erfarenhet samt på de principer om god hushållning av resurser – såväl 
offentliga som privata – som beskrivits i detta avsnitt. Generella lösningar visar sig 
ha låg träffsäkerhet och/eller mycket höga totalkostnader. Vår bedömning är därför 
att det krävs en hög grad av flexibilitet i systemet även när det gäller förebyggande 
åtgärder så att producenter och andra berörda aktörer kan styra effektivt mot de 
segment av bilägare som inte sköter skrotning av sina bilar på ett korrekt sätt i 
dagsläget. Eftersom skälen till varför bilägare väljer att inte lämna in sin bil korrekt 
varierar, bör också lösningarna för att förhindra beteendet kunna variera. 
 
 
6.4 Naturvårdsverkets förslag – en producent-

finansierad fondlösning  
Förslaget i korthet 
Naturvårdsverket förordar en producentfinansierad fond för ersättning till stat och 
kommun och för förebyggande åtgärder. Avgiften till fonden ska vara kopplad till 
hur väl det förebyggande arbetet utfaller. Producenterna bör ges incitament för att 
verka för förebyggande insatser. Avgiftsskyldigheten till fonden baserar sig på 
nyregistrering och fondens utgifter varierar med hur väl producenter och andra 
berörda aktörer lyckas med sitt förebyggande arbete.  
 
Producenterna ansvarar gemensamt och proportionerligt för att fondens tillgångar i 
inledningen av året uppgår till ett fastställt belopp. Underskott tillåts inte, men 
överskott från den del av fondens medel som är avsatta för ersättning till stat och 
kommun kan överföras och innebär en minskad avgift för producenterna. 
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Den förebyggande delen av fonden ska möjliggöra för olika aktörer att vidta olika 
typer av åtgärder. I utformningen av den förebyggande delen måste hänsyn tas till 
EU:s statsstödsregler, vilket medför behov av ytterligare utredning. 
 
Naturvårdsverket betonar att en helhetslösning med både förebyggande arbete och 
ersättning till stat och kommun är nödvändig för att minska problemet med över-
givna uttjänta bilar. Naturvårdsverket förordar också en lösning med riktade före-
byggande åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten. 
 
Naturvårdsverket föreslår att Transportstyrelsen blir huvudman för fonden i den del 
som avser ersättning till stat och kommun. 
 
Vi föreslår att en fond upprättas med två syften; dels att ersätta stat och kommun 
för externa kostnader i samband med omhändertagande av övergivna, uttjänta bilar, 
dels för att finansiera förebyggande åtgärder för att motverka illegal dumpning.  
 
6.4.1 Ersättning till stat och kommun 
Med möjlighet till ersättning torde staten och framför allt kommunernas arbete med 
omhändertagande få en ökad takt. Vi föreslår därför att fonden finansierar de ex-
terna kostnaderna för minst 11 600 omhändertagna bilar varje år med ett totalt 
takbelopp som kan uppgå till maximalt 5 000 kr74 per bil.  
 
Naturvårdsverket förordar tre skilda ersättningstyper, tänkta att ersätta kostnader 
för:  

 bärgning till uppställningsplats/auktoriserad bildemonterare,  
 uppställningsplats samt  
 bärgning från uppställningsplats till auktoriserad bildemonterare  

 
Takbeloppet med maxbelopp per ersättningstyp är beräknad på följande kostnader: 
bärgning till uppställningsplats/auktoriserad bildemonterare: ca 1 000 – 3 000 kr, 
uppställningsplats: dygnskostnad x 90 dagar ca 4 000 kr samt bärgning från upp-
ställningsplats till bildemonterare 500–1000 kr. Ersättning ska dock maximalt 
kunna utgå med ett takbelopp på 5 000 kr per bil. En förkortad uppställningstid 
skulle kunna minska motsvarande del av kostnaden. Syftet med takbeloppet är att 
säkerställa en kostnadseffektiv hantering av stat och kommun samt att hålla ersätt-
ningskostnaderna på en rimlig total nivå. 
 
Naturvårdsverket har även övervägt en schablonersättning vilket skulle kunna vara 
ett lämpligare alternativ med hänsyn till önskemålet att hålla nere de administrativa 
kostnaderna. Ett sådant system skulle dock i högre utsträckning riskera att över-
kompensera stat och kommun. Samtidigt medför en indelning i tre olika kostnads-
                                                   
74 Kostnaden skulle kunna bli lägre om kommunernas kostnader för uppställning minskar. Ett förslag 

om förkortning av föreskriven förvaringstid redovisas i kapitel 10, Förslag i tidigare utredningar. 
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poster med takbelopp inte en sådan teknisk eller administrativ utmaning att det är 
olämpligt ur kostnadssynpunkt. Rent praktiskt är ett elektroniskt formulär med 
olika fält att fylla i lätt att både konstruera och hantera. Dessutom underlättar en 
sådan lösning uppföljning och kontroll, och minskar risken för överkompensation. 
 
Förslaget innebär att stat och kommun gemensamt varje år har tillgång till nästan 
60 milj. kr för ersättning för externa kostnader75, med ett takbelopp på 5 000 kr per 
bil. Vi har övervägt en lägre ersättningsnivå, men konstaterar dock att eftersom 
BilReturs system har lägre täckningsgrad i glesbygd där transportavstånden är 
längre, är det också rimligt att anta ett takbelopp som ligger ungefär i mitten av 
intervallet för de uppskattade externa kostnaderna eftersom exempelvis lägre kost-
nader för uppställningsplats till följd av lägre markvärde (och markhyra) också kan 
innebära längre transportavstånd. Vi bedömer att risken för missbruk är begränsad 
då kommunerna även har interna kostnader som inte ersätts för ärendehanteringen. 
Naturvårdsverket föreslår att systemet för ersättning sker genom en hög grad av 
automatisering genom användande av IT-lösningar. 
 
Ersättning utbetalas så länge det finns medel kvar i fonden under ett år. Underskott 
tillåts inte. Däremot tillåts att överskott från den delen av fondens medel som är 
avsatta för kostnadsersättning till stat och kommun kan överföras till påföljande år, 
vilket innebär att ett överskott i denna del då ska leda till en sänkt avgift för produ-
centerna nästföljande år. Genom att avgiften kan sjunka från ett år till ett annat – 
om behovet minskar – finns ett direkt incitament för producenter att verka för kost-
nadseffektiva förebyggande åtgärder.  
 
6.4.2 Förebyggande åtgärder 
För att förhindra att problemet med övergivna bilar förvärras på sikt måste kom-
munernas omhändertagande av sådana bilar kombineras med förebyggande åtgär-
der. 
Det finns en risk att den mekanism som leder till lägre kostnader för producenter 
genom att kommunernas ersättningsanspråk minskar inte kommer att fungera till-
fredsställande om producenterna exempelvis kan kompensera sig för hela kostna-
den genom att övervältra kostnaden helt eller delvis på konsumentledet. Risken för 
sådan övervältring, dvs. asymmetrisk pristransmission,76 är inte oväsentlig ef-
tersom bilmarknaden kännetecknas av fåtalsdominans.  77  Vidare finns också risk 

                                                   
75 Efter att ansvarig myndighet har ersatts för administrativa kostnader på uppskattningsvis ca 1,5 milj. 

kr. 
76 Med asymmetrisk pristransmission avses att förändringar i produktionskostnader inte överförs pro-

portionerligt mellan olika marknadsled: istället får en aktör i värdekedjan betala en högre andel av 
kostnaden. Hur mycket av en kostnad som kan övervältras på nästföljande eller föregående mark-
nadsled beror på graden av konkurrens på just den marknaden.  

77 Herfindahl-Hirschman Index (HHI), ett index som på ett enkelt sätt illustrerar marknadskoncentration-
en på en viss marknad, har beräknats till 3 607 för 2014, baserat på uppgifter om nybilsförsäljning och 
markandsandelar från BIL Sweden, vilket är en siffra som indikerar låg konkurrens och CR4 har be-
räknats till 98% vilket är ett mycket tydligt tecken på fåtalsdominas. Dessa mått ger en god fingervis-
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för ”friåkning”, dvs. att en producent underlåter att vidta åtgärder därför att man 
gynnas av vad andra producenter gör inom området, om kopplingen mellan kostnad 
och effekt är för svag. I värsta fall kan hela kostnaden övervältras på konsumenten 
och ingen producent ökar sin ambitionsnivå och vidtar förebyggande åtgärder. 
Därför bör det vara möjligt för andra aktörer att ta del av medel för att genomföra 
förebyggande insatser.  
 
Om en ersättning till stat och kommun för externa kostnader införs utan koppling 
till förebyggande åtgärder, riskerar detta att leda till att problemet med övergivna, 
uttjänta fordon accelererar eftersom då även kommunerna förlorar en del av sitt 
incitament att verka för förebyggande åtgärder. 
  
 Naturvårdsverket bedömer det därför som ytterst angeläget att förslaget om ersätt-
ning till stat och kommun kopplas till ett förslag som leder till en utökad ambit-
ionsnivå vad gäller arbetet med förebyggande åtgärder. Naturvårdsverket föreslår 
därför att ca 7078 milj. kr per år tillgängliggörs för insatser för förebyggande åtgär-
der.   
 
Insatserna finansieras av producenterna genom den avgift som påförs i och med det 
utökade producentansvaret och läggs till fondens tillgångar. Naturvårdsverket be-
dömer att ca 70 milj. kr, med medfinansieringsgrad på 50 % motsvarar åtgärder 
som har potential att nå minst 30 000 bilägare per år, vilket innebär att man även 
kan nå den grupp som idag har skrotningsfärdiga bilar avställda (se avsnitt 4.2.4).  
 
Ovanstående belopp för förebyggande åtgärder är beräknad med utgångspunkt 
ifrån takbeloppet 5 000 kr. Om ca 70 milj.kr finns tillgängliga för förebyggande 
åtgärder och medfinansieringsgraden är exempelvis 50 % räcker bidraget till en 
genomsnittlig åtgärdskostnad per insamlad bil på ca 4 500 kr för drygt 30 000 bilar, 
vilket innebär en marginal på ca 10 % av takkostnaden för statens och kommuner-
nas omhändertagande. Eftersom det inte är sannolikt att exakt samtliga av dessa 
30 000 bilar skulle ha övergivits utan åtgärd måste åtgärdskostnaden per insamlad 
bil som annars skulle ha hamnat i naturen dock bedömas med stor försiktighet. 
Med ökad träffsäkerhet i åtgärderna ökar dock förutsättningarna för lägre såväl 
genomsnittliga som marginella åtgärdskostnader. Det är också viktigt att skilja på 
kort- och långsiktiga effekter. Naturvårdsverket bedömer därför att siffran 70 
milj.kr för förebyggande arbete på sikt kan komma att sänkas om insamlingssyste-
men blir mer effektiva. 
 

                                                                                                                                 
ning om hur en marknad är strukturerad, men det finns ytterligare faktorer som avgör graden av kon-
kurrens på en marknad och hur väl fungerande den är.  

78 Efter att ansvarig fondadministratör har ersatts för administrativa kostnader som uppskattas vara 2-3 
% av fondens intäkter (1,4 – 2,1 milj. kr/år) kvarstår 67,9 – 68, 6 milj. kr för förebyggande åtgärder. 
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6.4.2.1 EXEMPEL PÅ FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Naturvårdsverket har tidigare motiverat varför ett generellt premiesystem inte är en 
effektiv lösning. Istället förordar Naturvårdsverket att selektiva åtgärder utformas 
för att öka enskilda bilägares incitament att lämna in sin bil till skrotning, när det 
finns olika hinder för den enskilde som kan avhjälpas med ekonomisk stimulans 
och/eller information. Bilägare har, med nuvarande system, vitt skilda kostnader 
för att lämna in sin uttjänta bil till demontering. För vissa är det helt gratis, för 
andra tillkommer bl.a. bärgningskostnader. Därför kan selektiva åtgärder utformas 
för att tillhandahålla olika former av bidrag eller subventioner för bortforsling som 
underlättar för bilägare att leva upp till regler om utskrotning. Naturvårdsverket har 
uppmärksammat att det t.ex. finns regionala skillnader vad gäller möjlighet att få 
sin bil hämtad gratis och vad gäller tillgänglighet till mottagningsställen. Särskilda 
åtgärder för glesbygd bör därför övervägas. Likaså kan andra åtgärder som löser 
problem med bristande information övervägas.  Vi föreslår därför att medel kan 
beviljas även för andra former av förebyggande åtgärder som inte avser bidrag eller 
subventioner till bilägaren, t.ex. till vissa former av informationsinsatser.  
 
Naturvårdsverket konstaterar samtidigt att det finns en mindre krets av aktörer som 
har starka skäl för att agera i strid med gällande regler.  Det finns exempel på sys-
tematiskt och brottsligt beteende vad gäller andra kostnader förknippade med  
bilägande, t.ex. s.k. ”målvakter”. Denna grupp, som utgörs av ett mycket begränsat 
antal personer, är följaktligen inte mål för de åtgärder som här diskuteras. Natur-
vårdsverket menar att de förebyggande åtgärderna måste utformas så att de inte blir 
möjliga att utnyttjas systematiskt av personer med brottsligt uppsåt. Samtidigt kan 
sådana åtgärder göra att den potentiella ”kundkretsen” blir mindre genom att lag-
liga alternativ att skrota sin bil blir mer attraktiva. Sammanfattningsvis syftar de 
förebyggande åtgärder som föreslås till att underlätta för bilägare att skrota sin bil 
enligt reglerna. Detta minskar i sin tur risken för att människor, som i annat fall 
inte ägnar sig åt brottslighet, bryter mot reglerna när det gäller omhändertagande av 
uttjänta bilar.  
 
Några exempel på förebyggande åtgärder: 

 utvidga kretsen av bilägare som kan få sin bil hämtad gratis,  
 erbjuda särskilt stöd till äldre människor,  
 utöka antalet mottagningsställen i glesbygd.     

 
Exemplen på åtgärder preciseras och riskanalyseras i ett senare skede. Det är t.ex. 
viktigt att utformningen av åtgärderna innehåller olika begränsningar som gör att 
de inte kan utnyttjas i kriminellt syfte eller missbrukas på annat sätt. 
 
I första hand bör sådana åtgärder genomföras som beräknas ge högst effekt per 
åtgärdskrona. Kostnad kan beräknas som genomsnittlig åtgärdskostnad per inläm-
nad bil, och effekt kan definieras som hur många bilägare som kan komma i åtnju-
tande av åtgärden. 
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Genom att fondens medel för förebyggande åtgärder används till åtgärder som söks 
i konkurrens, finns goda möjligheter att ta tillvara på den kunskap, initiativkraft 
och kreativitet som den privata sektorn kan bidra med för att minska kostnaderna 
inom detta område. Alternativt kan ett antal specifika åtgärder utföras av tredje part 
med offentlig finansiering. Utförandet sker då i konkurrens vilket torde ha positiv 
effekt på kostnadseffektiviteten.  
 
6.4.2.2 OLIKA FORMER AV FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Naturvårdsverket har övervägt olika varianter av utformning av den del av fonden 
som finansierar förebyggande åtgärder. 
I ett första steg övervägdes att fonden skulle finansiera bidrag till olika aktörer. 
Bidraget skulle kunna utbetalas till juridiska personer och sökas i konkurrens av 
olika aktörer, inte enbart producenter. Bidrag skulle beviljas till sådana projekt som 
inte riskerar att snedvrida konkurrensen och som på goda grunder bedöms ha stor 
potential för att verka förebyggande. Vår bedömning är dock att ett sådant förslag 
sannolikt skulle träffas av EU:s regler gällande otillåtet statsstöd (se vidare nedan). 
Ett mer framkomligt alternativ skulle kunna vara att basera sig på ett anbudslik-
nande förfarande, där företag lämnar anbud på olika uppdrag utifrån i förväg upp-
ställda kriterier, se vidare nedan. 
 
6.4.2.3 FORTSATT UTREDNING AV FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Den förebyggande delen av fonden ska möjliggöra för olika aktörer att vidta olika 
typer av åtgärder. I utformningen av den förebyggande delen måste hänsyn tas till 
EU:s statsstödsregler. Naturvårdsverket konstaterar att det finns ett fortsatt utred-
ningsbehov kring statsstödsregelverket, men att detta ligger utanför myndighetens 
kompetensområde som miljömyndighet. Vi rekommenderar att myndighet med 
konkurrensrättslig kompetens får utreda frågan ytterligare som grund för utform-
ningen av den förebyggande delen av fonden.  Naturvårdsverket betonar att en 
helhetslösning med både förebyggande arbete och ersättning till stat och kommun 
är nödvändig för att minska problemet med övergivna uttjänta bilar. 
 
Statsstödsreglerna är viktiga för att konkurrensen ska fungera inom EU. De aktörer 
som inte respekterar reglerna riskerar att rättsliga åtgärder vidtas. Statsstödsregler-
na har gällt i Sverige sedan inträdet i EU men Sverige har bara haft ett fåtal mål om 
statsstöd. Det har i Sverige länge funnits frågetecken kring hur reglerna ska tilläm-
pas och vilka konsekvenserna blir om de inte följs. Man har konstaterat att det 
funnits en rad brister när det gäller tillämpningen av bestämmelserna varför flera 
utredningar om reglerna har gjorts. Först 2013 infördes i Sverige en lag om till-
lämpningen av statsstödsreglerna som reglerar aktörers skyldigheter när olagligt 
statsstöd har lämnats. 
 
6.4.2.4 TILLÄMPNING AV STATSSTÖDSREGLER 
Naturvårdsverkets förordar ett förslag som innebär att ersättning kommer att beta-
las ut från en fond som finansieras genom avgifter från producenterna. Det är vik-
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tigt att det finns en koppling mellan de avgifter som betalas in till fonden och de 
förebyggande åtgärder som vidtas av producenterna. Det ska vara möjligt för pro-
ducenterna att genom egna förebyggande åtgärder minska de avgifter som ska 
betalas in till fonden.  
 
Huvudregeln är att allt offentligt stöd som uppfyller samtliga rekvisit i artikel 107.1 
i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (”FEUF”) är förbjudet stöd ef-
tersom detta anses oförenligt med den inre marknaden. De kriterier som ska vara 
uppfyllda för att en åtgärd kvalificeras som statsstöd är att stödet: 
  
– ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel,  
– gynnar vissa företag eller viss produktion,  
– snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen samt  
– påverkar handeln mellan medlemsstaterna.  
 
De alternativ som Naturvårdsverket undersökt avseende förebyggande åtgärder 
träffas mer eller mindre av de EU-rättsliga konkurrens- och statsstödsreglerna en-
ligt FEUF. Framför allt eftersom det inte går att på förhand säkerställa att stödet 
inte riskerar att snedvrida konkurrensen på potentiellt konkurrensutsatta mark-
nader. Det finns dock undantagsregler. Naturvårdsverket bedömer att det kan fin-
nas möjlighet att utforma de förebyggande åtgärderna så att det stöd som ska utgå 
inte är förbjudet. Reglerna om statsstöd och undantagen från dessa är komplexa 
och förutsätter god insyn i det EU-rättsliga regelverket. Vidare är reglerna i vissa 
avseenden utformade på sådant generellt sätt att det är nödvändigt med vägledande 
praxis för att kunna bedöma om ett styrmedel eller en åtgärd är förenlig med regel-
verket. Samtidigt kan det konstateras att EU-domstolen (ECJ) inte alltid lämnat 
tydliga praxis. Det finns exempel på skiftande bedömningar i liknande fall och en 
ibland inte helt tydlig grund för urval av vilka ärenden som hamnar i rätten. I före-
liggande fall saknas sannolikt tydligt praxis vad gäller vissa delar och det kan där-
för inte säkerställas att ett författningsförslag skulle vara förenligt med EU:s stats-
stödsregler i alla avseenden enligt kommissionens bedömning. Det går därför inte 
utesluta att en utformning av regelverk för stöd i något avseende kan innebära att 
kommissionen inleder ett ärende.  
 
Inom den tidsram som funnits för uppdraget har det inte varit möjligt för Natur-
vårdsverket att hitta den kompetens som krävs för att utreda alternativens förenlig-
het med konkurrens- och statsstödsreglerna fullt ut, framför allt eftersom denna 
kompetens ligger utanför de områden som myndigheten har att företräda. Ytterli-
gare utredning i denna del är därför nödvändig.  
 
Naturvårdsverkets ambition har varit att så många aktörer som möjligt ska ha möj-
lighet att i konkurrens erhålla medel ur fonden för förebyggande åtgärder i syfte att 
uppnå kostnadseffektivitet och – om möjligt – ge utrymme för innovativa lösningar 
som bedöms ha stor effekt.  
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6.4.2.5 BIDRAGSLÖSNING 
Förslaget med en fond som administreras av en statlig myndighet innebär statlig 
kontroll och överföring av statliga medel.  
För att inte riskera att ett bidrag ses som olovligt statsstöd ska villkor för när ett 
bidrag kan utgå preciseras på förhand. Alltför preciserade krav gör att bidraget inte 
ses som ett bidrag i den betydelsen att ersättning ska lämnas i utbyte mot att bi-
dragsmottagaren uppnår ett på förhand satt mål. I praktiken innebär detta att det 
inte längre är fråga om bidrag utan snarare ett upphandlingsförfarande varvid de 
gemenskapsregler som gäller på detta område ska beaktas.  
 
Vid prövningen av om en åtgärd utgör statligt stöd tillämpas den så kallade effekt-
principen. Principen innebär att någon hänsyn inte får tas till orsaken eller syftet 
bakom den aktuella åtgärden utan åtgärden bedöms istället uteslutande i förhål-
lande till dess effekt. Åtgärder kan utgöra stöd trots att de vid ett första påseende 
uppfattats som generella men vid en närmare granskning istället visat sig fått till 
följd att vissa aktörer gynnas. Detta avgörs bland annat av hur marknadsförhållan-
dena ser ut i det relevanta fallet.  
 
Syftet med de förebyggande åtgärderna är att de ska minska ersättningsanspråken 
från stat och kommun – vilket i sin tur innebär minskade kostnaderna för producen-
terna. För att det inte ska vara fråga om otillåtet statsstöd är det nödvändigt att det 
stöd som betalas ut inte gynnar enskilda på ett sätt som snedvrider eller riskerar att 
snedvrida konkurrensen på den relevanta marknaden. En bidragslösning likt den 
föreslagna riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden eftersom det är tvek-
samt om det går att specificera krav på bidragsmottagare som är möjliga att kon-
trollera i sådan utsträckning att risk för otillbörligt gynnande helt elimineras.  Vi-
dare görs en bedömning av de olika projektens effekt som man söker stöd för, men 
det finns risk för att den effektbedömning som görs på förhand inte är tillräckligt 
tillförlitlig. Det kan till exempel vara svårt att kvantifiera mervärdet av insatsen i 
förhållande till referensfallet.  
 
En möjlighet för att utesluta risken för att de förebyggande åtgärderna ska utgöra 
olagligt statsstöd är att producentkollektivet administrerar och förfogar över fonden 
och att staten helt frånhänder sig kontrollen av denna del. Naturvårdsverket ser 
inga principiella hinder mot en sådan lösning så länge det säkerställs att medel 
avsätts till förebyggande åtgärder och att dessa används på ett sätt som ger tydlig 
effekt över tid. Däremot noterar Naturvårdsverket de problem som följer med att 
staten helt avsäger sig insyn i och kontroll över hur medlen kan komma att använ-
das. Det finns därmed en risk för ineffektiv styrning med en sådan lösning. En 
lösning med ett producentstyrt förfogande över medel till förebyggande åtgärder 
måste därmed övervägas noga. 
 
6.4.2.6 UNDANTAGSBESTÄMMELSER 
Miljöskyddsåtgärder 
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Förslagets förebyggande åtgärder syftar till att minska antalet övergivna uttjänta 
bilar. Åtgärderna kommer således att stärka miljöskyddet och härigenom kan målet 
med färre övergivna bilar nås. Naturvårdsverket har undersökt möjligheten att 
tillämpa undantag från statsstödsreglerna i form av art 36 i kommissionens förord-
ning nr 651/201479 om miljöskyddsåtgärder. För att ett sådant undantag ska kunna 
tillämpas gäller det att sökanden kan förutse vad som krävs och vad som ska upp-
fyllas för att stöd ska kunna lämnas. Vidare ska åtgärderna utgöra en investering 
och innebära en innovation. Svårigheterna med att uppfylla kriterierna gör att Na-
turvårdsverket bedömer att föreslagen lösning inte möjliggör en tillämpning av 
undantaget och avsteg från huvudregeln, utan att bidraget skulle ses som otillåtet 
statsstöd.  
 
Tillhandahållande av tjänster av ekonomiskt intresse  
Under vissa omständigheter kan ersättning till företag som utför tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse inte ses som stöd i gemenskapsrättslig bemärkelse. Undantaget 
grundar sig på artikel 106.2 i FEUF. Naturvårdsverket har undersökt möjligheten 
att tillämpa undantagsbestämmelserna enligt kommissionens meddelande (2012/C 
8/02)80 och beslut(2012/21/EU)81 på den del av fonden som ska utgöra förebyg-
gande åtgärder. 
 
Grundtanken med undantaget är att företag som tillhandahåller allmännyttiga tjäns-
ter inte ska förhindras att utföra sitt uppdrag på grund av bland annat EU:s konkur-
rens- och statsstödsregler. Kriterierna för detta fastslogs av domstolen i målet Alt-
mark (Mål C-280/00). Domstolen klargjorde under vilka förhållanden ersättning 
för allmännyttiga tjänster inte utgör statligt stöd eftersom ersättningen inte medför 
några fördelar. Kriterierna är 1) behovet av ett beslut om tilldelning, 2) skyldighet-
en att fastställa ersättningsparametrarna, 3) principerna för undvikande av över-
kompensation, och 4) principerna för val av tjänsteleverantör.  
 
Av kommissionens meddelande (2012/C 8/02) framgår av punkt 51 att för att un-
dantagsregeln i artikel 106.2 i FEUF ska vara tillämplig måste tillhandahållandet av 
en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse anförtros ett eller flera företag. De berörda 
företagen måste således ha anförtrotts ett särskilt uppdrag av staten. Vidare krävs 
att det berörda företagets och myndighetens skyldigheter fastställs i uppdraget att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster.  
 

                                                   
79 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av 

stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 
80 Meddelande från kommissionen om tillämpningen av Europeiska unionens regler om statligt stöd på 

ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/C 8/02). 
81 Beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska union-

ens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa före-
tag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU). 
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Av punkt 52 framgår vidare att uppdraget att tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
ska tilldelas företagen genom en handling som, beroende på lagstiftningen i med-
lemsstaterna, kan vara en lag eller annan författning eller ett avtal. Uppdraget kan 
också fastställas genom flera handlingar. På grundval av kommissionens strategi i 
sådana fall ska i handlingen eller handlingarna åtminstone anges följande:  
a) innebörden av skyldigheterna i samband med tillhandahållandet av allmännyt-
tiga tjänster och skyldigheternas varaktighet.  
b) företaget och, i förekommande fall, det berörda territoriet.  
c) innebörden av exklusiva eller särskilda rättigheter som beviljats företaget av 
myndigheten i fråga.  
d) metoderna för att beräkna, kontrollera och se över ersättningen.  
e) åtgärder för att undvika och återkräva eventuell överkompensation. 
 
Med hänvisning till undantaget om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan den 
myndighet som ska administrera fondens förebyggande del ställa upp förutsätt-
ningar och krav på företaget som ska tillhandahålla tjänsten. För att kunna gå fram 
med ett sådant förslag krävs det att myndigheten på förhand preciserar tjänsterna 
som företagen ska tillhandahålla. Förfarandet kan liknas vid en upphandlingspro-
cess, där företagen lämnar anbud på att genomföra vissa tjänster. Vad som avses 
med en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse är inte helt klarlagt men medlemssta-
ten har ansetts ha ett brett handlingsutrymme när det gäller att fastställa detta. Vi-
dare måste det, med hänvisning till föreliggande marknadsmisslyckanden, vara 
möjligt att motivera ett offentligt åtagande för företaget. Naturvårdsverket bedömer 
att det är möjligt att specificera ett antal tjänster som motsvarar de förebyggande 
insatser som Naturvårdsverket i första hand bedömer är nödvändiga för att minska 
risk för att uttjänta fordon överges i naturen. Vidare bedömer Naturvårdsverket att 
det föreligger marknadsmisslyckanden som ger upphov till problemet. Det torde 
därför vara möjligt att gå vidare med en lösning om förebyggande åtgärder med 
stöd av dessa undantagsbestämmelser, men en närmare precisering av ett sådant 
förslag måste utredas vidare. Detta då en sådan lösning förutsätter att konkurrens-
rättsliga förhållanden kan regleras i enlighet med EU:s regelverk i alla delar.  Det 
finns ytterligare behov av samråd och kontakter med andra myndigheter och aktö-
rer innan ett preciserat förslag kan lämnas i denna del. 
 
Det är av stor vikt att det system som Naturvårdsverket förordar är genomförbart 
och fungerar effektivt. Naturvårdsverket konstaterar att det inte – inom den tidsram 
som funnits för uppdraget – gått att hitta den kompetens som krävs för att utreda 
frågan om statsstöd och ett förslag grundat på undantagsbestämmelser. Naturvårds-
verket bedömer att vidare utredning är nödvändig för att ett konstruktivt författ-
ningsförslag ska kunna tas fram.  
 
6.4.2.7 SAMMANFATTNING STATSSTÖDSREGLER FÖREBYGGANDE 

ÅTGÄRDER 
Som framgår av ovanstående resonemang är frågan om utformning av regelverk för 
den del av förslaget som avser förebyggande åtgärder komplicerad och kräver yt-
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terligare utredning. Det har inte varit möjligt att inom tidsramen för detta uppdrag 
helt klara ut dessa frågor i sådan utsträckning att Naturvårdsverket kan förorda vare 
sig ett författningsförslag som tydligt pekar ut en statlig huvudman för hanteringen 
av de förebyggande åtgärderna eller ett författningsförslag som helt överlåter han-
teringen till producenterna. Naturvårdsverket gör dock bedömningen att det är 
möjligt att utforma ett förslag som säkerställer att förebyggande åtgärder vidtas, 
och understryker vad som tidigare anförts om att det är nödvändigt att kombinera 
en ersättning till stat och kommun med en ambitionshöjning vad gäller det nuva-
rande förebyggande arbetet – annars riskerar problemet att förvärras på lång sikt. 
 
6.4.3 Administrativa kostnader – ersättning till stat och kommun 
Med hänsyn till att det rör sig om ett förhållandevis litet antal aktörer (det finns  
290 kommuner i landet och färre än tio berörda statliga myndigheter) och med en 
alltigenom professionell (inga enskilda omfattas av systemet) och automatiserad 
hantering bör de administrativa löpande kostnaderna för ersättning till stat och 
kommun bli låga. Det finns möjlighet för ansvarig myndighet att kompensera sig 
för administrativa kostnader genom att ta en del av avgiften till fonden i anspråk. 
Hur stora de administrativa kostnaderna får vara ska avgöras i samråd med Eko-
nomistyrningsverket. Naturvårdsverket har tidigare hanterat liknande bi-
drag/avgifter/fonder och då haft administrativa kostnader på omkring 2–3 % av det 
totala bidraget/avgiften. 82Naturvårdsverket bedömer att det inte finns några sär-
skilt utmärkande faktorer som ger anledning att tro att de administrativa kostnader-
na skulle vara väsentligt högre för detta förslag.  
I viss mån skulle även olika former av samarbeten kunna leda till ett effektivare 
utnyttjande av personella resurser. Ett förslag för att underlätta interkommunalt 
samarbete redovisas i kap. 10. 
 
6.4.4 Beräkning av producenternas avgift 
Producenternas avgift till fonden beräknas på föregående års nyregistrering och 
betalas som en klumpsumma vid ett tillfälle per år. På detta sätt säkerställs att varje 
producent belastas proportionerligt i förhållande till hur många produkter som sätts 
på marknaden. En del av kostnaden kommer att överföras på nybilsköparna, i vil-
ken utsträckning beror på grad av konkurrens m.m. Naturvårdsverket bedömer att 
det register som Transportstyrelsen håller med där uppgifter om nya registreringar 
uppdateras kontinuerligt, kan utgöra underlag för beräkning av avgiftens storlek. I 
figur 4 visas flödesschema för fondens hantering. 
 

                                                   
82 Naturvårdsverket slutrapport Klimatinvesteringsprogrammet.  
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Figur 4. Flödesschema över fondens process över tid. 
Källa: Naturvårdsverket 

 
 
Inbetalning av den proportionerliga ersättningen ser ut på följande sätt, se tabell 4 
nedan. 
 
Tabell 4.  Exempel beräkning av proportionerlig avgift per producent med en total 
nivå på 130 mkr per år i starttillgångar.  
 
 
 
Marknadsandel 
av total 
nybilsförsäljning 
föregående år 

Producent 
A B C D 

15 % 20 % 40% 25% 

Överfört över-
skott 

10 mkr 

Avgift för inne-
varande år 

120 mkr x 
0,15=18 mkr 

120 mkr x 
0,2=24 mkr 

120 mkr x 
0,4=48 mkr 

120 mkr x 
0,25=30  mkr 

Summa avgifter 
+ överskott 

130 mkr 

Källa: Naturvårdsverket 

 
Avgiften kan således variera från år till år men avgiften kan maximalt motsvara 
den andel av högst 130 mkr som motsvarar marknadsandel föregående år. Med 
hjälp av tillgänglig månatlig marknadsstatistik och löpande rapportering från fon-
den om kvarvarande tillgångar kan producenterna enkelt följa marknadsutveckling-
en och beräkna hur stor avgiften kan bli. De senaste åren har i genomsnitt 300 000 
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nya personbilar sålts varje år. Prognosen för 2015 är att 345 000 personbilar och 
45 000 lätta lastbilar kommer att säljas under året.83  I tabell 5 nedan framgår kost-
nad per nysåld bil. 
 
Tabell 5. Beräkning exempel kostnad per nysåld bil för avgift till fond vid olika fond-
avgifter och olika antal sålda bilar totalt 
 
 Kostnad per nysåld bil   

 Total avgift till fonden 

Antal sålda 
bilar 

60 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 130 000 000 

200 000 300 375 500 625 650 

250 000 240 300 400 500 520 

300 000 200 250 333 417 433 

350 000 171 214 286 357 371 

400 000 150 188 250 312 325 

Källa: Naturvårdsverket 

 
Som framgår av tabell 5 varierar kostnaden per nysåld bil i intervallet 150 – 650 kr.  
Uppgifter från BIL Sweden anger att ett cirkapris för en ny bil under 2014–2015 
varit ca 260 000 kr. Det innebär att engångskostnaden skulle motsvara några pro-
mille av det totala nybilspriset till konsument. Hur denna kostnad överförs i olika 
marknadsled beror på flera faktorer varav graden av fungerande konkurrens är den 
avgörande faktorn (se avsnitt 6.4.2). Vid köptillfället är risken för varje enskild 
individ att hen ska dumpa sin bil okänd, men kostnaden för risken uppgår till kost-
naden för ersättning och förebyggande arbete utslaget på alla nya bilar som sätts på 
marknaden vid en given tidspunkt. Eftersom risken är okänd är den också lika för 
alla vid detta tillfälle. 
 
6.4.5 Revision på lång sikt 
Fondens årliga starttillgång bör revideras med förutsägbara och jämna intervall, 
förslagsvis 3–5 år, i syfte att anpassa nivån till kostnadsutfallet både vad gäller 
ersättning till stat och kommun och vad gäller medel till förebyggande åtgärder. 
Intervall för revidering bör lämpligtvis styras genom förordning alternativt före-
skrifter. Det är dock av stor betydelse att revision sker på ett förutsägbart sätt och 
att avgiftsskyldiga ges möjlighet att yttra sig i denna process. 
  
6.4.6 Organisatoriska frågor 
Vi har bedömt att den lämpligaste administrativa organisatoriska formen är en fond 
som förvaltas av staten, dels med hänvisning till effektivitet och risk för konkur-
                                                   
83 http://www.bilsweden.se/publikationer/pressmeddelanden/konjunkturrapport-oktober-2015. 
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rensbegränsande åtgärder om den drivs helt privat, dels med hänvisning till behovet 
av att öronmärka de medel som producenterna avsätter. Regeringen bör enligt Na-
turvårdsverkets mening därför ge Transportstyrelsen i uppdrag att administrera 
fonden i den del som avser ersättning till stat och kommun, detta eftersom produ-
centernas avgiftsskyldighet är kopplad till nybilsregistreringen och vägtrafikregist-
ret som Transportstyrelsen ansvarar för. Ansvarig myndighet bör bemyndigas att 
utfärda föreskrifter för grunder för redovisning m.m. för producenterna av mark-
nadsandel och total avgift per producent och för ersättningssystemet till stat och 
kommun.  Myndighet som ansvarar för administration av fonden bör ha mandat att 
föreskriva om formerna för ansökan om ersättning, för in- och utbetalning samt för 
nödvändiga kontrollsystem. 
 
Ansvarig myndighet behöver ersättas för nödvändig administration och förvaltning 
kopplat till fonden. Medel ur fonden kan användas för detta ändamål (för kostnader 
se avsnitt 6.4.3). 
 
När det gäller hur den del av fonden som gäller förebyggande åtgärder ska admini-
streras beror det på vad den rekommenderade kommande utredningen (se ovan) 
visar. Olika alternativ kan övervägas för det administrativa ansvaret – statligt  
ansvar, ansvar hos producenterna etc. 
 
6.4.7 Avgiftsskyldighet 
Naturvårdsverket anser att avgiftsskyldig ska vara de som yrkesmässigt i Sverige 
tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in bilar dvs. producenterna så som de 
definieras i 2 b § förordning (2007:185) om producentansvar för bilar. Avgiften bör 
träffa producenterna då de står för den absoluta merpartern av de nya bilar som 
sätts på den svenska marknaden.  
 
Genom att avgiftsskyldigheten ska träffa producenterna kommer de som direktim-
porterar bilar inte att behöva betala avgiften. Privat/direktimporten motsvarar en-
bart omkring 7 % av de personbilar som i dagsläget nyregistreras.84 Naturvårdsver-
ket har därför gjort bedömningen att de administrativa och juridiska fördelarna med 
att avgiften bara belastar producenterna är så pass stora att de privata importörerna 
inte ska behöva betala avgiften. Man bör dock vara uppmärksam på eventuella 
ökningar av direktimporten som skulle kunna härledas till införande av den före-
slagna avgiftsskyldigheten. 
 
Avgiftsskyldigheten bör, bortsett från ovanstående föreslagna undantag, inträda när 
bilen sätts på marknaden eller blir tillgänglig för försäljning. Avgiftsskyldigheten 
hamnar på så sätt närmare producenten än den slutliga konsumenten. Registrering i 
vägtrafikregistret sker när bil tillverkas och innan den hamnar hos återförsäljare 
samt vid import ofta redan innan den når Sverige.  
                                                   
84 Återvinningsrapport 2013 för uttjänta bilar, BIL Sweden, maj 2015. 
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På grundval av uppgifterna i vägtrafikregistret kan Transportstyrelsen besluta om 
avgiftsuttag genom automatisk databehandling. På så sätt hålls det administrativa 
arbetet till ett minimum och kostnaderna för administration hålls nere. Genom att 
reglera avgiftsuttaget på detta sätt behöver inget rapporteringskrav till t.ex. Natur-
vårdsverket om försäljning införas. Den administrativa bördan för producenterna 
och myndigheterna hålls då nere. Det är således mest kostnadseffektivt att hante-
ringen av avgiftsuttag och fond sköts av Transportstyrelsen. 
 
Avgiftens storlek varierar beroende på producentens marknadsandel av nybilsför-
säljningen. Detta säkerställer en koppling mellan å ena sidan hur många bilar en 
producent sätter på marknaden och å andra sidan den kostnad som bilen kommer 
att ge upphov till i framtiden. Förslaget är relativt nytt inom svensk förvaltning, 
men inte helt oprövat och utan föregångare. T.ex.  kan nämnas att nuvarande kost-
nadsfördelning mellan producenterna för befintligt producentansvar fördelas enligt 
denna princip. För producenterna torde det således i första hand handla om att 
”skala upp” avgiftens nivå snarare än att ändra struktur för beräkning av avgiften.  
 
En jämförelse kan hämtas från bestämmelser om producentansvar för elektroniskt 
avfall. Tillverkare eller importör av sådana produkter har ett ansvar att ta hand om 
produkterna när de blir avfall. I enlighet med WEEE-direktivets bestämmelser har 
alla producenter ett ansvar att ta hand om det historiska avfallet som tillhör samma 
produktkategori som en producents produkter. Med historiskt avfall avses kasse-
rade produkter som är satta på marknaden före den 13 augusti 2005. Alla producen-
ter som sätter elutrustning av konsumenttyp på marknaden efter den 13 augusti 
2005 ska alltså vara med och dela på kostnaden för att ta hand om allt historiskt 
avfall vilket sker genom finansiella garantier. Andelen beräknas efter producentens 
marknadsandel, som beräknas av insamlingssystemet.85  
 
I och med ett utökat producentansvar inom bilområdet faller ansvaret för finansie-
ring av insamling av uttjänta och övergivna bilar på producenterna. Den belastande 
avgiften tas därmed ut för att finansiera en uppgift som ska skötas av producenter-
na. Det finns således en otvetydig direkt motprestation från statens sida för avgifts-
uttaget. Avgiften ska vidare uppgå till en nivå som motsvarar finansie-
ring/ersättning enligt kostnadstäckningsprincipen. Naturvårdsverkets sammantagna 
bedömning är således att avgiften väl uppfyller krav för avgift och inte för skatt 
enligt vad som anges i förarbetena till RF86. Det innebär att avgiften t.ex. inte kan 
bedömas som en registreringsskatt.  I och med avgiftens undantagsbestämmelser 
faller avgiften dessutom inte inom ramen för de förbehåll som EU-kommissionen 
lämnat avseende konsumtionsrelaterade skatter inom fordonsområdet som har en 
negativ effekt på fri rörlighet för varor inom unionens handelsområde. 
                                                   
85 Förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning.  
86 Se SOU 2007: 96 Avgifter s. 28 ff. 
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6.4.8 Sammanfattning fondens intäkter och utgifter 
Sammanfattningsvis beräknas fonden ha utgifter på högst 130 milj. kr per år, inklu-
sive de administrativa kostnader som enligt vår bedömning inte bör uppgå till mer 
än 2-3 % av den totala årliga fondtillgången. 
Det sammanlagda beloppet fördelas med ca 60 milj. kr avsett för ersättning till stat 
och kommun, medan ca 70 milj. kr avsätts till förebyggande åtgärder. 
 
Producenterna betalar gemensamt och proportionerligt i förhållande till marknads-
andel föregående år in högst 130 milj. kr per år till fonden. Överskott i fonden för 
den del som avser ersättning till stat och kommun får överföras mellan år, vilket 
innebär att producenterna då får en lägre kostnad för nästföljande år. På detta sätt 
säkerställs en återkopplingsmekanism för producenterna. Ju lägre kostnader för 
ersättning till stat och kommun – desto lägre kostnader för producenterna. 
 
6.4.9 En jämförelse med förslaget om höjd vägtrafikregisterhåll-

ningsavgift 
Den viktigaste skillnaden, utöver i vilket marknadsled avgiften tas ut, är att en 
finansiering av höjd vägtrafikregisteravgift innebär en årlig avgift per registrerad 
bil medan fondförslaget innebär en engångsavgift per nyregistrerad bil. Om vi 
utgår ifrån det maximala beloppet 130 milj. kr och en genomsnittlig nyregistrering 
på 300 000 bilar innebär det att samma kostnad utslagen på alla bilägare blir en 
höjning av vägtrafikregisteravgiften med 26 kr. Om vi sedan utgår ifrån att inget 
överskott finns i fonden och att nyregistreringen inte ändras utan är ca 300 000 
bilar, så är engångsavgiften 467 kr per bil i löpande priser. Det innebär att en bilä-
gare måste ha bilen i drygt 17 år för att kostnaden per bil ska bli lika. Den genom-
snittliga livslängden för en bil i Sverige är ca 17 år, varför förslaget om en vägtra-
fikregisteravgift blir ungefär det samma som en engångsavgift, borträknat diskonte-
ringseffekter. Om fonden fungerar som det är tänkt, med effektiva förebyggande 
åtgärder, bör det över tid dock finnas ett överskott i fonden som minskar avgiften 
på sikt i takt med att myndigheternas behov av ersättning för omhändertagande 
sjunker.  
 
Naturvårdsverket bedömer att förslaget om en höjning av vägtrafikregisteravgiften 
på sikt kan bli dyrare för bilägare än en engångssumma enligt fondmodellen. 
 
Både fondförslaget och ett system byggt på vägtrafikregisteravgifter kan innehålla 
resurser för förebyggande åtgärder. Men eftersom det inte finns något incitament i 
vägtrafikregistersystemet som riktar sig mot aktörer att verka för ökad material-
återvinning och resurseffektivitet, är en lösning som inte omfattar kriteriet om föro-
renarens betalningsansvar mindre effektiv vad gäller förebyggande åtgärder. Utö-
ver de rent miljöskyddsliga aspekterna av att en övergiven och uttjänt bil omhän-
dertas saknar förslaget om vägtrafikavgift effektiv miljöstyrning, om det inte kom-
bineras med tillräckligt effektiva förebyggande åtgärder.   
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De förebyggande mekanismerna är troligen för svaga, vilket riskerar att innebära 
ökade kostnader för bilägarna i framtiden eftersom den totala bilparken ökat (fler 
bilar som uppnår teknisk livslängd per år), medan systemet som förutsätter ett ut-
vidgat producentansvar tvärtom bör innebära lägre kostnader i framtiden. 
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7 Konsekvensanalys för produ-
centfinansierad fondlösning 

Syftet med en konsekvensanalys är att identifiera och redovisa konsekvenser som 
kan förväntas uppstå till följd av ett förslag, och därigenom vara ett underlag vid 
beslutsfattande. Konsekvensanalysen ska redovisa konsekvenserna för hela sam-
hället dvs. för alla aktörer och samhället i helhet. Nedan redovisas de konsekvenser 
som har identifierats till följd av förslaget om en producentfinansierad fondlösning 
för ersättning till stat och kommun för omhändertagande av uttjänta och övergivna 
bilar samt för bidrag till förebyggande åtgärder. Konsekvensanalysen har av prak-
tiska skäl endast i begränsad utsträckning berört effekterna av den del i fonden som 
gäller förebyggande åtgärder (se avsnitt 6.4.2.). Utformningen av finanseringsför-
slaget beskrivs i kap 6.4. 
 
Med tanke på förslagets omfattning har konsekvensanalysen avgränsats till att inte 
inkludera effekter på andra samhällsmål. 
 
7.1 Mål 
Det finns flera mål som förslaget syftar till att nå eller bidra till nå. Ett av målen är 
att kommuner, Trafikverket och Polisen så långt det är möjligt ska ersättas för sina 
externa kostnader för hantering av övergivna, uttjänta bilar. Förslaget syftar även 
till att nå målsättningen om att antalet bilar som överges i samhället eller naturen 
eller skrotas illegalt ska minska och att dessa istället ska lämnas till auktoriserad 
bildemontering. Ytterligare ett mål med förslaget är att bidra till att materialåter-
vinningen av bilar och återanvändningen av bildelar kan öka och på så sätt bidra till 
ökad resurseffektivitet i samhället  
 
7.2 Konsekvenser för berörda aktörer 
Förslaget om en producentfinansierad fondlösning för ersättning till stat och kom-
mun för omhändertagande av uttjänta och övergivna bilar samt för medel till före-
byggande åtgärder förväntas framförallt få ekonomiska konsekvenser för de be-
rörda.  De som framförallt berörs av förslaget är bilproducenter (de som yrkes-
mässigt i Sverige tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in bilar) kommuner, 
Transportstyrelsen, Trafikverket, Polisen samt nybilsköpare och bilägare. 
 
7.2.1 Producenter 
Det är ett drygt 20-tal producenter som berörs av förslaget. Producenterna har två 
olika roller i detta förslag. Till att börja med är producenterna avgiftsskyldiga och 
därmed de som finansierar fonden.  Producenterna föreslås sedan på sikt, i konkur-
rens med andra aktörer, kunna disponera medel från fonden för förebyggande åt-
gärder. Den ena rollen är således att vara finansiär, den andra rollen är att med-
verka aktivt i genomförandet av förebyggande åtgärder.  
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7.2.1.1 AVGIFTSSKYLDIGHET TILL FONDEN 
Som avgiftsskyldiga föreslås producenterna, baserat på marknadsandelar av före-
gående års nybilsregistrering, till att börja med tillsammans betala in 60 milj. kr/år 
till fonden. Avgifterna ska gå till att finansiera ersättningar till stat och kommun för 
externa kostnader för att hantera övergivna uttjänta fordon i de fall ersättning inte 
går att få från bilägaren. Avgiften ska även finansiera Transportstyrelsens administ-
rativa kostnader som förväntas uppgå till 2–3 % av fondens årliga intäkter, motsva-
rande 1,2–1,8 milj. kr/år under förutsättning att alla tillgängliga medel betalas ut till 
kommun och stat. Varje producent belastas proportionerligt i förhållande till hur 
många bilar som har satts på marknaden föregående år. 
  
Hur mycket varje producent måste betala in till fonden varje år beräknas av Trans-
portstyrelsen och beror på den totala och den egna nyregistreringen föregående år 
samt hur mycket pengar som finns kvar i fonden från föregående år. Det maximala 
beloppet på 60 milj. kr motsvarar lite drygt 150 kr per nyregistrerad bil baserat på 
prognosen för nyregistreringen av personbilar och lätta lastbilar 201587.  
Den del av förslaget som berör de förebyggande åtgärderna innebär att producen-
terna ska betala in ytterligare 70 milj. kr/år till fonden för att finansiera förebyg-
gande åtgärder. Avgiften fördelas även här baserat på marknadsandelar av föregå-
ende års nybilsregistrering. Det maximala beloppet på 70 milj. kr motsvarar lite 
drygt 180 kr per nyregistrerad bil baserat på prognosen för nyregistreringen av 
personbilar och lätta lastbilar 2015. Även här föreslås producenternas avgift täcka 
finansieringen av de administrativa kostnaderna för den aktör som ansvarar för 
fonden. Storleken på dessa kostnader behöver dock utredas vidare, men antas inte 
överstiga 2–3 % av fondens årliga intäkter, dvs. 1,4–2,1 milj. kr/år under förutsätt-
ningen att alla tillgängliga medel delas ut under ett år.  
 
Eftersom konkurrensen för nybilsförsäljningen i Sverige visar tecken på att vara 
begränsad (se avsnitt 6.4.2) och den totala avgiften på 330 kr/nyregistrerad bil 
endast beräknas utgöra 1,3 promille88 av priset på en ny bil kan producenterna 
förväntas föra över hela eller delar av avgiften på konsumenten vid nybilsförsälj-
ning. De finansiella konsekvenserna för producenterna till följd av avgiftsskyldig-
heten antas därför bli begränsade. Avgiftsskyldigheten medför vissa administrativa 
kostnader för producenterna för beräkning och betalning av avgift, men även för 
t.ex. analys av handels- och konkurrenseffekter för att avgöra i vilken utsträckning 
avgiften kan föras vidare till konsumenten vid nybilsförsäljning. Även om produ-
centerna för vidare hela avgiften till konsumenterna handlar det endast om några 
promille av priset på en ny bil och det förväntas därför inte påverka nybilsförsälj-
ningen i någon betydande omfattning. Det handlar fortfarande om några enstaka 
promille av priset även för nya bilar som ligger lägre i pris än genomsnittet.  
                                                   
87Prognosen är att 345 000 personbilar och 45 000 lätta lastbilar kommer att säljas under 2015. 

www.bilsweden.se/publikationer/pressmeddelanden/bil-swedens-nya-prognos-basta-bilaret-nagonsin 
publicerad 150909, hämtad 150914. 

88 Genomsnittligt pris på ny bil är 260 000 kr enligt BIL Sweden, muntlig kontakt BIL Sweden.  
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Förslaget innebär att producenterna gemensamt, årligen ska betala in ett relativt 
stort belopp för finansiering av fonden. I takt med att förebyggande åtgärder ge-
nomförs och får effekt förväntas dock antalet bilar som kommun och stat måste 
hantera, utan att få kostnadstäckning från ägaren, minska och därmed minskar 
utbetalningarna från fonden för ersättning till kommun och stat. Det kommer dock 
alltid att finnas bilar som av olika anledning har övergivits och måste tas om hand 
av kommun eller stat. På längre sikt förväntas det dock handla om ett begränsat 
antal bilar som det kommer att krävas ersättning för och avgiften till fonden för-
väntas sjunka.  
 
7.2.1.2 GENOMFÖRARE AV FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Producenterna, liksom andra aktörer (juridiska personer) ska kunna få tillgång till 
medel för delfinansiering av förebyggande åtgärder som syftar till att uttjänta bilar i 
högre utsträckning lämnas till auktoriserade bildemonterare istället för att stå av-
ställda, överges eller på annat sätt hanteras illegalt.  Förslaget innebär att producen-
terna tillsammans med andra aktörer har tillgång till nästan 70 milj. kr/år för före-
byggande åtgärder. Genom att delfinansiering krävs innebär det att producenterna 
även måste använda egna medel för att genomföra åtgärderna. Ett förebyggande 
arbete innebär att producenterna aktivt kan minska antalet uttjänta bilar som över-
ges vilket minskar behovet av ersättning till kommun och stat. Om finansieringsbe-
hovet minskar, minskar också den totala avgiften för producenterna. Om det före-
byggande arbetet bedrivs effektivt minskar således producenternas kostnader ge-
nom lägre avgift till fonden. 
 
Genomförande av de förebyggande åtgärderna medför administrativa kostnader för 
producenterna. Vilka dessa kostnader är beror till viss del av hur finansieringen 
kommer att betalas ut. Oavsett kommer det medföra kostnader för producenterna i 
form av att utforma en ansökan eller ett anbud, genomföra åtgärder samt redovisa 
genomförda åtgärder. 
 
7.2.2 Kommuner 
FÖRSLAGET BERÖR ALLA 290 KOMMUNER I SVERIGE.  
Kommunerna föreslås få en ersättning på maximalt 5 000 kr per bil för direkta 
externa kostnader vid hantering av uttjänta och övergivna bilar, i de fall ersättning 
inte går att få från bilägaren. De direkta konsekvenserna av förslaget blir att finan-
siella resurser frigörs hos kommunerna samt att kommunens administrativa kostna-
der ökar något till följd av begäran om ersättning.  
 
Det har uppskattats att kommunerna idag tillsammans omhändertar 10 000 bilar per 
år. En takersättning på 5 000 kr per omhändertagen bil skulle innebära att kommu-
nerna kan få 50 milj. kr i ersättning och därmed frigöra maximalt 50 milj. kr för att 
använda till andra insatser. Den faktiska totala ersättningen kan förväntas bli något 
lägre eftersom ersättningen baseras på faktiska kostnader för bärgning till uppställ-
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ningsplats, kostnad för uppställningsplats och transport från uppställningsplats till 
demontering Det totala antalet bilar som kommunerna kan få ersättning för under 
ett år begränsas av medlen i fonden och beror på hur många bilar det redan har 
betalats ut ersättning för och den faktiska ersättningen för dessa bilar. Av fondens 
totala medel på 60 milj. kr finns nästan 59 milj.kr tillgängliga för ersättning till stat 
och kommun efter det att Transportstyrelsens administrativa kostnader finansierats. 
Det innebär ersättning för drygt 11 600 bilar om takersättningen på 5 000 kr betalas 
för samtliga bilar. Kommunernas behov av ersättning förväntas på sikt minska i 
takt med att förebyggande åtgärder, som innebär att färre uttjänta bilar överges, 
genomförs. 
 
Kommunen kommer även i fortsättningen att ha kostnader för försök att kräva 
ersättning av bilägaren, dessa kostnader ersätts inte. Vid tillsyn och kontroll av hur 
ersättningarna betalas ut måste kommunen kunna bevisa att försök att få kostnads-
täckning från bilägaren har gjorts. Kommunerna blir återbetalningsskyldiga om 
bilägaren skulle betala kommunens kostnadsanspråk efter det att ersättning från 
fonden har betalats ut. Enligt vad som framgår av 3.2.3.2 förväntas det dock handla 
om ett begränsat antal fall per år.  
 
Förslaget medför ökade administrativa kostnader för kommunerna till följd av att 
de ska begära ersättning ur fonden. På sikt, när de förebyggande åtgärderna förvän-
tas minska antalet uttjänta bilar som överges, minskar behovet av kommunens 
insatser för att hantera dessa och därmed minskar de administrativa kostnaderna för 
att söka ersättning. Storleken på de administrativa kostnaderna beror framförallt på 
hur lång tid processen för att begära ersättning tar och hur många ansökningar 
kommunen gör. 
 
I och med att kommunen får ersättning för direkta externa kostnader frigörs finan-
siella resurser hos kommunen. Dessa pengar kan användas till att fler bilar omhän-
dertas och/eller användas inom andra områden för natur-och miljövård. En indirekt 
konsekvens till följd av ersättningen förväntas bli att kommunerna kan förbättra sitt 
omhändertagande av övergivna, uttjänta bilar, till följd av att ett omhändertagande 
inte längre begränsas av kommunens tillgängliga resurser.  
 
Förslaget förväntas medföra att utemiljön för kommunens invånare bli renare och 
säkrare till följd av att omhändertagandet av övergivna, uttjänta bilar kan ske 
snabbare samt att antalet bilar som överges förväntas minska.  
 
7.2.3 Aktörer som genomför förebyggande åtgärder 
Förutom producenterna förväntas även andra aktörer kunna få tillgång till medel 
för delfinansiering av förebyggande åtgärder. De förebyggande åtgärderna ska leda 
till att uttjänta bilar i högre utsträckning lämnas till auktoriserade bildemonterare 
istället för att stå avställda eller överges eller på annat sätt hanteras illegalt. Försla-
get innebär att det finns nästan 70 milj. kr/år för förebyggande åtgärder. Ett förslag 
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om delfinansiering på 50 % innebär att aktörerna även måste använda egna medel 
för att genomföra åtgärderna.  
 
Att genomföra förebyggande åtgärder medför även administrativa kostnader för de 
aktörer som genomför åtgärderna. Vilka dessa kostnader är beror till viss del på hur 
finansieringen av åtgärderna kommer att se ut. Oavsett hur finansieringen genom-
förs förväntas aktörerna att ha administrativa kostnader för att utforma en ansökan 
eller ett anbud, för att genomföra åtgärden samt för att redovisa den genomförda 
åtgärden. 
 
7.2.4 Trafikverket 
Uppskattningsvis flyttar Trafikverket i storleksordningen 1 500 övergivna uttjänta 
bilar per år. Förslaget innebär att Trafikverket kan begära en ersättning för direkta 
externa kostnader som de har för omhändertagande av dessa bilar. Trafikverkets 
externa hanteringskostnader beräknas ligga mellan 2 900 – 3 500 kr/bil (se avsnitt 
3.2.4). Det innebär totala ersättningar i storleksordningen 4,4 – 5,3 milj. kr/år. 
Därmed förväntas inte Trafikverket drabbas negativt av den takbegränsning som 
föreslås för ersättningsbeloppet på 5 000 kr. Eftersom Trafikverket ansvarar för 
uttjänta bilar som övergetts längs det statliga vägnätet och som ur olycksrisksyn-
punkt är prioriterade att flytta förväntas inte en ersättning till Trafikverket i någon 
större utsträckning bidra till att fler bilar omhändertas än vad som görs idag.  
 
Trafikverket kommer även i fortsättningen att ha kostnader för sina försök att kräva 
ersättning av bilägaren, dessa kostnader ersätts inte. För att få ersättning från fon-
den måste Trafikverket liksom övriga myndigheter som begär ersättning för exter-
na kostnader kunna bevisa att försök att få kostnadstäckning från bilägaren har 
gjorts vid tillsyn och kontroll av hur ersättningarna betalats ut. Trafikverket blir 
återbetalningsskyldigt om bilägaren skulle betala Trafikverkets kostnadsanspråk 
efter det att ersättning från fonden har betalats ut. Då Trafikverket uppger att bilä-
garen endast i mindre utsträckning tillmötesgår myndighetens kostnadsanspråk 
borde det medföra att de fall där Trafikverket blir återbetalningsskyldigt är begrän-
sade.  
 
Förslaget medför att Trafikverkets administrativa kostnader ökar något i och med 
arbetet att begära ersättning. Storleken på dessa administrativa kostnader beror 
framförallt på den information som behöver anges för att begära ersättning och som 
därmed avgör hur mycket tid som tas i anspråk samt hur många ansökningar som 
görs. 
  
7.2.5 Polisen 
Förslaget innebär att Polisen kan begära ersättning för hantering av övergivna ut-
tjänta bilar. Polisen flyttar endast uttjänta och övergivna bilar med en mycket tra-
fikfarlig placering. Det förs ingen nationell statistik över antalet uttjänta bilar som 
Polisen tar om hand eller hur mycket det kostar. Enligt förslaget kan Polisen begära 
en ersättning på maximalt 5 000 kr/bil. Det innebär att hela eller delar av Polisens 
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externa kostnader för hantering av övergivna, uttjänta bilar täcks. Enligt Polisen 
vägs ekonomiska aspekter in vid omhändertagandet av övergivna, uttjänt bilar. 
Förslaget förväntas därmed medföra att Polisen i framtiden kan omhänderta fler 
uttjänta och övergivna fordon eller hantera de omhändertagna bilarna på ett annat 
sätt (t.ex. transportera dem till en uppställningsplats istället för att bara ta bort dem 
från den trafikfarliga situationen).  
 
Polisen kommer även i fortsättningen att ha kostnader för sina försök att kräva 
ersättning av bilägaren, dessa kostnader ersätts inte. För att få ersättning från fon-
den måste Polisen kunna bevisa att försök att få kostnadstäckning från bilägaren 
har gjorts. Polisen blir återbetalningsskyldig om bilägaren skulle betala Polisens 
kostnadsanspråk efter det att ersättning från fonden har betalats ut. Det antas dock 
endast berör ett fåtal fall per år.  
 
Förslaget medför att Polisens administrativa kostnader ökar något i och med arbetet 
att begära ersättning. Genom automatiserade processer med ersättningar kan dock 
de administrativa kostnaderna hållas nere.  
 
7.2.6 Transportstyrelsen 
Naturvårdsverket föreslår att fonden för ersättning till stat och kommun förvaltas 
av Transportstyrelsen. Den löpande administrationen för ersättningarna till stat och 
kommun inkluderar bland annat beräkningar av avgiftsnivåer för producenterna, 
administration av avgiftsinbetalningar, mottagande av begäran av ersättningar från 
kommuner och stat, utbetalning av ersättning samt kontroll av att stat och kommun 
inte har fått dubbel ersättning för en omhändertagen bil. I det administrativa arbetet 
ingår även att årligen rapportera till regeringen om de utbetalningar som gjorts. De 
löpande administrativa kostnaderna förväntas minska i takt med att förebyggande 
åtgärder genomförs och får effekter som innebär att kommun och stat måste han-
tera färre bilar per år. 
Utöver de löpande kostnaderna för att hantera in- och utbetalningar tillkommer en 
kostnad för att utveckla befintliga system för att hantera begäran av och utbetalning 
av ersättningar till stat och kommun. De administrativa kostnaderna för att hantera 
avgifter och ersättningar till stat och kommun har uppskattats vara i storleksord-
ningen 2–3 % av fondens totala intäkter under ett år. Det innebär genomsnittliga 
administrativa kostnader i storleksordningen 1,2–1,8 milj. kr/år om totalt 60 milj. 
kr betalas in för ersättningar till stat och kommun. De administrativa kostnaderna 
kommer att vara relativt sett högre under det första året då befintligt system måste 
utvecklas. På längre sikt, efter att förebyggande åtgärder har genomförts, kan de 
administrativa löpande kostnaderna förväntas minska i takt med att stat och kom-
mun förväntas omhänderta och därmed begära ersättning för färre bilar. Producen-
terna föreslås finansera Transportstyrelsens administrativa kostnader via fonden.  
 
Som ansvarig myndighet föreslås Transportstyrelsen även få i uppdrag att utfärda 
föreskrifter för grunder för redovisning för producenterna av marknadsandel och 
total avgift per producent, ersättningssystemet till stat och kommun, m.m. Kostna-
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derna för att ta fram en föreskrift är svåra att uppskatta, men tidigare utredningar 
har uppskattat att kostnaden ligger mellan 0,5 – 2 milj. kr per föreskrift beroende 
på hur omfattande och detaljerade de är.  
 
I sammanhanget bör tilläggas att samråd ska ske med Ekonomistyrningsverket om 
rimliga nivåer för ersättning från fonden för administrativa kostnader.  
 
7.2.7 Förvaltare av fond för förebyggande åtgärder 
Naturvårdsverket lämnar inget förslag på vem som ska ansvara för den del av fon-
den som ska gå till förebyggande åtgärder. Oberoende av vilken aktör som ansvarar 
för fonden kommer ansvaret att medföra löpande administrativa kostnader i form 
av att t.ex. beräkna avgiftsnivå för producenterna, skicka ut fakturor till producen-
terna, bedömning av ansökningar/anbud, utbetalning av medel, uppföljning av 
utbetalda medel och genomförda åtgärder, rapportering om utbetalda medel och 
genomförda åtgärder.   
 
Utöver de löpande administrativa kostnaderna tillkommer kostnader för att ut-
veckla och underhålla ett datasystem för att hantera detta. Om en statlig myndighet 
administrerar måste det även utfärdas föreskrifter om grunderna för hanteringen av 
bidragen. De administrativa kostnaderna uppskattas, baserat på liknande system, 
uppgå till 2–3 procent av de totala utgifterna under ett år. Det skulle innebära att de 
administrativa kostnaderna förväntas vara i storleksordningen 1,4–2.1 milj. kr/år. 
Dessa administrativa kostnader föreslås finansieras via fonden.  
 
7.2.8 Bilägare 
Bilägarna kan delas in i två olika kategorier som berörs på olika sätt av förslaget.  
Dessa kategorier är kommande bilägare till nya bilar som ska sättas på marknaden, 
och befintliga bilägare.  
  
7.2.8.1 KOMMANDE BILÄGARE TILL NYA BILAR 
Vilka konsekvenser förslaget får för dessa bilägare beror till stor del på i vilken 
utsträckning producenterna för över kostnaderna på konsumenten vid nybilsförsälj-
ning. Om producenterna inte för vidare någon del av avgiften på nybilsköparna 
medför förslaget inga konsekvenser för denna grupp. Producenterna förväntas dock 
övervältra i alla fall en del av avgiften på konsumenterna. Även om producenterna 
för över hela avgiften på konsumenterna, blir denna kostnad marginell i förhållan-
det till priset på en ny bil. Avgiften per bil påverkas av antalet nya bilar som säljs 
och hur stor summa som förs över från föregående år. Avgiften för att finansiera 
ersättningar till stat och kommun uppskattas till ca 150 kr per bil, baserat på den 
förväntade nyregistreringen av personbilar och lätta lastbilar för 2015. Det motsva-
rar 0,6 promille av genomsnittspriset för en ny personbil som kostar 260 000 kr89.  

                                                   
89 Enligt BIL Sweden (muntlig kontakt). 
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För att finansieras ersättningar till kommun och stat samt förebyggande åtgärder 
uppskattas kostnaden till 330 kr per nyregistrerad bil om producenterna skulle 
övervältra hela avgiftskostnaden på nybilskonsumenterna. De konsumenter som 
köper en nyproducerad bil tillhör en köpstark grupp och ett marginellt påslag på 
nybilpriset förväntas inte påverka konsumtionen av nya bilar. 
 
Det bör också tilläggas att det inte går att särskilja denna kostnad från det totala 
nybilspriset och att en del av kostnaden övervältras på nästa ägare om bilen säljs 
vidare. Det innebär således att den förste bilägaren enbart bär hela kostnaden om 
hen äger bilen från det att den är ny tills den är uttjänt.  
 
7.2.8.2  BEFINTLIGA BILÄGARE  
De bilägare som idag äger bilar som används i trafik, eller bilar som är avställda 
och ska skrotas kan komma att påverkas av de förebyggande åtgärder som genom-
förs. Vilka förebyggande åtgärder som kommer att genomföras är inte känt i dag.  
Det föreslås att nästan 70 milj. kr/år finns tillgängliga för förebyggande åtgärder 
efter att ansvarig aktör har ersatts för sina administrativa kostnader. Ett förslag om 
50 % medfinansiering för förebyggande åtgärder innebär att åtgärder till ett värde 
av nästan 140 milj. kr kan komma bilägarna till godo årligen när de förebyggande 
åtgärderna börjar genomföras. Med en antagen genomsnittlig åtgärdskostnad på 
4 500 kr per bil skulle det innebära att de förebyggande åtgärderna skulle räcka till 
30 000 bilar per år (se 6.4.2). 
 
De förebyggande åtgärderna syftar till att förebygga att människor överger sin 
uttjänta bil eller att de lämnar den till illegal skrotning. De förebyggande åtgärder-
na förväntas därmed medföra positiva konsekvenser i form av det t.ex. blir lättare 
för bilägare att följa regler kring skrotning, ökad tillgänglighet för att lämna en bil 
till auktoriserad skrotning eller ökad kunskap genom informationssatsningar för de 
bilägare som kommer kunna ta del av de åtgärder som genomförs. 
 
Förslaget om ersättning till stat och kommun för hantering av uttjänta och över-
givna bilar förväntas medföra att deras arbete förbättras. Om bilar som övergetts 
längs vägnätet tas om hand snabbare innebär det positiva konsekvenser för dagens 
bilister framförallt i form av en säkrare trafikmiljö.  
 
7.2.9 Konsekvenser för miljön 
Genom att framförallt kommunerna får ersättning för hanteringen av uttjänta och 
övergivna bilar förväntas omhändertagandet förbättras och därmed bidra med posi-
tiv miljönytta. Hur många fler bilar som kommer att omhändertas jämfört med idag 
och storleksordningen på de positiva miljöeffekterna det medför går det dock inte 
att säga något om. Att fler uttjänta, övergivna bilar omhändertas eller att de om-
händertas snabbare innebär dock att den negativa påverkan på miljön, i form av 
läckande förorenande ämnen till mark och vatten, minskar. Även risken att djur och 
människor skadar sig på de övergivna bilarna minskar. Att förbättra omhänderta-



 

 104

gandet av bilar som övergetts i naturen bidrar till att nå miljömålen Giftfri miljö, 
Levande sjöar och vattendrag samt Levande skogar.  
 
De förbyggande åtgärder som finansieras via fonden ska ge incitament till bilägare 
att hantera sina uttjänta bilar på ett korrekt sätt och därigenom bidra till att minska 
såväl mängden uttjänta bilar som överges som annan illegal hantering av skrotbilar. 
Detta förväntas medföra att fler bilar hanteras av auktoriserade bildemonterare och 
därmed återvinns eller att delar av dessa kan återanvändas vilket innebär ökad re-
surseffektivitet och minskad användning av jungfruliga resurser och den negativa 
miljöpåverkan det innebär. En ökad resurseffektivitet och bättre hushållning med 
naturresurserna bidrar framförallt till att nå Generationsmålet i miljömålssystemet.  
 
Att fler bilar lämnas till auktoriserade bildemonterare minskar även den negativa 
miljöpåverkan som illegal export av bilar eller bildelar har på ett mottagarland. En 
minskad illegal skrotning medför även att risken för miljöskada i närmiljön till 
följd av felaktig hantering av bilen minskar och bidrar till att nå miljömålet Giftfri 
miljö.  
 
En ersättning till stat och kommun, för hantering av de uttjänta bilar som trots de 
förebyggande åtgärderna ändå kommer överges, kan förväntas medföra att dessa 
bilar omhändertas snabbare. En bil som övergivits kan förutom miljöskada medföra 
en förfulning av miljön, ökad otrygghet i området eller lägre fastighetspriser. Kan 
de övergivna bilarna omhändertas snabbare bidrar det till positiva sociala konse-
kvenser för människorna i området och bidrar till att nå miljömålet God bebyggd 
miljö.  
 
7.2.10 Övriga konsekvenser 
Ingen avgift tas ut för privatimporterade bilar vilket skulle kunna medföra en ök-
ning av direktimporten. Då avgiften endast utgör några promille av nybilspriset 
förväntas dock inte privatimporten av bilar påverkas i någon betydande omfattning.  
 
De förbyggande åtgärderna förväntas medföra att fler bilägare lämnar sina bilar till 
auktoriserade bildemonterare istället för illegal skrotning. En konsekvens av detta 
förväntas bli att antalet illegala bilskrotare minskar. En ökad skrotning hos auktori-
serade bildemonterare kan medföra ökade arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.   
 
7.2.11 Sammanfattning konsekvensanalys av fondlösning 
Analysen av vilka konsekvenser som kan förväntas av förslaget om en producent-
finansierad fondlösning för ersättning till stat och kommun för omhändertagande 
av uttjänta, övergivna bilar samt på sikt för finansiering av förebyggande åtgärder 
visar att förslaget i första hand berör producenter, kommunerna, Transportstyrel-
sen, samt bilägare som kan ta del av de förebyggande åtgärder som förväntas ge-
nomföras.  
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Producenterna är de som finansierar systemet och i vilken utsträckning de kan föra 
denna kostnad vidare till köpare av nya bilar avgör vilka de faktiska ekonomiska 
konsekvenserna blir för dem.  Att kommuner, Trafikverket och Polisen får ersätt-
ning som täcker hela eller delar av deras direkta externa hanteringskostnader för 
uttjänta och övergivna fordon förväntas medföra att deras omhändertagande av 
dessa bilar kan förbättras och ge positiva konsekvenser i form av t.ex. minskat 
läckage av skadliga ämnen i naturen och samhället, minskad förfulning i naturen 
och samhället och minskad olycksrisk längs vägarna. De administrativa kostnader-
na för att begära ersättning uppskattas bli begränsade.  
 
Transportstyrelsen som föreslås bli ansvariga för administration av ersättningar till 
kommun och stat får ökade administrativa kostnader som föreslås ersättas av pro-
ducenterna via fonden. 
 
De förebyggande åtgärderna förväntas ge positiva konsekvenser i form av att det 
t.ex. blir lättare för bilägare att följa regler kring skrotning, subvention vid bortfors-
ling av uttjänta bilar till auktoriserade bildemonterare, eller ökad tillgänglighet för 
att lämna bilen till auktoriserad skrotning.  
 
I ett längre perspektiv förväntas förslaget bidra till att materialåtervinningen av 
bilar och återanvändningen av bildelar ökar och därigenom bidrar till ökad resurs-
effektivitet och minskad miljöpåverkan. 
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8 Författningsförslag finansie-
ringslösning för ersättning till 
stat och kommun 

 
8.1 Författningsförslag gällande lag om fon-

den för hantering av övergivna uttjänta bi-
lar xx:xx  
 

Naturvårdsverket har i enlighet med regeringsuppdraget formulerat de författnings-
förslag som skulle krävas för att genomföra det finansieringsförslag som rekom-
menderas i skrivelsen. En ny lag gällande fonden för hantering av övergivna ut-
tjänta bilar föreslås. Ändringar och kompletteringar skulle behöva göras i förord-
ning (2007:185) om producentansvar för bilar. Föreskrifter behöver utformas i ett 
senare skede när regeringen tagit ställning till vilket förslag man vill genomföra. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 Lag (xx:xx) om fonden för hantering 

av övergivna uttjänta bilar  
1 § Denna lag gäller avgifter till en 
fond för hantering av övergivna ut-
tjänta bilar.   
 
Vid tillämpningen av denna lag gäller 
de definitioner av övergiven uttjänt bil 
och producent som finns i 2 a och c §§ 
förordningen (2007:185) om producen-
tansvar för bilar. 
 
2 § Producenter ska betala avgifter till 
en fond. 
 
3 § Fondens medel ska användas för att 
ersätta statliga och kommunala myn-
digheters kostnader för hantering av 
övergivna uttjänta bilar i enlighet med 
lag (1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall och förordning (1982:198) om 
flyttning av fordon i vissa fall.  
 
4 § Regeringen får meddela bestämmel-
ser om fondens storlek.  



 

 107

 
Regeringen ska revidera fondens be-
lopp vart tredje år. 
  
Regeringen får meddela föreskrifter om 
att kostnaderna för förvaltning av fon-
den ska ersättas av fondens medel. 
 
Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om avgift som producenter 
ska betala enligt denna lag.  
 
Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om användningen av fon-
dens medel, ansökningar om medel ur 
fonden. 
 

 
 
 
8.2 Förordning (2007:185) om producentan-

svar för bilar och om fonden för hantering 
av övergivna uttjänta bilar 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § Denna förordning är meddelad  

1) med stöd av 15 kap. 6 § miljö-
balken i fråga om 3, 4, 6 och 7 
§§,  

2) med stöd av 15 kap. 7 § miljö-
balken i fråga om 8-10 och 13 
§§  

3) med stöd av 15 kap. 9 § miljö-
balken i fråga om 11 §. 

Förordningen syftar till att bilar skall 
utformas och framställas på ett sådant 
sätt att uppkomsten av avfall förebyggs 
och, i fråga om det avfall som ändå 
uppkommer, att  

1 § Denna förordning är meddelad  

1) med stöd av 15 kap. 6 § miljö-
balken i fråga om 3, 4, 6 och 7 
§§,  

2) med stöd av 15 kap. 7 § miljö-
balken i fråga om 8-10 och 13 
§§  

3) med stöd av 15 kap. 9 § miljö-
balken i fråga om 11 §. 

4) med stöd av 4 § lagen (xx:xx) 
om fonden för hantering av 
övergivna uttjänta bilar i fråga 
om 13, 14, 19, 21 och 24 §§ 
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1. producenter skall tillhandahålla sy-
stem för mottagning av uttjänta bilar, 
2. uttjänta bilar kan återvinnas eller 
komponenter från sådana bilar kan 
återanvändas, och 
3. de mål som anges i 6 § denna förord-
ning kan nås. 

 

 

Definitioner 

2 § I denna förordning avses med 
direktivet om uttjänta bilar: Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2000/ 
   53/EG av den 18 september 2000 om 
uttjänta fordon, senast ändrat genom 
kommissionens beslut 2010/115/EU, 
bil: personbil, buss eller lastbil vars 
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram 
och som inte är försedd med medar 
eller band, och 
uttjänt bil: en bil som är avfall. 

2 a § Med ekonomisk aktör avses i 
denna förordning den som  
1. tillverkar eller distribuerar bilar eller 
bilars komponenter och material, 
2. försäkrar bilar, eller 
3. samlar in, demonterar, fragmenterar, 
återvinner, materialåtervinner eller på 
annat sätt behandlar uttjänta bilar eller 
bilars komponenter och material.  

2 b § Med producent avses i denna 
förordning den som yrkesmässigt i 
Sverige tillverkar eller yrkesmässigt till 
Sverige för in bilar.  

2 c § Med auktoriserad bilskrotare av-
ses i denna förordning en bilskrotare 
som är auktoriserad enligt bilskrot-
ningsförordningen (2007:186).  

Förordningen syftar till att bilar skall 
utformas och framställas på ett sådant 
sätt att uppkomsten av avfall förebyggs 
och, i fråga om det avfall som ändå 
uppkommer, att  
1. producenter skall tillhandahålla sy-
stem för mottagning av uttjänta bilar, 
2. uttjänta bilar kan återvinnas eller 
komponenter från sådana bilar kan 
återanvändas, och 
3. de mål som anges i 6 § denna förord-
ning kan nås. 

Definitioner 

2 § I denna förordning avses med 
direktivet om uttjänta bilar: Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2000/ 
   53/EG av den 18 september 2000 om 
uttjänta fordon, senast ändrat genom 
kommissionens beslut 2010/115/EU, 
bil: personbil, buss eller lastbil vars 
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram 
och som inte är försedd med medar 
eller band, och 
uttjänt bil: en bil som är avfall. 

2 a § I denna förordning avses med 
övergiven uttjänt bil: en uttjänt bil som 
med hänsyn till sitt skick, den tid under 
vilken den har stått på samma plats 
eller andra omständigheter måste anses 
övergiven. 

2 b § Med ekonomisk aktör avses i 
denna förordning den som  
1. tillverkar eller distribuerar bilar eller 
bilars komponenter och material, 
2. försäkrar bilar, eller 
3. samlar in, demonterar, fragmenterar, 
återvinner, materialåtervinner eller på 
annat sätt behandlar uttjänta bilar eller 
bilars komponenter och material.  

2 c § Med producent avses i denna 
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2 d § Med farliga ämnen avses i denna 
förordning alla ämnen som enligt bilaga 
1 till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen 
och blandningar, ändring och upphä-
vande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning 
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 
för faroklass 2.1, faroklass 2.2, faro-
klass 2.3, faroklass 2.4, faroklass 2.6, 
faroklass 2.7, faroklass 2.8 typ A eller 
B, faroklass 2.9, faroklass 2.10, faro-
klass 2.12, faroklass 2.13 kategori 1 
eller 2, faroklass 2.14 kategori 1 eller 2, 
faroklass 2.15 typ A, B, C, D, E eller F, 
faroklass 3.1, faroklass 3.2, faroklass 
3.3, faroklass 3.4, faroklass 3.5, faro-
klass 3.6, faroklass 3.7 i fråga om skad-
liga effekter på sexuell funktion och 
fertilitet eller på utvecklingen, faroklass 
3.8 i fråga om andra effekter än narkos-
verkan, faroklass 3.9, faroklass 3.10, 
faroklass 4.1 eller faroklass 5.1.  

2 e § I denna förordning avses med 
återanvändning: användning av en 
komponent från en uttjänt bil i samma 
syfte som komponenten är avsedd för, 
materialåtervinning: upparbetning av 
avfallsmaterial för annan användning 
än återanvändning eller energiåtervin-
ning, 
energiåtervinning: användning av av-
fallsmaterial för att ta vara på den 
energi som finns i materialet, och 
mottagningssystem: ett system som en 
producent eller annan ekonomisk aktör 
upprätthåller eller är ansluten till och 
dit uttjänta bilar och bildelar kan läm-
nas för att återanvändas, återvinnas 
eller bortskaffas. 

förordning den som yrkesmässigt i 
Sverige tillverkar eller yrkesmässigt till 
Sverige för in bilar.  

2 d § Med auktoriserad bilskrotare 
avses i denna förordning en bilskrotare 
som är auktoriserad enligt bilskrot-
ningsförordningen (2007:186).  

2 e § Med farliga ämnen avses i denna 
förordning alla ämnen som enligt bilaga 
1 till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen 
och blandningar, ändring och upphä-
vande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning 
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 
för faroklass 2.1, faroklass 2.2, faro-
klass 2.3, faroklass 2.4, faroklass 2.6, 
faroklass 2.7, faroklass 2.8 typ A eller 
B, faroklass 2.9, faroklass 2.10, faro-
klass 2.12, faroklass 2.13 kategori 1 
eller 2, faroklass 2.14 kategori 1 eller 2, 
faroklass 2.15 typ A, B, C, D, E eller F, 
faroklass 3.1, faroklass 3.2, faroklass 
3.3, faroklass 3.4, faroklass 3.5, faro-
klass 3.6, faroklass 3.7 i fråga om skad-
liga effekter på sexuell funktion och 
fertilitet eller på utvecklingen, faroklass 
3.8 i fråga om andra effekter än narkos-
verkan, faroklass 3.9, faroklass 3.10, 
faroklass 4.1 eller faroklass 5.1.  

2 f § I denna förordning avses med 
återanvändning: användning av en 
komponent från en uttjänt bil i samma 
syfte som komponenten är avsedd för, 
materialåtervinning: upparbetning av 
avfallsmaterial för annan användning 
än återanvändning eller energiåtervin-
ning, 
energiåtervinning: användning av av-
fallsmaterial för att ta vara på den 
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Redovisning och tillsyn m.m. 

13 § En producent ska årligen till Na-
turvårdsverket  
1. redovisa på vilket sätt producenten 
har uppfyllt sina skyldigheter enligt 
denna förordning, och 
2. sammanställa och lämna de uppgifter 
som producenterna har fått från auktori-
serade bilskrotare enligt 47 § första 
stycket bilskrotningsförordningen 
(2007:186) som Naturvårdsverket be-
höver för kontroll av att återvinnings- 
och återanvändningsmålen i 6 och 12 
§§ nås samt för att fullgöra uppgifter i 
fråga om rapportering enligt 14 §.  

14 § Naturvårdsverket ska fullgöra de 
uppgifter i fråga om rapportering till 
Europeiska kommissionen som framgår 
av 
 
1. artikel 9.1 i direktivet om uttjänta 
bilar, och 

energi som finns i materialet, och 
mottagningssystem: ett system som en 
producent eller annan ekonomisk aktör 
upprätthåller eller är ansluten till och 
dit uttjänta bilar och bildelar kan läm-
nas för att återanvändas, återvinnas 
eller bortskaffas. 

2 g § I denna förordning avses med 
 
- hanteringsavgift: den avgift som pro-
ducenter betalar i enlighet med lagen 
(xx:xx) om fonden för hantering av 
övergivna uttjänta bilar.  
- hanteringsersättning: sådan ersätt-
ning som lämnas till statliga och kom-
munala myndigheter för kostnader för 
hantering av övergivna uttjänta bilar. 
 

Allmänt om fonden 

13 § Fonden ska uppgå till 60 miljoner 
kronor.  
 
Transportstyrelsen ska upprätta förslag 
till reviderat belopp som fonden ska 
uppgå till vart tredje år. Förslaget ska 
lämnas till regeringen för beslut. 
 
14 § Transportstyrelsen ska fondera de 
medel som betalas in enligt denna för-
ordning samt förvalta fonden. 
 
15 § Kostnaderna för förvaltningen av 
fonden ska ersättas av fondens medel. 
 
16 § Eventuellt överskott i fonden ska 
fonderas. Överskottet ska påverka han-
teringsavgiftens storlek nästkommande 
år.  
 
Avgiftsskyldighet 

17 § Producenter ska betala hante-
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2. artikel 3 i kommissionens beslut 
2005/293/EG av den 1 april 2005 om 
närmare föreskrifter för övervakning av 
de mål för återanvändning/återvinning 
och återanvändning/materialåtervinning 
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta 
fordon. Förordning (2010:347). 

15 § Transportstyrelsen skall bidra med 
underlag till rapporteringen enligt 14 §. 
 
16 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 
kap. miljöbalken och i miljötillsynsför-
ordningen (2011:13). Bestämmelser om 
det operativa tillsynsansvar som hör 
samman med denna förordning finns i 
26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken 
samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötill-
synsförordningen. 
   Bestämmelser om avgifter finns i 
förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbal-
ken. 
 
Bemyndiganden 

17 § Naturvårdsverket får meddela de 
föreskrifter som behövs för verkställig-
heten av 3, 4, 10 och 13 §§. 

Överklagande 

18 § Naturvårdsverkets beslut enligt 5 § 
får inte överklagas. 

Straffbestämmelser 

19 § Till böter döms den som med upp-
såt eller av oaktsamhet inte fullgör sina 
skyldigheter att  
1. ta emot en uttjänt bil för skrotning 
enligt det som följer av 3 § eller 4 § 
första stycket, eller 
2. lämna upplysningar enligt det som 
följer av 10 § första stycket eller av 

ringsavgift beräknat på de bilar som 
första gången införs i vägtrafikregistret 
eller om bilen samtidigt avställts, när 
avställningen upphör.  

Hanteringsavgifterna ska betalas in till 
fonden och sammanlagt uppgå till fast-
ställt belopp enligt 13 §. 

18 § Hanteringsavgiften ska fastställas 
årligen efter utgången av det kalen-
derår som avgiften avser och ska base-
ras på uppgifter om registrering enligt 
17 §. 
 
Hanteringsavgiften beräknas genom att 
det belopp som behöver betalas in för 
att fonden ska uppgå till beloppet enligt 
13 § fördelas proportionellt på samtliga 
producenter i förhållande till respektive 
producents andel, under det kalenderår 
som avgiften avser, av det totala antalet 
bilar för vilka hanteringsavgift ska 
betalas enligt 17 §.   
 
19 § Hanteringsavgiften ska betalas en 
gång per år efter att Transportstyrelsen 
meddelat beslut om avgiftens storlek.  
 
Hanteringsavgiften ska betalas till 
Transportstyrelsen genom insättning på 
ett särskilt konto. 
 
20 § En avgift (dröjsmålsavgift) ska tas 
ut då hanteringsavgift inte betalas inom 
den tid och i den ordning som har be-
stämts enligt denna förordning och de 
föreskrifter som meddelats med stöd av 
denna förordning. I övrigt gäller be-
stämmelserna i 1-5 och 7 §§ lagen 
(1997:484) om dröjsmålsavgift. 
 
Avgiftsuttag 
    
21 § Transportstyrelsen beslutar om 
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föreskrifter avseende verkställigheten 
av 10 § första stycket som Naturvårds-
verket meddelat med stöd av 17 §. 
   Den som har överträtt ett vitesföre-
läggande eller ett vitesförbud enligt 26 
kap. miljöbalken får inte dömas till 
straff enligt denna förordning för en 
gärning som omfattas av föreläggandet 
eller förbudet. 
   Ansvar skall inte dömas ut enligt 
denna paragraf, om ansvar för gärning-
en kan dömas ut enligt 29 kap. miljö-
balken. 

Övergångsregler 

Övergångsbestämmelser 

2007:185 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 
juni 2007, då förordningen (1997:788) 
om producentansvar för bilar skall 
upphöra att gälla. 
2. Kravet i 4 § andra stycket 1 behöver 
inte vara uppfyllt före den 1 juni 2008. 

 

hanteringsavgift enligt 17–19 §§. 
 
Hanteringsersättning 
 
22 § Hanteringsersättning får utgå som 
ersättning till statliga och kommunala 
myndigheter i form av ett belopp om 
maximalt 5 000 kronor per bil för kost-
nader för hantering av övergivna ut-
tjänta bilar. 
 
Ersättning enligt första stycket får end-
ast utgå om inte ersättning kunnat er-
hållas enligt 7 § lagen (1982:129) om 
flyttning av fordon i vissa fall för kost-
nader enligt 13 § förordningen 
(1982:198) om flyttning av fordon i 
vissa fall. 
 
23 § För att hanteringsersättning ska 
utgå ska den statliga eller kommunala 
myndigheten uppvisa utfärdat skrot-
ningsintyg från auktoriserad bilskro-
tare. 
 
24 § Hanteringsersättning kan utgå så 
länge det finns medel i fonden. Ansök-
ningarna ska behandlas av Transport-
styrelsen i den ordning de inkommer till 
myndigheten. 
 
25 § Ersättning som inte kan utgå un-
der det år som ansökan gjorts utgår 
följande år.  
 
26 § Om den statliga eller kommunala 
myndigheten får ersättning från biläga-
ren efter att hanteringsersättning har 
utgått ska hanteringsersättningen åter-
betalas till fonden.  

Redovisning och tillsyn m.m. 

27 § En producent ska årligen till Na-
turvårdsverket  
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1. redovisa på vilket sätt producenten 
har uppfyllt sina skyldigheter enligt 
denna förordning, och 
2. sammanställa och lämna de uppgifter 
som producenterna har fått från auktori-
serade bilskrotare enligt 47 § första 
stycket bilskrotningsförordningen 
(2007:186) som Naturvårdsverket be-
höver för kontroll av att återvinnings- 
och återanvändningsmålen i 6 och 12 
§§ nås samt för att fullgöra uppgifter i 
fråga om rapportering enligt 27 §.  

28 § Naturvårdsverket ska fullgöra de 
uppgifter i fråga om rapportering till 
Europeiska kommissionen som framgår 
av 
 
1. artikel 9.1 i direktivet om uttjänta 
bilar, och 
2. artikel 3 i kommissionens beslut 
2005/293/EG av den 1 april 2005 om 
närmare föreskrifter för övervakning av 
de mål för återanvändning/återvinning 
och återanvändning/materialåtervinning 
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta 
fordon. Förordning (2010:347). 

29 § Transportstyrelsen skall bidra med 
underlag till rapporteringen enligt 27 §. 
 
30 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 
kap. miljöbalken och i miljötillsynsför-
ordningen (2011:13). Bestämmelser om 
det operativa tillsynsansvar som hör 
samman med denna förordning finns i 
26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken 
samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötill-
synsförordningen. 
   Bestämmelser om avgifter finns i 
förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbal-
ken. 
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Bemyndiganden 

31 § Naturvårdsverket får meddela de 
föreskrifter som behövs för verkställig-
heten av 3, 4, 10 och 27 §§. 

32 § Transportstyrelsen får meddela 
föreskrifter om  
- utbetalning och återbetalning av han-
teringsersättning 
- utbetalning och återbetalning av han-
teringsavgift  

Överklagande 

33 § Naturvårdsverkets beslut enligt 5 § 
får inte överklagas. 

34 § Beslut om hanteringsavgift och 
hanteringsersättning får överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. 

Straffbestämmelser 

35 § Till böter döms den som med upp-
såt eller av oaktsamhet inte fullgör sina 
skyldigheter att  
1. ta emot en uttjänt bil för skrotning 
enligt det som följer av 3 § eller 4 § 
första stycket, eller 
2. lämna upplysningar enligt det som 
följer av 10 § första stycket eller av 
föreskrifter avseende verkställigheten 
av 10 § första stycket som Naturvårds-
verket meddelat med stöd av 27 §. 
   Den som har överträtt ett vitesföre-
läggande eller ett vitesförbud enligt 26 
kap. miljöbalken får inte dömas till 
straff enligt denna förordning för en 
gärning som omfattas av föreläggandet 
eller förbudet. 
   Ansvar skall inte dömas ut enligt 
denna paragraf, om ansvar för gärning-
en kan dömas ut enligt 29 kap. miljö-
balken. 
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Ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelser 

2007:185 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 
juni 2007, då förordningen (1997:788) 
om producentansvar för bilar ska upp-
höra att gälla. 
2. Kravet i 4 § andra stycket 1 behöver 
inte vara uppfyllt före den 1 juni 2008. 

xxxx:xx 
Skyldighet att betala hanteringsavgift 
enligt 17 § inträder året efter att denna 
förordning trätt i kraft. 
 
xxxx:xx 
Vid tillämpningen av 13 § gäller att 
fonden ska uppgå till 60 miljoner kro-
nor året efter förordningens ikraftträ-
dande. Vid första revideringen av fon-
dens storlek ska förslag till regeringen 
ges in senast två år efter förordningens 
ikraftträdande.  
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9 Konsekvensanalys av ändring i 
förordning om flyttning av fordon 
i vissa fall 

I regeringsuppdraget ingår även att utreda konsekvenserna av en förändring i för-
ordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, så att fordon kan få förflytt-
tas akut vid risk för miljöskada. 
 
9.1.1.1 FÖRKORTNINGAR OCH ANVÄNDA DEFINITIONER 
I texten nedan används följande förkortningar: 
LFF: Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall90 
FFF: Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall91 
MB: Miljöbalken (1998:808) 
 
Med fordon menas i denna analys samtliga de fordon som omfattas av definitionen 
i lag (1982:29) om flyttning av fordon i vissa fall 1 § p 1. ”fordon: varje anordning 
som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrät-
tats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor,” 
 
Notera att detta är en vidare definition än definitionen för ”bil” som tillämpas när 
det gäller regeringsuppdragets förslag kring finansieringslösningar. 
 
9.2 Regeländringsförslag och konsekvenser i 

sammanfattning 
9.2.1 Regeländringsförslag 
Med stöd av bemyndigande i 2 § LFF för regeringen att meddela föreskrifter om 
rätt för statlig eller kommunal myndighet att flytta fordon även av naturvårdsskäl 
föreslår Naturvårdsverket, i samråd med Trafikverket och Transportstyrelsen, att 
ytterligare en flyttningsgrund införs genom ett tillägg i 2 § (en ny punkt 9) FFF,  
”9. Om det innebär risk för skada på växt- och djurliv eller annan skada på  
naturmiljön”. 
 
Genom att införa denna nya flyttgrund kan beslut med stöd av 4 § FFF verkställas 
omedelbart, vid situationer där det t.ex. finns en risk för skada på miljön. Genom 
detta kan lämpliga åtgärder snabbt vidtas för samtliga slags fordon som innebär en 
risk för miljöskador oavsett om de klassas som fordonsvrak eller inte och utan att 
vara beroende av att gå vägen via andra flyttningsgrunder med annat primärt än-
damål, i de fall dessa alls är möjliga att tillämpa. 

                                                   
90 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820129.htm. 
91 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820198.htm. 
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Det bör även införas en förändring i 16 § 3 FFF så att Trafikverkets bemyndigande 
om att få flytta fordon som inte är fordonsvrak utökas på så sätt att de ges möjlighet 
att flytta fordon enligt den nya föreslagna flyttningsgrunden. 
  
9.2.2 Konsekvenser av regeländringsförslaget i sammanfattning 
Att införa förändringen skulle medföra att det skulle finnas lagstöd i FFF för att få 
flytta fordon som innebär risk för skada på växt- och djurliv eller annan skada på 
naturmiljön. Detta skulle minska risken för föroreningsspridning från fordon i mil-
jön samt undanröja situationen där myndigheter flyttar fordon utan lagstöd. Natur-
vårdsverket bedömer att konsekvenserna av att inte genomföra förslaget som mil-
jömässigt oacceptabla, eftersom det annars finns situationer där det inte på ett till-
räckligt effektivt sätt finns lagrum att åtgärda risker från fordon på växt- och djur-
liv samt naturmiljön i övrigt. Förslaget bedöms inrymmas inom principen om pro-
portionalitet och inte i övrigt innebära oacceptabla negativa konsekvenser.  
 
9.3 Bakgrund 
Förslaget om den aktuella förordningsändringen kommer ursprungligen från rap-
porten ”Uttjänta bilar och miljön92” som är en redovisning av ett regeringsuppdrag 
från 2011. I samband med framtagandet av rapporten framförde såväl SKL som 
flera enskilda kommuner till Naturvårdsverket att de hade problem med att det 
saknades en flyttningsgrund vid flyttningar som behöver ske omedelbart av mil-
jöskäl av fordon som inte är att anse som fordonsvrak.  
 
Naturvårdsverket ansåg i rapporten att ett tillägg borde göras i förordningen om 
flyttning av fordon i vissa fall, som medger flytt av fordon vid risk för miljöskada 
då det kommer att underlätta kommunernas och Trafikverkets hantering. Förslaget 
var att i, 2 § FFF, införa en ny flyttgrund som skulle innebära att ett fordon får 
flyttas ”om det utgör en risk för miljöskada”.  
 
De synpunkter på Naturvårdsverkets förslag om ”risk för miljöskada” som ny flytt-
grund i FFF som kom in i samband med remissbehandlingen av rapporten finns 
redovisade i bilaga 1, Remissynpunkter om risk för miljöskada som ny flyttgrund. 
Flertalet remissinstanser stöder Naturvårdsverkets förslag om en ny flyttningsgrund 
i FFF.  
 
9.4 Problembeskrivning 
Det problem som togs upp i rapporten handlar om fordon som riskerar att läcka olja 
eller andra vätskor, i känsliga miljöer som vattenskyddsområden, i vattendrag eller 
i naturen, i situationer då man inte kan åberopa någon annan alternativ flyttnings-

                                                   
92 www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-

sverige/avfall/bilskrotning/remissen-uttjanta-bilar-och-miljon.pdf  
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grund som t.ex. att fordonets uppställning bryter mot någon trafikbestämmelse 
(föreskrift om stannande eller parkering) eller innebär trafikfara. Man betonade att 
det handlar om situationer av relativt brådskande karaktär, dvs. när flyttning av 
miljöskäl bör ske omedelbart.  
 
Enligt 2 § i LFF är regeringen bemyndigad att meddela föreskrifter om rätt för 
statlig eller kommunal myndighet att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det 
behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl. I 2 § FFF 
har man infört ett stort antal flyttgrunder som innebär att statlig eller kommunal 
myndighet kan flytta fordon om det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken. 
Den enda flyttgrund som införts som kan sägas relateras till naturvårdsskäl är be-
myndigandet i 2 § FFF punkt 7 om att få flytta ett fordon som är ett fordonsvrak. 
Enligt 1 § i LFF är ett fordonsvrak ett fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid 
under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses 
övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde. 
 
Avsaknaden av andra flyttskäl i FFF som kan relateras till naturvårdsskäl har fått 
till följd att det uppstått fall där fordon som inte klassas som fordonsvrak och inte 
innebär problem med ordningen eller säkerheten i trafiken men som innebär risk 
för skador på miljön inte kan flyttas omedelbart. I 4 § i FFF står det att beslut om 
flyttning ska verkställas omedelbart, om det behövs med hänsyn till ändamålet med 
flyttningen men detta regelutrymme kan alltså inte utnyttjas eftersom det i dessa 
fall inte finns någon flyttningsgrund. Det har dock kommit till Naturvårdsverkets 
kännedom att det ändå skett akuta flyttningar i sådana situationer utan att ett for-
mellt regelstöd har funnits. Motivet i samtliga fall var troligen att det varit helt 
oacceptabelt att avvakta med akuta åtgärder, inte minst i känsliga miljöer, om ett 
fordon t.ex. läcker olja eller andra miljöfarliga vätskor. 
 
I fall där ett fordon som innebär en risk för skada på naturmiljön står felparkerat 
eller innebär en trafikfara kan andra alternativa flyttningsgrunder användas för att 
flytta fordonet omedelbart även om dessa inte är det primära ändamålet (risken för 
skada på naturmiljön). För vissa av dessa flyttningsgrunder finns dock uppställda 
tidsgränser som innebär att flyttning först får ske efter en viss tid t.ex. 3 dygns 
uppställning (2 § punkt 2c FFF) eller först efter 7 dygn efter att fordonsägaren 
underrättats (2 § LFF) respektive en månad (2 § LFF) efter att försök att underrätta 
fordonsägaren inletts.  
 
Enligt Naturvårdsverkets mening är det inte acceptabelt att det förekommer situat-
ioner då flyttningsgrund i praktiken saknas vid situationer med risker för skada på 
växter, djurliv eller naturmiljön. Det är inte acceptabelt att insatser som ses som 
uppenbart nödvändiga och skäliga ska genomföras utan regelstöd eller att sådana 
nödvändiga åtgärder inte genomförs pga. att lagstöd saknas. En ytterligare faktor 
som ska tas i beaktande är att risken för att naturmiljön skadas ökar ju längre ska-
dan får pågå. Fordon som inte flyttas direkt övergår många gånger också från att 
vara ett fordon till att bli ett fordonsvrak. När ett fordon påträffas placerat på ett 
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sätt som gör att myndigheten måste vänta i tre dygn innan de får flytta fordonet 
händer det ofta att fordonet blir utsatt för olika former av åverkan såsom att obehö-
riga plockar loss saker från fordonet vilket kan leda till läckage eller att det sätts i 
brand. I sådana situationer uppstår en uppenbar risk för skada på växter, djurliv 
eller naturmiljön. 
 
9.4.1 Vad innebär naturvårdsskäl i LFF? 
Som tidigare nämnts föreslog Naturvårdsverket i rapporten ”Uttjänta bilar och 
miljön” att det skulle införas följande flyttningsgrund i 2 § i FFF ”om det utgör en 
risk för miljöskada”. Naturvårdsverket föreslår dock nu, i samråd med Trafikverket 
och Transportstyrelsen, att tillägget i stället utformas så att det går i linje med be-
myndigandet i skrivningen om naturvårdsskäl i 2 § LFF. Det innebär att den nya 
flyttningsgrunden skulle läggas till som en ny punkt 9 i 2 § FFF och formuleras på 
följande sätt: 
 
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
2 § Utöver vad som framgår av 2 § 
andra och tredje styckena lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall får ett fordon flyttas i följande 
fall. [---] 

2 § Utöver vad som framgår av 2 § 
andra och tredje styckena lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall får ett fordon flyttas i följande 
fall. [---]  

9. Om det innebär risk för skada på 
växt- och djurliv eller annan skada på 
naturmiljön. 

 
Både ”naturvårdsskäl” och ”miljöskada” saknar en klar definition i svensk lagstift-
ning. Formuleringen ”om det utgör en risk för miljöskada” kan antas omfatta fler 
fall än vad naturvårdsskäl innebär och att införa en sådan flyttgrund skulle därför få 
till följd att det krävs en förändring av lagen (LFF). Ett sådant förfarande kräver 
omfattande administration och ett riksdagsbeslut. För att undvika ett sådant förfa-
rande och ändå kunna skapa en flyttgrund som kan tillämpas vid risk för skador på 
naturmiljön anser vi att formuleringen ”Om det innebär risk för skada på växt- och 
djurliv eller annan skada på naturmiljön” är mest lämplig. 
 
I förarbeten till LFF ges ingen definition eller förklaring till vad naturvårdsskäl 
innebär. LFF tillkom 1982 och då baserades naturvårdsskäl troligtvis på betydelsen 
i dåvarande lagstiftning inom naturvårdsområdet vilket var naturvårdslagen. Vid 
den tiden hade man en Hälsoskyddslag (1982:1080), en Miljöskyddslag (1969:387) 
och en Naturvårdslag (1964:822). Samtliga dessa lagstiftningar upphävdes i och 
med införandet av MB. 
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Mot bakgrund av uppdelningen av lagstiftningarna innan MB:s införande kan det 
antas att naturvårdsskäl inte inbegriper skydd för människors hälsa. Lydelsen ”om 
det utgör en risk för miljöskada” kan sägas ha en vidare omfattning än vad bemyn-
digandet ”naturvårdsskäl” ger utrymme till. Därför är formuleringen ”Om det 
innebär risk för skada på växt- och djurliv eller annan skada på naturmiljön” mer 
lämplig. 
 
Naturvård omfattar växter, djurliv, friluftsintressen och naturmiljöer. På senare tid 
har även begreppet ekosystemtjänster introducerats som bör kunna tolkas in under 
naturvård.  Naturmiljöer kan vara såväl skyddade områden som andra mark- eller 
vattenområden vilka kan vara viktiga som ekologiska spridningskorridorer eller på 
annat sätt ha betydelse för det biologiska livet. 
 
Att risker för miljörelaterade skador, t.ex. skador på naturen orsakade av läckage 
av oljor och andra miljöförorenande vätskor från ett fordon, ingår i begreppet na-
turvårdsskäl torde det inte råda något tvivel om. Att lagstiftaren skulle ha exklude-
rat sådana skador i begreppet naturvård är osannolikt. 
 
I begreppet naturvårdsskäl skulle rimligen även kunna ingå risker för skador på 
djurlivet, t.ex. när fordon börjat demoleras i trafikolyckor eller genom skadegö-
relse, genom glassplitter som djur kan få i sig via bete eller vassa plåtkanter som de 
kan skada sig på. 
  
9.4.2 Vad innebär risk för skada på växt- och djurliv eller annan 

skada på naturmiljön? 
Det framgår ovan, under avsnitt 9.3, att det hos behöriga myndigheter finns ett 
behov av att kunna flytta fordon som inte är fordonsvrak omedelbart vid risk för 
miljöskada. 
 
Vad kan då ”risk för skada på växt- och djurliv eller annan skada på naturmiljön” 
anses vara? Det är ett väldigt vitt begrepp och kan sägas existera vid i stort sett all 
mänsklig aktivitet. Det är därför av vikt att försöka avgränsa vad detta begrepp ska 
omfatta. 
 
Ett fordon kan förorena miljön på många olika sätt beroende på vilken typ av for-
don det är. Följande fall är exempel på vad som kan vara ”risk för skada på växt- 
och djurliv eller annan skada på naturmiljön”: 
 
 Om ett fordon på något sätt har gått sönder, exempelvis att drivmedelstank 

eller oljetråg punkterats på något sätt och fordonet läcker vätska (olja, bensin 
eller diesel eller någon annan miljöfarlig vätska) är en rimlig bedömning att det 
finns en risk för skada på växt- och djurliv eller annan skada på naturmiljön. 
Majoriteten av dagens fordonspark består av fordon med förbränningsmotorer 
som drivs av bensin, diesel eller andra former av drivmedel men de innehåller 
också oljor, glykol etc. och alla dessa kemikalier kan läcka ut. För att minimera 
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de skador som kan uppstå av att ett fordon läcker bör behörig myndighet få 
möjlighet att flytta detta omedelbart. Ett läckage av olja, bensin eller diesel kan 
få stora konsekvenser för miljön och särskilt om det når ett vattendrag. Driv-
medelstankarna på fordon kan variera avsevärt från ca 35 till över 600 liter. 
Detta eftersom fordonen som det rör sig om kan vara allt från en personbil upp 
till en lastbil. För att risken för miljöskada ska stå i rimlig proportion till det 
ingripande som en myndighet ska få göra bör t.ex. närhet till en recipient vara 
en faktor som ska tas med i bedömningen om när en risk för skada föreligger.  

 Om ett fordon av någon orsak hamnat i en recipient borde det betraktas som en 
direkt risk för skada på naturmiljön. 

 Det kan också vara så att det är ett fordon som placerats i ett mycket känsligt 
område t.ex. ett område med hotade arter, ett område där betande djur före-
kommer, på mark med hög genomsläpplighet till grundvatten, vattenskydds-
område etc. I ett sådant sammanhang kan förutom läckage ett fordon också in-
nebära en risk för skada även i samband med mindre olyckor där konsekvensen 
kan vara ett krossat fönster som medfört glassplitter som djur kan få i sig via 
betet eller vassa plåtkanter som de kan skada sig på. 

 Fordon som inte flyttas direkt övergår många gånger från att vara ett fordon till 
att bli ett fordonsvrak. När ett fordon påträffas placerat på ett sätt som gör att 
myndigheten måste vänta i tre dygn innan de får flytta det händer det ofta att 
fordonet blir utsatt för olika former av åverkan och skadegörelse, t.ex. att obe-
höriga börjar plocka loss saker från fordonet, vilket kan leda till läckage eller 
att det sätts i brand. Ju längre tid ett fordon får stå desto mer ökar risken för 
detta. I sådana situationer uppstår en uppenbar risk för skada på naturmiljön.  

 
Naturvårdsverket anser att begreppet ”risk för skada på växt- och djurliv eller an-
nan skada på naturmiljön” inte bör definieras i regelverket (LFF eller FFF). Det får 
istället bli upp till beslutande myndighet att göra en samlad bedömning av omstän-
digheterna i de enskilda fallen. 
  
9.4.3 Alternativa förändringar i FFF  
Naturvårdsverket anser att det är angeläget att det finns ett fungerande regelverks-
stöd som svarar upp mot nämnda situationer så att fordon som innebär risker för 
skada på naturmiljön kan åtgärdas på ett effektivt sätt. Vi går nedan i avsnitt 9.4.4 
igenom ett antal alternativ till förslaget om en ny flyttningsgrund genom tillägg i 2 
§ (i en ny punkt 9) FFF, formulerat ”Om det innebär risk för skada på växt- och 
djurliv eller annan skada på naturmiljön”. 
 
Fordon som demolerats i trafikolyckor eller genom skadegörelse kan även innebära 
betydande hälsorisker. Krossade bilrutor kan t.ex. innebära risk för skärskador 
särskilt då om fordonen står uppställda i närheten av skolor och daghem. I de flesta 
fall där fordon lämnas stående p.g.a. något problem förkommer glaskross. Enligt 
Trafikverket förekommer betydande glaskross i cirka 30 % av verkets totala antal 
fordonsflyttningar.  
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Naturvårdsverket har inte spontant fått in några önskemål från berörda aktörer om 
att införa flyttningsgrunden hälsoskada. Till viss del kan detta täckas in av att man i 
naturvårdsskäl bör kunna tolka in risker för att skada djurliv (avsnitt 9.4.2). Natur-
vårdsverket anser därför att det i detta skede inte finns ett behov att införa ett till-
lägg om risk för hälsoskada. Som tidigare nämnts skulle ett sådant tillägg innebära 
att LFF måste ändras vilket kräver ett riksdagsbeslut. 
 
9.4.4 Annan lagstiftning som flyttgrund 
9.4.4.1 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR SOM FLYTTNINGSGRUND  
I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, främst 6 kap. 2 § 1 stycket, finns skriv-
ningar om miljörisk som grund för vidtagande av räddningsinsatsåtgärder. Skriv-
ningen är ”Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte lämp-
ligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats 
bereda sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra eller 
utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra egendom samt göra andra 
ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans 
beskaffenhet, den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i öv-
rigt.” Räddningsledaren på en kommunal eller statlig räddningstjänst skulle vid en 
räddningsinsats kunna tillämpa detta lagrum för att få flytta ett fordon omedelbart 
om det föreligger en risk för skada på naturmiljön. Men då med motiveringen att 
ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som vållas 
genom ingreppet och omständigheterna i övrigt.  
 
Naturvårdsverkets bedömning är att ingripanden med stöd av lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor skulle kunna göras i situationer där fordon utgör en risk för 
skada på miljön. Det är dock framförallt i mycket akuta situationer som är förknip-
pade med traditionell räddningstjänstutövning såsom t.ex. brand etc. som detta 
förfarande är tillämpligt. Det är generellt inte att anse som en lämplig lagstiftning 
att använda för att flytta fordon då denna lagstiftning främst har ett annat syfte. 
  
9.4.4.2 MILJÖBALKEN (1998:808) SOM FLYTTNINGSGRUND 
Det kan redan nu finnas möjlighet att genom miljöbalken juridiskt motivera en flytt 
av ett fordon vid risk för miljöskada. Dessa förfaranden är dock tidsödande då det i 
de flesta fall måste föregås av att föreläggande riktas till fordonsägaren. Det finns 
undantagsfall där man, utan att gå via ett föreläggande, skulle kunna ingripa ome-
delbart men det är endast då det föreligger risk för allvarlig skada eller det finns 
andra särskilda skäl (26 kap 18 § 2 st MB). Av förarbetena till MB framgår att det i 
dessa fall är tillräckligt att någon låter bli att vidta en åtgärd, som åligger denne 
enligt balken eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av bal-
ken. Ett sådant förordnande om rättelse kan aktualiseras om det finns skäl att anta 
att ett föreläggande eller förbud inte skulle följas eller att det inte tillräckligt snabbt 
eller effektivt skulle leda till det önskade resultatet. 
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I situationer där fordon riskerar att skada växt- och djurliv eller naturmiljön bedö-
mer Naturvårdsverket att ingripanden med stöd av miljöbalken är ett alltför lång-
samt verktyg för att på ett lämpligt sätt svara mot behovet av snabba och effektiva 
åtgärder och avråder från denna lösning. Det borde inte heller vara denna typ av 
situationer som lagstiftaren velat komma åt med skrivningen i 26 kap 18 § 2 st MB. 
Flyttningar av fordon med stöd av ett antal olika flyttningsgrunder i LFF och FFF 
genomförs enligt väl etablerade rutiner hos landets kommuner, hos polisen och hos 
Trafikverket och denna flyttgrund borde därför ligga i samma lagstiftning.  
 
9.4.4.3 PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) SOM FLYTTNINGSGRUND 
Det finns även en möjlighet att förelägga en fastighetsägare att ta bort fordon från 
den egna fastigheten med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). Med stöd av 15 
§ 8 kap, 19 och 27 §§ 11 kap i PBL är det möjligt att dels rikta ett föreläggande 
mot fastighetsägaren och dels utföra flyttning av fordon på fastighetsägarens be-
kostnad om föreläggandet inte följs.  
 
I situationer där fordon riskerar att skada växt- och djurliv eller naturmiljön bedö-
mer Naturvårdsverket att ingripanden med stöd av PBL är ett alltför långsamt verk-
tyg för att på ett lämpligt sätt svara mot behovet av snabba och effektiva åtgärder. 
Naturvårdsverket anser därför att den nya föreslagna flyttgrunden i FFF är lämpli-
gare vid sådana situationer. 
 
9.5 Berörda aktörer 
9.5.1 Berörda aktörer och samhällsmål 
Aktörer med relevans för det föreliggande förslaget:  

 Fordonsägare (ca 4,6 milj. personbilar är registrerade och totalt ca 5,2 milj. 
fordon (inklusive lastbilar, bussar) (SCB 2015))     

 Fastighetsägare (all mark i Sverige är indelad i fastigheter och lantmäteri-
ets fastighetsregister omfattar 3,2 milj. objekt).  

 Kommuner (290 stycken) 
 Polismyndigheten och Trafikverket 

 
Berörda miljömål är God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande sjöar och vatten-
drag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Storsla-
gen fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv. 
 
En förändring måste alltid analyseras ur många olika perspektiv och med hänsyn 
till flera olika relevanta variabler. Exempel på faktorer att beakta i detta fall är:  
 

 När utgör ett fordon en risk för skada på växter, djurliv eller annan skada 
på naturmiljön? 

 Vad kan konsekvenserna av en skada på växter, djurliv eller annan skada 
på naturmiljön vara? 

 Vad är omfattningen av problemet; hur många fordon är det som idag inte 
kan flyttas akut men som skulle kunna flyttas akut om flyttningsgrunden 
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”risk för skada på växt- och djurliv eller annan skada på naturmiljön” in-
förs? 

  Hur många fordonsägare kan tänkas bli berörda av ändringen? 
 Hur ser ett realistiskt framtidsscenario ut om inget görs? Handlar det om ett 

växande problem eller inte? 
 

9.6 Problemets omfattning och konsekvenser 
Att fordon som inte är fordonsvrak lämnas på olämpliga platser i Sverige är ett 
problem då fordonen kan utgöra en risk för skada på växt- och djurliv eller annan 
skada på naturmiljön. Det är svårt att bedöma hur omfattande problemet är, men 
uppgifter vi fått från Trafikverket gör gällande att ungefär 40 % av de ca 1500–
1800 fordon som de tar hand om årligen utgör en uppenbar risk för olje- eller  
kemikalieskada, dvs. omkring 600–720 fordon och platser. Av dessa 40 % uppskat-
tar Trafikverket att ca 2/3 är att betrakta som fordonsvrak.  
 
Det innebär att ca 200–24093 av dessa är att betrakta som fordon som innebär en 
uppenbar risk skada på växt- och djurliv eller annan skada på naturmiljön utan att 
vara fordonsvrak. Eftersom det inte bara är Trafikverket som gör fordonsflyttningar 
utan även landets 290 kommuner samt Polismyndigheten så bedöms antalet fordon 
som inte klassas som fordonsvrak och som innebär risk för skada på växt- och 
djurliv eller annan skada på naturmiljön vida överstiga detta antal, även om vi inte 
har någon exakt siffra på antalet. Vi har frågat totalt fem kommuner i hur många 
fall årligen som de skulle kunna flytta fordon akut med ”risk för miljöskada” som 
flyttningsgrund. Vi har dock inte fått några uppgifter om hur många fall det kan 
röra sig om inom kommunerna. 
 
9.6.1 Konsekvenser för miljön vid förorening orsakad av ett fordon 
Ett fordon kan förorena miljön på många olika sätt beroende på vilken typ av for-
don det är. Majoriteten av dagens fordonspark består av fordon med förbrännings-
motorer som drivs av bensin, diesel eller andra typer av drivmedel. Fordonen inne-
håller också hydrauloljor, glykol etc. men i vissa fall kan fordonen även innebära 
mer fysiska miljörisker. Fysiska miljörisker kan uppstå vid en mindre olycka t.ex. 
genom glassplitter och vassa plåtkanter som djurliv kan skada sig på. 
 
Beroende på var fordonet är placerat kan det få mer eller mindre omfattande kon-
sekvenser vilket till viss del beskrivits under avsnitt 9.4.2. Variationen i omfattning 
av konsekvenser får till följd att saneringskostnaden blir mer eller mindre omfat-
tande. 
 
Om fordonet förorsakat en markförorening kommer det att krävas att en grävare 
kommer ut till platsen och schaktar upp föroreningen och lastar den på en lastbil 
som kör bort den till närmaste deponi för farligt avfall. Om det vid schaktning av 
                                                   
93 (1500 * 0,4)*(1/3) = 200 och (1800 * 0,4)*(1/3) = 240 
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marken visar sig att den är mycket porös så att föroreningen är svår att avgränsa 
fördyras processen. Det kan innebära att en provtagning måste göras vilket fördyrar 
avsevärt. Vanligtvis vid en ”normal” jord räcker det oftast med en okulär- och 
luktbesiktning. Utgiftsposter för ett ”normalt” marksaneringsförfarande är t.ex.: 
 

 Schaktmaskin 
 Lastbil 
 Omhändertagande för bortskaffande eller rengöring 

 
Kostnaderna kan variera mycket beroende på var i landet som saneringen utförs. 
Avstånden i glesbygdskommuner kan vara väldigt långa i jämförelse med en tä-
tortskommun. 
 
Om ett känsligt vattendrag förorenats kan kostnaderna bli avsevärt större beroende 
på omfattningen av föroreningen. Det finns fall där en förorening skulle kunna 
innebära irreversibla konsekvenser för en känslig art dvs. att den dör ut i vattendra-
get. Om det är en rödlistad art kan konsekvenserna bli att man blir tvungen att, 
efter sanering, återinplantera arten vilket troligtvis innebär omfattande kostnader. 
Om en förorening nått ett vattendrag måste den först försöka avgränsas om möjligt 
med t.ex. länsar m.m. Därefter måste man använda en slambil för att suga upp det 
som är möjligt att suga upp. Vid en förorening av ett vattendrag kommer det oftast 
att innebära en omfattande provtagningsprocedur med schaktning av pumpbrunnar 
etc. Utgiftsposter för ett saneringsförfarande av ett vattendrag t.ex: 
 

 Schaktmaskin 
 Lastbil 
 Slamsugsbil 
 Vattenprovtagning 
 Omhändertagande för bortskaffande eller rengöring 

 
9.6.1.1 EXEMPEL PÅ INSATS VID LÄCKAGE AV DIESEL 
Nedan följer två exempel på insatser till följd av läckage från fordon. Båda exemp-
len kommer från Gästrike Vatten. 
 
Det första exemplet handlar om en insats till följd av ett läckage av 10–15 liter 
diesel och glykol från ett fordon94. Utsläppet skedde i ett vattenskyddsområde i 
september 2012. 
 
Räddningstjänst larmades och VA-ansvariga på kommunen samt miljökontoret 
informerades omgående. Därefter följde en dialog kring lämpliga åtgärder. Det 
fanns en risk för infiltration och förorening av grundvattnet. Saneringen innebar att 

                                                   
94 Dokumentation från seminarier och temadagar - Vägledningar - Stöd i miljöarbetet - Havs- och vat-

tenmyndigheten under ”Skyddet av våra dricksvattentillgångar: Vad kostar det och vem ska betala? 
18 oktober 2012” PP ”Erfarenheter av åtgärder efter risk för förorening av dricksvattentillgång”. 
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man schaktade upp massor och lade de på en lämplig plats för att minimera risken 
för ytterligare förening. Därefter transporterades massorna bort för omhänderta-
gande på en avfallsbehandlingsanläggning. Schaktning och hantering av ca 1,7 ton 
förorenade massor på platsen kostade ca 5 000 SEK (exklusive transport) och om-
händertagande av massor kostade ca 1 000 SEK. Till detta tillkommer icke obetyd-
liga kostnader för Räddningstjänstens insats, om vilka Naturvårdsverket inte har 
uppgift om. 
 
Det andra exemplet handlar om åtgärder i form av sanering och uppföljande kon-
troll efter ett dieselutsläpp vid en olycka med en lastbil på Lexvallsbron i Gävle 
den 14 september 201495. 
 
En lastbil välte på Lexvallsbron som ligger inom vattenskyddsområdet och nära 
uttagsområdet för vattenverket som försörjer cirka 75 000 personer och verksam-
heter i Gävle med dricksvatten. Hydraulolja och 1 000 liter miljödiesel rann ut på 
vägbanan och till diken. Saneringen startade omgående. För att kunna övervaka 
spridningen av diesel sattes sju grundvattenrör nära olycksplatsen. Såväl laborato-
rieanalyser som luktanalyser visade att dieseln, trots snabb och uppföljande schakt-
ning av förorenade jordmassor, hann spridas ned till grundvattnet nära olycksplat-
sen. För att stärka skyddet och förhindra att föroreningen skulle nå uttagsområdet 
anlades en schaktbrunn samt tre övervakningsbrunnar med kapacitet för att spärr-
pumpa mellan olycksplatsen och uttagsområdet vid vattenverket. Efter drygt två 
månader bedömdes risken för att föroreningen skulle nå uttagsområdet vara lägre 
och under kontroll. Kontroll genom analys och lukt kommer att fortgå under lång 
tid, 1–2 år. Det akuta läget krävde en stor kraftsamling under flera veckor för 
många funktioner, främst inom Gästrike Vatten. Den totala kostnaden för Gästrike 
Vattens insats antas uppgå till över 6 milj. SEK fram till 2016. Kostnaden från 
olyckstillfället fram till årsskiftet 2014 uppgick till 4,3 milj. kr. 
 
En kommentar till detta är att det som beskrivs ovan visserligen är olyckor men det 
ger en uppfattning om vilka ekonomiska konsekvenser ett läckage från ett fordon 
kan få.  När man inte agerar snabbt orsakas troligtvis kostnader som vida överstiger 
de belopp som redovisats ovan, särskilt i känsliga miljöer, och med ökande belopp 
ju längre tiden går innan lämpliga åtgärder vidtas. Ett ”worst case-scenario” skulle 
kunna tänkas vara ett fordon som förorenar en dricksvattentäkt eller grundvatten 
med diesel. Vad en sådan sanering skulle kosta är mycket svårt att uppskatta – om 
den överhuvudtaget går att genomföra på ett sådant sätt att vattnet återställs till sitt 
ursprungliga skick. 
 

                                                   
95 Kommunikation med Gästrike Vatten (Lena Blad). 
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9.6.2 Konsekvenser för aktörer vid förorening orsakat av ett fordon 
9.6.2.1 FÖR FORDONSÄGAREN 
Om ett fordon förorenat miljön på något sätt kan det bli ägaren av fordonet som får 
bekosta saneringen. I 2 kap. 8 § MB framgår det att alla som bedriver eller har 
bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet 
för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna 
avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det före-
skrivs i MB kan istället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. 
Hur mycket en sanering kan kosta beror på många olika omständigheter, som på 
vilket sätt fordonet förorenar och placering av fordonet (dvs. hur känsligt markom-
råde) m.m.  
 
En fordonsägares ersättningsskyldighet regleras i övrigt i 13 § FFF. Den säger att 
en fordonsägares ersättningsskyldighet bestäms för var och en av följande åtgärder: 
1. transport av fordonet, 
2. förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas, 
3. skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak, 
4. förvaring och tillsyn av fordonet på särskild uppställningsplats, 
5. värdering av fordonet, 
6. kungörelse om flyttning av fordonet. 
Ersättningen beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i övrigt efter skä-
lig uppskattning av kostnaden för åtgärden. 
Om fordonets värde skall avräknas vid beräkning av kostnaderna, skall en särskild 
värderingsman anlitas. 
 
Det innebär att övriga kostnader, bl.a. för myndighetsutövningen/myndighetens 
administration inte är debiterbara. 
 
9.6.2.2 FÖR KOMMUNERNA OCH TRAFIKVERKET  
Sanering av den förorening som ett fordon kan ge upphov till utförs av kommunen 
eller Trafikverket i de fall där Trafikverket eller kommunen äger marken som föro-
renats eller för vilka de är huvudmän eller väghållare. Ersättning bör kunna krävas 
av fordonsägaren med hänvisning till dennes ansvarför nedskräpning och i före-
kommande fallmarkförorening och principen om att förorenaren betalar. I de fall 
fordonsägaren är en person med en problematisk ekonomisk situation kommer hen 
troligtvis inte att kunna bära kostnaden och då faller kostnaden tillbaka till kom-
munen och Trafikverket vilket belastar skattebetalarna.  
 
I detta sammanhang bör det nämnas att Trafikverket årligen fakturerar sammanlagt 
ca 1 milj. kr till fordonsägare för kostnader relaterade till fordonsflyttningar och de 
faktiska inbetalningarna dvs. intäkterna uppgår till ca 50 000 årligen vilket är 5–7 
% av fakturerade belopp. Då ska man ha i åtanke att Trafikverket inför fakturering-
en valt bort att fakturera utländska fordonsägare, ägare med skyddade identiteter,  
utan fast adress eller med täta adressbyten, bilmålvakter, kända kriminella, ägare 
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som är inblandade i ägartvister eller där tidigare faktureringar i övrigt inte gett 
något positivt resultat. 
 
Att införa flyttgrunden ”Om det innebär risk för skada på växt- och djurliv eller 
annan skada på naturmiljön” kommer troligtvis medföra att fordon som utgör en 
risk kan flyttas snabbare vilket i sin tur minskar risken för föroreningar av natur-
miljön och de kostnader som det medför. 
En annan aspekt i detta är att när kommunen eller staten använder resurser för att 
utföra en saneringsåtgärd binds resurser upp som skulle ha kunnat användas till 
annat. 
 
9.6.2.3 FÖR FASTIGHETSÄGAREN 
Beroende på omfattningen av föroreningen kan konsekvenserna bli mer eller 
mindre kännbara. Det kan innebära att markägaren måste bekosta en sanering och 
att under en period kan delar av marken inte vara brukbar, vilket i sin tur kan inne-
bära en ekonomisk förlust. För att få kompensation för det ekonomiska bortfallet 
samt en eventuell saneringskostnad kan markägaren behöva driva ett civilmål mot 
fordonsägaren. Om fordonsägaren är en person med en problematisk ekonomisk 
situation kommer denne troligtvis inte att kunna bära kostnaden och då faller kost-
naden tillbaka till fastighetsägaren. 
 
Ett eventuellt rättegångsförfarande innebär en omfattande administrativ börda för 
en fastighetsägare. 
  
9.6.2.4 FÖR ALLMÄNHETEN 
Ett fordon som blivit vandaliserat kan bidra till att allmänheten upplever omgiv-
ningen som otrygg och otrevlig. Som tidigare nämnts kan ett fordon som inte flytt-
tas direkt många gånger övergå från att vara ett fordon till att bli ett fordonsvrak 
genom att det blir utsatt för olika former av åverkan från t.ex. kriminella som börjar 
plocka loss saker från fordonet, vilket kan leda till läckage eller att det sätts i brand. 
 
9.7 Konsekvenser av införande om ny  

flyttningsgrund: 
risk för skada på växt- och djurliv eller  
annan skada på naturmiljön 
 

9.7.1.1 FÖR FORDONSÄGAREN 
Införandet av en ny flyttningsgrund i 2 § FFF innebär att en fordonsägare löper en 
ökad risk att få sitt fordon flyttat om det är uppställt på ett sätt som gör att fordonet 
genom dess placering eller fordonets beskaffenhet innebär en ”risk för skada…”. 
Detta gäller åtminstone i de fall som kommunen inte på legal grund kunnat an-
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vända en annan flyttningsgrund (som haft ett annat primärt ändamål, t.ex. parke-
ringsförbud etc.). 
 
Om en myndighet flyttar fordonet med ”risk för skada…” som grund innebär det 
att fordonet flyttas till en särskild anvisad uppställningsplats för fordon inom 
kommunen. I samband med flytten kontaktar de ägaren för att informera om att 
fordonet flyttats samt var det kan upphämtas. För ägaren innebär detta, utöver olä-
genheten att hämta ut fordonet, att denne belastas med en kostnad, enligt 13 § FFF, 
för flyttningen av fordonet, på samma sätt som vid andra flyttningar.  
 
Flyttkostnaden kan variera mellan 2 000–4 000 SEK beroende på i vilken kommun 
som flytten genomförts. Kostnaden är i huvudsak relaterad till avståndet till upp-
ställningsplatsen och Sveriges 290 kommuner har mycket olika förutsättningar för 
att hitta en bra lokalisering för en uppställningsplats. Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har en kommungruppsindelning för att kunna förhålla sig till de 
skilda förutsättningar som respektive kommun har, t.ex. avseende storlek, medbor-
garantal, omsättning, geografi etc. 
 
Att den nya föreslagna flyttgrunden införs får också som konsekvens att i de fall 
kommunen eller staten flyttar ett fordon innan en skada uppstått så besparas for-
donsägaren den kostnad för sanering som ägaren annars kunde ha fått stå för om 
fordonet fått stå kvar. Detta enligt vad som tidigare beskrivits om saneringsansvar 
under avsnitt 9.6.2.1. Kostnaden för en sanering kan som sagt bli mer eller mindre 
omfattande. 
 
9.7.1.2 FÖR KOMMUNERNA 
Som tidigare nämnts har Sveriges kommuner mycket olika förutsättningar inom 
många olika områden. Om man ändå ska dra några generella slutsatser om vilka 
konsekvenser som en förändring kan få för kommunerna är den främsta konse-
kvensen att förändringen kommer att förenkla hanteringen av fordon med problem 
som lämnats på, från ett naturvårdsperspektiv, olämpliga platser. Detta innebär då 
samtidigt att skador på växt- och djurliv och naturmiljö minskar inom kommunen, 
främst genom att hanteringen kan utföras snabbt och effektivt. Det kommer också i 
sin tur att minska kommunens kostnader för eventuella saneringar. 
 
Förutsatt att kommunen tillämpar den nya flyttningsgrunden kommer det troligtvis 
att innebära att något fler fordon kommer att flyttas, men framförallt att fler fordon 
kan flyttas snabbare och att hanteringen för att åtgärda risken för skada på växt- 
och djurliv eller annan skada på naturmiljön sker inom legal ram, med stöd av ett 
effektivt regelverk. Det kan även få till följd att belastningen ökar marginellt på 
kommunala uppställningsplatser i de fall sådana finns. 
 
Det innebär också en viss minskning av hantering av fordon som blivit fordons-
vrak, eftersom berörda fordon flyttas innan någon hinner göra åverkan på dessa. 
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9.7.1.3 FÖR TRAFIKVERKET OCH POLISMYNDIGHETEN  
För Trafikverket och Polisen kommer den främsta konsekvensen av förändringen,  
på samma sätt som för kommunerna, att vara förenklad hantering av fordon med 
problem som lämnats på från ett miljöperspektiv olämpliga platser. Samtidigt  
minskar risken för skador på den mark som staten ansvarar för, främst genom att 
hanteringen kan påskyndas och effektiviseras. 
 
Förutsatt att staten tillämpar den nya flyttningsgrunden kommer det troligtvis att 
innebära att något fler fordon kommer att flyttas men framförallt att fler fordon kan 
flyttas snabbare och att hanteringen för att åtgärda risken för skada på växt- och 
djurliv eller annan skada på naturmiljön sker inom legal ram, med stöd av ett effek-
tivt regelverk.  I någon, men sannolikt mycket begränsad, mån kan belastningen 
öka på uppställningsplatser i de fall sådana finns. Om den nya flyttningsgrunden 
tillämpas kommer också den negativa miljöpåverkan att minska på statens egen-
dom, en miljöpåverkan som tidigare orsakades av fordon som inte kunde flyttas 
direkt. Detta i sin tur också minskar de kostnader som eventuella saneringar inne-
bär. 
 
För att Trafikverket ska kunna tillämpa den föreslagna flyttningsgrunden måste en 
ändring göras i 16 § pkt. 3 FFF så att Trafikverkets bemyndigande att flytta fordon 
utökas så att de även får flytta fordon med vid risk för skada på växt- och djurliv 
eller annan skada på naturmiljön. 
 
 
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
16 § Beslut om att flytta fordon som 
inte är fordonsvrak får meddelas och 
verkställas av 
1. Polismyndigheten, 
2. kommunal myndighet i en kommun 
som svarar för parkeringsövervakning 
enligt lagen (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning m.m. inom det 
område som parkeringsövervakningen 
ska omfatta enligt kommunens beslut, 
och 
3. Trafikverkets region när det gäller 
flyttning enligt 2 § 2 av fordon som står 
uppställda inom vägområdet för sådan 
allmän väg som staten är väghållare för. 
På begäran av annan kommun än sådan 
som avses i första stycket 2 får länssty-
relsen bestämma att en kommunal 
myndighet får meddela beslut om och 

16 § Beslut om att flytta fordon som 
inte är fordonsvrak får meddelas och 
verkställas av 
1. Polismyndigheten, 
2. kommunal myndighet i en kommun 
som svarar för parkeringsövervakning 
enligt lagen (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning m.m. inom det 
område som parkeringsövervakningen 
ska omfatta enligt kommunens beslut, 
och 
3. Trafikverkets region när det gäller 
flyttning enligt 2 § 2 och 9 av fordon 
som står uppställda inom vägområdet 
för sådan allmän väg som staten är 
väghållare för. 
På begäran av annan kommun än sådan 
som avses i första stycket 2 får länssty-
relsen bestämma att en kommunal 
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verkställa flyttning enligt 2 § 2 a och c. 
När två eller flera myndigheter får 
meddela beslut om och verkställa flytt-
ning av fordon inom samma område 
ska samråd ske mellan myndigheterna 
om hur dessa uppgifter ska fördelas. 
Förordning (2014:1250). 

myndighet får meddela beslut om och 
verkställa flyttning enligt 2 § 2 a och c. 
När två eller flera myndigheter får 
meddela beslut om och verkställa flytt-
ning av fordon inom samma område 
ska samråd ske mellan myndigheterna 
om hur dessa uppgifter ska fördelas. 
Förordning (2014:1250). 

 
Den nya flyttgrunden kommer troligtvis också innebära en viss minskning av han-
tering av fordon som blivit fordonsvrak, eftersom berörda fordon flyttas innan 
någon hinner göra åverkan på dem. 
 
9.7.1.4 FÖR FASTIGHETSÄGAREN 
För en fastighetsägare skulle den föreslagna ändringen kunna underlätta hantering-
en av fordon som lämnats på, från ett miljöperspektiv, olämplig plats på dennes 
mark. I ett sådant fall skulle markägaren kunna kontakta berörd kommun och de i 
sin tur får då göra en bedömning om fordonet kan flyttas direkt p.g.a. ”risk för 
skada på växt- och djurliv eller annan skada på naturmiljön”. 
 
Om förändringen börjar tillämpas av fastighetsägare och kommuner kommer de 
miljöproblem på fastighetsägarens mark som orsakats av fordon att minska, vilket i 
sin tur också minskar de kostnader som eventuella saneringar innebär. Det bör 
också kunna innebära en minskning av hantering av fordon som blivit fordonsvrak 
på fastighetsägarens mark eftersom fordon flyttas innan någon hinner göra åverkan 
på dem. 
 
 
I bilaga 2 finns remissynpunkter om risk för miljöskada som ny flyttgrund 
från Miljödepartementets remissbehandling 2011. 
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10 Förslag i tidigare utredningar 
År 2011 redovisade Naturvårdsverket i samråd med Trafikverket och Transportsty-
relsen regeringsuppdraget om hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar 
fungerar i praktiken. Regeringsuppdraget redovisades genom rapporten ”Uttjänta 
bilar och miljön”. Det dåvarande regeringsuppdraget hade en bredare inriktning på 
uttjänta bilar i vidare bemärkelse. Vissa förslag lades dock inom området omhän-
dertagande av övergivna, uttjänta bilar, i syfte att förbättra och effektivisera hante-
ringen. 
  
Ingen fortsatt utredning av dessa förslag har gjorts inom ramen för detta regerings-
uppdrag, men Naturvårdsverket lägger i samråd med Trafikverket och Transport-
styrelsen på nytt fram förslagen enligt nedan. Förslagen bedöms vara kostnadsef-
fektiva kompletterande åtgärder. De inkomna remissynpunkterna från den tidigare 
utredningen (remissammanställning daterad 2011-11-15, M2011/2459/Ke) har i 
huvudsak gett stöd för förslagen, med vissa invändningar, vilket finns redovisat i 
remissammanställningen. 
 
10.1.1 Förslag om kortare uppställningstid än tre månader för fordon 

med begränsat värde som inte klassas som vrak 
Detta förslag innebär en förkortning av den föreskrivna förvaringstiden till sex 
veckor för fordon med ett begränsat värde (under hälften av prisbasbeloppet) ge-
nom ändring i 6 § LFF punkt 2. För övriga fordon med ett högre värde föreslås 
förvaringstiden oförändrat vara tre månader.  
 
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 
 
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
6 § Ett fordon som förvaras på en sär-
skild uppställningsplats tillfaller kom-
munen om beslutet om flyttning har 
verkställts av en kommunal myndighet 
och i annat fall staten om 
 
 2. ägaren inte har hämtat fordonet 
inom tre månader efter det att kungö-
relse skedde enligt 5 §, eller 

6 § Ett fordon som förvaras på en sär-
skild uppställningsplats tillfaller kom-
munen om beslutet om flyttning har 
verkställts av en kommunal myndighet 
och i annat fall staten om   
 
2. ägaren inte har hämtat fordonet inom 
tre månader sex veckor efter det att 
kungörelse skedde enligt 5 § om fordo-
nets värde understiger hälften av pris-
basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken och inom tre 
månader efter det att kungörelse skedde 
för övriga fordon, eller 
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Naturvårdsverket förordade i den förra utredningen 2011 att samtliga fordon skulle 
omfattas oavsett värde men konstaterade också att en lösning upp till ett visst värde 
vore ett gångbart alternativ. Trafikverket och Transportstyrelsen föredrog redan då 
att förkortad förvaringstid bara skulle gälla fordon med ett värde understigande en 
viss andel av prisbasbeloppet (pbb). Vi tycker därför nu det är rimligt att denna 
lösning gemensamt förordas förutsatt att beloppet sätts tillräckligt högt för att un-
derlätta kommunernas bedömning gentemot vad som är att anse som ett fordons-
vrak med ringa eller inget värde. En nivå där beloppet sätts till hälften av pbb, dvs. 
ca 22 000 kr, bedöms som lämplig för detta ändamål.  
 
10.1.1.1  BAKGRUND OCH MOTIVERING 
LFF och FFF reglerar hur kommuner, Trafikverket och Polisen hanterar de fordon 
som flyttas, inklusive de övergivna uttjänta fordon som sedan omhändertas genom 
inlämning till auktoriserad skrotning. Enligt 3 § LFF ska fordon som flyttats och 
som inte klassas som fordonsvrak (dvs. är övergivet och uppenbarligen har ringa 
eller inget värde) normalt förvaras på en särskild för ändamålet avsedd uppställ-
ningsplats. Idag gäller enligt 6 § LFF tre månaders förvaringstid efter kungörelse 
för samtliga sådana fordon där ägaren inte kunnat delges.  
 
I de fall som ägaren hämtar ut ett flyttat, förvarat fordon sker detta till allra största 
delen inom en relativt kort tid efter att fordonet har flyttats, normalt inom en veck-
as tid. Det är generellt mycket sällsynt att någon hämtar ut sitt flyttade och förva-
rade fordon efter längre tid än en månad. Nästan undantagslöst blir de fordon som 
då inte är uthämtade kvarlämnade tills de tre månaderna har löpt ut. Även om for-
donen har bedömts ha ett visst värde (som överstiger ett fordonsvraks värde) så är 
detta, av naturliga skäl klart begränsat i de fall då ägaren inte funnit det värt att 
hämta ut fordonet genom att lösa ut det genom att betala för vissa av omhänderta-
gandekostnaderna (enligt 13 § FFF). Värdet är till helt övervägande delen så be-
gränsat att det heller inte är lönsamt för kommunerna eller staten att lämna fordonet 
till försäljning. Normalt lämnas det i stället in till auktoriserad skrotning (se även 
avsnitt 3.2.3 – 3.2.5 om kommunernas, Trafikverkets och Polisens erfarenheter av 
omhändertagandet av övergivna uttjänta fordon). Nuvarande bestämmelser leder 
alltså till onödiga förvaringskostnader för kommunerna, Trafikverket och Polisen.  
 
Frågan om tiden innan ägandeövergång av flyttat fordon sker ska förkortas har 
tidigare varit uppe bl.a. i propositionen Ändringar i lagen om flyttning av fordon i 
vissa fall, m.m. 2002/03:105 . Dåvarande Vägverket föreslog då att tiden skulle 
kortas ner till en månad om ”fordonet uppenbart har ett mycket lågt värde”. Rege-
ringen ansåg vid den tiden inte att förslaget skulle genomföras eftersom formule-
ringen var diffus och kunde leda till tolkningsproblem. Regeringen ville heller inte 
förkorta tiden för samtliga fordon oavsett värde av rättssäkerhetsskäl, varför tremå-
nadersgränsen efter kungörelse blev kvar. 
 
Om den föreskrivna förvaringstid förkortas, men detta avgränsas till att endast gälla 
de fordon som har ett begränsat väl definierat värde, skulle detta minska kommu-
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nernas och statens förvaringskostnader och därigenom effektivisera samhällets 
hantering av övergivna, uttjänta fordon och utan att detta skulle gå ut över fordons-
ägarnas rättssäkerhet. 
 
Kostnadsproblemet som bör åtgärdas gäller också endast de flyttade, förvarade 
fordon som har ett så lågt värde att de inte hämtas ut av ägarna och som har ett 
realiserbart försäljningsvärde som understiger kommunens eller statens omhänder-
tagandekostnader. De ytterligt fåtaliga fordon som trots att de har ett högre värde 
ändå inte hämtas ut utgör inget sådant kostnadsproblem, eftersom dessa kan försäl-
jas och ge en intäkt som helt eller delvis kan täcka omhändertagandekostnaderna. 
 
Exempelvis utgör Trafikverkets externa kostnader för flyttningshanteringen på ca 
5,2 milj. kr/år, varav en betydande del, ca 30–35 %, utgör kostnader för förvaring 
(att jämföras med ca 65 % för bärgning och 0–5 % för skrotning). Av Trafikverket 
flyttade fordon hämtas endast ca 10 % per år, eller ca 175 fordon per år, ut av 
ägare. Uthämtningen sker i dessa fall oftast tämligen omgående, inom en vecka 
efter flytt. Det finns skäl att anta att förvaringskostnadernas andel av hanterings-
kostnaderna är betydande även för kommunerna.   
 
För att lösa det nämnda problemet på ett sätt som är förenligt med proportional-
itetsprincipen, dvs. inte är onödigt ingripande, föreslås därför en förkortad förva-
ringstid på sex veckor enbart gäller fordon vars värde understiger hälften av det 
prisbasbelopp som framgår av 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. För öv-
riga mer värdefulla fordon föreslås fortsatt tre månaders förvaringstid gälla.  
 
Att minska förvaringstiden enbart för fordon med begränsat värde kan visserligen 
innebära ett visst, men sannolikt högst marginellt merarbete i form av ett värde-
ringsmoment. Detta ingår dock redan idag, nämligen att klassa om fordonet utgör 
ett fordonsvrak eller inte. Förvaringskostnaderna bedöms kunna minska betydligt 
om förslaget genomförs, genom att näst intill samtliga förvarade fordon omfattas 
då de har ett värde som understiger den föreslagna brytpunkten. Dessutom finns 
möjligheten att i de få fall där tveksamhet kan förväntas i bedömningen att låta 
dessa fordon förvaras i tre månader. Det handlar om få fordon med höga värden, än 
färre av dessa fordon som inte löses ut efter sex veckor och ytterligare färre där 
tveksamhet råder om värdet ligger just över eller under en uppställd brytpunkt. 
 
10.1.1.2  VAD KAN UPPNÅS MED FÖRSLAGET OCH FÖRSLAGETS 

KONSEKVENSER 
Genom att förkorta den föreskrivna förvaringstiden för flyttade mindre värdefulla 
fordon som inte hämtats ut av fordonens ägare kan omotiverade omhändertagande-
kostnader som samhället har för övergivna uttjänta bilar minska, vilket är positivt 
för kommunernas ekonomi och för statskassan. Genom att detta föreslås gälla en-
bart fordon med lägre värde blir åtgärden inte onödigt ingripande på bekostnad av 
fordonsägarens rättssäkerhet, utan i stället balanserad och förenlig med proportion-
alitets- och subsidiaritetsprinciperna.  
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Även om underlaget om antalet övergivna flyttade fordon som inte hämtas ut av 
bilägarna, särskilt vad gäller landets kommuner, innehåller brister kan konstateras 
att det finns betydande belopp att spara på i praktiken helt onödiga förvaringskost-
nader för såväl landets kommuner som Trafikverket och Polisen. Förvaringskost-
naderna kan minska med över 50 % om förvaringstiden minskas från tre månader 
(90 dagar) till sex veckor (42 dagar) för det stora flertalet flyttade bilar som har ett 
begränsat värde som dock överstiger värdet för ett fordonsvrak. Fordonsvraken 
omfattas ju inte av krav på förvaringstid utan kan skrotas direkt.  
 
En viss fingervisning kan fås från Trafikverkets statistik som visar att av de ca 90 
% av de flyttade fordonen som inte hämtas ut av sina ägare (som då kan betraktas 
som övergivna) utgörs hälften av fordonsvrak och hälften av fordon med ett visst 
men begränsat värde (understigande hälften av prisbasbeloppet). Om dessa andelar 
tillämpades även på kommunernas respektive polisens flyttade fordon skulle anta-
let förvarade fordon uppgå till ca 7 000 fordon per år. Med hänsyn till osäkerheten i 
materialet bör det antalet i vart fall ligga inom intervallet 5 000 till 10 000 förva-
rade fordon per år. 
 
Storleken på besparingen varierar med förvaringskostnaden. För en förvaringskost-
nad på 45 kr/dygn skulle den exempelvis se ut så här: 
 

Förvaringskostnad 45kr/dygn 1 bil 100 bilar 1000 bilar 5000 bilar 7000 bilar 10000 bilar 
Förvaring 90 dagar (3 mån) á 45 kr 4050 kr 405 000 kr 4,05 Mkr 20,25 Mkr 28,35 Mkr 40,5 Mkr 

Förvaring 42 dagar (6 v) á 45kr 1 890 kr 189 000 kr 1,89 Mkr 9,45 Mkr 13,23 Mkr 18,9 Mkr 

Kostnadsdifferens (-53,3 %) 2 160 kr 216 000 kr 2,16 Mkr 10,8 Mkr 15,12 Mkr 21,6 Mkr 
 
 
10.1.2 Förslag om ett tydliggjort ansvar för den registrerade ägaren 
Detta förslag innebär att ansvaret för den registrerade fordonsägaren blir tydligare. 
För att underlätta för stat och kommun att få ersättning för kostnader för flyttning 
enligt LFF och FFF skulle en särskild definition av fordonsägare kunna föras in i 
LFF, som liknar definitionen som finns i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. 
Författningsförslaget som redovisades i regeringsuppdraget genom rapporten ”Ut-
tjänta bilar och miljön” har inte ändrats i sak men omarbetats något genom ett tyd-
liggörande och placering av definitionen i 1 §.96 Flera remissinstanser ansåg efter 
den tidigare utredningen förslaget som positivt. 
 
 
 

                                                   
96 Se remissyttrande från Mark och Miljööverdomstolen Svea Hovrätt gällande placering av definitionen. 

M2011/2459/Ke 
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Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § I denna lag förstås med  
1. fordon: varje anordning som är eller 
har varit försedd med hjul, band, medar 
eller liknande och som inrättats huvud-
sakligen för färd på marken på annat 
sätt än på skenor, 
2. registrerat fordon: fordon som är 
upptaget i vägtrafikregistret, det mili-
tära fordonsregistret eller motsvarande 
utländska register, 
3. fordonsvrak: fordon som med hänsyn 
till sitt skick, den tid under vilken det 
har stått på samma plats eller andra 
omständigheter måste anses övergivet 
och som uppenbarligen har ringa eller 
inget värde. 
   Vad som sägs i lagen om ägare av 
fordon gäller, i fråga om fordon som 
innehas på grund av kreditköp med 
förbehåll om återtaganderätt eller som 
innehas med nyttjanderätt för bestämd 
tid om minst ett år, innehavaren och i 
fråga om övergivet fordon, den som 
senast varit ägare. 
   Om ägaren av ett fordon som är regi-
strerat i vägtrafikregistret eller den som 
enligt andra stycket likställs med ägaren 
inte har fyllt 18 år, tillämpas det som 
sägs i lagen om ett fordons ägare i stäl-
let på den förmyndare som har registre-
rats i vägtrafikregistret. Detta gäller 
dock inte  
1. om den underårige har förarbehörig-
het för fordonet, eller 
2. i fråga om ett släpfordon, om den 
underårige har förarbehörighet för ett 
fordon som kan dra släpfordonet. 
   Vad som sägs i lagen om markägare 
gäller också den som på grund av avtal 
har rätt att upplåta ett område för parke-
ring eller att förbjuda parkering inom 
området.  
 

1 § I denna lag förstås med  
1. fordon: varje anordning som är eller 
har varit försedd med hjul, band, medar 
eller liknande och som inrättats huvud-
sakligen för färd på marken på annat 
sätt än på skenor, 
2. registrerat fordon: fordon som är 
upptaget i vägtrafikregistret, det mili-
tära fordonsregistret eller motsvarande 
utländska register, 
3. fordonsvrak: fordon som med hänsyn 
till sitt skick, den tid under vilken det 
har stått på samma plats eller andra 
omständigheter måste anses övergivet 
och som uppenbarligen har ringa eller 
inget värde. 
4. fordonets ägare: 

 för fordon upptagna i vägtra-
fikregistret eller motsvarande 
utländska register, den som är 
antecknad som fordonets ägare 
i registret vid tidpunkten för 
beslut om flyttning 

 för fordon som brukas med stöd 
av saluvagnslicens som, den 
som vid samma tid innehade li-
censen. 

 i fråga om fordon som har av-
registrerats, den som senast var 
antecknad som fordonets ägare 
i registret 

Vad som sägs i lagen om ägare av for-
don gäller, i fråga om fordon som inne-
has på grund av kreditköp med förbe-
håll om återtaganderätt eller som inne-
has med nyttjanderätt för bestämd tid 
om minst ett år, innehavaren och i fråga 
om övergivet fordon, den som senast 
varit ägare. 
   Om ägaren av ett fordon som är regi-
strerat i vägtrafikregistret eller den som 
enligt andra stycket likställs med ägaren 
inte har fyllt 18 år, tillämpas det som 
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sägs i lagen om ett fordons ägare i stäl-
let på den förmyndare som har registre-
rats i vägtrafikregistret. Detta gäller 
dock inte  
1. om den underårige har förarbehörig-
het för fordonet, eller 
2. i fråga om ett släpfordon, om den 
underårige har förarbehörighet för ett 
fordon som kan dra släpfordonet. 
   Vad som sägs i lagen om markägare 
gäller också den som på grund av avtal 
har rätt att upplåta ett område för parke-
ring eller att förbjuda parkering inom 
området.  

 
10.1.2.1  BAKGRUND OCH MOTIVERING 
I de fall kommunen omhändertar ett fordon och kontaktar ägaren, förekommer det 
att denne för att undkomma betalningsansvaret för flyttningskostnader, uppger att 
fordonet har sålts eller stulits. Detta trots att personen fortfarande står som registre-
rad ägare hos Transportstyrelsen. För att förenkla kommunernas handläggning 
skulle ansvaret kunna se ut på samma sätt som det gör för felparkeringsavgifter, 
dvs. där den registrerade ägaren är ansvarig oavsett om denne faktiskt var den som 
parkerat bilen. 
 
Enligt 7 § lagen om flyttning av fordon i vissa fall ansvarar som huvudregel fordo-
nets ägare för flyttningskostnaderna. Av 1 § framgår att ansvaret för fordon som 
innehas på grund av kreditköp med förbehåll om äganderätt eller som innehas med 
nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år i stället åvilar innehavaren, och i fråga 
om övergivet fordon, den som senast varit ägare. Om det är fråga om ett registrerat 
fordon där fordonets ägare är under 18 år och saknar förarbehörighet för fordonet 
ansvarar den förmyndare som har registrerats i vägtrafikregistret enligt bestämmel-
serna i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. 
 
Det finns en anmälningsplikt vad avser ägarförhållanden för registreringspliktiga 
fordon. Uppgiften om ägare i vägtrafikregistret är dock inte något bevis om ägan-
derätt till fordonet. Någon kontroll av uppgifternas överensstämmelse med civil-
rättsliga förhållanden görs inte heller vid registrering av ägaruppgifter i registret. 
Den som är registrerad som ägare till ett fordon kan därför vid utkrävande av kost-
nader för flyttning av fordon komma med invändningen att han eller hon inte är 
fordonets civilrättslige ägare. 
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Även om uppgiften om ägare i registret kan tjäna som ledning för vem som är 
skyldig att ersätta flyttningskostnader så kan det antas att osäkerheten om den regi-
strerade ägaren hävdar att han eller hon inte är den riktige ägaren, innebär ett hin-
der för kommunerna eller staten att fullfölja indrivningen. 
 
I likhet med vad som är fallet i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift (4 §) kan 
det i lagen om flyttning av fordon tas in en bestämmelse om att med fordonets 
ägare avses den som i förekommande fall är antecknad som fordonets ägare i väg-
trafikregistret.  
 
Om fordonet är avregistrerat bör den som senast var fordonets registrerade ägare 
ansvara för flyttningskostnaderna. Om fordonet är avregistrerat med stöd av skrot-
ningsintyg eller avställt med stöd av mottagningsbevis enligt bestämmelserna i 
bilskrotningsförordningen bör i stället den som utfärdat intyget eller beviset an-
svara för kostnaderna. Ansvaret att betala flyttningskostnaderna bör inte gälla om 
ägaren gör det sannolikt att fordonet frånhänts denne genom brott. 
 
10.1.2.2  VAD KAN UPPNÅS MED FÖRSLAGET OCH FÖRSLAGETS 

KONSEKVENSER 
Genom att ändra lagen så att det är registrerad fordonsägare, i stället för den civil-
rättslige ägaren av fordonet, som är direkt betalningsansvarig enligt flyttlagstift-
ningen bör kommunernas och Trafikverkets hantering underlättas i de fall ägaren 
inte känns vid ägarskapet, genom att utrednings- och bevissvårigheterna minskar 
betydligt. Ändringen kan också antas utgöra ett utökat incitament för ägaren att ha 
tillsyn över sitt fordon, samt att se till att en uttjänt bil lämnas in för skrotning. 
 
10.1.3 Förslag om ökade möjligheter till interkommunalt samarbete  
Detta förslag innebär att man bör möjliggöra interkommunalt samarbete kring be-
slut enligt flyttlagstiftningen, enligt modell från tillsyn enligt miljöbalken.  
 
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
2 § Utöver vad som framgår av 2 § 
andra och tredje styckena lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall får ett fordon flyttas i följande 
fall. 
[---] 

2 § Utöver vad som framgår av 2 § 
andra och tredje styckena lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall får ett fordon flyttas i följande 
fall. 
[---] 
 
18 a § En kommun får efter överens-
kommelse med en annan kommun upp-
dra åt anställda i den kommunen att 
besluta på kommunens vägnar i ett visst 
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ärende eller en grupp av ärenden enligt 
denna förordning, dock inte i de fall 
som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen 
(1991:900). Föreskrifterna i 6 kap. 24-
27 och 35 §§ kommunallagen om jäv 
och anmälan av beslut till nämnd ska 
tillämpas på den som fattar sådana 
beslut. 

 
Detta är en rak återupprepning av Naturvårdsverkets tidigare förslag om att införa 
en ny bestämmelse (18 a §) i förordningen om flyttning av fordon i vissa fall med 
innebörden att kommuner får rätt att samarbeta om beslut i ärenden enligt flyttlag-
stiftningen. 
 
10.1.3.1  VAD KAN UPPNÅS MED FÖRSLAGET OCH FÖRSLAGETS 

KONSEKVENSER 
Genom att införa en ny bestämmelse utökas möjligheterna för interkommunalt 
samarbete på frivillig grund för såväl utredningar som beslut i ärenden som gäller 
flyttning av fordon. Motsvarande möjligheter till sådant interkommunalt samarbete 
finns för tillsynsarbetet enligt miljöbalken och erfarenheterna av att denna möjlig-
het finns får anses vara goda genom att ett antal sådana samarbeten kommit till 
stånd och upprätthålls.  
 
Sannolikt finns en möjlighet till vissa ekonomiska samordningsvinster för de 
kommuner som väljer att samarbeta samtidigt som omhändertagande kan effektivi-
seras och påskyndas, vilket även är fördelaktigt från miljösynpunkt, bl.a. genom att 
miljöriskerna med och miljöskadorna från de övergivna uttjänta fordonen kan 
minska.  
 
Inte minst för små kommuner med begränsade resurser kan det vara värdefullt att 
ha möjligheten att ta hjälp av andra kommuner med större resurser och kompetens. 
Från statlig utgångspunkt kan förslaget vara positivt om förslaget kan minska sam-
hällets miljö- och omhändertagandekostnader utan att det belastar statskassan. 
Förslaget bedöms vara förenligt med såväl proportionalitets- som subsidiaritets-
principen och inte vara onödigt ingripande på bekostnad av fordonsägarnas rättssä-
kerhet. 
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11 Samrådsmyndigheternas  
förslag 

Regeringsuppdraget genomförs i samråd med Trafikverket och Transportstyrelsen. 
Samrådsmyndigheterna förordar en finansieringslösning i form av en höjd vägtra-
fikregisteravgift med ändrat syfte. Nedan följer samrådsmyndigheternas beskriv-
ning av detta finansieringsalternativ. 
 
Transportstyrelsens och Trafikverkets förslag till finansieringslösning 
för omhändertagande av övergivna och/eller uttjänta fordon 
 
Under utredningen har olika alternativ till finansieringslösning utvärderats. Redan 
tidigt förespråkade Transportstyrelsen och Trafikverket alternativet med finansie-
ring genom en något höjd vägtrafikregisteravgift. Därefter har även Bil Sweden 
och Håll Sverige Rent förespråkat samma alternativ. Förslaget är även att en något 
höjd vägtrafikregisteravgift finansierar både ersättning till stat och kommun och 
ersättning för förebyggande åtgärder. 
 
I sitt förslag till finansieringslösning anser vi att Naturvårdsverket har tolkat upp-
draget för snävt och att de därför i huvudsak har drivit frågan utgående från att ta 
fram ett producentfinansierat system istället för att välja den bästa möjliga lösning. 
Vi anser därför att rapporten inte är tillräckligt objektiv i analysen av finansierings-
lösning. Dessutom ser vi att argumentationen mot en finansieringslösning med 
vägtrafikregisteravgiften inte håller. 
  
Oavsett vilken finansieringslösning som väljs kommer det att skapas någon typ av 
kostnad för administrationen av utbetalningar. Det kommer att behöva skapas ruti-
ner, arbetssätt och eventuella systemlösningar för utbetalning av medel till olika 
aktörer. Med Naturvårdsverkets finansieringslösning kommer det även att skapas 
nya kostnader för intaget av medlen inklusive nya rutiner, nytt arbetssätt och even-
tuellt nytt systemstöd för det. 
 
En stor anledning till att Transportstyrelsen och Trafikverket förordar en finansie-
ringslösning med en något höjd vägtrafikregisteravgift är att det är en befintlig 
avgift med uppbyggt systemstöd, befintliga rutiner och arbetssätt. Det kommer 
därför inte att öka kostnaderna för att ta in medlen eftersom allt redan är automati-
serat gällande fakturering, påminnelser och restföring hos Kronofogdemyndighet-
en.. Det innebär att införandet blir både billigare och snabbare. 
  
En annan betydande anledning till att Transportstyrelsen och Trafikverket förordar 
finansiering genom vägtrafikregisteravgiften är att den träffar hela kollektivet in-
klusive den siste ägaren av fordonet och inte bara nybilsköparen. Den träffar även 
ägare av avställda fordon, vilka är överrepresenterade bland övergivna uttjänta 
fordon och bedöms därför även ha en viss förebyggande effekt. Dessutom träffas 
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alla direktimporterade fordon vilka helt missas i det producentfinansierade  
alternativet. 
 
Naturvårdsverket säger i sin rapport att det inte finns någon koppling mellan den 
som betalar och förorenaren i det fall att systemet ska finansieras via vägtrafikre-
gisteravgiften. Tvärtom är det så att Naturvårdsverkets förslag helt saknar en sådan 
koppling eftersom det är producenten och i förlängningen nybilsköparen som beta-
lar utan någon som helst koppling till den siste fordonsägaren. Det är ju de försum-
liga bilägarna som dumpar bilar i naturen som är förorenare i miljöbalkens mening, 
inte producenterna97. Att dumpa sin bil är ett miljöbrott och en nedskräpning inte 
bara om det sker systematiskt av s.k. ”målvakter” utan även när det sker även vid 
enstaka tillfällen av människor, som i annat fall inte ägnar sig åt brottslighet. Väg-
trafikregisteravgiften träffar alltså rätt målgrupp eftersom det sällan är nybilskö-
parna utan snarare bilarnas siste ägare som har den i besittning när den är uttjänt 
och då riskerar att dumpa bilen. 
 
En annan anledning till att Transportstyrelsen och Trafikverket förordar en finan-
siering via vägtrafikregisteravgiften är att Naturvårdsverkets förslag i den del som 
berör förebyggande åtgärder kan strida mot EU:s statsstödsregler. Det har även 
Naturvårdsverket uppmärksammat och därför måste frågan utredas ytterligare. Det 
innebär också att det för den producentfinansierade lösning krävs anmälan till EU, 
vilket torde betyda tidsfördröjning. Att använda vägtrafikregisteravgiften har ingen 
tidsförskjutning annat än att efter beslut genomföra prisjusteringen systemmässigt. 
 
Transportstyrelsen och Trafikverket bedömer att storlekshöjningen av vägtrafikre-
gisteravgiften kan vara 14 kronor/skatteår och fordon i det fall alla fordon ska vara 
med och dela på miljökostnaderna. Alternativet att alla fordon ska vara med och 
bidra förespråkas av Transportstyrelsen eftersom vägtrafikregisteravgiften annars 
skulle behöva vara olika beroende på vilket fordon som är registrerat vilket skulle 
skapa systemkomplikationer. Naturvårdsverkets kostnadsbedömning innebär en 
höjning som uppgår till 12 kronor/år och bil vid takbeloppet 5 000 kronor och  
11 600 ersatta omhändertagna övergivna uttjänta bilar. 
   
Vi anser att ersättning till stat och kommun bör vara schabloniserad för att undvika 
vissa administrativa kostnader. Det förenklar administrationen till skillnad mot 
Naturvårdsverkets förslag på ersättning av faktiska kostnader upp till ett takbelopp 
på 5000 kronor. Vi förordar istället ett fast schablonbelopp på nivån mellan 3 000 
och 4 000 kronor. En anledning till det är att flyttkostnaden i tidigare utredningar 
har uppskattats till mellan 1 000 och 2 000 kronor per bil. Genom att förvaringsti-
den för uppställning kan förkortas, enligt Naturvårdsverkets förslag, kan också de 
totala kostnaderna begränsas. Sammanfattningsvis talar det då för en lägre ersätt-
ning än den som föreslagits av Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets förslag om 
                                                   
97 Se även Miljööverdomstolens dom MÖD 2006:63 https://lagen.nu/dom/mod/2006:63. 
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interkommunalt samarbete innebär också ökade möjligheter till minskade kostna-
der för kommunerna. 
   
Syftet och ändamålet med vilka komponenter som ska finansieras genom vägtrafik-
registeravgiften utökas och förändras över tiden. Det innebär att det finns en stor 
flexibilitet i vilka delar som ska finansieras genom vägtrafikregisteravgiften. Det 
väsentliga är att avgiften finansierar vägtrafikregistersystemet där relativt många 
komponenter ingår. I Naturvårdsverkets rapport sägs att eftersom syftet och ända-
målet med vägtrafikregisteravgiftens finansiering ska utökas och förändras så är det 
inte förutsägbart för den enskilde. Transportstyrelsen ser inga problem eller kons-
tigheter att finansiera ersättning till stat och kommun samt till förebyggande åtgär-
der via den befintliga vägtrafikregisteravgiften. 
 
Det kan i ett senare skede diskuteras vilken myndighet eller instans som ska an-
svara för systemet med förebyggande åtgärder och därmed erhålla ersättning för 
detta. Transportstyrelsen kan ansvara för att samla in medel för både ersättning till 
stat och kommun samt till förebyggande åtgärder. Transportstyrelsen kan sedan 
utbetala ersättning till stat och kommun för ersättning för omhändertagande av 
fordon samt till exempelvis kommun för ersättning för förebyggande åtgärder. 
Transportstyrelsen och Trafikverket förordar också att förebyggande åtgärder bör 
hanteras i närområdet, t ex av kommunen. 
 
Således förordar vi att: 
 
• att finansiering sker med marginellt höjd vägtrafikregisteravgift istället för en 
producentfinansieringslösning 
• att finansieringen kan omfatta schablonbaserad ersättning för vissa omhänderta-
gandekostnader för övergivna uttjänta bilar till kommuner och stat, men även vissa 
förebyggande åtgärder – dock ej selektiva åtgärder med ersättning till bilägare  
• att regelverk för utbetalningsrutiner utformas så att de underlättar automatiserade 
lösningar så långt det är möjligt 
• att Transportstyrelsens synpunkter beaktas i den närmare utformningen av det 
framtida systemet och dess kringprocesser 
 
Vid utformningen av åtgärder bör även beaktas att från den 1 januari 2016 får 
Transportstyrelsen mandat att driva in obetalda separata vägtrafikregister. Det 
kommer att ha en förebyggande effekt och antalet tillkommande övergivna uttjänta 
fordon kommer med all sannolikhet därför att begränsas. 
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Bilaga 1. Kostnadsposter för producentansvar 
 

Kostnadsposter för producentansvar för bilar i Sverige, för BIL Sweden samt 
medlemmar i BIL Sweden. (Bil Sweden, 2015-01-19).  
 
Post BIL Swe-

den  
Medlemsföretag 

Rapporteringssystemet, BOSAB, SCB, TS statistik, 
BIL Sweden 
- enl fakturor fr BOSAB, SCB, Transportstyrelsen 
- timmar hos BIL personal 
- konsultuppdrag  
Bearbetning av återvinningsrapporten 

X  

Rapportering till NV om uppfyllnad av kraven 
allmänt 

X X 

Information till potentiella skrotbilsägare X X 
Information till potentiella nybilsköpare X X 
Samråd med kommunerna X  
Avtal om mottagningssystem, kontinuerlig dialog  X  
Omvärldsbevakning, NMG, återvinningskommitté, 
ACEA, konferenser 

X X 

Projekt, utveckling, forskning  X X 
Information till bilåtervinnare X X 
Info till interna utvecklingsingenjörer om Design 
for disassembly, användn av återvunnet mtrl, samt 
att integrera de aspekterna i produkten 

 X 

Kontroll av material, REACH, Annex II, IMDS  X 
Använda delar som reservdelar för äldre bilar  X 
Inköpsavdelningar kommunicera materialkrav   
Följa kostnadsutveckling för bilskrotning X X 
 
 
 
Sammanställning över kostnader 
Personalkostnad per år (1 tjänst 
kostar 1 000 000 kr per år)  

Administration 

BIL Sweden  Medlemsföretag 1,2 BIL Sweden  Medlemsföretag 2 
1,0 (Anna, 
Åsa, Anders) 

1,5 x 1 (NEVS, 
Volvo) 

150 000 (Bosab, 
TS, broschy-
rer…) 

1,5 x 1 300 000 
(IDIS, IMDS hos 
Volvo Car Corpora-
tion och NEVS) 

0,2 (Karin 
m.fl. konsul-
ter) 

5 x 0,2 (Toyota, VW, 
Ford, Opel, BMW) 

 forts.nästa sida 
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 21 x 0,03 (övriga 21 
medlemmar) 

  

1,2 3,13   
Tot 4,33 x 1 000 000 = 4 330 000 kr Tot 2 100 000 kr 

Tot 6 430 000 kr 
 
1 Dessutom har moderföretagen för respektive bilimportör kostnader som inte be-
lastar den svenska importören 
2 En del av de 25 medlemsföretagen representerar flera bilmärken 
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Bilaga 2. Remissynpunkter om risk för miljöskada som ny flyttgrund 
Följande remissinstanser har enligt remissammanställningen98 för Naturvårdsver-
kets rapport Uttjänta bilar och miljön (redovisning av regeringsuppdrag) uttalat sig 
ifråga om förslaget om miljörisk som ny flyttgrund i FFF. Remissammanställning-
en gjordes 2011. 
 
Mark- och miljödomstolen Växjö 
Domstolen tillstyrker ett förtydligande avseende möjligheten att flytta fordon med 
miljöskäl som grund. Ett förtydligande bör – i enlighet med rapportens förslag – 
införas i förordningen om flyttning av fordon. 
 
Rikspolisstyrelsen 
Slutligen anser Rikspolisstyrelsen att det är av stor vikt att kommunen ges möjlig-
het att flytta fordon med miljöskäl som grund. 
 
Luleå kommun 
Luleå kommun anser att förslaget att införa en möjlighet för kommunen att flytta 
fordon med miljöskäl som grund leder till minskad risk för miljöpåverkan och bör 
även förkorta handläggningstiderna. 
 
Kramfors kommun, Huddinge kommun, Norrtälje kommun, Stena metall,  
Bil Sweden, Linköpings kommun, Västerås kommun, Trafikverket 
Samtliga ovanstående aktörer är positiva till förslaget som ger kommuner rätt att 
flytta fordon med miljöskäl som grund. 
 
Trafikteknik 
Det föreslagna tillägget i 2 § 9 FFF, Om det utgör en risk för miljöskada, kan vid 
första påseende verka naturligt. Trafikteknik framhåller att begreppet miljöskada 
bör kräva en form av specificering för att inte misstolkas eller missbrukas. En enkel 
åtgärd för att inte en sådan flyttningsgrund ska kunna nyttjas för exempelvis ”stör-
ning av den estetiska miljön”, är att formulera tillägget Om det utgör en risk för 
miljöskada enligt miljöbalken. I sammanhanget kan inte underlåtas att undra över 
varför ”miljöskador” ska hanteras som flyttning av fordon och inte enligt miljöbal-
ken? 
 
Stockholms kommun 
Vidare välkomnas förslaget att även miljöskäl läggs till grund för flyttning av for-
don. Det anses dock nödvändigt med ett klargörande av vilka sakskäl som kan 
anges som grund för ett sådant ingripande. 
 
Sundsvalls kommun 
Positiv till att kommuner ges rätt att flytta fordon med miljöskäl som grund. Kom-
munen ställer dock frågan vem som ska göra bedömningen att det är ett miljöskäl. 
 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
SKL är positiv till att kommunen skulle få möjligheten att flytta fordon på grund av 
miljöskäl och att det bör omfatta alla fordonsslag. 

                                                   
98 Remissammanställning: Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar, Miljö-

departementet 2011-11-15, M2011/2459/Ke. 
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Bilaga 3. Finansieringslösningar i andra länder 
Nedan återges ett par exempel från ”Litteraturstudie med avseende på skrotnings-
premier för uttjänta fordon samt system för att bistå stat och kommuner i omhän-
dertagandet av övergivna uttjänta fordon”, Naturvårdsverket 2015. 
 
Polens fond ”Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning” stödjer om-
händertagandet av uttjänta fordon genom ekonomiska bidrag t.ex. till fordonsde-
monterare samt till kommuner. Producenter och importörer av fordon i Polen är 
förbundna att garantera att ett rikstäckande nätverk av aktörer som insamlar och 
omhändertar uttjänta fordon finns på plats. Fordonsinnehavaren måste ha möjlighet 
att inlämna sitt fordon vid en insamlingsstation eller fordonsdemonterare högst 50 
km fågelvägen från hemmet eller arbetsplatsen. De fordonsimportörer eller produ-
center som inte kan garantera anslutning till ett sådant nätverk är enligt Miljö-
skyddslagen (ADEME:s term är La loi sur la protection de l’Environnement) för-
bundna att betala en avgift för ”avsaknad av nätverksanslutning” (ADEME:s term 
är ”taxe pour absence de réseau”) om ca 500 PLN (120 EUR), för varje produce-
rat/importerat fordon. Dessa medel går direkt till den Nationella fonden för miljö-
skydd och vattenförvaltning, som i sin tur stödjer omhändertagandet av uttjänta 
fordon genom ekonomiska bidrag till exempelvis fordonsdemonterare (ADEME:s 
term ”démolisseur” översätts i detta dokument med fordonsdemonterare) samt till 
kommuner (ADEME:s term är collectivités locales). 50% av fondens erhållna me-
del ska allokeras för samfinansiering av fordonsdemonterarna, 30% ska användas 
för lån till investeringar för fordonsdemontering, förvaltning samt insamling av 
avfall. Återstående 20% ska transfereras till kommuner och användas för insamling 
av uttjänta fordon. Detta system för indirekt finansiering av omhändertagande av 
uttjänta fordon lyfts fram som ett gott exempel av ADEME. 
 
I Slovakien finns den s.k. ”Återvinningsfonden”. Fondens program för sektorn för 
uttjänta fordon finansieras av bland andra fordonstillverkarna samt fordonsimportö-
rerna. Återvinningsfondens program för sektorn för uttjänta fordon syftar till att 
skapa och stärka ett nätverk av aktörer som ska förvalta övergivna, uttjänta fordon.  
Fonden tillhandahåller ekonomiska bidrag och lån till de aktörer som insamlar och 
omhändertar uttjänta fordon för återvinning (ADEME:s term: opérateur de collecte 
et traitement) med utgångspunkt i ansökningar om projektmedel från dessa.  
Sedan 2002 måste alla fordonstillverkare och importörer bidra till fonden genom en 
”återvinningsavgift” om 3000 Sk (ca 100 Euro) per producerat eller importerat 
fordon. Insamlingsplatser för uttjänta fordon ska enligt lag (§52 i Avfallslagen) 
tillhandahålla en premie till fordonsinnehavaren; ca 2000 Sk (60 Euro) om bilen är 
”komplett” och 1000 Sk (30 Euro) om bilen inte är komplett. 
En rapport från Generealdirektoratet för ekonomi och finans (ADEME:s term är 
Direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE)) kritiserar 
effektiviteten av denna premie. Givet medelinkomstnivåerna i Slovakien och trans-
portkostnaderna för ett uttjänt fordon till ett insamlingscenter menar man att ersätt-
ningen till fordonsinnehavaren är liten och att den inte fungerar som ett incitament. 
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Finansieringslösningar i närområdet 
DANMARK 
Alla bilägare i Danmark betalar varje år ett mindre belopp (101 DKR) via deras 
bilförsäkring. Dessa pengar används sedan till att finansiera en skrotningsersättning 
till den siste ägaren när denne lämnar in bilen till en auktoriserad bildemonterare. 
Utbetalningen är i dagsläget 1500 DKR. Danmark kommer under 2015 utvärdera 
om detta belopp skapar ett tillräckligt stort incitament då branschen och då främst 
bildemonterarnas branschförbund anser att det är för lågt. 
 
Den första lagen om insamling av miljöavgifter och utbetalning av skrotningsbi-
drag i Danmark är från juni 1999 och dagens system har gällt sedan år 2000. Sy-
stemet är alltså äldre än reglerna för producentansvar för bilar så utformningen och 
designen av systemet har inte påverkats av producentansvaret. Man har sedan 
också ställt krav på auktoriserade demonterare om bl.a. miljöcertifiering så Dan-
mark har inte haft problem med att ha längre gående krav än vad ELV direktivet 
anger.  
Ordningen är sådan att systemet hittills har administrerats av ett bolag som drivs 
och ägs av bilimportörernas branschförening. Omkostnaderna för systemet har varit 
ca 5,7 milj. DKR per år. Hanteringen har skett via papper vilket gjort det administ-
rativt tungt. En digitalisering och överflytt av systemet till Dansk Producentan-
svarssystem99  är därför på gång för att minska kostnaderna och arbetsinsatsen, och 
man förväntar sig även en klar förbättring vad gäller rättsäkerhet och handlägg-
ningstid. Man kommer även att titta på att få med konsumentorganisationer i sty-
relsen då det är konsumenterna som betalar för systemet.  
 
NORGE 
Norges ersättningssystem vid skrotning med s.k. vrakpant styrs av staten och har 
funnits sedan 1978. Planer på att producenterna skulle ta över ansvaret har inte 
realiserats då det inte funnits en politisk önskan om det.  
Vid nybilsförsäljning betalas en vrakpantsavgift på 2400 NOK. När bilen lämnas in 
till en auktoriserad bilskrotare får man en vrakpant. Nivån på vrakpanten fastställs 
en gång per år av Stortinget och kan således variera. Nuvarande vrakpant för 2015 
är 3000 NOK100.  
Vid inlämningen till bilskroten ska registreringsbevis, legitimation och konton-
nummer för inbetalning uppges. Som bevis på att fordonet är skrotat ska man likt i 
Sverige få ett mottagningsbevis. Själva vrakpanten administreras av tullen (Toll-
region Midt-Norge) och utbetalning görs normalt 1-3 veckor efter det att skrotning-
sintyget utfärdats101. 
 

                                                   
99 www.dpa-system.dk/da/DPA 
100 www.toll.no/no/bil-og-bat/arsavgift/vraking-kan-frita-for-arsavgift. 
101 www.knoks.no/vrakpant. 


