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Otillåtna avfallstransporter och
manipulerade avgasreningssystem
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:35 Otilllåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem.
Regeringen föreslår i propositionen att det i 29 kap. miljöbalken införs
en ny straffbestämmelse om otillåten avfallstransport. Genom detta straffsanktioneras överträdelser av vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.
I propositionen föreslås vidare ändringar i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Förslaget innebär att det tas in en
ny bestämmelse i lagen om att den kan dömas till böter som bryter mot
vissa angivna artiklar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp
från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om
tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon
(Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av
fordon.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2010.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och miljöoch jordbruksutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

1

2009/10:MJU20

Innehållsförteckning
Sammanfattning .............................................................................................. 1
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Utskottets överväganden ................................................................................. 4
Bakgrund ...................................................................................................... 4
Straff för otillåten avfallstransport ............................................................... 5
Lagändringar med anledning av nya EU-förordningar om utsläpp från
fordon ........................................................................................................ 7
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag .............................................................. 9
Propositionen ............................................................................................... 9
Bilaga 2

Regeringens lagförslag ................................................................................. 10

2

2009/10:MJU20

Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:35.

Stockholm den 18 februari 2010
På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Anders Ygeman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Ygeman (s), Claes
Västerteg (c), Ola Sundell (m), Bengt-Anders Johansson (m), Carina
Ohlsson (s), Sofia Arkelsten (m), Bo Bernhardsson (s), Ann-Kristine
Johansson (s), Lars Hjälmered (m), Irene Oskarsson (kd), Rune Wikström
(m), Wiwi-Anne Johansson (v), Helén Pettersson i Umeå (s), Erik A
Eriksson (c), Tina Ehn (mp), Staffan Appelros (m) och Roland Bäckman
(s).
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Utskottets överväganden
Bakgrund
Avfallstransporter
En ny EU-förordning om avfallstransporter, dvs. Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av
avfall, har ersatt och upphävt rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1
februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till
och från Europeiska gemenskapen (EGT L 30, 6.2.1993, s. 1, Celex
31993R0259). Enligt artikel 50.1 i den nya EU-förordningen ska medlemsstaterna fastställa bestämmelser om sanktioner för att förordningen ska
följas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Med anledning av Europaparlamentets och rådets nya förordning har Naturvårdsverket föreslagit en ändring i straffbestämmelserna i 29 kap. miljöbalken. Förslaget har remissbehandlats.

Avgaslagstiftningen
Den nuvarande svenska avgaslagstiftningen bygger nästan uteslutande på
olika EU-direktiv. Systemet är i korthet uppbyggt så, att ett motorfordon
eller en komponent till ett motorfordon ska få ett s.k. typgodkännande från
en ansvarig myndighet för att fordonet eller komponenten ska få släppas
ut på marknaden och tas i bruk. Genom typgodkännandeförfarandet intygar tillverkaren att fordonet eller komponenten uppfyller gällande krav när
det gäller utsläpp m.m. I likhet med hur det ser ut på fordonsområdet är
lagharmoniseringen på avgasområdet mycket långtgående. I grunden finns
två s.k. ramdirektiv, rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1,
Celex 31970L0156) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/
EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (EGT L 124,
9.5.2002, s. 1, Celex 32002L0024).
Direktiv 70/156/EEG har ersatts av ett nytt ramdirektiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa
fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är
avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex
32007L0046). Till ramdirektiven finns ett stort antal s.k. särdirektiv och
ändringsdirektiv som successivt har skärpt de krav som ställs på fordon
och komponenter. Ett av de tidiga särdirektiven, direktiv 70/220/EEG, innehåller avgaskrav för lätta bilar. Även till det direktivet finns ett antal
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ändringsdirektiv i vilka avgaskraven successivt har skärpts. Direktivet upphävs fr.o.m. den 2 januari 2013 av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007.
Mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med
avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5
och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll
av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1, Celex 32007R0715) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009
om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från
tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och
underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och
direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG,
2005/55/EG och 2005/78/EG (EUT L 188, 18.7.2009, s. 1, Celex
32009R0595) har Miljödepartementet tagit fram en promemoria med förslag till nya bestämmelser i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Promemorians förslag har remissbehandlats.

Övrigt
Regeringen, som begärt in Lagrådets yttrande över lagförslagen, har i
huvudsak följt Lagrådets rekommendationer.
Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget om ändring i fördraget
om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen i kraft (prop. 2007/08:168, bet. 2008/09:UU8, rskr. 2008/09:
64, SFS 2008:1095 och 2009:1110). Genom Lissabonfördraget har Europeiska unionen uttryckligen tilldelats status som juridisk person och ersatt
och efterträtt Europeiska gemenskapen i denna egenskap. I svenska lagar
bör därför uttrycket Europeiska gemenskapen ersättas med Europeiska unionen. Lagförslagen har justerats i enlighet med detta.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2010.

Straff för otillåten avfallstransport
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen
I propositionen föreslås att det i 29 kap. miljöbalken införs en ny straffbestämmelse om otillåten avfallstransport. För otillåten avfallstransport döms
till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
15 kap. 25 § om krav på tillstånd för yrkesmässig transport av avfall, lik-

5

2009/10:MJU20

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

som den som bryter mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1013/2006 om transport av avfall genom att transportera, exportera,
importera eller blanda avfall under transport i strid med de krav som ställs
i förordningen. Paragrafen innehåller 15 punkter. Den nuvarande bestämmelsen i 29 kap. 4 § miljöbalken om straff för brott mot föreskrifter som
regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 25 § om krav på tillstånd för
yrkesmässig transport av avfall placeras i den nya straffbestämmelsen om
otillåten avfallstransport (punkt 1). Övriga punkter avser överträdelser av
bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1013/2006 om transport av avfall. Det gäller överträdelser av krav på förhandsanmälan och godkännande för avfallstransporter inom EU (punkt 2),
överträdelser av förbud mot export av avfall för bortskaffande (punkt 3),
överträdelser av krav på godkännande av export av avfall för bortskaffande (punkt 4), överträdelser av förbud mot export av avfall för återvinning (punkt 5), överträdelser av förbud, krav på skriftlig förhandsanmälan
eller annat kontrollförfarande vid export av avfall för återvinning (punkt
6), överträdelser av krav på godkännande för export av avfall för återvinning (punkt 7), överträdelser av krav på att export av avfall ska vara
avsett för bortskaffande eller återvinning i en anläggning där omhändertagandet sker enligt de bestämmelser som gäller i mottagarlandet (punkt 8),
överträdelser av förbud mot export av avfall för bortskaffande i ett utomeuropeiskt land eller territorium (punkt 9), överträdelser av förbud mot
import av avfall för bortskaffande (punkt 10), överträdelser av krav på godkännande för import av avfall för bortskaffande (punkt 11), överträdelser
av förbud mot import av avfall för återvinning (punkt 12), överträdelser av
krav på godkännande för import av avfall för återvinning (punkt 13), överträdelser av krav på förhandsanmälan och godkännande vid import av
avfall från ett utomeuropeiskt land eller territorium (punkt 14) samt överträdelser av förbud mot att blanda avfall under transport (punkt 15).
För försök till brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken, om försöket avser brott mot bestämmelserna om exportförbud eller bestämmelserna om krav på förprövning vid avfallstransporter från EU (punkterna 3–
9).

Utskottets ställningstagande
Propositionen har inte lett till något motionsyrkande eller några andra
invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet kan inte komma till
någon annan slutsats än att den föreslagna lagstiftningen är ändamålsenlig.
Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen antar regeringens lagförslag.
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Lagändringar med anledning av nya EU-förordningar
om utsläpp från fordon
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen
I propositionen föreslås ändringar i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen med anledning av nya EU-förordningar på
avgasområdet. Förordningarna innehåller detaljerade krav på vilken sorts
information som ska finnas tillgänglig och på vilket sätt den ska tillhandahållas. Någon form av påtryckningsmedel är nödvändigt för att kunna
säkerställa att dessa skyldigheter följs. Enligt förslaget döms den till böter
som med uppsåt eller av oaktsamhet i samband med ett typgodkännandeeller återkallandeförfarande eller ett genomförande av en åtgärdsplan undanhåller en uppgift, lämnar en oriktig uppgift, förfalskar ett testresultat,
använder en manipulationsanordning eller manipulerar ett system för
begränsning av kvävedioxidutsläpp och därigenom bryter mot tillverkarens
skyldigheter i antingen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med
avseende på utsläpp från lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om
tillgång till information om reparation och underhåll av fordon eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni
2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp
från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation
och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007
och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG,
2005/55/EG och 2005/78/EG.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte
enligt det som krävs i någon av de båda EU-förordningarna ger tillgång
till den information om reparation och underhåll som har betydelse för ett
fordons avgasrening, eller i strid med förordning (EG) nr 595/2009 manipulerar ett system för förbrukningsbart reagens eller använder ett fordon
utan nödvändigt reagens när sådant fordras. Typgodkännandemyndigheten
får förelägga en tillverkare att tillhandahålla sådan information om reparation och underhåll som avses i EU-förordningarna. Föreläggandet får vid
behov förenas med vite. Straff får inte utdömas för en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande.
Det förtydligas att lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen dels genomför EU-direktiv om motorfordons avgasrening
och motorbränslen, dels kompletterar EU-förordningar om avgasrening.
Definitioner av EU-förordningarna införs. Hänvisningar till EU-rättsakter
uppdateras.
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Utskottets ställningstagande
Propositionen har inte lett till något motionsyrkande eller några andra
invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet kan inte komma till
någon annan slutsats än att den föreslagna lagstiftningen är ändamålsenlig.
Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen antar regeringens lagförslag.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2009/10:35 Otillåtna avfallstransporter och manipulerade
avgasreningssystem:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag

10

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

BILAGA 2

2009/10:MJU20

11

2009/10:MJU20

12

BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

BILAGA 2

2009/10:MJU20

13

2009/10:MJU20

14

BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

BILAGA 2

2009/10:MJU20

15

2009/10:MJU20

16

BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

BILAGA 2

2009/10:MJU20

17

2009/10:MJU20

18

BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

BILAGA 2

2009/10:MJU20

19

2009/10:MJU20

BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

Tryck: Elanders, Vällingby 2010

