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En storsatsning för miljön.
Så lanserade regeringen sin 

supermiljöbilspremie som klubba-
des igenom av riksdagen den 20 

december i fjol. Nu skulle alla som köper en 
elbil få 40 000 kronor i ekonomiskt stöd.

Men det verkar inte ha hjälpt. Hittills är mil-
jöbilspremien en flopp.

Sedan premien infördes vid årsskiftet har 
19 bilar registrerats hos Transportstyrelsen 
fram till den 15 februari. En majoritet av dem 
är dessutom osålda och fortfarande registre-
rade på en bilfirma. Endast fem av bilarna, 
alla av märket Nissan Leaf, har köpts av pri-
vatpersoner. Fortsätter registreringstakten i 
samma takt kommer det att ha registrerats 
152 supermiljöbilar under det första året. 
Endast 40 av dem har sålts till privatpersoner 
om försäljningsstatistiken håller i sig.

Det innebär att staten får punga ut med dryga 
sex miljoner kronor i supermiljöbilspremier. 
Inte mycket med tanke på att regeringen 
avsatt 200 miljoner kronor på tre år. 

– Det visar att det inte fanns något uppdämt 
behov som en del trodde. Jag tror att reger-
ingen aldrig behöver använda alla pengarna, 
säger Mattias Goldmann, presstalesman för 
Gröna Bilister.

Om samtliga regeringsmiljoner ska använ-
das behöver det säljas runt 5 000 supermiljö-

TEXT: mikaEl bErgling och frEdrik nEjman

Regeringens satsning på supermiljöbilar är ett fiasko.
Hittills i år har endast fem privatpersoner köpt en  
supermiljöbil.

– Premien ger alldeles för lite effekt, säger Sven  
Hunhammar på Naturskyddsföreningen.

SupermiljöbilSpremie
Köp en elbil, ladd hybrid eller an-
nan bil som släpper ut mindre än 

50 gram koldioxid per kilometer och du 
får 40 000 kronor i premie. Bilen måste 
också uppfylla tuffa säkerhetskrav. 

Premien för företag ser annor lunda 
ut. Stödet infördes den 1 januari 2012 
och gäller till och med 2014.

ingen fordonSSkatt
Miljöbilar som klarar utsläpps- 
taket beskattas inte de första fem 

åren. Det gäller även om bilen byter 
ägare. Skattelättnaden infördes juli 
2010, men beräknas försvinna 2013 för 
nya bilar. Men de som redan har 
börjat få skattelättnad  
får det de utlovade 
fem åren.

lägre förmånSvärde
Elbilar, laddhybrider och gasbilar 
har sänkt förmånsvärde med 40 

procent till och med 2013. Etanol- och 
hybridbilar har sänkt förmånsvärde med 
20 procent, men bara året ut.

inga trängSelavgifter
Miljöbilar som var registrerade 
före den 1 januari 2009 slipper 

trängselavgifter i Stockholm fram till 
den 1 augusti i år. 

inga p-avgifter
Vissa kommuner har gratis eller 
reducerad parkeringsavgift för 

miljöbilar.
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stöd till miljöbilar – så fungerar regelverket

bilar på tre år – något som också branschorga-
nisationen Bil Sweden är tveksam till. Även 
om de 5 000 bilarna säljs är det alldeles för 
lite enligt vd:n Bertil Moldén.

– Det är alldeles för lite. Jag är inte alls 
imponerad av regeringen. De gör alldeles för 
lite för att främja elbilar.

En förklaring till den svaga försäljningen är, 
enligt både Bertil Moldén och Mattias Gold-
mann, att supermiljöbilen är alldeles för dyr. 
Den kostar i dag minst 375 000 kronor.

– Det är mellan 150 000 och 200 000 kronor 
dyrare än en motsvarande bil som inte är super-
miljöbilsklassad. Därför räcker inte 40  000 kro-
nor som premie, säger Bertil Moldén, som 
menar att mer än bara större premier behövs.

– Infrastrukturen för elbilar är under all kri-
tik.

Moldén menar att det måste finnas laddnings-
stolpar på betydligt fler ställen än i  dag. Först då 

kan elbilen börja konkurrera på allvar. Annars 
förblir den en lyxbil dem för som har råd och 
av olika skäl vill ligga i teknikens framtid.

Även Naturskyddsföreningen är kritisk till 
den nya supermiljöbilspremien. 

– Den ger alldeles för lite effekt. Den berör 
bara 0,5 procent av nybilsförsäljningen unge-
fär, säger Sven Hunhammar, Naturskyddsför-
eningens klimatchef.

Föreningen tycker i stället att det skulle 
vara bättre för miljön att införa en form av 
”Robin Hood-avgift” för bilar; ta från de törs-
tiga och ge till de energisnåla.

– Nybilar som slukar mycket energi ska få 
betala en straffavgift, medan energisnåla ska 
få en bonus. Systemet finns i Frankrike och 
fungerar bra, säger Sven Hunhammar.

De finns inga konkreta siffror i föreningens 
förslag, men Hunhammar tycker att det är 
rimligt med en straffavgift på 40 000–50 000 
kronor för en riktigt törstig bil.

– Hur mycket avgiften och bonusen ska vara 
beror på om man vill att systemet ska vara 
kostnadsneutralt eller dra in pengar till stats-
kassan, säger Sven Hunhammar.

Förra gången regeringen införde miljöbils-
premie – i april 2007 – blev det succé. Då hand-
lade det främst om att stötta alternativa bräns-
len och hybridbilar. Den som köpte miljöbil fick 
10 000 kronor. På två år såldes mer än 150 000 
miljöbilar. Nyligen såldes den 500 000:e miljö-
bilen. Premien är nu avskaffad. Kravet för 
dagens miljöbilar – mindre än 120 gram koldi-
oxid per kilometer – slopas vid årsskiftet.

– Hur tuffa kraven blir är oklart. Vi kommer 
att presentera ett förslag som ska ut på remiss 
i år, säger Mikael Larsson, departementsse-
kreterare på miljödepartementet.

nya suPermiljöbilsPremien totalsågas
miljö- fiaSkot

Sven hunhammar, 
naturskyddsfören-
ingen.

bertil moldén, bil 
Sweden.

mattias goldmann, 
gröna bilister.
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Tomas Nylén är en av de fem 
första privatpersonerna som 
har köpt en supermiljöbil. 
Han betalade närmare 
400 000 kronor.

– Jag är väl lite tokig.

Fram till i början av februari 
körde Tomas Nylén från Upp-
lands Väsby runt i sin Volvo 480 
från 1987. En miljöbomb utan 
katalysator. Men då slog han till 
och köpte elbilen Nissan Leaf. 
Han blev därmed en av de fem 
första privatpersonerna i landet 
som köpte en supermiljöbil.

– Jag har velat köpa en elbil  
i flera år. Men det har inte fun-

nits så mycket, säger Tomas 
Nylén, som har varit intresserad 
av el bilar i många år.

– Jag är ingenjör och intresse-
rad av teknik och har funderat på 
det här med elbil länge. Men bil-
industrin har varit alldeles för 
långsam. Ett tag funderade jag 
på att bygga en egen.

I stället väntade han och beta-
lade närmare 400 000 kronor för 
sin elbil.

Tomas Nylén säger att det är 

mycket pengar, men att man 
måste se det i ett längre perspek-
tiv. Han uppskattar att han kom-
mer spara cirka 200 000 kronor 
över en femtonårsperiod genom 
att köra på el i stället för bensin. 

– Det är som att investera  
i bergvärme. Det svider först  
i plånboken – men sedan kan 
man njuta av låga driftskostna-
der och hög komfort.
och så fick du 40 000 kronor i 
handen i supermiljöpremie?

– Nej, de har inte kommit än. 
Transportstyrelsen säger att 
deras administrativa system inte 
har kommit igång än. Pengarna 
ska betalas ut någon gång i vår.

Tomas Nylén tror att elbilsför-
säljningen kommer att ta fart på 
sikt. Men först måste priset ner.

– Ny teknik är alltid dyrare  
i början. Se på mobiltelefoner 
och platt-tv. På samma sätt kom-
mer priset för elbilen att minska. 
Men eftersom elbilen har så låga 
drifts- och underhållskostnader 
så kan det motivera att elbilen 
förblir dyrare än en bil med för-
bränningsmotor även i framti-
den, säger han.

niSSan leaf – populäraSte Supermiljöbilen
 Av de 19 supermiljöbilar som har registrerats fram till den 15 februari är tio 

Nissan Leaf. 
 De andra är fem Volvo C30, en Citroen C-Zero och en Peugeot ION.

tomas – en av fem som köPt suPermiljöbil

Foto: anders G warne

”Jag är väl lite tokig”, 
säger Tomas nylén . han beta-
lade närmare 400 000 kronor 
för sin supermiljöbil.

nya suPermiljöbilsPremien totalsågas
miljö- fiaSkot
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Ingen i regeringen har en bil som lever 
upp till kraven för supermiljöbilspre-
mien. Bara fyra statsråd äger en bil 
som ens klarar de gamla miljöbilskra-
ven. Det visar Motors granskning av 
ledande politikers bilinnehav.

13 av regeringens 24 ledamöter äger 
bilar enligt Transportstyrelsens register. 

Fyra har bilar som klarar det gamla miljöbils-
kravet och inte släpper ut mer än 120 gram 
koldioxid per kilometer: Anna-Karin Hatt, 
Annie Lööf, Eskil Erlandsson och Lena Ek.

Ett statsråd som har valt att inte skaffa en 
bil som klarar kraven är socialminister Göran 
Hägglund (KD). Sedan flera år tillbaka äger 
han en BMW 316i av årsmodell 1997. Här-
omåret skaffade han en dieseldriven Volvo 
XC60 årsmodell 2010. Den sistnämnda bilen 
släpper ut 174 gram koldioxid per kilome-
ter vid blandad körning. I stadstrafik beräk-
nas den släppa ut 234 gram per kilometer.

Det är dock inte bara i regeringen det sak-
nas ledamöter med bilar som klarar kraven 
för supermiljöbilspremien. Likadant är det i 
riksdagens trafikutskott och i miljö- och jord-
bruksutskottet. I trafikutskottet finns det 
dock fem ledamöter som äger bilar som kla-
rar det gamla miljöbilskravet, bland annat 
utskottets ordförande Anders Ygeman (S).

Sämre ställt är det med vice ordföranden 
Jan-Evert Rådhströms (M) bilinnehav. Han 
äger en Volvo V70 som släpper ut 248 gram 
koldioxid per kilometer och en Renault Lagu-
na som släpper ut 204 gram.

– Det är många år sedan jag köpte dem. Jag 
åker för det mesta tåg. Bilen använder jag 
bara för transport mellan bostaden och järn-
vägsstationen. Det är fyra kilometer. Jag tyck-
er inte att det är lönt att köpa en ny bil för det.
men det är dåliga bilar ur miljösynpunkt?

– Inte när de står stilla på järnvägsstationen.
Vad tycker du om att många ledande politiker 
har bilar som är dåliga ur miljösynpunkt?

– Jag lägger inte någon värdering i när det 
är aktuellt för någon att byta bil. Det handlar 
bland annat om familjeekonomin. Man byter 
bil när det är rätt läge. Men att nästan ingen 
har en bil som klarar kraven för supermiljö-
bilspremien är inte konstigt. De är så nya.

Motor har sökt Göran Hägglund för en 
kommentar.

regeringen

regeringen

riksdagens miljö- och jordbruksutskott

riksdagens trafikutskott

frEdrik  
rEinfEldT (m), 
statsminister
körkort: B
bil: Nej

SuzannE 
SVEnSSon (S), 
ledamot
körkort: B
bil: Toyota Corol-
la, 2003

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

andErS borg 
(m), finansmi-
nister
körkort: B
bil: Nej

maria larSSon 
(kd), barn- och 
äldreminister
körkort: A, B
bil: Nej
Övrigt: Yamaha 
XJ 400 1982 (mc, 
avställd)

Sara karlSSon 
(S), ledamot 
körkort: Nej
bil: Nej

larS TySklind 
(fP), ledamot
körkort: A, B
bil: Volvo V70, 
2003

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

nyamko Sabuni 
(fP), jämställd-
hetsminister
körkort: B
bil: Nej

rogEr TiEfEnSEE 
(c), ledamot
körkort: A, B
bil: Citroën C3 
1.6 HDI
Övrigt: BMW F650, 
1996 (mc)

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

lEif PETTErSSon 
(S), ledamot 
körkort: AM, A, B
bil: Citroën C5 
Tour er HDI, diesel, 
2008 Övrigt: Lynx 
Yeti V-800 (skoter).

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

anniE lÖÖf (c),
näringsminister
körkort: AM, B 
bil: Volvo V50, 
diesel, 2009 

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

PETEr norman 
(m), finansmark-
nadsminister 
körkort: B
bil: Nej

Pyry niEmi (S), 
ledamot
körkort: B
bil: Nej

bEaTricE aSk 
(m), justitiemi-
nister
körkort: A, B
bil: Nej

STEn TolgforS 
(m), försvarsmi-
nister
körkort: B
bil: VW Passat, 
diesel, 2011, 
Ford Focus, 2000

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

ÅSa coEnraadS
(m), ledamot
körkort: B
bil: Saab 9-3, 
etanol, 2008

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

birgiTTa  
ohlSSon (fP), 
Eu-minister
körkort: Ingen 
uppgift
bil: Nej

STEfan 
aTTEfall (kd), 
civil- och  
bostadsminister
körkort: B
bil: Chevrolet Trans 
Sport 3, 2002

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

hElEna  
lEandEr (mP), 
ledamot.
körkort: B
bil: Nej

Eliza roSzkow- 
Ska ÖbErg (m), 
ledamot
körkort: Nej
bil: Seat Leon FR, 
2006 Övrigt: 
Kawasaki ER (mc)

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

malin 
lÖfSjÖgÅrd 
(m), ledamot
körkort: B
bil: Nej

larS mEjErn 
larSSon (S), 
ledamot
körkort: B
bil: VW Golf, die-
sel, 2010, Saab 
9-3 2.0t, 2002

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

carl bildT (m), 
utrikesminister
körkort: A, B
bil: Audi A6 
Avant 2,8 
Quattro, 1998 
(körförbud)

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

TobiaS 
billSTrÖm (m), 
migrations-
minister
körkort: Nej
bil: Nej

irEnE  
oSkarSSon 
(kd), ledamot
körkort: B
bil: Mazda 3 
1.6, 2010

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

nya miljöbilen  – inget för oSS
de beslutade, 
men ingen kör 
suPermiljöbil

TEXT: mikaEl bErgling och frEdrik nEjman
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riksdagens miljö- och jordbruksutskott

riksdagens trafikutskott

lEna Ek (c), 
miljöminister 
körkort: B
bil: Volvo V50, 
etanol, 2007 

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

aniTa brodén 
(fP), ledamot
körkort: A, B
bil: Nej

anna-karin 
haTT (c), it- och 
energiminister
körkort: AM, B
bil: Ford Focus, 
etanol, 2003 

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

andErS 
ÅkESSon (c), 
ledamot
körkort: B
bil: Volvo V70, 
diesel, 2007

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

gunilla carlS-
Son (S), 
ledamot
körkort: AM, B
bil: Volvo V70, 
2006

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

Edward riEdl 
(m), ledamot
körkort: AM, B
bil: Saab 9-5, 
etanol, 2005 

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

caTharina Elm- 
SäTEr-SVärd 
(m), infrastruk-
turminister
körkort: B
bil: Mercedes 190, 
1966 (avställd)

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

ulf kriSTErSSon 
(m), socialförsäk-
ringsminister
körkort: A, B, C
bil: Toyota Verso 
1,8, 2009

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

joSEf  
franSSon (Sd)
ledamot
körkort: A, B
bil: Opel Astra, 
1.6, 2000

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

annEliE 
EnochSon (kd), 
ledamot
körkort: AM, A, B.
bil: Nej

Erik ullEnhag 
(fP), integra-
tionsminister
körkort: B
bil: Nej

maTilda  
ErnkranS (S), 
ordförande
körkort: B
bil: Nej

jEnS holm (V), 
ledamot
körkort: B
bil: Nej

Tony 
wiklandEr 
(Sd), ledamot
körkort: A, B
bil: Nej

SiV holma (V), 
ledamot
körkort: A, B
bil: VW Golf 1,6, 
2005

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

ESkil  
ErlandSSon 
(c), landsbygds-
minister
körkort: A, B
bil: Volvo S80, 
diesel, 2011 

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

andErS ygEman
(S), ordförande
körkort: AM, B
bil: Saab 9-5, 
etanol, 2006

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

Ewa bjÖrling 
(m), handelsmi-
nister 
körkort: AM, B
bil: Porsche 
911, 1994.

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

larS  
hjälmErEd (m), 
ledamot 
körkort: B
bil: Nej

jan-EVErT 
rÅdhSTrÖm (m), 
vice ordförande
körkort: A, BE, C
bil: Volvo V70, 
2002, Renault 
Laguna, 2003

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

gunilla  
carlSSon (m), 
biståndsminister 
körkort: B
bil: Saab 9-5, 
2002.

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

johan  
lÖfSTrand (S), 
ledamot
körkort: B
bil: Opel Vectra 
2.2, 2001

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

gÖran 
hägglund (kd), 
socialminister
körkort: B
bil: BMW 316i, 
1997, Volvo XC60, 
diesel, 2010 

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

runE wikSTrÖm  
(m), ledamot
körkort: A, B, C
bil: Nej 
Övrigt: Ferguson 
(traktor), Aktiv 
600 Spirit El, 
1980 (terräng-
skoter)

monica grEEn 
(S), ledamot
körkort: AM, B
bil: VolvoS60, 
bensin/gas, 
2005

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

hillEVi 
EngSTrÖm (m), 
arbetsmarknads-
minister
körkort: A, B.
bil: Toyota RAV4, 
2002

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

hElén  
PETTErSSon 
(S), ledamot
körkort: B
bil: Volvo V50, 
etanol, 2009

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

jan bjÖrklund 
(fP), utbild-
ningsminister 
körkort: B.
bil: Nej.

johan  
hulTbErg (m), 
ledamot
körkort: B
bil: Nej

lEna 
adElSohn 
liljEroTh (m), 
kulturminister 
körkort: B.
bil: Nej.

jan-olof  
larSSon (S), 
ledamot
körkort: AM, A, 
B, C
bil: Nej
Övrigt: BMW 
R 1150 GS, 
2002 (mc)

STEn bErghE-
dEn (m), ledamot
körkort: AM, A, 
B, C
bil: Volvo V70, 
2000, Cadillac 
de Ville, 1966 
(körförbud), VW 
Golf, 1984 
(avställd)
Övrigt: 
International 
1246 (traktor). 
Belarus 
(traktor), Honda 
CB 600 (mc), 
Honda CB 400, 
1982 (mc), 
Ursus (traktor),  
John Deere 
(traktor)

miljöbil:  nej
Super- 
miljöbil: nej

STina  
bErgSTrÖm 
(mP), ledamot
körkort: B
bil: Ford Focus, 
etanol, 2003 
(körförbud)

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

bEngT- 
andErS 
johanSSon (m), 
vice ordförande
körkort: A, B
bil: VW Polo, 
diesel, 2010
Övrigt: 
Honda Pan 
European, 1990 
(mc), Volvo BM 
350 (traktor),   
Husqvarna 27, 
1950 (mc).  
Suzuki LTA500XP, 
2012 (fyrhjuling)

miljöbil:  ja
Super- 
miljöbil: nej

nya miljöbilen  – inget för oSS
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En mycket spännande och 
intressant idé.

Det säger Claes Tingvall, 
trafiksäkerhetsdirektör vid 
Trafikverket, om tankarna på 
en skrotningspremie för 
miljö- och trafikfarliga bilar.

Om alla bilar av årsmodell 2003 
eller äldre försvann från de svens-
ka vägarna skulle antalet omkom-
na i trafiken minska med cirka 100 
personer per år och antalet svårt 
skadade med cirka 600.

Förutom mindre personligt 
lidande skulle det även innebära 

minskade kostna-
der för samhället 
på uppskattnings-
vis 4,5 miljarder 
kronor per år i 
form av bland 
annat lägre vård-
kostnader och 
minskat produktionsbortfall, 
enligt beräkningar av Claes Ting-
vall som också är professor i tra-
fiksäkerhet vid Chalmers tekniska 
högskola i Göteborg.

– Åren 2003 och 2004 var ett 
slags brytpunkt. Då kom anti-
sladdsystem på storsäljarna. 

Regeringens förhopp-
ning är att den så kalla-
de supermiljöbilspremi-

en på 40 000 kronor ska snabba 
på omställningen av den svenska 
bilparken i miljövänlig riktning. 
Målet är att bilflottan 2030 ska 
vara fossiloberoende. 

– Ska man nå dit går det inte 
att ha en supermiljöbilspremie 
som enbart omfattar ett litet 
antal väldigt dyra bilar som bara 
några få har råd att köpa, säger 
Niklas Stavegård.
har miljöbilspremien blivit klass-
fråga?

– Det är åtminstone effekten 
av den, med tanke på hur dyra 
bilar det handlar om. En annan 
brist i miljöpremiesystemet är att 
det inte finns några krav på bilar-
nas trafiksäkerhetsstandard, till 
exempel fem stjärnor i Euro-
Ncap. Det borde det självfallet 
finnas.

Ett betydligt effektivare sätt att 
förbättra den svenska bilparken 
är, enligt Niklas Stavegård, att 
införa skrotningspremier för 
miljö- och trafikfarliga bilar.

– Det bör finnas en tydlig 
morot som stimulerar bilisterna 
att byta till trafiksäkrare och mil-

jövänligare bilar. Premien bör 
omfatta bilar som släpper ut för 
mycket koldioxid och som inte 
har viss säkerhetsutrustning, till 
exempel antisladdsystem. Miljö- 
och trafikfarliga bilar ska vara på 
skroten, inte på vägarna. 

– Men ska ett sådant system 
fungera bör premien vara ganska 
hög. Supermiljöbilspremien räck-
er till att skrota ut alla bilar av 
årsmodell 1982–1995 med en 
skrotningspremie på 30 000 kro-
nor. Det skulle också nära halvera 
utsläppsnivåerna från 222 till 134 
gram koldioxid per kilometer om 
bilarna ersätts med mer miljövän-
liga fordon.

niklas Stavegård, motormännens ansva-
rige för trafiksäkerhetsfrågor.

”Skrota
premien” 
Skrota supermiljöbilspremien och ersätt den med en 
skrotningspremie för miljö- och trafikfarliga bilar.

Det kräver Motormännens trafiksäkerhetsansvarige 
Niklas Stavegård.

– Det vore bra för både trafiksäkerheten och miljön. 
Dessutom skulle det ge fler möjlighet att skaffa sig en 
bättre bil.

motormÄnnen krÄver 
skrotningsPremie  
för miljöfarliga bilar
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claes Tingvall, 
Trafikverket.
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Nyare bilar drar mycket mindre 
bränsle, vilket är bra för miljön. 
Att hela tiden kunna kapa i svan-
sen är bra ur såväl trafiksäker-
hets- som miljösynpunkt, säger 
Claes Tingvall som menar att 
dagens bilar rullar alldeles för 
länge.

– Deras tekniska livslängd är 
mycket längre än deras nyttiga 
livslängd.

Enligt ett EU-direktiv från här-
omåret ska antalet dödade i trafi-
ken halveras till år 2020, räknat 
på antalet omkomna 2010. För 
svensk del innebär det högst 133 

dödade i trafiken år 2020.
– Den viktigaste faktorn för att 

vi ska nå målet är att få bort de 
sämsta bilarna från vägarna. Här 
finns en enorm trafik- och miljö-
mässig potential.
är det inte dags att införa en rejäl 
skrotningspremie för miljö- och 
trafikfarliga bilar?

– Det är en mycket spännande 
och intressant idé. Inget land har 
vad jag vet gjort något liknande 
tidigare. Det viktiga är dock att 
premien tydligt villkoras så att 
dåliga bilar byts ut mot bra bilar. 
Annars vinner vi inget på det.

I dag är nästan hälften av den 
svenska bilparken tio år eller 
äldre, vilket inte minst syns på 
utsläppen. Medan en genom-
snittsbil i EU släpper ut 163 gram 
koldioxid per kilometer är 
genomsnittet i Sverige 189 gram.

– Det finns i Sverige ungefär 
325 000 bilar av årsmodell 1988 
och äldre som saknar katalysato-
rer. Det vore en stor vinst för mil-
jön om vi kunde skrota dem, 
säger Bil Swedens vd Bertil Mol-
dén som vill att det ska införas en 
skrotningspremie.

2007 testade Sverige ett sådant 

system, om än i relativt blygsam 
skala. Då betalade staten ut 4 000 
kronor i premie för alla bilar från 
1988 och äldre som skrotades.

– 25 000 bilar skrotades direkt. 
Men tyvärr fortsatte inte reger-
ingen med premien.

Gröna Bilisters Mattias Gold-
mann tror mer på en så kallad 
konverteringspeng.

– Med ganska enkla metoder 
går det att bygga om fyra–fem år 
gamla bensindrivna bilar så att de 
går på biogas eller etanol. Det 
skulle göra mycket större effekt 
än att skrota riktigt gamla bilar.

över 5 000  
bilägare 
nappade  
på premie
Skrotningspre-
mie fungerar.  
I alla fall om 
man frågar Re-
nault.

Sedan biltill-
verkaren införde 
sin premie 2009 
har 5 123 svens-
ka bilägare nap-
pat på erbjudan-
det att skrota 
sin bil som är tio 
år eller äldre  
i utbyte mot  
en premie på 
30  000 kronor 
för en ny Re-
nault.

Enligt biltill-
verkarens egna 
beräkningar har 
satsningen – 
som nu är avslu-
tad – inneburit 
en miljöbespa- 
ring på 5  225 ton 
kol dioxid per år.

Renault upp-
ger att syftet 
med skrotnings-
premien var att 
värna miljön och 
få bort äldre och 
mindre säkra bi-
lar från vägarna.
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