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OPPSTART AV ARBEIDSGRUPPE OM LAVUTSLIPPSSONER –
INVITASJON TIL DELTAKELSE
Vinterstid forekommer flere episoder med høy luftforurensing i enkelte
norske byer, spesielt i Oslo og Trondheim. Det dreier seg først og fremst
om overskridelser av grenseverdiene for PM10 og NO2 i forskrift om lokal
luftkvalitet etter forurensningsloven. Utslippskildene er hovedsakelig
vegtrafikk og vedfyring.
Etter forurensningslovgivningen har kommunen det overordnede
ansvaret for lokal luftkvalitet, og det er kommunen som skal sørge for
utarbeidelse av nødvendige tiltaksutredninger for å innfri grenseverdiene i
samråd med ansvarlige forurensere. Eier av veganlegg har imidlertid også
et ansvar for å gjennomføre tiltak og til å medvirke i prosessen.
Dette er noe av bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet vil nedsette
en arbeidsgruppe om såkalte lavutslippssoner i byområder.
Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan slike soner kan utformes for å bli et
velegnet virkemiddel for å bedre luftkvaliteten i norske byer slik at
grenseverdiene oppnås.
Lavutslippssoner kan tenkes utformet på ulike måter. En enkel variant,
som bl.a. praktiseres i Sverige, er et geografisk avgrenset område hvor det
gjelder særskilte teknologikrav til tyngre kjøretøy for å unngå særlig
forurensende kjøretøy innenfor spesielt miljøbelastede områder.
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Alternativt kan det etableres en teknologigradert avgift innenfor sonen.
Det kan også tenkes at evt. lavutslippssoner omfatter andre typer tiltak,
permanente eller som beredskapstiltak på dager der det varsles spesielt
høy luftforurensing. Vedlagt følger mandat for gruppen, som vil bli ledet av
avdelingsdirektør Anne Brendemoen, seksjonsleder i Miljø- og
kollektivtransportseksjonen i Samferdselsdepartementet.
Vi vil med dette be om at adressatene oppnevner en til to representanter til
arbeidsgruppen og underretter Samferdselsdepartementet om dette innen
8. mars. Første møte i gruppen vil bli satt opp kort tid etter dette.
Kontaktperson i departementet er rådgiver Tone Austestad, e-post
tone.austestad@sd.dep.no, telefon 22 24 83 09. Andre berørte aktører vil
bli invitert til å orientere gruppen om sine vurderinger av saken.

Med hilsen

Pål Tore Berg e.f.

Tone Austestad
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Drammen kommune
Stavanger kommune
Transportbedriftenes landsforening
Bilimportørenes landsforening
Transportbrukernes fellesorganisasjon
Norges Automobil Forbund
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Norges naturvernforbund
Astma- og allergiforbundet
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