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Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

Utkom från trycket
den 13 juli 2004

utfärdad den 1 juli 2004.
Regeringen föreskriver att 4, 5 och 8–12 §§ förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner skall ha följande lydelse.
4 §1 Vägverket skall fullgöra uppgifter som godkännandemyndighet enligt
direktiv 97/68/EG och direktiv 2000/25/EG. Utseende och anmälan av en
teknisk tjänst skall dock ske enligt bestämmelserna om anmälda organ enligt
lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.
Vägverket får meddela föreskrifter om förfarandet för EG-typgodkännande.
5 § Om en motortyp eller en motorfamilj uppfyller kraven i bilaga 1 till
denna förordning skall Vägverket meddela ett EG-typgodkännande.
8 § Vägverket skall utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden enligt
denna förordning och över föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet skall utöva den lokala tillsynen i varje kommun.
Tillsynsmyndigheterna skall när det är påkallat samarbeta i tillsynsarbetet.
9 §2 Vägverket får meddela föreskrifter om avgifter för prövning för EGtypgodkännande och ansökan om undantag enligt 12 § lagen (1998:1707)
om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.
10 § Vägverket får bestämma att ett beslut om betalning skall gälla omedelbart även om det överklagas. Ett sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken.
11 § Vägverket får efter samråd med Naturvårdsverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorerna skall uppfylla de krav på avgasrening som följer av denna förordning.
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12 § Om det är av ringa betydelse från miljösynpunkt får Vägverket föreskriva om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från bestämmelserna i denna förordning enligt de förutsättningar som anges i direktiv 97/68/
EG.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Ärenden om dispens enligt 12 § och ärenden som till följd av 4 § i dess tidigare lydelse har
handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september
2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser.
På regeringens vägnar
LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)
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