
MILJÖZONER
I SVERIGE
Gäller tunga lastbilar och bussar
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Därför har vi miljözoner
Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, 
problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora 
utsläpp från bland annat trafiken. Alla städer åläggs 
att uppfylla EU:s miljökvalitetsnormer, vilket innebär 
att vi ska kunna garantera invånarna en godtagbar 
luft- och kvalitetsnivå. För att kunna göra detta 
behöver utsläppen av kväveoxider och partiklar 
minska och då är miljözonerna en viktig åtgärd. 
Miljözonen ställer miljökrav på tunga lastbilar och 
bussar (totalvikt över 3,5 ton) som trafikerar våra 
städer och minskar därigenom utsläppen där nyttan 
är som störst, det vill säga där de flesta människor 
bor och arbetar. Miljözonen fungerar som ett 
välbehövligt komplement till utsläppskrav på nya 
fordon, då den ser till att inte alltför gamla och 
smutsiga fordon används i staden.

De lokala bestämmelserna är samma för alla 
svenska städer med miljözon och baseras på de 
regler som finns angivna i Trafikförordningen (SFS 
1998:1276 kapitel 10). Detta innebär att man utgår 
från EU:s miljöklassning av fordon för att avgöra 
vilka som är tillåtna inom miljözon. Tillåtna fordon 
framgår av text och tabell i denna trycksak.

För mer information kring varje stads miljözon, se 
respektive stads hemsida på folderns baksida.
För miljözoner i Europa, se www.lowemissionzones.eu



För tunga lastbilar och bussar gäller:
• Alla är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland.

• Fordon som tillhör euro 3 får färdas i miljözon i 8 år från första registrering
 oavsett registreringsland.

• Fordon som tillhör euro 4 får färdas i miljözon till och med 2016 eller 8* år från
 första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 4 får
 färdas till och med 2016**.

• Fordon som tillhör euro 5 får färdas i miljözon till och med 2020 eller 8* år från
 första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 5 får
 färdas till och med 2020**.

• För fordon som tillhör euro 6 eller bättre alternativt anpassats till euro 6 eller bättre 
 finns ingen tidsbegränsning.  

För regler och undantag gällande miljözon, se Trafikförordningen 4 kap, 22 - 24 §§ och 11 kap, 4 §
För vanligt förekommande frågor om miljözon, se www.malmo.se/miljozon eller www.stockholm.se/miljozon
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Trafikkontoret
Tillstånd
Box 8311
104 20 Stockholm
Tel: 08-508 272 00  
dispens.tk@stockholm.se
www.stockholm.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
Tel: 031-315 10 00
tekniska@molndal.se
www.molndal.se

Helsingborg stad
Stadsbyggnadsförvaltningen 
251 89 Helsingborg 
Tel: 042-10 50 00 
kontaktcenter@helsingborg.se 
www.helsingborg.se/miljozon

Umeå kommun
Gator och parker
Skolgatan 31A
901 84 UMEÅ
Tel: 090-16 15 30 
kontaktcenter.gatorochparker@
umea.se
www.umea.se

Kontoret för samhällsutveckling
Trafik och markupplåtelse
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala
Tel: 018-727 00 00
tmu@uppsala.se
www.uppsala.se

Göteborgs Stad
Trafikkontoret 
Box 2403  
403 16 Göteborg
Tel: 031-365 00 00
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se
www.goteborg.se

Tekniska förvaltningen  
Gatu- och trafikkontoret
Byggmästaregatan 4  
222 37 Lund
Tel: 046-35 50 00
tekniska.forvaltningen@lund.se
www.lund.se

Gatukontoret Malmö
205 80 Malmö
Tel: 020-34 45 00
gatukontoret@malmo.se
www.malmo.se/miljozon
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