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Diarienummer 2022/1021 

Svar på remisspromemoria – Konsumentverkets allmänna råd om ändring i Konsumentverkets 

allmänna råd (KOVFS 2018:3) om information om nya personbilars bränsleförbrukning och 

koldioxidutsläpp (KOVFS 20XX:X) 

 

konsumentverket@konsumentverket.se  

charlotte.soderlund@konsumentverket.se.  

 

 

Detta remissvar är utarbetat av Kungliga Automobil Klubbens (KAK) expertråd under ledning 

av ordförande Anders Ydstedt. 
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Svar på remisspromemoria – Konsumentverkets allmänna råd om 

ändring i Konsumentverkets allmänna råd (KOVFS 2018:3) om 
information om nya personbilars bränsleförbrukning och 

koldioxidutsläpp (KOVFS 20XX:X) 
 

Sammanfattning 

Kungliga Automobil Klubben (KAK) har erbjudits möjlighet Remisspromemoria – 

Konsumentverkets allmänna råd om ändring i Konsumentverkets allmänna råd (KOVFS 

2018:3) om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (KOVFS 

20XX:X).  

KAK är en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund 

utveckling av den svenska bilismen. Som bilistorganisation anser KAK det vara mycket viktigt 

att information kring fordonens beskaffenhet ska vara lättillgängliga för konsumenten. KAK 

tillstyrker därför de förändringar som föreslås i remisspromemorian.  

 

Förslagen 

Konsumentverket avser att besluta om ändring i avsnitt 3.3.1 och 3.3.3 i Konsumentverkets 

allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 

(KOVFS 2018:3). Den föreslagna ändringen består i att hänvisningen till Bilsvar.se tas bort. 

Informationen som i dagsläget finns att tillgå på Bilsvar kommer flyttas till Hallå konsument. 

Mot bakgrund av ovan föreslås att hänvisningen istället sker till Hallå konsuments webbplats. 

 

Synpunkter 

KAK har inget att invända mot de föreslagna förändringarna. Vi tillstyrker därför föreslaget, 

vilket kommer att leda till tydligare information gentemot konsumenten. Det är viktigt att 

konsumentinformation samlas på ett och samma ställe. Detta är ett steg i rätt riktning och 

ligger helt linje med ambitionen att skapa en sund utveckling för bilismen.  

 


