
 

 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till 2011 års 

vägtullsutredning (Fi 2011:08) 

 
 

 

Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2012 

Sammanfattning      

Regeringen beslutade den 9 juni 2011 kommittédirektiv om 

skatte- och avgiftsuttag vid användandet av vissa vägar (dir. 

2011:47). 

Utredaren ska nu, utöver vad som framgår av redan 

beslutade direktiv, ta fram förslag till hur Europeiska 

kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om 

definitionen av det europeiska systemet för elektroniska 

vägtullar och tekniska uppgifter för detta1 ska genomföras i 

svensk rätt. Utredaren ska lämna de författningsförslag som 

genomförandet av kommissionens beslut kräver.  

Tidpunkten då uppdraget ska redovisas ändras på följande 

sätt. Den del av uppdraget som avser uttag av avgift för 

användandet av de nya broarna över Sundsvallsfjärden, 

Motalaviken och Skurusundet inklusive ett sådant avgiftsuttag 

för fordon som inte är registrerade i Sverige samt 

genomförandet i svensk rätt av kommissionens beslut om 

definitionen av det europeiska systemet för elektroniska 

vägtullar och tekniska uppgifter ska utredaren redovisa senast 

den 30 september 2012. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast 

den 15 februari 2013.  
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Ändring i uppdraget  

Utredaren ska ta fram förslag till hur kommissionens beslut 

2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om definitionen av det 

europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska 

uppgifter för detta ska genomföras i svensk rätt. I uppdraget 

ingår att se över lagen (2007:58) om elektroniska 

vägavgiftssystem och förordningen (2007:59) om elektroniska 

vägavgiftssystem samt att föreslå övriga författningsändringar 

som behövs.  

När det gäller förslag till fördelning av de roller och 

uppgifter som följer av kommissionens beslut ska utredaren ta 

utgångspunkt i den nu gällande ansvarsfördelningen mellan 

Trafikverket och Transportstyrelsen. Utredaren ska särskilt 

beakta att Trafikverket har till uppgift att ansvara för byggande 

och drift av statliga vägar och att Transportstyrelsen har till 

uppgift att svara för vägtrafikregistret och tillsyn inom 

transportområdet.  

Kommissionen har genom beslut 2009/750/EG fastställt 

tekniska specifikationer, kontraktsregler samt vissa rättigheter 

och skyldigheter för olika aktörer inom ramen för ett europeiskt 

system för elektroniska vägtullar. Införandet av systemet följer 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 

29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska 

vägtullsystem i gemenskapen2 (EFC-direktivet), som i svensk 

lagstiftning har genomförts genom lagen (2007:58) om 

elektroniska vägavgiftssystem och förordningen (2007:59) om 

elektroniska vägavgiftssystem.  

Den del av uppdraget som avser uttag av avgift för 

användandet av de nya broarna över Sundsvallsfjärden, 

Motalaviken och Skurusundet ska redovisas separat. Denna del 

av uppdraget omfattar även avgiftsuttag för fordon som inte är 

registrerade i Sverige och genomförandet i svensk rätt av 

kommissionens beslut om definitionen av det europeiska 

systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för 

detta. 

 
2
 EUT L 166, 30.4.2004, s. 124 (Celex 32004L0052). 



 3 

I de ursprungliga direktiven gavs utredaren i uppdrag att 

lämna förslag på bestämmelser om påminnelse- och 

sanktionsavgifter som tar hänsyn till att dessa avgifter ska tas ut 

på ett likartat sätt, oavsett om de avser försenad betalning av 

trängselskatt eller av avgift för användandet av infrastruktur. 

Det angavs vidare i dessa direktiv att förslaget ska ta hänsyn till 

att sådana avgifter även ska kunna tillämpas på försent betald 

avgift och skatt hänförlig till fordon som inte är registrerade i 

Sverige samt att påminnelse- och sanktionsavgifter ska tas ut på 

ett enhetligt sätt. Utredaren ska lämna ett samlat förslag i dessa 

delar i den slutliga redovisningen av uppdraget. I fråga om 

försenad betalning av avgift för användandet av de nya broarna 

över Sundsvallsfjärden, Motalaviken och Skurusundet får 

utredaren i delredovisningen endast föreslå sanktioner och 

bestämmelser som motsvarar nuvarande regler som gäller vid 

försent betald trängselskatt. Det ursprunliga uppdraget gällande 

samtliga aktuella påminnelse- och sanktionsavgifter, inklusive 

de nya broarna, ska fortsatt redovisas i slutbetänkandet.  

Redovisning av uppdraget 

Uppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas 

senast den 30 september 2012. Den ytterligare uppgift som 

utredaren nu fått innebär att tiden för uppdraget måste 

förlängas. Den del av uppdraget som avser avgifter för 

användandet av de nya broarna över Sundsvallsfjärden, 

Motalaviken och Skurusundet samt genomförandet av 

kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 ska 

redovisas i ett delbetänkande senast den 30 september 2012. 

Övriga delar av arbetet ska redovisas i ett slutbetänkande senast 

den 15 februari 2013.   

 

(Finansdepartementet) 


