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Till statsrådet Göran Persson

Genom beslut den december1 1994 bemyndigade regeringen statsrådet
Göran Persson tillkalla särskildatt utredare med uppdrag utredaen att
möjligheterna införa skatt påatt naturgrus.en

Med stöd bemyndigandet förordnades karmnarrättslagmannenav
Curt Rispe den 30 januari 1995 till särskild utredare.

Till utredningen förordnadesexperter den 23 januari 1995
karnrnarrättsassessorn Rolf Bohlin, departementssekreteraren Svante
Lundquist, avdelningsdirektören Inger Vilborg, avdelningsdirektören
Lennart Vilborg och avdelningsdirektören Liselotte Werner.

Till sekreterare anställdes den 30 januari 1995 kamrnarrättsassessorn
Susanne Lindblad.

Utredningen har antagit Utredningen Naturgrusskatt,namnet om
m.m.

Utredningen får härmed överlänma sitt betänkande Naturgrusskatt,
SOU 1995:67.m.m.

Uppdraget härmed slutfört.är

Göteborg den 30 juni 1995

Curt Rispe

Susanne Lindblad
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Sammanfattning

Inlandsisen påverkade sin omgivning. medDen sig löst materialtog
låg ovanpå den dåvarande berggrunden och krossade det tillsom en

del. Den kunde också rycka loss delar berget. Materialet avlagra-av
des, då isen smälte, Det material hamnade i isensmorän.som som
smältvatten, den s.k. isälven, fördes med och rundades ivattnet av
kanterna det under När detnöttesatt transporten.genom senare
avlagrades sorterades det så det materialet först ochgrövreatt avsattes
det mindre materialet Rullstensåsarna byggdest.ex.senare. upp av
isälvar det materialet täcktes medgrövre ñnkorningtattgenom mer
material isen och därmed också isälven drognär sig tillbaka.

Det finns hela Sverige, tillgångarnaöver ojämntärnaturgrus men
Ävenfördelade. det finns mycket i område, kan dettanaturgrus ettom

område ha brist ballast grus- och bergkrossmaterial godav
kvalitet. kan bero påDetta grund vattenför-att naturgruset av
sörjningsskäl utvinnas ellerinte kan på materialets kvalitet inte äratt
lämpligt ballast. Undersökningar har gjorts visar attsom som

i 50-tal kommuner kommer slut inom 30 år.naturgruset ett att vara
För 15-tal dessa slut redan inom 10 år.ärett naturgrusetav

Utredningen fått ihar uppdrag undersöka möjlighetenatt att
åstadkomma bättre hushållning med skatt.naturgrusen genom en
Utredningens slutsats medär skatt bör kunna minska för-att man en
brukningen och användningen till alternativa material. Omstyra
skatten tillräckligt högt, inte längresätts så kost-att naturgrus av
nadsskäl fördelaktigare kanutgör alternativ, användningenett av

Ävenalternativa material främst bergkross öka. förintressetväntas- -
använda återvunnet material restprodukter skulleoch stimuleras.att

Utredningen har gjort följande bedömningar. Man kan inte begränsa
hushållning med enbart isälvsmaterial.till Mednaturgrus naturgrusen

bör i stället förstås naturligt tillsorterade jordarter övervägandesom
delen består fraktionerna sand, och och i frågastenav somgrus om
bildningssätt och utseende kan hänföras till någon kategoriernaav
isälvsavlagringar, ålvsediment eller vindavlagrade sediment.

Utredningen föreslår skatten på beräknas levereradatt naturgrus
och på ianspråktagen kvantitet, i vikt. de fall någonsätt Imättannat
inte har möjlighet bör schablomnässigmaterialetväga omräk-att en
ning från volym godtas.

Den exploaterar naturgrusfyndighet skall skattskyldig.som en vara
Kan det inte utredas denne skall i stället den har täkttill-är,vem som
ståndet skattskyldig. Den skattskyldig skall sig föranmälaärvara som
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börSkattskyldighetenbeskattningsmyndigheten.registrering hos
iellerköparetilllevererasobeskattat tasdåinträda naturgrus en

böravregistrerasskattskyldigedenOmpåanspråk sätt.annat
då harhanobeskattadeinträda för detskattskyldighet naturgrus som

förinträdadock inteskallskattskyldighet naturgrusi lager. som
täktverksamhetensförnödvändigaändamålför äranvänds enbart som
efterbehandlingföranvändsförbedrivande eller avnaturgrus som

påskattföravdragvid görasfår,deklarationenI export,täkten. utom
betalathartidigarenågonför vilket naturgrus-materialsådant annan

återgång köp.medsambanditillbakatagitsharellerskatt avsom
berg-produktionförkostnadernahögretill deMed hänsyn av

rimlig.10 krskattskullekrossmaterial naturgruston varaperen
utslagningleda tillskulle kunnaskattenivåsådanEftersom av enen

föreslårfulltutnyttjatstäkter ut-derasinnan utgrusföretagdel
krtill 5bestämsinledningsskede ton.iskattenredningen perettatt

ordningefterhand och i denske ibörnaturgrusskattDebitering av
prisreglerings-ochpunktskatter1511984:i lagenföreskrivs omsom

tillinskränkaskunnabörredovisningenKontrollenavgifter. av
Jämförel-lag.enligtskatterevisionochdeklarationsgranskning samma

årligen lämnasproduktionsuppgifteroch dedeklarationmellan somse
förmöjlighetfinnasdetVidare börkunna ske.börlänsstyrelsernatill

täkthand-länsstyrelsernasbiträdefåbeskattningsmyndigheten att av
sambandkontroll ifysiskanledningfinns göradå detläggare att en

revision.med
Dethusbehovstäkter. ärs.k.fims dettäkterkommersiellaFörutom

täkterSådana ärhusbehov.markinnehavarensutförs för egettäkt som
uppgiftersaknasDetnågotpåreglerade sätt.intenärvarande omför

deomfattningvilkeniochfinnshusbehovstäktermångahur omsom
börintetills vidarenaturgrusskattenUtredningenutnyttjas. attanser
täktsådandriverdenDock börhusbehovstäkterna.omfatta ensom

lämnaårligenochlänsstyrelsentilldettaanmäla attskyldig attvara
produktionen.uppgifter om

energi-ökningvissinnebärbergkrosstillövergångökadEn aven
kräverbergkrossningochbrytningeftersomförbrukningen, meraav

tillBallastprodukter transporterasutvinningenergi än naturgrus.av
skulleproduktionsinriktningändradlastbil. Enmeddelenövervägande

detlastbil,medökademåttligttill tungleda transporter menkunna
föroreningsut-beräkning. Desäkernågonföruppgifter görasaknas att

minskasdockkannaturgrusskattföljdenblikansläpp enavsom
fortsattblimåsteSlutsatsenutveckling. atttekniskbl.a. engenom

påskyndas.och börangelägenbergkrossmaterial ärövergång till
successivt,skekommermaterialalternativatill attOmställningen

intekommerSkattenuppstår.täkterbehovhandefter nyaavsom
tillgångenberoende påproducenter,allaföreffektfåheller att samma

området.material ialternativalämpliga-till
materialet.fördyringvissskatteninnebärkonsumenternaFör aven



Sammanfattning 11SOU 1995:67

Användning bergkross kan leda tillballast i betong störreav som en
Ökningencementåtgång. dock måttlig och beror bl.a. på vilkaär

ballastmaterial olika fraktionsstor-kvaliteter används och hurav som
proportioneras.lekar

blir konkurrensneutral mellan naturgrusföretag i Sverige.Skatten
konkurrensfönnågan negativt, vilketDäremot påverkas vid export

syften.dock måste i enlighet med skattensanses vara
årligt budgettillskott påPå lång sikt kan skatten väntas ettge

för beräknas till65 miljoner kr. Kostnaden beskattningen kan 3,5 mi-
år.ljoner kr per

Utredningen har haft vissa överväganden vad gälleräven göraatt
den nuvarande täktavgiften. Under utredningsarbetets gång har
emellertid täktavgifterna och deras användning granskats Riks-av

Enligt revisorernasdagens revisorer. mening bör regeringen lägga
de statliga insatsernafram förslag hur för prövning och tillsynom av

kan finansieras. bakgrundtäktverksamheten Mot revisorernasav
överväganden omfattasförslag och då de utredningens uppdragsom av

kommerberor vad regeringen fram till, har utredningensenare
några förslagavstått från lämna avseende täktavgiften och endastatt

överväganden harredovisat de kommit fram under utredningen.som
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Författningsförslag

tillFörslag
Lag skatt på naturgrusom

föreskrivs följande.Härigenom

§l Skatt naturgrusskatt skall betalas till enligt denna lag förstaten
brytning naturgrusav

för vilken det krävs tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen
1964:822 eller enligt vattenlagen 1983:291 eller

för vilken till täkt på fastighet har enligträtt gettsannans
första38 § stycket väglagen 1971:948 eller enligt § lagen13

1939:608 enskilda vägar.om

2§ Med naturligt sorterade jordarter tillnaturgrus avses som
övervägande består fraktionernadel sand, och ochstenav grus som
i fråga utseende kanbildningssätt och hänföras till någonom av

isälvsavlagringar, älvsedimentkategorierna eller vindavlagrade
sediment.

3 § skattskyldig denär som
iexploaterar täkt 1sägssomen

stycketenligt 38 första väglagen 1971:948 eller2. § 13 § lagen
1939:608 enskilda till täkt fastighet.fåttharvägar rättom annans

Om det saknas exploaterar viss täkt skalluppgifter enom vem som
den innehar exploatör.täkttillstândetsom anses som

4 § skattskyldighet inträder när
levereras till köpare,naturgrus en

2. ändamål försäljning,i anspråk för något ännaturgrus tas annat
den skattskyldige avregistreras, omfattar detoch naturgrus som

då ingår i hans lager och inte beskattats.redan harsom

5 § skattskyldighet inträder inte för
nödvändiga föranvänds enbart för ändamål ärnaturgrus somsom

täktverksarnhetens bedrivande eller
används för efterbehandling täkten.2. naturgrus som av

6 § Skatten med fem kronortas ut ton naturgrus.per
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vidfâr,naturgrusskattdeklaration§ I export,7 utomavsersomen
sådantför skatt påavdrag göras naturgrus

ellerinträttskattskyldighet tidigarevilketför
köp.med återgångi sambandtagits tillbakahar avsom

beskattnings-registrerad hosskallskattskyldig8 § Den är varasom
myndigheten.

151finns i lagen 1984:beskattningenförfarandet vidförRegler9 §
prisregleringsavgifter.ochpunktskatterom

kraft denträder ilagDenna
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1 Bakgrund

1 1 Jordartema
.

består berggrund täcks olika jordarter. OmordskorpanJ av en som av
innehåller organiskt material kallas den Exempeljordarten organogen.

jordarterjordarter humus och mull. Depå är torv, somorganogena
Exempel påinte innehåller organiskt material kallas minerogena.

sand och lera.sådana jordarter är morän,
inlandsisen brukar kallas för Weichsel-isen. När denDen senaste

den delentäckte hela Sverige och Finlandstörst störresamtvar som
den tjockast hade denNorge och Danmark. Där var som enav

kilometer. frammäktighet flera Samtidigt isen ryckte på-som
Öververkade omgivningen. isen bildades högtryck, varifrånden

vindar blåste förde med sig lös jord från isens nännastesom om-
jord avlagrades i med vindhastig-givning. Denna samband attsenare,

bort från isen, finnsheten minskade längre lössjord. I Sverigesom
bl.a.inga sådana jordar, de vanliga i mellerstaärnästan men

och i Ukraina;Tyskland, på den ungerska områden liggerpustan som
utbredningsområde.utanför Weichsel-isensjust

också omgivningenpåverkade direkt. materialIsen Löstmera som
låg dåvarande berggrunden drogs tillovanpå den med och krossades

berget.också lossdel kunde rycka delar Inutiisen. Isen isenen av av
olikamaterial storlekarsamlades på detta ochsätt av ursprung.

Eftersom infruset i isenmaterialet låg låg det stilla och påverkades
därförinte nötning. transporteradesGenom isens rörelsert.ex.genom

inhomogent ofta långt ifrånmaterial mycket blandatett ursprung,av
den plats där det först fastnade i isen.

klimatet blev och lämnade då kvar detNär smälte isenvarmare
material den fört med materialet kallassig. Det isburna morän.som

finns iMorän hela det område täcktes inlands-överstort sett som av
isen. Oftast ligger den berggrunden, påtäcke överett tuntsom men
vissa ställen har det bildats kan ligga såväls.k. Moränryggarryggar.
längs med vinkelrätt iskanten.den tidigare Ryggarna ärmotsom
sällan särskilt och materialet i dem kan hårt packat.stora vara
Karaktäristiskt för block,materialet ärmorän är Osorterat, attatt

mindre partiklar kanter och material-och inte har avrundade attstenar
mångablandningen innehåller olika partikelstorlekar.

Under isen samlades smältvattnet till isälvar. Pâ grund den högaav
vattenhastigheten löst Materialet rulladesdrogs material med. av
isälven och blev nötning under så småningomtransportengenom
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minskademynningisälvensformen. Motjämnt tillavrundat och
kunde då inte längreblockenvattenhastigheten. De största transpor-

partiklarnaminstabotten. Deföll tillälven,med utan varteras
efter isälvenlångt detflytandehöll sigi älven ochuppslammade att

ocksåSlutligen sjönksjö.isdämdi lokalelleri havetutmynnat en
på såisälvsmaterialet blev sättsedimenterade.ochtill bottendessa

detäcktessig tillbakaisen drogeftersomstorlek och allteftersorterat
material. Påoch finaremindremed alltblocken stenar,grövre grus

ochmil långaflerakanrullstensåsarna. Debildadesdetta sätt vara
längdriktning.i dessf.d. isälvalltsåavspeglar en

rullstensåsar. Delandskapsformerflerbidragit till änlsälvar har
detflytande länge ihöll sig,partiklarna nänmts, vattenminsta som
sjöbottenhavs- elleravlagradesDå demynnadeisälven utsom

i VallekamelandskapetintressantageologisktDetbildades lerslätter.
isälvsmaterial,del uppbyggttillocksåVästergötlandhärad i är stor av

ochuppkom då iskantenLandskapetrullstensâsar.sig frånskiljermen
period.längreställe underkvarockså isälven lågdärmed ensamma

Dåisblock.mellanavlagras störredå kommaIsälvsmaterial kunde att
med brantakullari formisälvsmaterialetkvarstodsmältedessa av

s.k. kames.sidor -
småningom isensupphörde såfjälltrakternaområden iInom stora

dåskeddeisavsmältningenochs.k dödisar,avsnördes irörelse då isen
avlagradesi isenfanns kvarhöjdled. Denhuvudsakligen i morän som

s.k. dödismorän.specielltoregelbundna sätti smådå ettryggar -
framsmältvattnetsigsöktefjällkammarnamellanisen smälteNär ner

eroderadeVattnetbergssidan.ochmellan isen utkantenlängs
idalbottnenisenunderIbland sökte sigskvalrärmor. motvattnet ner

slukâs.äs,i formavlagradesisälvsmaterialetvarvidtunnel, av enen
detkort sträckaganska ärmaterialdettaEftersom transporterats en

isälvsmaterial. Ioch välsorteratvälrundatofta inte lika annatsom
enbartbakgrundsvårtdärförkan detfjälltrakterna motatt avvara

isälvsmaterial.ochmellansorteringsgraden skilja morän
tid,underpåverkatshaisälvsavlagringar kanochMorän senare

undervågverkan. En vattenytamoränryggbl.a. avsatts ensomgenom
minstaha fått delandhöjningen,successivavid denkan senare,

kvar. Närblirdeursvallade så barapartiklarna grövre stenarnaatt
därförhar detkommitlandhöjningen över vattenytanryggen genom

Enutmed sidorna.materialursvallatbildats kappaefter hand aven
främststrandvallar byggtsdeformer är upp avtyp somannan av

rullstensåsarna,består, liksomDeoch insjöar.i havkustströmmar av
isälvsbildningar.alltså intematerialoch rundat ärstorlekssorterat men
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1.2 Tillgången på naturgrus

Det finns helaöver Sverige.naturgrus Förekomsterna emellertidär
Ävenojämnt fördelade landet.över områden med betydande natur-

grustillgångar kan bristområden det gällernär förse markna-vara att
den med ballast grus- och bergkrossmaterial god kvalitet. Orsakenav
härtill i mångaär fall naturvårds- eller vattenförsörjningsskäl kanmen

ocksåt.ex. innehålleratt förnaturgruset hög halt finmaterialvara av
eller har andra brister i kvalitetshänseende det olämpligtgörsom som
ballast.

I Sverige finns särskilt goda naturgrustillgångarnorra i Vittangi-
Pajalaornrådet, Åseleområdet,Ammamäs-Storumanområdet, Sveg-

ÖsterdalälvenVemdalenområdet och utmed Mora.uppströms I
Sydsverige ñmis goda tillgångar i Sala-Avestaornrådet, på Mälarens

iöar, Södermanland, Skövde-Ulricehamnsorrtrådet,norra Vetlanda-
Vimmerby-Eksjöområdet och sydöstra Halland.

Bristområden finns särskilt i lång öster och utmed helaen zon om
tjällkedjan. Här har bristen emellertid inte så betydelse eftersomstor
efterfrågan på ballastmaterial jämförelsevisär låg i området. Det är
allvarligare med naturgrusbristema i de sydsvenska områdena; främst
det område omfattarstora Halland-Bohuslän-Dalslandsom ochnorra

ÄvenVänerns kustomrâde. Roslagen, kustområdet från Södertörn till
Öland,Kalmar, södra Blekinge och Malmöhus län har brist på

naturgrustillgångar.
På 1950-talet uppskattade Sveriges naturgrustillgångar till minstman

75 miljarder I slutet 1982ton beslutadenaturgrus. riksdagenav att en
översiktlig landsomfattande inventering och alternativanaturgrusav
material bergkross, morän skulle genomföras. Inventeringen delades

i två där den förstaetapper, avsåg tillgodoseupp de akutaatt mest
kunskapsbehoven. Det innebar inventering områden kring tätorterav
med 10 000än invånare, grusbristområden imer övrigt nedanförav
fjällregionen och sådana områden därutöver där det fannsav starka
naturvårdsintressen eller markanvändningskonflikter. Denna första

iäretapp klar. Inventeringarnastort visarsett vilkennu typ av
material finns och ungefär vilka mängder med hänsynsom tillsom,
andra sarnhällsintressen, kan utnyttjas. Nyligen skärpta krav på
dricksvattenkvalitet kan dock innebäraväntas behovstörre attav spara
grusförekomster grundvattenmagasin kunnatän beaktassom isom
flertalet de ornrådes- eller länsvisa inventeringarna.av

Sveriges Geologiska Undersökning SGU har, med utgångspunkt
i inventeringarna, uppdrag Statens naturvårdsverk SNV försöktav

bedöma hur längeatt de tillgängliga naturgrustillgångarna kommer att
räcka med nuvarande förbrukningstakt och med de restriktioner som
beaktats i inventeringarna. Rapporten visar i 50-talatt naturgruset ett
kommuner kommer förbrukat inomatt 30 år. För 15-talvara ett av
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längreâr Hur10inomredanslutnaturgrusetärkommunerdessa
De1994.juniUppsala,SGU,Grånäs,Karinnaturgruseträcker

ellerlänolikainomhar upprättatshittillshushållningsplaner som
optimistisk.välkanemellertid rapportentyder att varakommuner

medhushållningen naturgrusförRiktlinjer1.3

möjlighetnaturskyddslag attdåvarandeiinfördes1952Redan
täktOmområde.vissttäkt inomförtillståndsprövning ettföreskriva

tillkomstenVidersättning.tillmarkinnehavaren rätthadevägradesdå
tillståndspröv-generellföreskrevs1964naturvårdslagnuvarande enav

fannstäkttillståndvid vägratersättninglämnaSkyldighetenning. att
1972.bortkvar,då togsmen

ellerbl.a.brytning sten,förtäkt grusvill avöppnaDen ensom
markinnehava-ändamål änförskerbrytningen annatmåste,sand om

förstNvL1964:822naturvårdslagen§18enligthusbehov,rens
förarbetenaenligtMedtillstånd.länsstyrelsens sten manavserinhämta
Beträffandeblock.ochbergfast74148 även1964:propNvLtill s.

definitio-tekniskagängseoch lera säger attsand manbegreppen grus,
ellervattenlagenenligttillståndkrävertäktenOmanvändas.fårner

dessaenligtprövningen görasskallkontinentalsockelnlagenenligt om
NvL.enligtinteochlagar

skalllänsstyrelserna taÅr innebärregler attinfördes1983 som
detinommaterialförsörjningenförbehövstäktentillhänsyn om

området.aktuella
fårintetäktföreskrivaNvL att§20stödmedkanLänsstyrelsen av
fårfallsådanaIsamråd.föregåendeområdevisst utaninomske ett
detföreskrivitharlänsstyrelsenskehusbehovförbrytninginte omens
förtäktförbjuditharlänsstyrelsensamråd. Omförordnandeti om
tilldock rättNvL26 §enligtdenneharhusbehovmarkägarens

husbe-begränsamöjligheterna attminskarstarktvilketersättning,
hovstäkt.

grusförekomsternasbedöms1.2avsnittsegrusinventeringarnaVid
vilkadelvärden,antalbyggs ettvärdeDettanaturvärde. avupp

däreftergraderasnaturvärdetsammanlagdasig. Detförbedöms var
områdenomfattarIKlassplaneringsanvisningar. avs.k.klasser,i tre

omfattarKlasstäkt.förupplåtaskanintedenaturvärdeså högt att
begränsadibaradärförochnaturvärdebetydandemed somområden

då.krävsuppmärksamhetSärskildtäkt.förupplåtaskanomfattning
frånhindernågrafinnsintedetdärområdenomfattarIIIKlass

täkt.förnaturvårdssynpunkt
ochnaturvårdsplanerlänsstyrelsernasimedfinnsI-objektenKlass

naturvårds-stödmedskyddatsharområden avåtskilligaingår i som
Månganaturvårdsområden.ellernationalpark, naturreservatlagen som
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också utpekadeär område riksintresse för naturvård enligtsom av
2 kap. 6 § lagen 1987:l2 hushållning med naturresurserom m.m.
NrL. Cirka 420 Sveriges 1 366 sådana områden innehåller lösaav
avlagringar högt naturvärde, vilket i det helt övervägande antaletav
fall betyder naturgrusavlagringar. En rimlig uppskattning torde vara

volymmässigt 13 landets naturgrustillgångar hänförs tillatt ca av
klass I och med de naturgrustillgångar bedömts lämpliga föratt som
brytning börjar sina på många håll i Syd- och Mellansverige harattnu
intresset för exploatera objekt i klass ochI ökat. areelltIatt sett
små län med mycket värdefull och efterfrågan på täkt-natur stor
material blir prövningen täktansökningar svår. Som exempelextraav
kan Malmöhus län därnärrmas det inte finns enda klass III-objekt.ett

Vissa kommuner, kommunalförbund eller landsting har utarbetat
s.k. hushållningsplaner. Sådana planer eller arbete med sådana finns
för närvarande i 18 län. De omfattar antingen hela eller delar länetav
och ställer de materialtillgångar finns tillgängliga för brytningsom

det framtida behovet material, så långt kan bedöma.mot Iav man
planen pekas de förekomster behöver för utvinning.ut som reserveras
Planen används bl.a. stöd vid behovsprövningen enligt 18 § NvL.som

Områden innehåller så värdefulla ochämnen material deattsom
kan synnerligen viktiga för vårt lands materialförsörjninganses vara

förklaraskan riksintresse för materialförsörjning enligt 2 kap. 7 §som
NrL. Det innebär kan förbjuda sådana åtgärder skulleatt man som
påtagligt försvåra utvinning och material dem.ämnen Blandaven ur
förslagen till förekomster bör utpekas riksintressen försom som
materialförsörjning finns litet antal naturgrusförekomster medett
material speciellt lämpligt för gjuteriverksamhet,är vattenreningsom
och betongtillverkning. Ett antal och bergförekomster hargrus-
utpekats riksintresse med hänsyn till såväl naturvårdsom som
materialförsörjning.

Miljöpolitiska mål har lagts fast. fråga täktverksamhetI fram-om
hålls bl.a. i 199091:90 ändliga38 skallnaturresurserattprop. s.
nyttjas så försiktigt framtida generationer får tillgång tillävenatt
råvaror. I områden där det behövligt material ellerär där detont om
föreligger starka markanvändningskonflikter skall materialförsörj-
ningen främst inriktas bergtäkter andra alternativaeller material.mot
SNV ihar bl.a. aktionsprogrammet miljöanpassatEtt samhälle
Miljö -93 SNV Rapport 4234 utvecklat målen. SNV antaletattanser
täkter samtidigt inte bör vadär öppna större änsom vara som svarar

samhällets behov täktmaterial. förstaI hand skall sådantmot av
material utnyttjas fullt acceptabelt alternativär tillett naturgrussom
och medför mindre skador vid utvinning och nyttjande. Somsom ett
delmål berg skulle för minst 30 % ballastpro-attangavs svara av
duktionen 1994. Samtidigt bedömdes %70 80att naturgruspro-av-
duktionen skulle kunna med alternativa materialersättas a.a. 83s.
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proportionernatillnå framungefär kunnabördvs.och 235, mans.
ochbergkross7030 mellan naturgrus.

grusmaterialochAnvändning1.4 sten-av

ballastmaterial,användningenomfattandekvantitativtDen mest av
varit förhittillskrossmaterial, harochdvs. morännaturgrus,

Andelenutfyllnadsändamâl.och förbetongtillverkningvägbyggnad,
1993underökadeochanvänds till vägarballastmaterial gatorsom

betongtillverk-förmaterial%. Andelen% 61till drygtfrån 50drygt
sandGrus,tig. 1seminskade däremotutfyllnadsändamálning och

SGU PMår 1993,tillgångarochProduktionindustrimaterial,och
f..1994:7 17s.

påfördeladprocentuelltballastproduktionTotalFig. 1 an-av
18PM 1994:7SGU1990-1993 efterårenvändningsområden s.

allthälftenändamål, äntill mångaanvändsBallastmaterial avmen mer
vägbyggnad.föranvändsproducerasmaterial som

%

70

61
60 I

50 l

40 --

30 I

20 l

10

99 9931111990

ÖvrigtIå FyllnadI]IVäg Betong



SOU 1995:67 Bakgrund 21

Naturgrus har många användningsområden. Vid byggande används
dels i markarbeten förnaturgrus utfyllnad, dränering, rörläggning och

plattsättning, dels i själva byggnaden huvudsbeståndsdel i betongsom
och för eventuell murning. Vissa gruskvaliteter används för form-
gjutning metall. Ett viktigt användningsområde ñltersandärav som
vid rening såväl dricks- avloppsvatten. Ren kvartssand ärav som
råmaterial vid framställning glas och glasfiber.av

I många fall kan krossatersättas berg, i vissnaturgruset ut-av
sträckning även Krossat berg fårmorän. inte enbart frånav grov man

Ävensärskilda bergtäkter. överskottsmassor från anläggnings- och
byggnadsarbeten kan krossas och användas, s.k. entreprenadberg.
Slutligen kan också till tidigare material,ta använt vidman t.ex.vara
rivningar. Av kostnadsskäl har detta hittills förekommit bara i
begränsad omfattning i Sverige.

Efterfrågan på bergkrossmaterial har under år ökat markantsenare
fig.se 2. En orsak till detta den begynnandeär bristen på naturgrus.

För få kvaliteter eller mindreatt skräddarsyddaär försom mer
olika användningar, har marknaden i ökad utsträckning ställt upp
skärpta krav på ballastmaterialets hâllfasthet, vidhäftningsför-t.ex.
måga, densitet, motstånd nötning sprödhetsvärden. Då detmot ärsamt
ofta fördelaktigt använda berg basmaterial, vilketatt som ger en
jämnare kvalitet Naturgrusän bestårnaturgrus. material frånav
många olika bergarter, kan ha mycket varierande egenskaper.som

Det finns emellertid några användningsområden där bergkross inte
kan ersätta Det gäller bl.a. gjuterisand, ñltersandnaturgrus. och i viss
mån s.k. kabel- och Förrörgravsgrus. betongtillverkning har

inte oumbärligtnaturgruset änansetts överlägset berg-som om- -
kross. Det gäller framför allt de finare fraktionerna betong-av
ballasten, s.k. 0 8 material och ballast för betongkonstruktioner i-

Som ballast i betong harvatten. bergkross nackdelenden cementåt-att
gången kan öka med 10 20 %. Normalt försämras också betongens-
arbetsbarhet. Problemen kan motverkas proportione-genom noggrann
ring kornfraktionerna, inte minst inom ballastens ñllerdel de allraav
finaste fraktionerna, och olika tillsatsmaterial, vilket dock ökargenom
kostnaderna. Användning bergkross också ökad vattenför-av ger
brukning, något längre blandningstid och ställer krav på högre tryck
i de betongen från blandningen tilltransporterarpumpar som
gjutningen. Detta betyder energiförbrukningen, förbruk-att utöver
ningen vid själva krossningen, ökar något liksom slitaget på pump-
slangarna. Till bergkrossets fördelar betongballast hör dock attsom
det blir färre sprickor i betongen och betongen blir lättare glättaatt att
och vakuurnsuga.
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Utvinningen1.5 naturgrusav

denföreskrivsNVF1976:484 attnaturvårdsförordningen27 §I a
årligenNvLenligt 18 §tillståndkrävertäktsådanutövar somsom

ochsand, moränproduktionenuppgifter sten,skall lämna grus,avom
KungörelseSNV:sframgårskall länmasuppgifterVilka avtorv. som

stenkrossrörelseochvid täktuppgiftsskyldighetföreskriftermed om
1984:10.SNFS

ochProduktionindustrimineral,ochsandGrus,publikationSGU:sI
produceradesballastmiljoner85,71993 tontillgångar attuppges

produktionsredovisningarföretagensUppgiften bygger1993. egna
företagför deproduktionsvolymerberäkningarkompletterandeoch av

beräknadeDenuppgifter.lämnatanledning intenågonavsom
71992 a.a.medjämfört%med 5ökninginnebär s.produktionen en

miljo-80drygt19871984ballastproduktionenårligaDen varav -
1990;högstochproduktionenökade1988Från somvarton.ner

9.ñg. 2a.a.semiljoner100 ton s.

19931984årenSverigeiballastProduktionen per2Fig. av -
161994:7PMSGUeftermaterialtyp s.

totaladenandelminskandestår förProduktionen avnaturgrus enav
ökar.bergkrossandelensamtidigtballastproduktionen som

ton
120

100

80

60

40

20

1984198519861987198819891990199119921993

53,1 53,4naturgrus. 69,8 63,370,763,8 63,561,760,870,1
26,122,6E] 24,925,123,420,918,417,6 18,710,9berg

6,35,84,55,14,73,63,44,2 3,4annat

%60utgjorde1993 naturgrusballastproduktionentotaladen caAv
uppnåtts sealltsådelmål harförstaSNV:sbergkross.%30och ca

då1987,sedanalltockså naturgruspro-harTendensen1.3.avsnitt
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till %duktionen uppgick till % och bergkrossproduktionen 21,574,5
ballastproduktionen, sakta minskande andelden totala varit enav

bergkrossproduktion fig. 2.naturgrusproduktion och ökad andel se
Ökningen uppfattningandelen krossmaterial går dock enligt SNV:sav

miljöan-för för landet helhet, och bör påskyndas Ettlångsamt, som
samhälleMiljö -93 235passat s. .
beräknade 1993 det i de tillstândsgivna täkterna fanns totaltMan att

grusmaterial Med årlig produktion490 miljoner kvar.ton en avca
räcker materialet i täkterna i ytterliga-drygt 77 miljoner de öppnaton

år SGU PM 1994:7 19.s.re sex
naturvårdssynvinkel det intresse antalet täkter hållsUr är attav

År tillståndsgivna Därtill kom1993 fanns totalt 378 täkter.5 ettnere.
tillståndsgivna täkterna 146okänt antal husbehovstäkter. Av de 4var

% eller % bergtäkter. Jämfört medeller grustäkter och 399 777st st
minskning med % såväl detföregående âr innebar detta 4en ca av

täkter grustäkter. Antalettotala antalet tillståndsgivna antaletsom
% fig.bergtäkter ökade däremot med 12 se 3 4.a.a. s.

tillståndsgivna åren för-täkter 1987 1993Fig. 3 Totalt antal -
efter SGU PM 1994:7delade täkt 5typ s.per av

ökartäkttillstånd sjunker antalet bergtäkter.antaletTrots att

st
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i Danmark1.6 Naturgrus

kubikmeter förinfördes täktavgift på 0,50 DkrDanmark 1978I peren
den nuvarande svenskaAvgiftens syfte liksomalla materialslag. var,

medmyndighetskostnadema i sambandfinansieratäktavgiften, att
förhoppning återhâllandefannstäktverksamhet. Samtidigt om enen

dock inte infriades.effekt på förbrukningen, som
År höjdes rejält, till kr.avgiften till skatt och 51990 ändrades en

lämpligt bergundantag för Bornholm, saknarEftersom Danmark, med
isyftat till täktverksamhetenkrossning, har skatten inteför att styra

syftet med skatten har ihuvudsakligasärskild riktning. Detnågon
ökadtäktmaterial, bl.a.hushållning med alltstället varit genom

rivningsmassor.material schakt- ochalternativaanvändning somav
avfallsavgift,harhar i Danmark,Man även noterat enensom

täktmaterial, och återvinningennedgång i produktionenkraftig avav
Ävenkraftigt. det svårtrivningsavfall har ökatoch ärbygg- attom

avgifts-påi materialproduktionen berornedgångenavgöra om
räknakonjunkturnedgängen, kanden allmännahöjningen eller man

förstärker varandra.avfallsskatt härtäktskatt ochmed att
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2 Begreppet naturgrus

Huvudsyftet med utredningsuppdraget utredaär möjligheternaatt att
införa skatt naturg.rus. Någon beskrivningnärmare vaden av

med detta begrepp inte i direktiven se bil. 1.man menar ges
Begreppet inte allmäntär vedertaget och det saknas dessutom en
entydig teknisk definition. dettaI kapitel definieras det material som
skall beskattas.

2.1 Grus

Det i dagligt tal kallas för grus och kansten ha olika grovlek.som
Den svenske geologen och kemisten Albert M. Atterberg 1846 -
1916 utförde viktig forskning bl.a. de minerogena jordarternasom
klassifikation och uppställde den s.k. Atterbergsskalan. Enligt denna
definieras sju fraktionsgrovlekar.olika De fraktionsgränser och
benämningar användes emellertid inte helt lämpliga teknisksom var ur

Ökadesynvinkel. internationella kontakter och vidgat nordiskt
samarbete, kanske främst behovet fraktionsindel-attmen av anpassa
ningen till jordarternas geotekniska egenskaper medförde kravet påatt

modifiering fraktionsgränserna blev allt starkare med tiden.en av
Svenska geotekniska föreningens SGF laboratoriekommitté har därför
föreslagit något annorlunda indelning och benämning jordarternaen av
J ordarternas indelning och benämning, 1992. Laboratoriekommitténs
förslag heltstämmer överens med vad antagits inom geoteknikensom
i våra nordiska grannländer. Däremot har geologerna hittills inte

dess jordartsindelning.anammat
De fraktioner finns kan enligt SGF laboratoriekommitté a.a.som :s
6 delas in i blockfraktion större 600 mm, stenfraktion 60äns. -

600 mm, grusfraktion 2 60 mm, sandfraktion 0,06 -2 mm, silt--
fraktion 0,002 0,06 mm och lerfraktion mindre 0,002 mm.än-

Termen grus används i dagligt tal i olika betydelser; dels som
storleksmått på enskild partikel, dels benämning på materialen ettsom
där de ingående partiklarna huvudsakligen finns inom visstett
storleksintervall. Det korrekta enligt SGF:s definitioner dockär att
tala grusfraktion enskildanär gruskorn och dåom avses om grus man

jordart där grusfraktionen dominerar.avser en
Grusfraktioner kan tillverkas i krossverk, finns också naturligtmen

i landskapet. Uppenbarligen i allmänhet med sådantnaturgrusavses
naturligt Det torde emellertid inte fullt så enkeltgrus. attvara
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grusordeteftersombegreppetdefinitionfastställa naturgrus,aven
sorteradeförbeteckningbetydelse;vidareanvänds ioftaäven somen

huvudsakligenpartiklarnaingåendestorlek devilkenjordarter oavsett
vanligocksåeller ärinnebörd begreppet naturgrushar. Denna grusav

detungefär alltmedkanDärtäktbranschen. naturgrusi avseman
användasmaterial kandvs.fyndigt,täktmaterial i är somsomen

ekonomisktochanläggningsverksamhet ärochbyggnads-inom som
teknik.nuvarandemedutvinnaförsvarbart att

naturgrusDefinitioner2.2 av

innehållergrustäkttillförklaringNationalencyklopedinsEnligt
ochsand,kornfraktionerna sten.grusnaturgrus

begreppetdefinierarinte naturgrus,Naturvårdskommittén, som
oftaordetanvänderdefinitiongeologiskförredogör mengrus,aven

141979:SOUsandochavlagringi lösockså påbenärrming stensom
9.s.

landsandochGruspublikationSINDIndustriverksI Statens
används551980:1SIND naturgrus gemensamhavoch i soms.

sandjordarter.ochsorteradenaturligtbenämning sten-, grus-
samhälleMiljö -93miljöanpassatEttaktionsprograrnrnetiDå SNV

ochisälvs-avsågtäktavgift pådifferentierad naturgrusföreslog manen
storlekar.allamaterialdvs.material,fluvialt vattensorterat av

produktionuppgiftermedpublikationvarje årSGU omut enger
byggerindustrimineral. Rapportensand ochtillgångaroch grus,av

NvF§27stödmedlänsstyrelsernauppgifterdepå afrämst avsom
ochsandbl.a.produktionen sten,insamlarårligen grus,avom
ochbergkrossmorän,mellanskiljs naturgrus,Imorän. rapporten

frånbergmaterialbestår separatafrämstvilketövrigt, avsenare
fyndigheterAllabyggnadsarbeten.ochanläggnings- avvidkrossar
redovisaskornstorlek änstörremed sommaterial grovmosorterat

det ärbildats,harhur detinteavgörande utanärDet omnaturgrus.
inte.ellersorterat

begreppetdefinitionentydignågonfinnasintesåledesverkar avDet
utläsaskunnatorde dockdefinitionernaredovisadedeAvnaturgrus.

tillverkatintematerialet ärbetydernatur- avprefixet attatt
föranvänds-grussuffixetochnaturligtmänniskan är attutan

dock intestorlek, motsvararhuvudsakligvissmaterial med somen
begreppvidaredetdefinitiongeotekniska utanSGF:s snararegrus,av

SIND:sanvänds i rapport.t.ex.som
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Utredningsuppdragets2.3 begrepp

rullstensåsarisälvsavlagringar såsomdirektiven bil.I se 1 attanges
innehåller våradebetydelse exempelvisoch deltan har attstor genom

framställning dricksvattengrundvattenmagasin och förviktigaste av
naturvårds-inñltrering. också ofta högintressantaDe utgörgenom

landskapsbilden.ibildar estetiskt viktiga komponenterobjekt och
SGUundersökningarBakgrunden till utredningsuppdraget är att som

mångapågjort visar det bristoch SNV har är naturgrusatt stor
kommuner kani Syd- och Mellansverige. I vissahåll i landet, särskilt

enligt direktiventio år. därförslut inom Det ärnaturgruset vara
medför hushållning medåtgärder bättrenödvändigt vidtaatt ensom

därför sådana ändamåldet i första hand användssånaturgruset, att
förmed material. Förutsättningarnagårdet inte ersätta attannatatt

hushållning skattsådanåstadkomma naturgrusattgenom enen
införs skall utredas.nu

isälvs-olika fraktionermedEnligt direktiven naturgrus avavses
förbehandlas huruvidaföljande avsnittetmaterial. I det attman,

syftet medhushållning meduppnå sådan ärnaturresurserna somen
isälvsmaterial ellerdefinitionen tillbegränsaskatten, kan naturgrusav

geologiskt beskattas.med börmaterialäven ett annat ursprungom

isälvsmaterialinte bara2.3.1 Naturgrus:

inte begränsas isälvs-kan till enbartmedhushållningEn naturgrus
material.

hurdet betydelsebedriver saknarden täktFör som av grus m.m.
fraktioner ochmaterialetsmaterialet har bildats. iställetAvgörande är

för täkten hållskostnadernadetkvalitet såärattsamt sorterat, att
isälvsmaterial kanträffarbefara enbartkan skattMan att ennere. som

glacifluvialt materialtäkt fyndigheter ickemedföra sorteratatt av av
använderSGUökar. Med den bestämning begreppet naturgrus somav

sådantnaturgrustillgångargäller bristande ävenrapporterna om
material.

väsentligt lättförVidare det skattedebiteringen mycketär att man
kanske inteskattepliktiga Exploatörenkan det materialet.avgränsa ens

fall kan detbildats. I vissahur det material han utvinner harvet som
fastställa vissttränad geolog innebära svårigheterföräven ettatten

ochuppstå undvikassvårigheter kan kanmaterials Deursprung. som
uppnås låter begreppetsyftet med skatten bättre naturgrusom man

sådanisälvsmaterial.material Enomfatta änäven annat sorterat
definitionertidigaredessutom med dedefinition överensstämmer av

redovisatsnaturgrus som ovan.
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Utredningens definition2.3.2 förslag till naturgrusav

Med bör naturligt sorterade jordarter tillnaturgrus avses som
övervägande delen består fraktionerna sand, och ochstenav grus

hänförasi fråga bildningssätt och utseende kan till någonsom om
kategorierna isälvsavlagringar, älvsediment eller vindavlagradeav

sediment. Med övriga fraktionerbör ävennaturgrus somavses
sådana jordarter.ingår i

förstås jordarter till övervägandeMed bör intenaturgrus som
delen består silt och ler.av

kan använda metodFör kunna definiera jordartnärmareatt en man en
fastställa materialetskallas siktning, vilken bl.a. kan bidra till attsom

någon diagram iResultatet redovisas ofta grafiskt i sortsursprung.
kornstorleksfördelningen och därvidvilket kan avgöra omman se

dåligteller dåligt I stapeldiagrammaterialet braär sorterat. ett ettger
många låga staplar eller staplar på längrematerial och relativtsorterat

varandra. det bara blir mindre antal, relativt högaavstånd från Om ett
välsorterat fig 4.staplar ligger intill varandra materialet seärsom

sorteradei sorterade, ofullständigtGeologerna delar in jordarterna
ofullständigtjordarter. Benämningarna sorterade,och osorterade

geotekniska benänmingenosorterade densorterade och motsvaras av
dåmånggraderad. Indelningenensgraderad, mellangraderad och görs

förkorngraderingen, varvid graderingstalet CUstället efteri ens-
och för månggraderadegraderade jordarter mindre 5 större änär än

benämning, 28 f..Jordarbernas indelning och15 s.
formelnvisst material beräknasGraderingstalet ett genom

vidvarvid med da, och dm korndiameternCU da, dm avses
% visar hur% respektive 10 på kurvaviktmängderna 60 somen

går i tillfördelar sig på olika kornstorlekar. Detmaterialet settstort
materialet siktas. talföljande Ett från Detsätt. motsvararsomprov

sikten då 60 % materialeteller maskstorlekenkorndiametern av
med det korndiarne-vikt divideras talimätt motsvararsompasserar,

%endast 10 materialetdåtern passerar.av
inom ochKornfördelningen eller sorteringsgraden kan variera en

hareller den driver täktentäkt och varken länsstyrelsen somsamma
proportionellanågon bedömning materialetsi regel gjort samman-av

hurnågon definitionsättning. försökaAtt upprätta sorts storav
såför materialet skallsorteringsgraden skall sorterat attatt ansesvara

förgränsdragningar dettavanskligt och dedet skattepliktigtär är som
för den enskilde.med sig kan kännas omotiverade
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Fig. 4 Moränen är fördelad på olika kornstorlekar änmer
isälvsmaterialet förutsatts sorterande verkan.vattnetssom
Det diagrammetövre visar principiellt exempel hur fraktions-ett
storlekarna kan fördela sig i medan det undre diagrammetmorän,en
visar exempel pâ hur fördelningenett kan i isälvsavlagring.utse en
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förutsättning förförstaavsnitt börföregåendeframgårSom enav
naturligtdet ärskall kunnamaterial utgöra attnaturgrus varaettatt

Moränerna ärsortering det har.gradvilkenoavsettsorterat, av
sorteringpåkravetGenomosorterade.dvs.månggraderade,vanligen

flesta moränerdärför de attkommer15mindregraderingstal än
beskattning.frånundantas

flestabeskattas. Dejordartersorteradenaturligtinte allaDock bör
fraktionernafrånutgår2.2avsnittsedefinitionerna naturgrusav

ochsand, sten.grus
förmed undantagallmänhetioch lersiltJordarterna anses -

icke-vissategel,ochlecaprodukterföranvänds samtkvaliteter som
ochporslintillverkningföranvänds t.ex.glaciala leror avsom

hellerhar intejordarterDessabryta.lönsammakeramik inte att-
Genomsorterade jordarter.naturligtövrigaskyddsintresse somsamma

jordartersorteradenaturligtbegreppetdefiniera somnaturgrus somatt
sand,fraktionernabestår%50delövervägande mer än grustill av

be-frånundantasmaterialfmkornigadetta attkommeroch sten, mer
skattning.

naturligtsigoch föri är sorterat,materialemellertidfinnsDet som
vattenförsörjningen.förbetydelsehar någonändå inte störresommen

normalt ingafrån utgörsvallgrusavlagring moränochSvallad morän
påmoränförekomstenisittdet hargrundvattenmagasin, ursprung

medoftablandasochballastoersättligtMaterialet inteärplatsen. som
fåförbl.a.materialet bryts, att ettförekomst närfrånmorän samma

ochomständligtskulleDetvägbyggen.material förbättre vara
levereradedetmyckethurkontrolleratäkternaikostsamt avuteatt
intematerial börSådantsvallgrus. ansesmaterialet utgörs avsom

komplet-bördefinitionenvarför naturgruskunna utgöra naturgrus, av
utseende.ochbildningssättavlagringensbedömningmedteras aven
utseendeochbildningssättfrågaimaterialsådantEndast omsom

kategoriernanågontillhänföraskankantavrundningt.ex. av
älvsedimentsvallgrusbildningartillhörandemedisälvsavlagringar -,-

enlighetdefinitionen. Iomfattasbörsedimentvindavlagradeeller av
svallgrusavlag-ochsvallad morändå intekommersyftemed skattens

beskattas.frånring morän att
NvL§enligt 18till täkttillståndlänsstyrelsentillansökanI om

ansökanmaterialkategorierdevilkenvilkaalltid avser.somavanges
grusinvente-faktaunderlagtilltillgångallmänhetiharLänsstyrelsen
definitioner.ansökningensbedömaförgrushushållningsplanring, att

skattehän-imaterialbedömningendärför ettbörflertalet fallI omav
problem.vållakommainte attdefinierasskallseende naturgrussom
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konstruktionskattens3 Naturgrus

i tidigareutförligt behandlatsaspekter täktverksamhet harOlika av
1979: 14 och 15, ochNaturvård och täktverksamhet, SOUutredningar

Eftersom mångaoch i 1980:1.och sand på land hav, SINDGrus
giltigahuvuddrag alltjämtslutsatser i sinabeskrivningar och är

konstruktion.frågan på skatten och desskoncenteras nu
påinföra skattbil. skall möjligheternadirektiven se lEnligt att en

de lagliga deingår utreda såvälundersökas. Härvid attnaturgrus som
hänför sig tillflesta och problemenmöjligheterna. Depraktiska största

i de tvålagliga möjligheterna berörsmöjligheterna. Dede praktiska
frågorna.behandlas de olika praktiskaDärefterföljande avsnitten.

inte avgiftochSkatt3.1

berördes bl.a. ioch vad avgiftskattvad ärFrågan är somsomom
karaktäriserasregeringsfonn. En skatt kannuvarandeförarbetena till

direkt motprestation prop.till det allmännatvångsbidrag utanettsom
förutgår specificerat vederlagdäremotOm det1973:90 213. etts.

avgift.i allmänhet frågapenningprestationen detärden erlagda om en
avgift.tvångsavgift frivilligantingen ellerAvgiften kan en envara

fästas vid omgränsdragning bör avgörande viktBeträffande denna
ellersådan situation rättsligthansig ibefinnerden enskilde atten

får förFråganavgiften.tvingad erlägga avgörasfaktiskt kan attanses
218.helhetsbedömning a.a.fall eftervarje särskilt s.en

det allmännatvångsbidrag tillNaturgrusskatten skall utgå ettsom
skall täckaskattenhellerintenågon motprestation. Avsikten är attutan

tillbranschenskall kommadenkostnader ellervissa sättatt annat
godo.
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Skatt styrmedel3.2 som

något lagligt hinderfinns enligt utredningens mening inteDet mot
införa syfte öka hushållningenskatt med naturgrusatt att aven

material.och användningen alternativastyra mot

beskattningregeringsformen beslutaEnligt tillkommer rätten att om
utnyttjasbefolkning riksdagen RF 8 kap. 3 §. DennaSveriges rättav

de offentligainkomstbeskattningen finansierainte bara för via bl.a.att
också styrmedel föranvändsverksamheterna. Beskattningsrätten som

koldioxid-effekter. sådant styrningssyfte haruppnå vissa Ett t.ex.att
beskattningsyftar till minskade koldioxidutsläpp. Genomskatten som

förmås tillbytabränsle med hög kolhaltskall den använder attsom
med kolhalt.bränslen lägre

andlig och, till dessinnebär förbrukningnaturgrustäktEn enenav
Grusfyndigheternanedisning inträffar, förnyelsebar ärresurs.ny

naturvårds-kultur- ochnationellt intresse, inte baravidare stort avav
vattenförsörjning.för Detnaturresursskäl,skäl, även t.ex.utan av

så detöverexploaterasintresse inteligger i det allmännas attatt gruset
slut.tar

uppnåvillvisat sig effektivaEkonomiska styrmedel har ettom man
miljöpolitiken haranvända sådana inomsyfte. Möjlighetenvisst att

svenskinternationellt intresse. Inomårunder rönt stortsenare
etablerad företeelse.-avgifter välmiljöpolitik miljöskatter ochär nu en

framhölllivsmiljö 199091:90 57propositionen En godI s.
tillfortsättningsvis bör kommastyrmedelregeringen ekonomiskaatt

miljöpolitiken.ökad användning inom
sökerdenfinns 1983 bestämmelser18 § NvL sedanI att somom

utredningfram bl.a.behov får föreläggas läggatäkttillstånd vid att en
följs avvisasföreläggandet intebehovet täkten. Ombelyser avsom

förhoppningeninfördes ibehovsprövningansökningen. Denna att man
det har inteuppnå bättre hushållning medskulle naturgmset, menen

tillfredsställande.fungerat
styrningförbrukning ochstarkt minskadönskade effekten medDen

delföralternativa material böranvändningen till naturgnisetsav
styrmedel.ekonomiska Juinförandetkunna uppnåseffektivt genom av

alternati-sökaincitament för branschenhögre skatt, desto starkare att
material ialternativautveckla tekniken så störrematerial och attattva

Somi stället förutsträckning kan användas nämntsnaturgrus. ovan
innebärriksdagen, vilketskattbeslutatillkommer rätten attatt om

på enskilda läninte kan överlåtaseller inte,skatt skallvalet tas utom
kommuner.eller
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3.3 Beskattningsunderlag

Trots de svårigheter kan uppstå exakt beräkna denattsom
faktiska mängden levereratanvänt material bör skatten beräknas
på faktiskt underlag.ett

Uppvägd vikt bör underlagutgöra för skatteberäkningen.
Om någon saknar möjlighet sittväga materialatt bör en

schablonmässig omräkning från löst mått till vikt med omräk-
ningsfaktorn 1,65 kunna godtas.

Naturgrusskatten kan beräknas faktiskt eller fiktivtett underlag.
Det faktiska underlaget kan bygga levereradanvänd mängd

i volymmätt kubikmeternaturgrus alternativt vikt ton.
Det kan uppstå praktiska problem med exakt materialet,mätaatt i

såväl volym vikt. När volymenmäter på materialsom man ett som,
liksom består olika fraktionernaturgruset, kan resultatet varieraav
beroende på hur hårt materialet packat.är I grustäktssammanhang
använder därför två olika mått; fast och löst mått.man Fast mått
används då volymmäter i naturlignaturgrusman avlagring.av m.m.
Volym i losstaget skicknaturgrus i stället i löstav mått.anges
Förhâllandena mellan det fasta och lösa måttet brukar för naturgrus

omräkningsfaktorn 1,2,motsvara dvs. kubikmeter fast måtten
1,2 kubikmeter löst mått.motsvarar

Grusets volymvikt varierar med kvalitet och, främst det gällernär
utbrutet material, med sorteringsgrad. SIND har i sin utredning SIND
1980: 1 omräkningsfaktornanvänt 2 för obrutet grusmaterial, dvs. en
kubikmeter fast mått 2väger Vanligenton. använda omräknings-ca
faktorer för lösti mått varierarnaturgrus mellan 1,8 för fyllnadsgrus,
förstärkningsgrus och bärlager och 1,4 för finare kvaliteter som
kabelsand, putssand och För dräneringssingel,rörgravsgrus,murgrus.
finsingel, betonggrus, väggrus 1,6används och 1,5.etc. SIND har i
sin utredning använt 1,65 genomsnittlig omräkningsfaktor a.a.som en

345.s.
Ett fiktivt beskattningsunderlag kan fastställas med utgångspunkt i

täkttillståndet. Mängden tillåten brytning kan då delas det antalupp
är täkten får pågå. Detta skulle innebära fler årsom att som
täkttillståndet gäller, desto lägre blir det ärliga beskattningsunderlaget
och därmed skattebeloppet.även Detta skulle teoretiskt kunnarent
leda till täkttillstånd, för täktatt där hela kan inomuttaget görasen

för tillstånd, söks för flera årett nödvändigtramen än och att
efterbehandlingen täkten fördröjs. Från naturvårdssynpunkt detav är
emellertid angeläget täkterna inte hållsatt längreöppna tid än
nödvändigt och efterbehandling såatt görs det kan ske. Desnart
täktansvariga ocksåär angelägna efterbehandla täkterna såattom snart

möjligt, eftersom de deponerat bankgarantisom säkerhet fören som
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intetäktensigvisardetuppstå attproblemskulleVidaredetta. om
intematerial ellerfyndigtmängdenförväntade mandeninnehåller

fiktivttroligenskullefall ettsådanaavsättning. Iförväntaduppnår
upplevasmängdtillståndsgivenbyggerbeskattningsunderlag som

be-likformigochrättvisuppnåFörorättvist.mycket att ensom
användas.beskattningsunderlagfiktivtintebörskattning ett

lastbilNärmaterialet.för mätavågaranvänder enattflestaDe
lastningEfter görsviktbilens tom.vägshämtaförkommer att grus

likavikternatvå ärdemellanmellanskillnadenochVägningandraen
vikt.med grusets

levere-materialdetpåfaktiskt mätsvolymen somsällanDet är som
falliellermöjligt vartinte varatorderasanvänds. Det varaens

harvolymvilkenexakt avgörasvårigheter somattmedförenat stora
Vägningföranordningsaknarden avFörleveratsanvänts. som

Medvolym.materialetsberäknaenklastdockdet attmaterialet är
pånormaltvolymmässigtmängd rymsdenfrånutgångspunkt som

verkligNågonlass.betala perkanskeköparenfårsläpflak,ettt.ex.
inte.dockmätning görs

beskattningsunderlagetbestämmaexaktproblemalltsåfinns attDet
Avberäkningen.grund förvolymellerviktväljersig sommanvare

därförschablonmässighet accepterasvissmåsteorsakerpraktiska en
kanintefalldeIbeskattningsunderlaget. grusetbestämmandevid av

omräkningböreventuellt mätselleruppskattas envolymenvägas, utan
1,65.omräkningsfaktornmedkunna görasvikttillvolymfrån
måttlöstkubikmeterför lbeskattningsunderlagetExempelvis kommer

kvantiteternatonÄMed detill störstahänsyn att1,65bliattnaturgrus
kanbärlagergrusochförstärkningsgrus manfyllnadsgrus,ärnaturgrus

överskattningnågoninnebärfall inte avvarjeidettafrånutgå att
vikten.

skattskyldighet3.4

exploaterar naturgrus-denåvilabörSkattskyldigheten ensom
skattskyldig-bördenne ärutredasintedetKanfyndighet. vem

naturgrusfyndigheten.täkttillstånd förhardenåläggasheten som
§ lagen13ellerväglagen§38stöd ommednågonOm av

någonfrån annansfått rätt naturgrushar taattenskilda vägar
för detskattskyldig natur-uttagnasjälvdennebörfastighet vara

gruset.
hosregistreringförsiganmälaskallskattskyldigärDen som

beskattningsmyndigheten.

till-ansvariglänsstyrelsen utsestäkttilltillstånd enNär avges
ochutvinnatillstånd grusethar attdenneDet ärståndsinnehavare. som
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för allt händer med täkten och inom täkten.som ansvarar som
Misskötsamhet i något avseende det gäller skyldigheternär enligt
medgivet täkttillstând kan enligt 18 fjärde§ stycket NvL medföra att
förlängning eller täkttillstând Denvägras. bryternyttav motsom
villkor eller föreskrift meddelats i samband med täkttillstând kansom
enligt 39 § första stycket NvL föreläggas vid vite åstadkommaatt
rättelse.

Eftersom täkttillstånd förutsättningär för få utvinnaatten grus
kunde det naturligt skattskyldigheten ålades denatt harvara som

för täkten. Det emellertid inteär alltidansvaret den i täkten verksam-
exploatören har täkttillstândet, ibland kan det markägarenme som vara

eller företag. Ett flertal varianter finns.ett annat
Markägaren har både täkttillstândet och exploateringen.utövar

2. Markägaren har täkttillstândet har överlåtit exploateringen tillmen
eller företag.etten annan person

En fysisk eller bolag har avtalatett med markägarenperson som
nyttjande har tillståndet ochgruset exploateringen.utövarom av

4. En fysisk eller bolag har avtalat medett markägarenperson som
nyttjande har tillståndet har överlåtitgruset exploateringenom av men

till tredje kan fysisk ellerpart, bolag.en som vara etten person
Vid val skattskyldig kan välja mellan subjekt; markäga-av treman

den har täkttillstândet eller exploatören.ren, som
Markägaren finns registrerad i fastighetsboken och verksamheten

drivs på hans mark. kanDet dä tyckas naturligt skattskyldighetenatt
läggs på honom. Emellertid kan han, han inte själv exploaterarom
täkten, ha svårt framfâ uppgifter för bestämmaatt skatteunderla-att

Markägarens mellanhavande medget. exploatören kan ha reglerats i
avtal träffats för länge sedan. Eventuelltett har markägaren fåttsom

ersättning gång allaför och saknar möjlighet få ersättning fören attnu
skatten. Det då oskäligtär han skulle drabbas skattskyldighetom av
för verksamhet utövas någonen som av annan.

Den har täkttillstândet registreras hos länsstyrelsen ochsom är
ansvarig för allt händer med och inom täkten. Samma invänd-som
ningar kan riktas skattskyldigheten läggs pâ tillstándshavarenmot att

skattskyldigheten läggs påmot att markägaren.som
Exploatören denär har skattekraften och den fulla kontrollensom

såvälöver verksamheten skatteunderlaget. Flertalet exploatörersom
ärmervärdesskatteskyldiga ochuppgiftsskyldighetenenligt27 § NvFa
åvilar den täktverksamhet.utövar Vidare kräver de flestasom
länsstyrelser, då täkttillstånd få uppgiftatt ärges, om vem som
exploatör och eventuellt byte exploatör skallatt ett anmälas.av

övervägande skäl talar därför för skattskyldigheten skall åvilaatt
den utnyttjar materialet exploatören.som

Teoretiskt kan det tänkas i visst fall saknar uppgiftatt ettman om
exploatör. För undvika skatt inte i detta fallatt bör subsidiäratt tas ut
skattskyldighet föreskrivas för tillståndshavaren. Subsidiär skattskyl-
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egenskap,hansdennamarkägaren iåläggasdock intedighet bör
kännedomnödvändigtvis harintedenneeftersom somom vem

tillståndshava-antingenExploateringen utövastäkten.exploaterar av
någon denneellermarkägarensig kanoch föri somvarasomren --

emellertidskallskattskyldighetensubsidiäramed. Denavtalträffat
angivit ärharkorrektintetillståndshavarengällaendast somvemom

ellerkontraktskriftligtredovisaexempelvis ettexploatör, attgenom
exploatör.från denintyg varauppgessom

skyldighetmedkompletteradesNVFlämpligtdärförDet enomvore
anmälaochexploatörärtäkttillstånd attvarjeför vem somangeatt

ske ikanNvFändringsådanEnexploatör.byteeventuellt avav
ordning.administrativ

Tvångstäkt3.4. 1

täktupplåtafastighetsägareförskyldighetföreskrivs attvissa lagarI
ilänsstyrelsen1971:948väglageni 38 §föreskrivs attSåannan.

väghållareupplåtasskalltill täktföreskriva rättkanfallvissa att om
Samma rättdriftförjord väg.sand ellerbehöver avsten,ta grus,

detupplåtasenskilda vägar1939:608§ lagen13enligt omskall om
enligtfastighetålagtsharväghållningsskyldighetförbehövs som

emellertid knappast.förekommerTvångstäktlagen.
rättviseskäl bör ävenochskyddssyfteskattenspåtankeMed av

ibeskattningförföremålbestämmelserangivnaenligttäkter varanu
blir denfalli dessaSkattskyldigmaterialet somfall ärde naturgrus.

till täkten.fåtthar rätt

Registrering3.4.2

denbörpunktskatterandraflertaletgällervadmed somlikhetI som
beskattnings-registrering hosföranmäla signaturgrusskattbetalaskall

myndigheten.
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3.5 Skattskyldighetens inträde, m.m.

Skattskyldigheten bör inträda då obeskattat levereras tillnaturgrus
köpare eller i anspråktasen sätt.annat

Om den skattskyldige avregistreras inträder skattskyldighet för
det obeskattade han då har i lager.naturgrus som

Skattskyldighet bör inte inträda för användsnaturgrus som
enbart för ändamål nödvändigaär för täktverksamhetenssom
bedrivande eller används för efterbehandling täkten.som av

Avdrag får, vid för skattutom göras på sådantexport, natur-
för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt ellergrus harsom

tagits tillbaka i samband med återgång köp.av

När grustäkt börjar medstartar undan den jorden att taman m.m.
ligger ovanpå grusfyndigheten. Materialet skjuts ihopsom till högar

och används sedan vid efterbehandlingen täkten. När grusfyndig-av
heten ligger öppen börjar brytningen med grävskopor. För de flesta
ändamål materialet i siktanläggningsorteras och eventuella störreen

eller block krossas.stenar Det färdiga materialet lagras oftast på
särskild plats i täkten. De maskiner används vid produktionen ärsom
dyra i drift, vilket det fördelaktigtgör arbeta intensivt underatt en
period för sedan kunna uppehållgöra iatt brytningen. I den mån
miljöskyddslagen 1969:387 inte kräver inskränkningar täktverk-av
samheten, dess intensitet därför efterfråganstyrs på material. Denav
enskilde exploatören torde inte heller benägen bryta materialattvara

han inte har förväntningar kunna sälja.som attom
Olika tidpunkter för skattskyldighetens inträde kan tänkas om man

utgår från den faktiska mängden skallatt underlagutgöra för be-
skattningen. Dels då själva brytningen delssker, då materialet är
färdigbearbetat och lagt i upplag, då försäljningleveransdels
alternativt förbrukning sker.

Naturvårdssyftet med skatten talar för själva brytningen skallatt
utlösa skattskyldighet. När brytning väl kanskett materialet inte
återläggas och fyndigheten återfå sin ursprungliga form och funktion.
Det alltså viktigtär inte material vadatt verkligenän behövsmer som
bryts. Detta ligger emellertid iäven exploatörens intresse, eftersom
han inte vill utföra arbete vad hanän beräknar kunnamer ersatt

försäljning. Någon större överproduktion förekommergenom därför
knappast i dag.

En beskattning vid själva brytningen skulle innebära betydande
problem bestämma skatteunderlagetsatt storlek eftersom materialet

regel inte mätsvägs förrän det skall levereras.som
I slutet detta avsnitt föreslås material endast används förav att som

täktens efterbehandling inte skall beskattas. Genom hävdaatt att ett
visst material är användas för sådantavsett ändamålatt skulle vissa
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härförRiskenskattekredit.otillbörligsigskaffaskattskyldiga kunna en
hartillståndsgivningenvidredaneftersomlitentroligendockär man

myckethurreglerarefterbehandlingenförplanfastställt somen
ändamål.dettaförbehövsmaterial som

förtidpunktbrytningstidpunktenytterligare sommotEtt argument
uppstå förkanlikviditetsproblemdeinträde ärskattskyldighetens som

såltharhaninnanskattenbetala intvingashanexploatören om
materialet.

till denknytsskattskyldighetenuppstårproblemLiknande om
Enligtupplag.ilagtochfårdigbearbetatmaterialet ärdåtidpunkt

iskattskyldighetenfördärförskälövervägande atttalarutredningen
säljs.materialetdåinträdastället bör

knytsskettförsäljningtidpunktvilkenvidfastställaFör enatt
leverans.begreppettillpunktskatterflertaletförskattskyldigheten

enligtskallEntillhandahållande.avlämnande,betyder varaOrdet
504RSV1992,PunktskatterHandledningmeningRiksskatteverkets -
dentidpunktvidlevereradnormalt som20 sammaansesutg. s.

avlänmad.skallbestämmelser1990:931 varaköplagens ansesenligt
hoshämtarköparensåvälalltså näranvänds varanleveransBegreppet

säljarenantingengodsethämtningsköp, när avs.k.säljaren, som -
distansköp.s.k.till ort,själv transporteraseller köparen annanen-

vanliga.köpdessabådagrusköp typergäller ärdet avNär
Detförsäljning. ärtillknutensåledesleverans är enBegreppet

självafrånkörsendastmaterialetleveransfrågaintedärför omom
ellernågonupplag annanstansi omläggasför egettäktområdet ettatt

material.användernågon eget
därförskulleförsäljningenbarttillskattskyldighetenknyta enAtt
skullegrustäktergruskonsumenternade egnagenominnebära storaatt

ochförsäljningingenDå skerskattskyldighet.undgåkunna
undvikas attkanProblemetutlösas. genomaldrigskullebeskattning

försäljningändamål änandraföranspråkimaterial tasäven som
denvarjeprincip sättianspråk somitasMedbeskattas. avses

rörelse,inyttjandesåsommaterialet, egenförfogar överskattskyldige
gåvorbyte, osv.

täkten,deninomanvändaskomma egnamaterial kan attdelEn
Materialtillfälliga vägarförellerefterbehandling m.m.förantingen

nödvändigaändamål ärförenbartanspråki somdetta sätt tassom
skattskyldighet.frånundantasbörtäktverksamhetenbedrivaför att

försigbeslutaranledning attnågonskattskyldigden ärOm avsom
kunnasituationendenteoretisktskullerörelsesin rentnedlägga

anspråki annatelleraldrig levereras tasmaterialetuppkomma att
vilketåterläggas,ställetdå imaterialettordefallflestadeIsätt.

återläggaskandet inte t.ex.Omske.skallbeskattning inteinnebär att
finnasdetbörupplag,iförvarats separatmaterialet ettgrundpå attav

medskyddssyftetbl.a.tillMed hänsynavregistrering.tillmöjligheten
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skatten bör den avregistrering då sker utlösa beskattning detsom av
utbrutna den skattskyldige har i lager.grus som

Enligt vad förär punktskattergängse bör den skattskyl-ärsom som
dig i sin deklaration avdrag förgöra har tagitsnaturgrus som
tillbaka i samband med återgång köp föroch för vilketnaturgrusav
någon tidigare har betalat naturgrusskatt. Däremot bör, medannan
tanke på skattens hushállningssyfte, något avdrag inte medges vid
export.
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4 Skattenivå

4.1 Produktions- och transportkostnader

Saluvärdet den svenska produktionen och bergkrossnaturgrusav av
uppgår till miljarder5 kr årligen, vilket saluvärdetär större änca av
hela den svenska järmnalmsproduktionen SGU PM 1994:7 2.s.
Kostnaderna för produktionen varierar beroende råvarupris som-
i de flesta fall bestäms arrendeavtal med markägarengenom -,
råvarans kvalitet, tillgången till ocheller berg i området och dengrus
tidpunkt då arrendeavtalet slöts. områdenI med relativt god tillgång
på lämpligt material kan råvarukostnaden enligt äldre avtal så lågvara

kr1 medan den i avtal i storstadsområdena kanton,som per nya
uppgå till det tiofaldiga.

Beroende dels råmaterialets beskaffenhet, dels köparens krav
fordras olika hög grad förädling då och bergmaterial utvinns.av grus-
I vissa fall det, förutom flera olikaär krossning och siktning,steg av
nödvändigt med våtsortering och tvättning. Vid utvinning naturgrusav
behövs vanligen färre behandlingssteg vid framställningän bl.a.av
bergkrossprodukter.

Kostnaderna för framställning bergkrossprodukter blir ungefärav
dubbelt så hög motsvarande kostnader för naturgrusprodukter.som
Enbart energikostnaderna för framställningen enligt SIND:sär rapport

gånger högre SIND 1980:1 10 ll. Nyare tekniktre ochca s. -
modernare arbetssätt kan ha relationstaletinneburit ändrats något,att

i vilken omfattning så har skett inte kunnathar studerasmen mera
ingående. De uppskattningar ändå tyderkan dock detgöras attsom
inte har ändrats så mycket. Underhandsuppgifter till utredningen med
exempel från mindre antal berg- respektive naturgrustäkter visar påett
1,6 1,8 gånger energiförbrukning i bergtäkter.större lägstaDen-
uppgift lämnats 1,3. Delvis kan de lägre talenär hängasom samman
med översiktliga beräkningar, måste också räkna medmera manmen

kostnaderna faktiskt varierar beroende på täkternas storlek,att
producerade kvaliteter, utgångsmaterialets beskaffenhet, transport-

Äveninom täkten bergkross dyrare framställasystem äretc. attom-
kan det vid kortare transportsträckor ändå ekonomisktutgöra ett
likvärdigt alternativ till naturgrus.

Skillnaden i kostnad producerat och bergkross-ton naturgrusper
ballast påverkas således mängd olika faktorer och varierar överav en
landet. De uppskattningar skillnaden företrädare för branschen,av som
konsulter och länsstyrelser har gjort ligger genomsnittligt 7 8 kr-
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har förts fram.och högrefrån 10 krbedömningar 5ton, menper -
anlägg-stationärai dekostnaderUppskattningarna störreavser

i decembergällande prissammanställningFig. 5 visarningarna. aven
bergkrossproducenter.ochfrån antalprislistorenligt1994 ett grus-

medankvantiteter,för mindre störredockListpriserna används mest
förfarande. Samman-anbud ellerhandlasmängder annatgenom

prisskillnadernauppfattningemellertid vissställningen omger en
bergkrossmaterial.ochmellan naturgrus

1994bergkrossmaterial, decemberpå och5 PriserFig. naturgrus
generelltanvändningsområdenolikaballastprodukter för ärPriserna

bergmaterial.förförlägre ännaturgrussett

Naturgrus

krton

120100 110908060 7050403020

0-2Kabelsand mm ;,
0-4Mursand mm .
0-6 ;___:mm
0-48Sättsand mm ,___,
0-8Gjutgrus ,___.;mm
0-8Betonggrus mm ,,
0-81012Dräneringsgrus mm H

BYAsort. .
8-16Singel ;____..4mm
16-32 ,._.___1mm
0-304050Bärlagergrus mm ,__;
0-90100150Förstärkningsgrus mm ,___,

Bcrgmaterial

0-48Stenmjöl mm ,..,
8-16Makadam ,__j.;mm
16-32 ;.:..,mm

1500-100Bergkross ,__,
Dräneringsmaterial ,11

100110120908060 70504020 30
kIton
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Det vanligaste transportmedlet lastbil. Transportkostnadernaär
varierar inom landet hänsyn vägstandardmed till bl.a. och konkurrens

vägtransportområdet. ochpå Vanligtvis kostar det mellan 50 1 kröre
kilometer, vartill ofta kommer lastnings-att transportera ett ton enen

kostar såledeskostnad på 3 kr En 25 kmton. transportca per
28 och i dess omedel-mellan 15 och kr Inom Stockholmton.ca per

bara närhet kan ibland något dyrare. Detta berortransporterna vara
ofta måste delvisdelvis på använda mindre bilar och påatt attman

per vägsträcka blir längre.transporttiden grund köer Man kanav
gruskvaliteterför enklare betingar redan efter 2säga att transporten -

lika3 mil hög kostnad själva materialet.en som

Differentierad skattenivå4.2

naturgrusskattengrundtanke med i syfte uppnåEn är att, att en
med öka konkurrenskraftenbättre hushållning hosnaturgruset,

med alternativaföretag arbetar material. Naturgrusskattensom
därför differentieras, drabbabör inte alla naturgrusprodu-utan

lika.center

remitterademed SNV sitt aktionsprogram miljöan-I samband Ettatt
-93 framfördes frånsamhälleMiljö olika håll förslagpassat om
avgift föreslogsdifferentiering den i aktionsprogrammet.somav

Fabriksbetongföreningen och Grus MakadamföreningenochSvenska
differentieringen bordeansåg med utgångspunkt frångörasatt
användning, medan Jehanders utgångspunktenmaterialets ansåg iatt

Eftersomstället syftet med skattenborde transportsättet. är attvara
hushållningen enligt utredningensöka med skattenbörnaturgruset

uppfattning drabba heller har det hus-all användning lika. Inte ur
hållningssynpunkt transportmedel somanvänds.någon betydelse vilket

dyrare alternativa material, destoJu blir i förhållande tillnaturgruset
mindre användning för okvaliñcerade ändamål kan förvänta sig.man

En differentiering kan olika fyndigheter.tänkas mellanäven sorters
Så kan för beskattasskatten fyndighet högre naturvärdemedt.ex. en
hårdare fyndighet sådanamed naturvärde. Någralägreän natur-en
vårdsskäl framförs byggeremellertid inte i direktivet, iställetsom
resurshushållning.

En grund för differentiering tänkas i landetkanarman vara var
brytningen sker. längre skyddssyftetI perspektiv med skattenärett
emellertid lika viktigt i områden med relativt lämpligtgott om
naturgrusmaterial eller där det finns tillgång till alternativaliten
material.

Varje differentiering skatten påverka konkurrenssi-slag skulleav av
olika grusföretagtuationen mellan negativt. I mellan hög-gränszonen
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täkts normala avsättningsom-lågskatteomrâde skulle, inom varjeoch
högskatteområdet klart missgynnas. Omligger iråde, de täkter som

eller delvisolika skattenivâ harflera täkter med sammasamma
sitti lågskatteområdet på grundavsättningsområde skulle täkterna av

olikamellan producenterna i desnedvrida konkurrensenlägre pris
skulle täkterna i lâgskatteomrâdetskatteområdena. I gränszonen t.o.m.

lika för alla.avsättningsområde, inte skatten högöka sittkunna ärom
framfört ställer sighar också till SNV deför branschenFöreträdare att

drabbar alla lika.skatt intenegativa till en som

skattenivâtillFörslag4.3

tvingas lägga ned sin verksamhetmindre täkterundvikaFör attatt
skatten bestämmas till endastutnyttjats fullt börinnan täkten ut nu

5 kr ton.per
eventuell upptrappningmed bestämmabör avvaktaMan att en

effekten föreslagnakan denskattenivån till dess avman seav
skattenivån.

intebilligaste materialet,i regel detväljerKonsumenterna om
lägre produktions-Pâ grundkvalitetskrav kräversärskilda annat. av

fördel jämförtför närvarandenaturgrusproducenternakostnader har en
skattfå styreffekt börFörmed bergkrossproducenterna. att enen

produktionskostnad mellan ochskillnaden iminst naturgrusmotsvara
bergkross.

vilketproduktionskostnadeninte enbartemellertid avgörDet är som
transportkostnadernaväljer. Eftersomkonsument ärmaterial som en

tillhar avståndettill materialkostnaden,förhållandeså höga ipass
område, inomskatt ökar detbetydelse. Entäkten naturgrusstoren

konkurrera.krossprodukterna kanvilket
kan tilloch bergkross uppskattasmellanPrisskillnaden naturgrus

läggas krTill detta skulle kunna 3åtminstonde 7 kr tonton. perper
vilketkonkurrensområdet för bergkross,ytterligare ökaför att

åsyftadeuppnå denFör3 6 km ett atttransport ton.motsvarar av-
skattenivâ påstyrmedelssynpunkt,verkar därför,styreffekten enur

kr rimlig.10 tonper
för deoundvikligen bli kännbartskulleså högt skatteuttagEtt

övervältras på konsumenterna.inte kundekostnadenskattskyldiga, om
några probleminte innebäraföretagen torde detdeFör större att

framför alltmedandenkostnaden eller bära sätt,övervältra annat
förhandlingslägetill följdföretagen, bl.a.de mindre sämreettav

medinte förenatfå problem. Detskulle kunnaköparna, ärgentemot
tvingas tillföretagen slås ochde småhushållninggod utomen

utnyttjats fullttäkternedläggning innan deras ut.
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Rent teoretiskt finns det risk konsumenterna, i områden däratten
det god tillgång tillär alternativa heltmaterial, slutar användaatt

och den har färdigtupplag material därförnaturgruset att storasom
måste sälja med förlust för bli Riskenmed det. kan dock inteatt av
bedömas särskilt och bör kunna undvikas skatten understor attgenom

övergångstid från låg nivå. En sådan upptrappningtrappasen upp en
skattenivån skulle dock kunna leda till spekulationsköp, dvs. attav

konsumenterna uppköp före varje upptrappning.gör stora
Från hushållningssynpunkt bör skattenivån bestämmas så denatt ger
tillräckligt styrande effekt samtidigt fården inte leda till att etten som

antal redan påbörjade täkter måste läggas ned. Enligt utred-stort
ningens bedömning uppnås lämplig avvägning mellan dessa bådaen
intressen skatten inledningsvis bestäms till kr5 ton.om per

Skatter avgifter kanoch ofta få styreffekt den ekono-utöver renten
miska. En naturgrusskatt kan effektiv informationsbärareses som en

ändra prisförhållandena, också riktar uppmärksam-utöver attsom,
heten på kan ledaproblemet. Det till diskussioner, ökad tanke på
alternativa material och kvalitetsval hos såväl täktföre-noggrannare

deras kunder.tagen som
föreslog aktionsprogrammetSNV i Ett miljöanpassat samhälle

Miljö -93 täktavgiften skulle höjas från nuvarande 26 öreatt tonper
till 5 kr 234. Om avgiftena.a. lades den föreslagnaton s.per
nivån skulle samhället visa sina intentioner samtidigt företagdesom

fick konsekvenserna höjningensvårt klara möjlighetattsom av gavs
till avveckling, vilketsuccessiv önskvärt hushållnings-varen ur
synpunkt.

minskadmedNuvarande tendenser naturgrusproduktion och
förklarasövergång bergkrossmaterial kantill med den allmänna

medockså branschenskonjunkturnedgången, ökade krav påmen
ballastmaterialets kvalitet. genomfördes inte,SNV:s förslag men
förefaller i viss till ytterligare omställningutsträckning ha medverkat

produktionsinriktningen. spåras i antaletUtvecklingen kanav nya
täkttillstånd för förgrustäkt respektive Det däremotbergtäkt. är ännu
tidigt utläsa något produktionsstatistiken, skatteförslagetävenatt ur om

någonkänt tid innan går naturligtvis intedet publicerades. Det attvar
skilja förslagets effekter trenden övergångfrån allmännadenut mot
till bergtäkt. Bedömningarna bygger uttalanden vid kontakter med
företag i branschen.

kan förvänta kraftigareMan sig marknadens blir änatt svar om en
skatt på faktiskt förefaller lämpligtinförs. Det avvaktanaturgrus att
reaktionerna på den föreslagna skattenivån och inte redan i samband
med skatten införs reglera upptrappning. Om uppnåratt en man
önskad fördelning mellan och bergkross behöver kanske intenaturgrus
någon sådan upptrappning ske. Om det visar sig den lågadäremot att
skattenivån inte tillräcklig för önskade effekten kanuppnå denär att
det befaras tid hinner förflyta upptrappningen,längre föreatt en om
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be-redanmedNackdelarnafastläggs redaninte attdenna nunu.
docktordeskall skeupptrappningtakti vilkenochnärstämma
följsskatteneffekternadärvidförutsätterUtredningen attöverväga. av

dröjerskattenivån intehöjningarnödvändigabeslutså avatt omupp
för länge.allt
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5 Redovisning och debitering

Flera olika principer för uppbörd naturgrusskatt kan tänkas.av en
Skatten kan dels i förskott, dels i efterhand.tas Den kanut uppbäras

gång året eller delas flerapå redovisningstillfällen. Ovanen om upp
har föreslagits skatten skall debiteras faktisktatt underlag ochett

utgår från detta.resonemanget nu

5.1 Debitering i förskott eller i efterhand

Debitering naturgrusskatt bör ske i efterhand.av

En förskottsvis skatteuppbörd skulle kunna utformas på liknande sätt
den preliminära inkomstskatten, med slutlig korrigering eftersom en

årets slut. Fördelen med sådan fortlöpande skattedebitering ären att
fortare får in skatteintäkterna. Eftersomstaten det knappast möjligtär

med någon grad säkerhet i förskott beräknaatt årets eller periodensav
försäljning risken sådantär uppfattas oskäligtstor att ett system som

de skattskyldiga. Vidare möjligheternaär kontrollera detav att
preliminära underlaget små. En sådan ordning skulle innebära stora
adminstrativa problem och kostnader. Enligt utredningens mening bör
skatteuppbörden därför ske i efterhand.

5.2 Redovisningsperioder

Redovisning naturgrusskatt bör enligtske vad föreskrivs iav som
lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifterom
LPP

.

Den redovisade naturgrusproduktionen för 1993 uppgick till drygt
82 miljoner Utslaget de redovisade täkterna, 4 165 innebärton. st,
detta medelproduktion på knappt 20 000 täkt och år.tonen grus per
Flera naturgrustäkter utmärks emellertid låg produktion; frånav en

70 % täkterna levereras mindre 10 000 täktän ochca tonav grus per
Åår. andra sidan finns det riktigt grusleverantörer; frånett storapar

%3 täkterna levereras 100 000över täkt och år.tonav grus per
Många grusföretag har också flera täkter. Skattebeloppen kan alltså i
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talaravsevärda belopp. Dettatilluppgåfallen kommade enskilda att
âret.gångskall skedebiteringenmot att omen

redovisashuvudregelnpunktskatter enligtskallEnligt LPP per
det kanLPP. Omförsta stycketkap. 3 § attkalendermånad 2 antas

nettobe-överstigaregelmässigt inte kommerårliga skattenden ettatt
denmedgebeskattningsmyndighetenkan20 000 kr attlopp om
heltellerför halvtskattenfår redovisatills vidareskattskyldige
dethelårsredovisning krävstillämpafåbeskattningsâr. För attatt

förordningen12 §000 kröverstiger 10intenettobeloppetårliga
prisregleringsavgifter.ochpunktskatter1984:247 om

Sverigeverksamhet inom omsätteryrkesmässigiDen ensom
skyldig1994:200 MLmervärdesskattelagenenligtgrusmaterial är

För§ ML.och 3 kap. 1§ punkt 1kap. 1mervärdesskatt 1betalaatt
antingendenyrkesmässig krävsskallverksamheten attatt varaanses

1928:370 ellerkommunalskattelagennäringsverksamhet enligtutgör
näringsverksarn-till sådanmedjämförligai formerbedrivs är ensom

verksam-iför omsättningenersättningenrörelse ochhänförlighet att
§ ML.kap. l000 kr 4överstiger 30beskattningsârunderheten ett

bl.a.skall registrerasmervärdesskattskattskyldig förDen är omsom
sammanlagtberäknasbeskattningsåretförbeskattningsunderlagen

ML.och 2 §punkt 1stycket§ förstakr 14 kap. 1200 000överstiga
siganmälaskyldigregistrerad eller ärskattskyldigSådan attärsom

Sådandeklaration.särskildiredovisa skattenregistrering skallför en
månadregel länmasnärvarandeskall fördeklaration varannansom

redovisaskallskattskyldigaAndraoch 8 §§ ML.514 kap.
självdeklarationen.särskildadenåret igångmervärdesskatten omen

dåmervärdesskattepliktenskulle35 krmedelprisVid tonett perom
handlar med är850 Denförsäljningvidinträda ton. grussomav ca

försäljningen. Förmervärdesskatteskyldig för attregelsåledes som
redovisningenskulleskattskyldigaför dehanteringenunderlätta av

mervärdes-redovisningenmedsamordnasnaturgrusskatten kunna av
problem för den ärnågrainnebärakan inteskatten. Detta somantas

âret,200 000 kröverstigandeomsättningdvs. harregistrerad omen-
medelpriset är700försäljning 5vilket tonmotsvarar omcaaven

kanomsättningdennatillinte nårdenFörkr35 ton. uppsomper
tilluppgåskattenivâ 5 krvidemellertid,skatten ton,peren

kanden nivånengângsdebiteringår. En500 kr28närmare per
hög.någotanses

debiteringtill MLanknyta äreffektnegativytterligare attEn attav
medanskattemyndigheter,flerahandhaskontrolleroch enav

skulleskattemyndighetbarainnebäraskulleanslutning till LPP att en
vidaretordefördel. Förvilketinvolveras, statenär stor enen

inkomsternamedföranaturgrusskattenpåLPP atttillämpning av
övervägande LPP:sförskäl talaråret. attfördelas jämnare över

frågadå detnaturligaste ärockså detvilketskall tillämpas, ärsystem
punktskatt.om en
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5.3 Kontroll

Kontrollen bör i regel kunna inskränkas till deklarationsgransk-
ning och skatterevision enligt LPP. Jämförelse mellan deklaration
och de uppgifter årligen länmas till länsstyrelsernasom enligt
27 § NvF bör kunna ske.a

Om det finns anledning till fysisk kontroll i samband med revi-
sion, bör det finnas möjlighet för beskattningsmyndigheten fåatt
biträde länsstyrelsens täkthandläggare.av

Enligt LPP Skattemyndighetenär i Kopparbergs län beskattnings-
myndighet för flertalet punktskatter l kap. 5 § första punkten LPP.
Någon anledning överlåta handläggningenatt naturgrusskatten påav
någon myndighet har inte kommit fram.annan För medatt systemet
punktskatter skall enhetligt bör även naturgrusskatten hänförasvara till

sådan skatt enligt 1 kap. § första1en stycketsom punkt l LPP
administreras Skattemyndigheten i Kopparbergs län.av

Kontrollen de skattskyldigas uppgifter sker enligtav LPP genom
deklarationsgranskning och skatterevision 3 kap. l och 7 §§ LPP.
Skattemyndigheten i Kopparbergs län får uppdra skattemyndig-
heterna i Stockholms, Göteborgs och Bohus Malmöhus länsamt att
fatta beslut skatterevision beträffande punktskatter.om De skattskyldi-

skall sörja för underlag ñmis för bl.a.att kontrollga deklarationenav
2 kap. ll § första stycket LPP. Kan den skattskyldiges uppgifter inte
läggas till grund för tillförlitlig beräkning, eller saknasen uppgifter
från den skattskyldige, får beslut beskattning fattas efter skäligom
grund 4 kap. 13 § LPP.

Granskningen inriktar sig således handlingar olika slag. Deav
flesta naturgrusproducenterna dessutom bokföringsskyldiga,är varför
möjligheterna kontrollera avlämnadeatt deklarationer goda.är

En ytterligare kontrollmöjlighet jämförelseöppnas kan ske medom
de uppgifter enligt 27 § NvF årligen lämnas tillsom länsstyrelserna.a
Dessa uppgifter kontrolleras emellertid inte regelmässigt länsstyrel-av

varför det i vissa fall kan finnasserna, anledning fysiskgöraatt en
kontroll. Vid dessa förrättningar det värdefullt täkthand-vore om
läggaren på länsstyrelsen kunde biträda Skattemyndigheten l kap.
6 § LPP. Täkthandläggaren bör ha tillgång till uppgifter hurom
täkten vid länsstyrelsenssett ut besök och kan i så fall ocksåsenaste
ungefärligen beräkna de skett sedan dess.uttag På grundvalsom av
dessa beräkningar kan jämförelse med deklarationen,göras varvid en
uppenbart felaktig redovisning bör kunna medföra skönsbeskattning.

Täkthandläggarens medverkan vid revisioner bör kunna regleras i
administrativ ordning. Länsstyrelserna har emellertid för närvarande
mycket begränsade medverka vid revisioner.att Sådanaresurser
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omfattning.begränsadiendastförekommaförväntasdockärenden kan en
dåmeningsfulltäkttillstând knappastärbeviljatmedjämförelseEn

uttagits,faktisktvadfrånavvikerdenmåni dendeklarationen, som
denutvisarendasttäkttillstândetochlågtförvisar uttagförmodligen

Täkttillstândettotalt får ut.tasmängdtillåtna naturgrushögsta som
förledningtjänaskönsbeskattningeller enrevisionvid somdockkan

tagitsharmaterial ut.mängdvilkenuppskattning somav



SOU 1995:67

6 Husbehovstäkter

I utredningsuppdraget ingår också bedöma de s.k. husbehovs-att om
täktema skall beskattas eller inte.

6.1 Nuvarande systern

När täktregleringen infördes i NvL anförde departementschefen denatt
borde inriktas på sådana täkter med hänsyn till sin allmännasom,
förekomst och det desätt vanligen utförs på, medför särskildasom
vådor för landskapsbilden prop. 1964:148 74. Täkt tillgodo-s. som

markinnehavarens husbehov borde enligt departementschefenser inte
omfattas tillstândstvång. Med husbehov avsåg han den förbrukningav

krävs för skötseln jordbruks- eller skogsfastighet,som av en men
däremot inte exempelvis cementgjuterisett frångrusuttag egen
fastighet. Om husbehovstäkt skulle komma bedrivas i sådanen att en
omfattning eller sådant sätt känslig landskapsbildett att påverkasen
ofördelaktigt, fick enligt departementschefen bestämmelserna i 19 och
20 §§ NvL tillämpas a.a. 75.s.

Enligt dåvarande 19 § NvL kunde länsstyrelsen förordna att ett
arbetsföretag, i väsentlig mån skulle kunna komma skadasom att
landskapsbilden inom visst område ochett inte omfattadessom av
tillstândstvång enligt 18 § NvL, inte fick utföras tillstånd inomutan
området. Enligt då gällande lydelse 20 § NvL borde samråd skeav
innan arbetsföretag, kundeett komma väsentligt ändraattsom
landskapsbilden och inte omfattades tillstândstvång enligtsom av
varken 18 eller 19 NvL, utfördes. Länsstyrelsen fick vidare före-
lägga den skulle utföra sådant arbetsföretag vidtasom ett deatt
åtgärder oskäligt betungande,utan befannsatt erforderligasom, vara
för begränsa eller motverkaatt skada landskapsbilden.

I 18 § NvL stadgas sålunda tillståndsplikt endast gälleratt täkt för
ändamål markinnehavarensänannat husbehov. Paragrafens ordalydel-

innebär vidare definition vad departementschefenänse avsåg.en Mot
bakgrund härav har Regeringsrätten funnit reglerna husbe-att om
hovstäkt inte endast kan tillämpas fastigheter med jord- och
skogsbruk. I stället får husbehovstäkt kunna ske på varje slaganses av
fastighet och det avgörande det utbrutnaär materialet användsom
inom RÅfastigheten för dess behov och inteeget 1993avyttras
ref. 4.
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husbehovstäkttidigarefrånmaterialinnebärReglerna att enom
säljas ellerbehov,fastighetens t.ex.till än egetanvändasskall annat

sker.utvinningeninnanNvLenligt 18 §tillståndkrävsbort,forslas
hatäktutföroaktsamhet attutanelleruppsåtmedDen avsom

ellerböterStraffettäkt. ärolagaförskall dömastillståndbehövligt
förklarasbrottetutbytetskallVidaremånader.högstfängelse i avsex

utförtsharbrottetOmoskäligt.uppenbartdet inte ärförverkat om
tvåhögstfängelse,skallövrigti grovtuppsåt och ärmed att somanse

NvL.§37år, dömas ut
återfinnshusbehovstäktergällerdirektreglering i lagendaDen som

tillståndstvångomfattasintearbetsföretag,Om§ NvL. avi 20 som
naturmiljön,ändraväsentligtkommakanNvL18 § attenligt bl.a.

Möjlig-länsstyrelsen.medsamråd skeutförsföretagetinnanskall -- föranmälandäravdelellerlandetinomföreskrivafinnshet attatt
arbetsföretag,slagsärskildafrågaiskallalltid görassamråd avom

kräverarbetsföretagsådanaBeträffandehusbehovstäkt. somt.ex.
åtgärderdevidtaföretagarenförelägga attlänsstyrelsenfårsamråd

naturmiljön. Ompåskadamotverkaellerbegränsaförbehövs attsom
frånnödvändigtdetochtillräckliga ärinteåtgärder ärsådana

företaget.förbjudalänsstyrelsenfårnaturvârdssynpunkt,
markanvändningpågåendemedförNvL20 §enligt attförbudOm
fastighetsägarenfastighet ärdelberördinomförsvårasavsevärt enav

NvL§26enligtfastighetentillsärskild rättinnehavareoch av
liderdeskadadenförersättning genomtillberättigade statenav

begränsningbetydandedettainnebärpraktiken avförbudet. I en
husbehovstäkt.möjligheterna vägraatt

överväganden6.2

husbehovstäkterna.omfattaintevidaretillsbörNaturgrusskatten
anmäla dettaskyldigbörhusbehovstäkt attdriverDen varasom

NvF bör§27enligtuppgiftsskyldighetenochlänsstyrelsen atill
husbehovstäkter.omfatta ävenutökas att

betydandehakanDenliten.intebehöverhusbehovstäktEn vara
värdefullaområden ärspolieramindreellerochomfattning sommer

liten.täkten ärskekanövrigt ävenförvilketnaturvärden,för om
täkterna prövaskommersielladeintehusbehovstäkternaEftersom som

husbe-kanmiljöskyddslagen,ellernaturvårds-sig enenligt vare
Urnaturrniljö.ochlandskapiingreppavsevärdaorsakahovstäkt

dåliginnebärahusbehovstäkternakansynvinkel ensamhällets
medhushållning naturresurser.

allmän-tillupphov ärtäkternaturvärdenförproblemDe gersom
för täktergällerreglerolikaotillfredsställandedärför attDetgiltiga. är
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kan orsaka jämförbara skador. Det kan svårtsom motiveraatt ettvara
avslag på ansökan till kommersiell täkt inom känsligten ett naturom-
råde, det samtidigt fritt framär husbehovstäkter.öppnaom att
Miljöskyddskommittén föreslog därför i sitt huvudbetänkande detatt
bör möjligt föreskriva tillståndspliktatt för husbehovstäkter.vara
Avsikten enligt Miljöskyddskommittén dock inte tillstånd skallvar att
krävas för alla husbehovstäkter SOU 1993:27 del 1 497 f.. Konse-s.
kvenserna prövningsplikt blir, skriver Miljöskyddskommittén,av en

den markägare fåratt avslag på sin ansökan tillstånd förlorarsom om
tillrätten ersättning a.a. 694. Förslaget har inte föranlettännus.

något förslag från regeringen. Ett upppdrag har till Miljö-nytt getts
balksutredningen M 1993:04, har redovisa sitt arbete tillattsom

1996.sommaren
Från de hushållningssynpunkter utredningen har beakta ärattsom

det oväsentligt för vilket ändamål täkten sker. Med hänsyn till
ändamålet med skatten borde täkt föräven markinnehavarens eget
behov beskattas. Ett undantag från beskattning för husbehovstäkter
skulle kunna medföra snedvriden konkurrens. Det finns skogsbolagen

årligen avsevärda mängder förtar ut vägbyggen.som naturgrus Det
bolag inte material från husbehovstäkttar skulle dåsom en egen
onekligen försämrat konkurrensläge.ett

Det egendomsskydd tillförsäkras de enskilda regerings-som genom
formen 2 kap. 18 § innebär inte något hinder beskattningmot av
husbehovstäkter. hellerInte strider sådan skatt skatteförrnåge-moten
principen vilken bl.a. innebär och skall beskattasatt medvar en-
hänsyn till sin individuella förmåga eftersom alternativet till göraatt-

täkt köpa material frånuttag är någonatt Man kanur en egen annan.
dock med säkerhet sigvänta stark opinion skatten mot en som
drabbar icke-kommersiell användning egendom. Det finns inteav egen
heller någon sådan punktskatt för förhållandetnärvarande, kan imen
väsentliga hänseenden liknas vid förmögenhetsskatten och den statliga
fastighetsskatten. Några principiella hinder beskatta ävenmot att
husbehovstäkter finns således inte. Dock bör regeringens hantering av
Milj betänkande och Milj arbete
avvaktas.

En skatt inte träffar husbehovstäkterna kan möjligheternaöppnasom
till marknad. Eftersomsvart husbehovstäkterna inte ien änannat
undantagsfall jfr 20 § NvL regleradeär saknas det kännedom iom
vilken omfattning sådana förekommer och i vilken utsträckning de

Ävenutnyttjas. skattskyldighet inte föreslås för den enbartom nu som
för behov bedriver naturgrustäkt,eget det lämpligt iatt natur-vore
vårdslagen införa regler anmälningsplikt till länsstyrelsen. Vidareom
bör uppgiftsskyldigheten enligt 27 § NvF omfattaäven uttaga ur
husbehovstäkt. Dessa åtgärder skulle dels medföra möjligheterstörre

upptäcka den faktisktatt utnyttjar sin täktsinarent täktersom
kommersiellt och således skattskyldig,är dels bättre underlagettge
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husbehovstäk-beskatta ävenbehovetbedömaframtiden attiför avatt
kontrollbättretillbidrauppgiftsskyldighetenskulleSamtidigt enterna.

förbrukningen naturgrus.avav
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7 Effekter

7.1 Miljö ekonomioch

Om skattenivån tillräckligt högt, såsätts inte längre äratt naturgruset
ekonomiskt fördelaktigt alternativ, kommer konsumenternasett

användning alternativa material öka. Detta så mycketattav mer som
bergkross för många användningsområden för bärlager ocht.ex.-
slitlager vid vägbyggen i vissa betongtyper kvalitetsmässigt ärsamt -
överlägset En grusskatt på lämplig nivå kan också tänkasnaturgrus.
stimulera ytterligare forskning alternativa material.om

En skatt på nybrutet bör dessutom öka intresset för äter-naturgrus
material och överskottsmaterial. Det kan gälla betong frånvunnet

rivningar och ombyggnader, material från skrotstenstippar och
material vid vägbyggen eller fyllnadsmaterial.använts Dettasom som
material kan dock kräva viss bearbetning innan det kan återanvändas.
Krossning betong innebär i princip energiåtgâng motsvarandeav en
den för krossning berg, medan återvinning andra materialslagav av
inte behöver innebära energiâtgångstörre utvinning ochän eventuell
krossning En ökad återvinning innebär minskat behovnaturgrus.av

för avfallsdeponier och skulle ytterligare stimulerasutrymmeav av en
avfallsskatt.

Som tidigare innebär brytning berg, jämförtnämnts medav
energiförbrukning.högre Detta eftersom materialet förstnaturgrus, en

måste borras och loss ochsprängas sedan och i olikakrossas sorteras
anläggningar. SIND gjorde i sin 1980utredning SIND 1980:1 129s.
ff. relativt detaljerad genomgång energianvändningen inomen av
jord- och stenindustrin exklusive kalk- och cementindustrin. Enligt
SIND:s beräkningar uppgick energiförbrukningen där till %4ca av
hela industrins energiförbrukning %och knappt 2 landets totalaav
energiförbrukning. Det har inte varit möjligt inom för dennaatt ramen
utredning motsvarande detaljerad genomgång förgöra studeraatten
effekterna energiförbrukningen den önskade övergången tillav
bergkross. Bl.a. officiell energi- och industristatistik inteär tillräckligt
detaljerad. Av allt döma skiljer sig inte dagens relationer från 1980att
års kan vissa bedömningar utifrånän SIND:sgöraattmera man
uppgifter. Den energiintensiva bergkrossproduktionen har ökatmera
jämfört med 1980, och troligen har också viss, generell ökningen av
förädlingsgraden på såväl krossat berg lett till ökadnaturgrussom
energiförbrukning. Samtidigt har anläggningarnas storlek genomsnitt-
ligt ökat och den tekniska utvecklingen, här i andra branscher,som
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be-SIND:sEnligtenergiutnyttjande.effektivaregåtthar ettmot
förädlingochför brytningenergigångerförbrukasräkningar tre mera

visar under-tidigareSomför nämntsbergkrossat än naturgrus.av
1,8 gånger1,6branschenfrånutredningenhandsuppgifter till -

uppgiftlägstabergtäkter. Denenergi iförbrukning somstörre av
fördelning1993 årsfrånutgångspunktMed1,3 gånger.lämnats var

iskulle%60där utgörsballastproduktionen, naturgrus,avav
berg,krossatproduktionhela dennadvs.extremfallet, ersattes avom

industrins% helai 6kommaenergiförbrukningbranschens avupp ca
energiförbrukning.totala% landets2och drygtenergiförbrukning av

förönskvärd,för sig intei och ärenergiförbrukning,ökadEn som
mervärdesskatt.ochenergiskatti formskatteintäktersig ökademed av

lastbilstrañkenförändring denvilkenberäknavill tungaOm avman
egentligenbehöverleda till,skullepåskatt naturgrus manensom

grustäktertillförhållandeilägebergfyndigheters etc.information om
för konsumen-fördelaktigarebergkrossblirMed skatt naturgrusen

skullekm,kr50 1transportpriser, öredagensMed enperterna. -
avståndlängrelO kmlängstbergtäktermedförapå 5 krskatt att

diskussionsvis utgårattraktiva. Ombliridagfrån konsumenten än man
bergmaterialtillgår överanvänderi dagallafrån naturgrusatt som

fråntill ochkm längreblir 20dessasamtligaoch transporteratt
ballastprodukterförtransportsträckantotalaskulle dentäkten som
Ökningenkm.miljoner40något motsvararmedöka överkunnamest

svenskregistrerademedtransportarbetettotala% detungefär 2 av
uppgickstatistikCentralbyrånsStatistiskaenligtvilketlastbilar,tunga

ökningenverkliga transport-1993. Denmiljoner km065till 2 av
användningallintedelsmindre eftersom naturgrusdockblirarbetet av

kommerellerliggerbergtäktermånga attdelsupphöra,kommer att
dagensfleraförbrukningsområdena ändeligga avnärmare stora

skatt kommerredan attockså faktorerfinns utanDetgrustäkter. som
deochområdeni mångagrusbristentill längreleda transporter, t.ex.

antal faktorerverkarSamtidigtfall.vissai ettkvalitetskravenökade
vägbyggen,planeringallt bättreDit hörför kortare avtransporter.

mobila krossarbättreutveckling samtochanvändningökad avav
kanrivningsmaterialochschaktmassoranvändningökadeden somav

prishögrebli följden naturgrus.av
till krossatövergångökadsåledesvisarKonsekvensanalysen att en

vissaoch ienergiförbrukningenökningtillledertroligenberg aven
konsekvenser ärSådananågot längretillockså transporter.fall

ökadedebl.a.grundmiljösynpunktfrånolyckligagivetsvis av
Det ärorganiskaflyktiga änmen.ochkvävekoldioxid,utsläppen av
ökadevarandra. Deskall vägasmiljöproblemolika motflerahär som

små,förhållandevisfår bedömasdockföroreningsutsläppen, varasom
betydelsemedändligförbrukningen storställs naturresursmot av en

miljöproblemvärderingViddricksvattenförsörjningen.bl.aför av
Medanbetydelse.tillmätasirreversibilitetfrågan stormåste om



sou 1995:57 Effekter 57

energiförbrukning och utsläpp föroreningar efter hand kan kommaav
minska ytterligare i omfattning bl.a. tekniskatt utveckling, kangenom
naturgrusförekomst inte möjligenersättas fonnele-änen annat som

i landskapet. Slutsatsen måste alltså bli fortsattment övergångatt en
till bergkrossmaterial angelägenär och bör påskyndas.

Den föreslagna nivån skatten har, tidigare valtsnärrmts,som
bl.a. för undvika alltför häftiga svängningar i efterfrågan.att En
omfattande nedläggning pågående naturgrustäkter innan materialetav

Ävenutvunnits skulle dålig hushållning. skatten,vara avsett,om som
påskyndar övergång kan således räkna med omställningenatten man
från till bergkross kommer ske successivt, efternaturgrus handatt

behovet täkter uppstår. I de flesta fall bör resultatet blisom av nya att
pågående naturgrustäkter fortsätter, räcker längre de skulle haänmen
gjort skatt.utan

Effekten skatten blir inte densamma för alla producenter. I de fåav
områden där det råder relativ brist på alternativa material t.ex.som
lämpligt berg, kommer effekten bli relativt liten. I områden medatt
god tillgång till alternativa material, däremot, kan de producenter som
har möjlighet till det, ändra produktionsinriktningväntas eller
komplettera sin grusproduktion med bergkross. Detta gäller särskilt de
lite producenterna.större För de mindre producenternas del kan
skatten komma innebära lönsamheten försämras. Ettatt antalatt
mindre täkter kan den relativt låga skattenivån komma läggastrots att
ned denna anledning.av

Riskerna för täkt utförs erforderliga tillstånd Ökaratt utan om en
naturgrusskatt införs. Miljöskyddskommittén SOU 1993:27 del 2

177 179 och 189 f. har föreslagit olaga täkt skall kunnaatts. s.-
medföra högre straff i dag. Om förslagetän genomförs kan det
förväntas ha mothållande effekt då risken för upptäckt förefalleren

Olika branschföretag kan hållastor. förväntas påögonenvara
varandra.

Skatten innebär förändringaräven i konsumentledet. Som direkten
följd skatten kommer fördyras, vilket minskarnaturgrus attav
marginalerna för de konsumenter kan övervältra kostnadenintesom
på någon Fördyringen leder sannolikt till allt fler väljerattannan.
krossmaterial i stället för naturgrus.

Då krossmaterial används i stället för vid betongtillverk-naturgrus
ning kan, åtgångennämnts, öka med 10 20 % ochcementsom av -
därmed höja tillverkningskostnaderna för betongen. Hur ökningenstor
blir beror på vilka kvaliteter används och hur olika fraktionsstor-som
lekar proportioneras. För cementindustrin torde således omsättningen
öka vid övergång till bergkrossmaterial. Vid användning berg-en av
krossmaterial i stället för ökar också energiförbrukningennaturgrus
vid betongtillverkningen något, till följd bl.a. längre blandnings-av
tider. Den fördyring betongen förorsakas ökad cementin-av som av
blandning uteslutande väljer krossat berg ballast blirom man som
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ochcementmängd% ökad10viduppskattningar,utredningensenligt
ellerkubikmeterkr20knappt600 krcementpris ton, perett per

Översatt förproduktionskostnadernatillbetong.8 krdrygt entonper
därkällare,medtrevåningshusräknatlägenhetnormalstor ett

dvs.betong,samtliga ytterväggar ärochtakbjälklag,grund, av
blirkvadratmeter80lägenhetsytabetongåtgång,maximal samt aven

nyckelfärdigförproduktionskostnadentotalakr. Den650det enca
dvs.kvadratmeter,000 kr12tilllägenhet kan runtgrovt peranges

5 krskattEnkvadratmeter. naturgrusma-för 80 ton000 kr960 per
i betongen, göraanvänderuteslutande naturgrusterial skulle, om man

väljertilllederskattenOmdyrare.320 kr attlägenhet mancasamma
ocksåoch dåbeskattatpristillbergkrossballast naturgrussomsamma

ökningalltså fåskullecementåtgångökadfår pro-avenmanen
exemplet.ilägenhetenkr för000under 1duktionskostnaden strax

tillmed hänsynsvåradock göraslagdetta ärPrisjämförelser attav
Detballastmaterial.pris påochtransportsträckorvariationenbl.a.
inteballastbergmed krossatbetonghävdaskan att somt.o.m.

rimligtdockförefallerDet att,naturgrusbetong.dyrareblibehöver än
såvältilltillgångmedområdenför naturgrusgenomsnitt somettsom

användningenutgå fråntransportavstånd,rimliga attinombergkrossat
naturgrusbetong.dyrarenågot änställer sigbergkrossbetongav

Konkurrensaspekter7.2

alladrabbarutfommingen,föreslagnamed dengrusskattEn som
likamedbrukförtäkterkommersiella ettegetleveranserallt uttag ur

någraSverige. Ihelaieffekterintefårbelopp ton, sammastort per
blirmaterialalternativalämpligatilltillgångmindremedområden
dettransportkostnaderna görhöga attdeeftersomlägrestyreffekten

alternati-långvägaföri ställetanvändabilligareändå blir naturgrusatt
material.va

förändrarolika sättskattentalakanPå detta sätt attomman
SkåneiproducentEnnaturgrusproducenter.olikaförförutsättningarna

Bergsla-iproducentmedintenormaltemellertid t.ex.konkurrerar en
Settomöjligt.dettransportkostnaderna görgrundpåjust attavgen,

inomkonkurrensneutralskattenföreslagnaperspektiv denärdettaur
sintillbestämmasentydigtdock intekanRegionenregion.varje

på detberoendefrämstfall,fall tillfrånvarieraromfattning utan
kvalitet.materialetsutbrutna

jämförtbergtäkterförinvesteringskostnadernabetydligt högreDe
försvårarebergkrosstillÖvergångenallmäntgrustäktermed gör rent

konkurrenssynpunkt.frånnegativtvilket kanföretag,mindre vara
väljs.styrmedelvilketdockgällerDetta oavsett som
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reella konkurrenseffektDen enda uppstår på grund skattensom av
drabbar exportföretagen i jämförelse andra länder.med Ur natur-
grushushållningssynpunkt måste eftersträvans-emellertid detta vara en
värd effekt.

Statsfmansiella7.3 effekter

Förbrukningen ballast har genomsnittligt legat på 88 miljoner tonav
under perioden 1984 till 1993. början periodenI utgjorde naturgrusav

% produktionen. för82 För närvarande drygtnaturgrusca av svarar
%60 % och berg för 30 ballastproduktionen. Naturgrusskattenca av

syftar dock till minska andel.naturgrusetsatt
Med utgångspunkt i den tidigare genomsnittliga förbrukningen och

med antagande andelen sjunker till 30 % kan denatt naturgrus ca
framtida förbrukningen uppskattas till 26,4 miljonernaturgrus tonav
årligen. Detta skulle, med skattesats på 5 kr skattein-ton,en per ge en

kr. Beloppettäkt på 132 miljoner emellertid kostnadermotsvaras av
varförför de köper skatteintäkterna minskar till följdnaturgrus,som

minskat skatteunderlag. Den varaktiga budgetförstärkningen kanav
65därför lång sikt uppskattas till miljoner kr.

administrationför7.4 Kostnader och kontroll

beskattningen kan, den läggsKostnaden för ochseparatom som en ny
miljonertill 3,5 krpunktskatt, beräknas år.ca per
antagandetgrundar sigBeräkningen antalet skattskyldiga äratt

årliga000. Den kostnaden bevakning beskattningsornrådet1 förca av
kan schablonmässigt beräknas 000 kr. Grundhantering-uppgå till 100

inklusive skrivbordsgranskning, beräknas sysselsättakanen, en
handläggare och grundhanteringen kanbiträde. Kostnaden förett

tilldärvid beräknas 600 000 år. skrivbordsgranskning,kr Utöverper
utförs vid det särskilda i Ludvika, skall revisionskattekontoretsom

kontrolloch fysisk täkterna Revisioner utförs fyra olikaske.av av
skattemyndigheter i landet skall, då sakkunnig frånoch kontrollen
länsstyrelse används, länsförvaltningar. Eftersomsamordnas med 24

uppgifterdet saknas hur de skattskyldiga fördelar sig iom om-
sättningsintervaller, fördelning 10 % de skattskyldi-såantas atten av

för 70 % skatten och Ungefär 100 de störstatvärtga svarar av om. av
företagen bör i genomsnitt kontrolleras revision tredje årvartgenom
och de 200 därpå företagen år. övriga företagenfemte Destörsta vart

för upprätthålla kontrollens effekt, ibör, preventiva kontrollerasatt
genomsnitt tionde år. För den förstnänmda kategorin kanvart en
revision beräknas dagar i för övriga beräknasanspråk och deta sex
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utföras årligen,då revisionerskulle 145Sammantagetfyra dagar. ca
Därtill kommerrevisorers arbete.och halvfyravilket motsvarar en

kanKostnaden för revisionerrevisionsstöd.förbiträdespersonaltvâ
direktasammanlagdkr, vilket100 000till 2beräknas summager en

för kontor, datorerKringkostnadernakr.800 0002kostnader om
kost-% de direktatill 25schablonmässigt beräknaskan avm.m.

000 kr.700naderna eller
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8 EU—aspekter

Det förslag till lag naturgrusskatt läggs fram står inte iom som
konflikt med EG-rätten.

För underlätta den fria rörligheten haratt inom EU införtman gemen-
bestämmelser för de inkomstsynpunkt viktigaste punktskat-samma ur

nämligen skatt på alkohol, tobak ochterna, mineraloljor. För övriga
punktskatter gäller de kan behållas eller införas under förutsättningatt

beskattningen kan hanteras forrnaliteteratt i samband medutan gräns-
passeringar inom EU.

Några EG-rättsliga hinder den föreslagna skatten påmot naturgrus
föreligger således inte. Inte heller i övrigt kräver naturgrusskatten
några åtgärder med anledning vårt medlemskap.av
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9 Följdändringar

Om förslaget genomförs bör följdändringar genomföras i lagen
1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter, skattebrotts-om
lagen 1971 :69 och lagen 1971:1072 förmânsberättigade skatte-om
fordringar m.m.
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10 Täktavgift

Redan föreslog1979 naturvårdskommittén täktavgift skulleatt en
införas SOU 1979: 14 Naturvård täktverksamhet.och Bakgrunden var

länsstyrelserna vid bedömning ansökan täkttillstånd oftaatt av en om
hade dåligt beslutsunderlag. Kommittén föreslog därförett ett program
för inventering grusförekomster. Inventeringarna skulle omfattaav
förekomsternas storlek och läge, aktuell förbrukning, bedömning av
förbrukning framtideni bevarandeanspråk ställs frånsamt som
naturvårds-, kultunninnes- och vattenförsörjningssynpunkt. För att
täcka kostnaderna för inventeringarna, också kostnaderna förmen
myndigheternas handläggning frågor täkttillstånd och täkttill-av om

föreslogs täktavgift a.a. 70 och 100. dröjdeDetsyn, en s. s.
emellertid ända till 1984 innan sådan avgift infördes.en

10.1 Nuvarande system

i förordningenTäktavgiften regleras 1984:381 täktavgift. Denom
täkttillstånd enligtinnehavare 18 § NvL eller enligtärsom av

skall enligtvattenlagen 1983:291, l § förordningen betala avgiften
skalltill Avgiften täcka kostnader för prövning ochstaten. statens

täktverksamheten.tillsyn av
täkttillstând meddelasAvgiften betalas och uppgår förnär närvaran-

de till 4 tillståndsgivet material vid täkt kalksten föröre tonper av
cementtillverkning eller bruk, för jordbruksändamålindustrielltannat
eller för kalkning till 26 tillstånds-mark och och öre tonvattenav per

material vidgivet täktverksamhet 4 §.annan
Om täktverksamhet tillståndstidensavslutas före utgång skallen

enligt del3 § den täktavgiften erlagts för återståendeharav som
tillståndstid betalas tillbaka.

Täktavgiften får enligt det5 § har praktiskaomprövas möttom
hinder under tillståndstiden så volym materialutvinnaatt stor som
tillståndet och avvikelsen Avgiftenväsentlig. får enligtäravser

§ ned också i fall7 det fimis särskilda skäl. Beslutsättas annat om om
täktavgift meddelas länsstyrelsen eller, det fråga avgiftärav om om
för täkttillstånd enligt vattenlagen, vattendomstolen 6 §.av

Inom branschen råder motståndallmänt betala täktav-ett mot att
giften i förskott. denFör enskilde företagaren kan det innebära att
ganska belopp binds täktavgiften måste säkerhetFörutomstora upp.
ställas efterbehandling.för täktens
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täktavgifternamöjligheterna delainnebärlänsstyrelsernaFör att upp
ochdå skall beräknaseftersomarbetsbelastningökad räntaen

ocksåskallbetalningstillfälle. Räntavid varjeskickaspåminnelser ut
täktengrundi efterhand,då avgiften justerasberäknas attt.ex. av

material.mycket ofyndigtinnehållit
ilänsstyrelsernastorlek upplevsavgiftensDiskussioner taom

för hantering-arbetsinsatsernaoproportionerligt delanspråk stor aven
täktfrågor.en av

Utredningsuppdraget10.2

nuvarandeundersöka deomfattarUtredningsuppdraget att om
gjordadå beräknas påochi efterhanddebiterastäktavgifterna bör

liknandenågotkvantiteter ellerförsåldatäkten, samt omuttag ur
nuvarande.denmyndighetskötas ändebiteringen bör annanav

revisorerRiksdagensfrånRapport10.3

Makadamföre-ochfrån Grus-efter förslagharrevisorerRiksdagens
omfattar täktav-Granskningentäktverksamheten.granskatningen

täktertillsynroll vidkommunernasanvändning,och derasgifterna av
gransk-Täktverksamheten, Ensinkonkurrensfrâgor. I rapportsamt
tillsyn,prövning ochförstatliga insatserfinansiering ochning av

ochtäktavgifternaavseendeuttalade revisorerna199495 :4rapport
täktavgiften,frånföljande. Intäkternabl.a.användningderas som

uppgårskatt,avgift och intekonstruktionnuvarandesin ärenligt enen
till degårmiljoner kr15miljoner kr,40till 35199394 varav ca-

Revisorernatäcka.från börjanavgiftenändamål avsetts attsom
långafalli vissahandläggningstiderna äruppmärksammade även att

Branscheneftersatt.och tillsynentillståndsgivningen ärvid att anser
området. Eftersomforskningbehovfimsdet stortettatt av

irevisorernaändamål uttalardessaförbetalas inavgiftsmedel
länsstyrel-tillskäl förstärkafinns godadet attatt resursernarapporten

områdettillsyn inomprövning ochförtäktenheter samtsernas
och forskning.inventeringarkivering,

remissinstansernavarvidremissbehandlats,harRapporten genom-
länsstyrel-vidförstärktaförslagetpositiva tillvaritgående resurserom

tillockså positivaremissinstansernaflestaDetäktenheter. varsernas
detNärökadeskallområdetforskningentanken att resurser.ges

resursför-remissinstansansåghandläggningstidernagäller att enen
genomloppstiderna,halveringmedföraskulle kunnastärkning aven

förkortningpåpekaderemissinstansmedan att avenannanen
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handläggningstiderna förutsätter remisstiderna hos kommunernaatt
förkortas.

Riksdagens revisorer har i skrivelse den juni7 1995 tillen
regeringen överlämnat sina överväganden och förslag med anledning

granskningen. Revisorerna uttalar därvid följande. Det ñmsav ett
starkt stöd för avgiftsmedlen skall användas föratt de ändamål som
finns angivna i täktavgiftsförordningen. Granskningen visar att
avgiften har kommit fungera skatt. Tillsynenatt och hand-som en
läggningstiderna för tillstånd behöver åtgärdas. Flera remissinstanser
klagar på långsam handläggning och bristande tillsyn. Arkivering,
inventeringar och forskning inom området också eftersatt.är Reviso-

framhåller förhållandena har ändratsatt sedan täktavgiftenrerna
infördes och detta motiverar ställningstagandeatt till fråganett nytt
hur samhällets insatser på området skall finansieras. Enligt revisorer-

mening bör förslag läggas fram hur de statliga insatserna förnas om
prövning och tillsyn täktverksamheten kan finansieras.av

Utredningens uppdrag omfattar två centrala frågor, dels avgiftenom
skall uppbäras i förskott eller i efterhand, dels vilken myndighet som
skall sköta administreringen avgiften. Enligt utredningens meningav
beror emellertid dessa frågor på hur finanseringen samhälletsav
insatser på området utformas i framtiden och föranleder överväganden
avseende andra frågor gäller täktavgiften. Mot bakgrundsom av
Riksdagens revisorers förslag utredningen översynenattanser av
täktavgiften bör igöras sammanhang, varför utredningenett avstår
från lämna några förslag avseende täktavgiftenatt och endast redovisar
överväganden kommit fram under utredningen.som

överväganden10.4

10.4.1 Debitering i förskott eller i efterhand

För närvarande betalas täktavgiften principi engångsbeloppettsom
erläggs i förväg. Om täkten visar i betydandesig omfattningsom

innehålla ofyndigt material skall länsstyrelsen betala tillbaka delar av
avgiften. Länsstyrelsen måste då dels besök i täkten sökagenom
bedöma omfattningen det ofyndiga materialet, dels förhandla medav
företaget skäligt återbetalningsbelopp, vilketi skall ingå förräntaom

Återbetalningviss tid, kan också komma i fråga täktenm.m. om av
något skäl avslutas innan allt material utvunnits. Det merarbete som
återbetalning avgiften orsakar undviks vid debitering i efterhand.av

Motprestationerna börjar i anspråk vid tillståndsgivningen,tas senast
vilket talar för avgiften i fortsättningenäven skallatt uppbäras i
förväg. Vidare torde intresset snabbt få in avgiften talaatt motav en
betalning hela beloppet i efterskott. En förskottsdebitering innebärav
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intäktersamlade ärmedjämförelseIräntefördelar för statensstaten.
vidfasthållaårligen. Attlitenmycketemellertidtäktavgiften posten

iinskall flytamedlenförendastdebiteringssystemnuvarande att
motiverat.förefaller intemöjligt,såstatskassan snart som

harinteeventuelltföretagarentalari efterskottdebiteringFör atten
infåtthan harinnanavgiftenvill, betalahelleroch inteförmåga att,

detuppfattaavgiftsskyldiga kanmed. Dedenbetala somattpengar
långsåkanskeavgiften,helabetalabehövabetungande avseratt som
lågasammanhangetibakgrund dengång. Mottio år,tid avensom

täktföretagetableraderedansökstillståndde flestaochavgiften att av
medproblemnågra störreinnebärainteallmänheti entorde det

onekligenförskottsdebiteringinnebärSamtidigtförskott.idebitering
förnackdeltillförsvåras,kanföretagheltetableringatt nyaav

till demed hänsynbergtäktersärskiltgällerDettakonkurrensen. som,
lång-ochförhållandevismåste storainitialkostnaderna,höga vara

kanAvgiftsbeloppenavgifter.högavidkännasfirdärförochsiktiga,
etableringsbeslut,ifaktoravgörande ettför sig inte utgöraochi en

marknaden.påsigvilldeninändåmåste tavägas somavmen
skulle kunnaefterhand attidebitering varaEtt argument mot

mellanskillnadersvart. Störrematerialsäljafrestasföretagarna att
börtäktentagitsharvolymoch denavgiftsdeklaration ursom

företagarenHävdar atttillsyn.vidupptäckas enkunnaemellertid
kunnamaterialdettabörofyndigt,varitmaterialet hardelstörre av

skattenövrigt naturgrus,förkanfarhågorSammavisas avseupp.
tillsyn.skärptbehovetpåpekatocksåharutredningenoch av

i för-skall skedebiteringenbedömningenavgörande förDet av om
skallavgiftenunderlagvilketdockbörefterskotteller somvara

tillståndsgivetmängdenberäknasskallavgiftenpå. Omberäknas
till dessdebiteringenmedavvaktaanledningenminskarmaterial att

ifortsättningen görasidåbör ävenDebiteringenavslutats.täkten
förskott.

försâldaellergjordagrundasskall uttagdäremotavgiftenOm
Omefterskott.iskerdebiteringenenklaredetkvantiteter är om
tvâimåste den görasförskottiskulle skefalli sådanadebiteringen

svårighetermedalltid förenatslutlig. Det ärochpreliminärsteg, enen
underlevererasanvändsmängdvilkenuppskattaförvägi somgrusatt

dåskulleavgiftsdebiteringenAdministrationentidsperiod.viss aven
debiteringkostnader, änocharbete, störrebetydligtinnebära enmer

kommeravgifternaställasdockbör attefterskott. Detta motienbart
stadium.tidigaretillin ettstaten
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10.4.2 Avgiftsunderlag

Som framgår skall täktavgiften vissatäcka kostnader. Enligtovan
Riksdagens revisorers s. 4 utgick SNV, på regeringensrapport som
uppdrag utformningenutredde täktavgiften, från avgiften skulleattav
täcka kostnader för förstärkt prövning och tillsyn, utredningar,
allmänna råd, utbildning och information, forskning, hushållnings-
planering och massdatabanker, grusarkiv, inventeringar admini-samt
stration avgiftssystemet.av

närvarandeFör beräknas avgiften grund mängden tillstånds-av
givet material och utgår med 4 respektive 26 öreton. Budgetåret

beräknades199394 intäkterna från täktavgiften drygt 35 miljonerge
kr medan kostnaderna beräknades uppgå till endast 15 miljoner kr. De
budgeterade kostnaderna omfattar emellertid inte allt det avgiftensom
ursprungligen avsedd täcka; bl.a. har de förstärk-avseddaattvar
ningama hos länsstyrelserna inte kommit till stånd. Vidare har hittills,

penningvärdeförsämringen, endast 25 miljoner kr anslagits tilltrots ca
inventeringar, drygt hälftendvs. den ursprungligen beräknadeav
kostnaden 40 miljoner kr. Anslag till forskning har såvitt känt inteär
lämnats.

avgift till frånEn betalas, skillnad skatt, i princip ersättningen som
för direkt motprestation. Man därvid eftersträvar den iatten som
högre motprestationengrad utnyttjar skall betala högre avgift änen
den utnyttjar motprestationen mindre.som

Det dock svårt harär avgöra de aktuellastörstatt nyttavem som av
motprestationema; de eller de mindre företagen.större Inventeringama
utnyttjas inte bara länsstyrelserna vid tillstândsgivningen ävenutanav

finnaexploatörerna för lämpliga ställen sin täktverk-att utövaattav
emellertid inte alla isamhet. Detta gäller grad. För de mindresamma

företagarna utnyttjar dengrusfyndighet marken saknarsom en egna
inventeringarna betydelse för täktens förläggning. För andra mindre
företag betyder inventeringarna katergoriDenna dockärmest.
marginell från produktionssynpunkt. företagenDe harstörre egna

markinventeringar undersökningar,göra och utnyttjarattresurser men
inventeringarna inledningsvis och kompletterar med under-egna
sökningar vid behov.

På grund bristande har länsstyrelserna ofta inteav resurser
möjlighet regelbundna tillsynsbesök i täkterna. praktikengöra Iatt
innebär detta besök huvudsakligen då särskilda skäl föranledergörsatt
det, då klagomål har framförts, produktionsrapporternadåt.ex. ser
egendomliga eller företagen träffat på ofyndigtut attuppger man
material, eller då täkten har efterbehandlats. Oavsett storleken
täkten och den tid den beräknas pågå föranleder varje täkttillståndsom
alltid minst två besök i täkten. Företag tidigare har visat sig följasom
tillståndsvillkoren väl får färre besök sådana där har haftän man
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ellerfaktiskatäktensintesåledesbestämsTillsynenproblem. av
storlek.tillståndsgivna

tillståndsgivnatäktenstillståndsprövninglänsstyrelsens ärFör
belägenhet,omfång ochtäktverksamhetensplaneradedvs. denstorlek,

vid detmedan detkrävs,insatsför hurbetydelse storstor somav
verkligentäktverksamhetenutfalletbetydelse hurtillfället saknar av

påkravställaintensiv tordeoch störreblitäktblir. En storavsessom
Till-intensiv.såoch intebli mindretäktprövningen än avsessomen

befintlig bak-ochtäktansökangrundasmåstestândsprövningen
slut, kanperioden ärinte närpåverkasochgrundskunskap att manav
planeratsverksamhetomfattandeintensiva ochdenkonstatera somatt

således täktenshartillståndsprövningenFörstånd.kommit tillinte
betydelse.ingenfaktiska storlekframtida

despeglarmått bästdetinte hellerstorlekfaktiska ärTäktens som
Också andratäkt.till visssighänförmyndighetskostnader ensom

materi-utformning,ochbelägenhettäktensin,spelarfaktorer t.ex.
Täktverksam-tillståndsvillkoren.följaoch företagarens sättalslag att

praktiskenkel ochrelativtändåkanomfattninghetens som enanses
det inteEftersommyndighetskostnaderna.speglaungefärligtväg att
speglarmängdtillståndsgivenvarkenhävdasgenerellt kan att

viceellermängdförsåldbättremotprestationerna änutnyttjandet av
detförstadetberäknaslika välavgiftenkan senaresomversa,

underlaget.
iEmellertid talar,i förskott.debiterasavgiftvanligtDet är att en

Branschenriktning. äreffekter ipsykologiskahär fallet,det annanen
påberäknasfortsättningenitäktavgiftentill ävennegativstarkt att

synnerhetförskott, iidebiterasmaterial ochtillståndsgivetmängden
miljöanpassatEttaktionsprogrammetockså beskattas. Inaturgrusom

utgångspunkt imedtäktavgiften,föreslogs-93samhälleMiljö att
235.efterhand a.a.idebiterasskullematerial,mängden sålt s.

i fråganyttrade sigbranscheninomremissinstanserSamtliga de som
Underásoch ABMakadamföreningenochGrusJehanders, var

skulleadministrationenförenklaFörförslaget.positiva till att
deantingengrundvalkunnadåavgiftsberäkningen göras av

tillårligen lämnasNvF§stöd 27medproduktionsuppgifter av asom
deklaratio-naturgrusproducenterna,gällerdå deteller,länsstyrelserna

olikaförvarierarredovisningsperiodernaEftersomgrusskatt.förner
avgiftenoch dåomsättningenhur ärberoendeskattskyldiga, stor

dettordematerialför änbetalas naturgrus,skall uräven annat
pågrundadesavgiftenföredrasynpunktadministrativ att omvara

grusskattedeklarationerna.föri ställetproduktionsuppgifterna
materiallevereratmängdenskall grundasavgiftsberäkningenOm

sådanVidefterhand.ske iskalldebiteringenförmyckettalar enatt
uppståkan närlikviditetsproblemeventuellaundanröjsdebitering som

förväg.idebitering görs



SOU 1995:57 Täktavgifi 71

En betalning i efterhand innebär emellertid minskade intäkter för
i form uteblivenstaten ränta förskottsbetalda avgifter,av vilket

innebär avgiften måste höjasatt för vidmakthållaatt totalasamma
intäkt. Valet avgiftsnivå bestäms hurav materialuttagetav av ur
täkterna fördelas tidenöver räntenivån. Omsamt utgårav t.ex.man
från fördelas jämtatt uttaget över 10 år och räntan 10 %är mästeatt
avgiften höjas till 42 öreton.

Ett alternativ behållaär den nuvarandeatt beräkningsgrunden men
dela avgiften på det antal år tillståndetupp Detta medförsom avser.
emellertid också ränteförluster med eventuell höjning avgiftenen av

logisk följd. Ytterligare alternativsom iett är större utsträckningatt
utnyttja den nuvarande möjligheten till uppdelning avgiften på tvâav
eller flera betalningstillfällen. Föreskrifter hur skallränta debiterasom
i detta fall finns redan och alternativet innebär minst ingrepp i den
nuvarande lagstiftningen. Slutligen skulle avgiften kunna konstrueras
efter modell för närvarande finns i bl.a. miljöskyddslagen,samma som
dvs. debiteringen delas tillsyns- och prövningsavgift.upp Omen en
handläggningen dessa frågor i framtiden kommer skötasav olikaatt av
myndigheter skulle sådantett underlätta fördelningsystem en av
intäkterna.

10.4.3 Myndighet

Det har framförts länsstyrelsernas täkthandläggarpersonalatt bör
användas för arbetsuppgifter inom sitt huvudsakliga kompetensomräde,
dvs. reglering och bevakning täktverksarnheten inom förav ramen
NrL, NvL och miljöskyddslagens regler. Handläggarna bör avlastas
göromâl bättre hanteras personal med särskild kompetenssom förav
avgifts- och skatteadministration.

Enligt uppgifter utredningen har inhämtat sköts avgifts-som
debiteringen vid flera länsstyrelser personal täkthand-änav annan
läggare. Det merarbete orsakas återbetalningsärenden varierarsom av
mycket mellan länsstyrelserna, och sådana ärenden upplevs inte alltid

några problem. Däremot länsstyrelserdessasom de fåruppger att
lägga ned mycket arbete då förnyade tillstånd söks för gammal täkten
och diskussioner då kanatt uppkomma inte vill betala förattom man
material redan tidigare har betalt för. Ett skälsom man skiljaatt
mellan avgifts- och skatteuttag kan därför för de verksammaattvara
i branschen markera skillnaden mellan täktavgiften och naturgrusskat-

eftersom de har olikaten, syften.
Om debiteringen täktavgiften för såväl andraav naturgrus som

täkter överflyttades till den myndighet föreslås sköta naturgrus-som
skatten borde administrativ vinst. Om naturgrusproduktio-man en

emellertid minskar, till den SNV önskadenen Lex andelen 30 %,av
kommer del intäkternastörre från täktavgiften kommaen frånav att
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skattenproduktionsomläggning somproduktion. Ju störreannan
dentordemindredestoned,läggsgrustäkterflerochorsakar som

andelnaturgrusproduktionensbli. Omvinstenadministrativaeventuella
fortfarandeemellertid% kommer en30exempelvistillsjunker

Dettagruståktsföretag.beståskattskyldigade attdelbetydande avav
mindre änbetydligtallmänhet ärinaturgrustäkternaeftersom

efter-finnaskommerfortsättningen attidetoch ävenbergtäkterna
ändamål.särskildaförpåfrågan naturgrus

täktavgiftenföransvarigärdensäkerthellerinte att somDet är
Täktavgiftennaturgrusskatten.föransvarigden ärockså är som
föreslåsexploatörenmedan varatillståndshavarenbetalas avnu
lösasdockkanDetta genomnaturgrusskatten.förskattskyldig

täktavgiftsförordningen.iändringar
uppbära ävenskattemyndighetlåtahinderabsolut attmotNågot

socialav-iavgifterskattersåvälingårT.ex.inte.finns somavgiften
Ettskattemyndigheterna.skötsheltuppbördenvilkaförgifterna, av

fastighetsskatten,nuvarandetill denföregångarenexempel ärannat
skattemyn-hanteradesockså denhyreshusavgiften, avnämligen som

underlagändrateventuelltifrågasättasdock ettkanDetdigheterna. om
ändamål,bestämdavissatillgodoseavseddavgift, attärför somen

myndighet.tillförsdebiteringen över annanmedföra enskall att
debiterasfortsättningeniavgiften ävenmedfördelarfinns attDet

skulleTeoretisktmotprestationerna.förstårmyndighetden somav
detillproportionstår iavgiftenkontrollbättre attdå få avenman

intedocksighänförKostnadernatäcka.skalldenkostnader som
myndig-centralatäcker ävenAvgiftenlänsstyrelserna.tillenbart

behandlati sinhar rapportrevisorerRiksdagensochhetskostnader
täktavgiften.frågairollkommandeeventuella omkommunernas
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Kommittédirektiv

199l:;133Beskattning naturgrusav

Beslut vid regeringssammanträde den l december 1994

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift utreda möjligheternaatt att
införa skatten naturgrus.

Bakgrund

Våra tillgångar bildades huvudsakligennaturgrus iav samband med
inlandsisens avsmältning och är icke förnyelsebar Meden naturresurs.

förstås härnaturgrus olika fraktioner isälvsmaterial. Naturgrus ingårav
huvudbeståndsdel i betong. Detsom används föräven andra ändamål

bl.a. till gjutning och vattenrening tilläven utfyllnader. Enmen
betydande del används fornaturgruset närvarande tillav vägbyggen.
Isålvsavlagringar rullstensåsar, deltan osv. har betydelse exempel-stor
vis härbårgera våraatt viktigastegenom grundvattenmagasin och för
framställning dricksvatten filtrering. Deav oftautgör högintres-genom

naturvårdsobjektsanta och bildar estetiskt viktiga komponenter i
landskapsbilden.

Undersökningar utförts Statens Naturvårdsverk ochsom Sverigesav
geologiska undersökning visar det råder brist påatt påstor naturgrus
många håll i landet, särskilt i syd- och mellansverige. I vissa kommuner
kan slutnaturgruset tio år.vara om

Tåktverksamhet kräver tillstånd inte täkten avseddår användasom att
fir markinnehavarens husbehov. För närvarande tåktavgifttas utenenligt förordningen 1984:381 täktavgift. Detom är engångsavgiften

beräknas på densom mängd material får täktentassom enligtut urtillståndet. Avgiften, försom naturgrus uppgår till 26 öre skallton,perbetalas då tillstånd lämnas får delas på någramen betalningstillfållenupp
under tillståndets giltighetstid. Beslut avgiften meddelas länsstyrel-om aveller, det frågaärsen avgiftom vid tillståndom enligtnytt vattenlagen
1983:291 till täkt i vattenområde, vattendomstolen.av
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Uppdraget

hushållningbättremedföråtgärdervidta ennödvändigt somattDet är
handforstaiÅtgärderna till naturgrusetsyftaskall attmed naturgmset.

material.med annatgår ersättaintedär det attområdeninomanvänds
hushållning attsådan genomåstadkommaförFörutsättningarna enatt

tillkallasutredaresärskildEnutredas.skallskattinföra naturgrusen
ändamål.dettaför

skattinföra naturgrusmöjligheterna attundersöka enskallUtredaren
lutformas.skallteknisktskattsådanpå hurförslagoch enpresentera

hus-s.k.debedömaävenligger att omuppdragetdelenden av
beskattas.skallbehovstäktema

förbehövs attskattennivåvilken somundersökasskallVidare
eftersträvas.hushållningseffekteruppnå de som

ochadministrations-vilkauppskattaocksåingår attuppdragetI
ekonomiskavilkaskattenmed samtförknippadekontrollkostnader ärsom
berörs.branscherför defåkan somskatteneffekterandraoch som

ställetitäktavgiftemanuvarandedeundersökaocksåUtredaren bör om
täkten,gjorda uttagberäknas urdåochefterhandidebiterasbör
skötasbördebiteringenliknandenågot samteller omkvantitetertörsålda

nuvarande.demyndighet änannanav ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerarbetetFör
1988:43,dir.EG-aspekterbeaktandeangåendeutredaresärskilda av

1992:50 attsamtdir. omkonsekvenserregionalpolitiskaredovisning av
1994:23.dir.åtagandenoffentligapröva

uppdragetRedovisning av

1995.juniden 30arbetesittresultatetredovisa senastskallUtredaren av

Finansdepartementet
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Utdrag aktuella författningarur

l Naturvårdslag 1964:822

18 § Täkt sand, lera, jord, ellersten, andra jordarter förtorvav grus,
ändamål markinnehavarensän husbehovannat får ske utan

länsstyrelsens tillstånd. Vad dock täkt i vattenområdesagtsnu avser
vartill tillstånd lämnats enligt vattenlagen 1983:291 eller fordras
enligt lagen 1966:314 kontinentalsockeln eller täkt vartillom torvav
bearbetningskoncession har meddelats enligt lagen 1985:620 om
vissa torvfyndigheter.

Länsstyrelsen får förelägga den söker täkttillstånd vidatt,som
ansökningenäventyr avvisas, lägga fram utredningatt belysersom

behovet täkten täktplan erforderligsamt omfattning.av en av
Tillståndet skall förenas med de villkor behövs för begränsaattsom
eller företagetsmotverka menliga inverkan på naturmiljön. Täkttill-
stånd får beviljas endast sökanden ställt säkerhet för de villkorom

skall gälla för tillståndet. Visar sig säkerheten otillräcklig, fårsom
länsstyrelsen föreskriva tillståndet skall gälla endastatt ytterligareom
säkerhet ställs. Om särskilda skäl föreligger, får länsstyrelsen befria
sökanden från kravet säkerhet. Staten, kommuner och landstings-
kommuner behöver inte ställa säkerhet.

Om fullgörandet föreskriven åtgärd ankommer änav annan
markens innehavare, innehavarenär skyldig tåla åtgärden vidtages.att

Täkttillstånd skall den fullgjortvägras inte sina skyldighetersom
enligt tidigare tillstånd, inte särskilda omständigheter föranlederom
annat.

Har tio år förflutit från det täkttillstånd har vunnit laga kraft, får
länsstyrelsen upphäva tillståndet helt eller delvis eller förena tillståndet
med ändrade villkor. Visar det sig föreskrivna villkor inte i denatt
utsträckning behövs begränsar eller motverkar företagets menligasom
inverkan naturmiljön, får länsstyrelsen före utgången denav
angivna tiden förena tillståndet med de ytterligare villkor behövs.som

19 § Område, inom vilket särskilda åtgärder behövs för skyddaatt
eller vårda naturmiljön med hänsyn till den begränsademen som
omfattningen åtgärderna eller andra omständigheter inte lämpligenav
bör tillavsättas kan länsstyrelsen förklarasnaturreservat, av som

Ärnaturvårdsområde. åtgärd bör vidtagas så ingripande attsom
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delberördförsvåras inommarkanvändning avsevärt enavpågående
tilldockdel avsättas naturreser-skall dennaområdet,inomfastighet

vat.
förgrundenangivasskallnaturvårdsområdebildandebeslutI avom

fastighetnyttjandetiinskränkningarde somföreskrivasoch avbeslutet
ellerförbudsåsommed beslutet motändamåletförbehövas att trygga

ochplanteringschaktning,upplag,byggnad,frågaiföreskrifter om
utföresmarkhanstålaförskyldighet attägaren attavverkning samt

Föreskrift kanåtgärd.liknandeellerplanteringröjning, annan
§tillstånd. 8länsstyrelsensåtgärdvissvidtagaförbud utaninnefatta att

frågaitillämpningmotsvarande§§12 omoch 10 ägastycketandra -
naturvårdsområde.

18,enligttillståndstvångomfattasarbetsföretag,§ Kan20 avsom
innanskall,naturmiljön,ändraväsentligtkomma19eller att18 c

ellerRegeringenlänsstyrelsen.medskesamrådutföres,företaget
landetinomföreskrivakan attbestämmerregeringenmyndighet som

frågaiskallalltid görassamrådför omanmälandäravdeleller
arbetsföretag.särskilda slag av

länsstyrelsenfårstycketförstaisägsarbetsföretagBeträffande som
begränsaförbehövsåtgärder attdevidtaföretagarenförelägga somatt

inteåtgärder ärsådanaOmnaturmiljön.skadamotverkaeller
fårnaturvårdssynpunkt,frånnödvändigtdetoch ärtillräckliga

företaget.förbjudalänsstyrelsen
till-vilkatillföretaginteomfattarparagrafi dennaBestämmelserna

miljöskyddslageneller1983:291vattenlagenenligtlämnatsstånd har
1969:387.

20 §enligtförbudeller9 §eller8enligtföreskrifterMedför26 §
avsevärtmarkanvändningpågåendestycketandra§ att21eller
anspråk,imarkellerfastighet tasdel attberördinomförsvåras enav

fastighetentillsärskild rättinnehavareochfastighetsägaren avär
lider.härigenomskada dedenförersättningtillberättigade statenav

beslutatsstyckettredje§43enligtförordnandeefterföreskrifternaHar
betalasställetiersättningenskall avmyndighet,kommunalenav

lo,björn,efterjakttill varg,begränsning rättenEnkommunen. av
tillmedför inte rätt5 §enligtföreskrivsellerälg örnjärv, som

ersättning.
andra§21eller8 §ellerenligt 5beslutellerföreskriftInnebär

ersättningutgårtillstånd,åtgärdvissvidta utanförbudstycket att
villkor.särskildamedförenatsellertillstånd vägratsendast om

därtillståndoch§ vägrasenligt 11 sommeddelatsförbudHar
stycket.förstagälleravses,
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2 N aturvårdsförordning 1976:484

27 § Den täktverksamhetutövar för vilken tillstånd krävsa enligtsom
18 § naturvårdslagen 1964:822 skall årligen till länsstyrelsen lämna
uppgifter produktionen sand, ochom sten, morän enligtav torvgrus,
föreskrifter meddelas naturvårdsverk. Sammastatenssom av upp-
giftsskyldighet åligger den driver stenkrossrörelse intesom en som
ligger i anslutning till täkt.en

Länsstyrelsen får medge undantag från skyldigheten enligt första
stycket uppgifterna saknar betydelse för planeringen naturvår-om av
den inom länet.

3 Väglag 1971:948

38 § Behöver väghållare till drift väg sand ellertaga sten,av grus,
jord på mark tillhör än och kan detta skestatensom annan utan
avsevärd olägenhet, kan länsstyrelsen framställning väghåll-av
ningsmyndigheten föreskriva till sådanrätt täkt skallatt upplåtas.
Länsstyrelsen meddelar därvid de föreskrifter behövs för rättenssom
utövande.

4 Lag 1939:608 enskilda vägarom

13 § Där med stöd stadgandena i detta kapitel vid förrättning ellerav
dom väghållningsskyldighet ålagts fastighet för skyldig-genom samt

hetens fullgörande sand, jordtarvas, elleratt å visststengrus, tages
eller vissa ställen å fastighet eller å visst område därav invidattannan
vägen växande träd eller buskar borthuggas eller kvistas eller
snöskärm uppsättes, skall i sådanträtt avseende upplåtas för den förra
fastigheten, där detta skulle lända den andra till märkligt ochmen;
må, där det kan ske orsaka dylikt finnes påkallatutan att tillsamtmen
vinnande ökad trafiksäkerhet vid begagnande,vägens rättav som nyss

i fråga röjningsagts ellerträd buskar upplåtas för fastighet,om av
i den i detta kapitel stadgade ordning berättigats nyttjasom vägen.att

För upplåtelse, i första stycket så ock för intrång,som annatavses,
därav föranledes, skall ersättning igäldas penningar. Ersättningsom

för rätt väghållningsänmenatt skall bestämmastaga utgå påatt en
gång inom viss tid, högst år, efter det rättigheten fastställdes;ett dock
må, där fråga,rätt, icke förbehållesär uteslutande den ellervarom nu
de fastigheter, för vilka upplåtelsen sker, bestämmas, ersättningenatt
skall gäldas sålunda, vid varje särskilt tillfälle, dåatt rättigheten
begagnas, betalning erlägges efter visst pris för den då mäng-tagna
den.
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vidså ockparagrafi dennaupplåtelse rått,Vid avses,somav
besväras,däravfastighet,tillses,skallbegagnande atträttighetens som

trädellerprydnadsvärdeTräd störrenödigt är.änbetungas avmer
synnerligamindremedfällas,måträdgårdeller iåbuskaroch tomt

ellerträdkvistaellerborthuggaupplåten rättInnandärtill attskäl äro.
minståtgärden,underrättelsegångvarjeförskallbuskar begagnas, om
inne-ellerfastighets ägarevederbörandemeddelasförut,veckaen

havare.

täktavgift1984:381Förordning5 om

täktverksam-sådantillsynochprövningförkostnader§ av1 Statens
naturvårdslagen18 §enligttillstånddet krävsvilkenförhet,

vattenlagenenligtlämnasställetitillståndvartilleller1964:822
avgifter.täckasskall1983:291, genom

tillståndvilkaförtäkterellertorvtäktergäller intestycketFörsta
enligtellerkontinentalsockeln1966:314lagenenligtlänmas om
vissainomstentäktochsand,till1966:319 rättlagen grus-om

vattenområden.allmänna
innehavareden ärtill avbetalasskallAvgifterna staten somav

täkten.tilltillståndet

skall1984juli1denföremeddelatshartillståndvartilltäkt2 § För en
kronor570engångsbelopp motsvararmedtäktavgiftbetalas ett somen

deneftergällertillståndetår,tiodock högsthelt år,varjeför som
1984.juli1

avgiftenbeslutasfårÅterstår tillståndstiden attfyra årän avmer
betalningstillfällen.tvåpåfördelasskall

denskallutgångtillståndstidensföretäktverksamhetAvslutas3 § en
till-återståendeförerlagtshar§enligt 2täktavgiftendel somav

medÅterstående ochfrånräknastillståndstidtillbaka.betalasstândstid
skett.hartäktenslutbesiktningårdetefterkalenderåret av

medbetalastäktavgift ettskallmeddelastäkttilltillstånd4 § När en
belopp motsvararsom

förkalkstenvid täktmaterialtillståndsgivet avfyra öre tonper
jordbruksändamålförbruk,industrielltellercementtillverkning annat

ochmarkkalkning vatten,föreller av
täktverk-vidmaterialtillståndsgivet annantjugosex öre2. tonper

samhet.
fleraellertvåavgiftenfördelningmeddelasfårBeslut avom

betalningstillfällen.
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5 § Täktavgift enligt 4 § får det har praktiskaomprövas, möttom
hinder under tillståndstiden utvinna så volym materialatt stor som
tillståndet och avvikelsen väsentlig.äravser

6 § Beslut täktavgift meddelas länsstyrelsen eller, det ärom av om
fråga avgift vid tillstånd enligt vattenlagen 1983:291 till täktnyttom
i vattenområde, vattendomstolen.av

7 § Täktavgiften får bestämmas till lägre belopp detänett som anges
i 2 § första stycket eller första4 § stycket, det finns särskilda skäl.om

Har täktavgift fördelats på två eller flera betalningstillfällen, skallen
enligt vad föreskrivsränta i fråga utlåningsräntastatenssom om

betalas på de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgivits.

8 § Länsstyrelsens och vattendomstolens beslut täktavgifter fårom
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Länsstyrelsens avgiftsbeslut enligt denna förordning får verkställas

enligt utsökningsbalken.

9 § Föreskrifter för verkställigheten denna förordning meddelasav av
naturvårdsverk.statens

6 Lag 1984:151 punktskatter ochom

prisregleringsavgifter

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 Denna lag gäller för skatter och avgifter enligttas utsom
lagen 1928:376 skatt lotterivinster, lagen 1941:251om om

särskild varuskatt, lagen 1957:262 allmän energiskatt, lagenom
1961:372 bensinskatt, lagen 1961:394 tobaksskatt, lagenom om
1972:266 skatt och reklam, lagen 1972:820om annonser om

p,skatt på spel, lagen 1973:37 avgift vissa dryckesförpack-om
ningar, lagen 1973: 1216 särskild skatt för oljeprodukter och kol,om
bilskrotningslagen 1975:343, lagen 1977:306 dryckesskatt,om
lagen 1978:69 försäljningsskatt motorfordon, lagenom
1978:144 skatt vissa lagen 1982:691 skatt påom resor, om
vissa kassettband, lagen 1982:1200 skatt på videobandspelare,om

1 Lydelse den julil 1995.per
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10531983:kraft, lagenelektriskvissskatt1982: 1201lagen om
1983:1104lagenvärdepapper,vissaomsättningpåskatt omavom

1984:351kärnkraftverk, lagenkraft frånelektriskförsärskild skatt
dryckesför-vissaskatt1984:355lagentotalisatorskatt, omom

lagenpå aktier,stämpelskatt1984:405lagenpackningar, om
skatt1984:410gödselmedel, lagenpåskatt1984:409 omom

inrikespåmiljöskatt1988:1567bekämpningsmedel, lagen om
1990:587lagenkoldioxidskatt,1990:582flygtrafik, lagen omom

avkastningsskatt1990:6616 lagenstycket§ förstasvavelskatt, 2 om
premiebetal-vissaskatt1990:662lagenpensionsmedel,på om

lagenoljeprodukter,vissalagerskatt1990:1087ningar, lagen om
grupplivförsäkring,förpremieskattsärskild1990:1427 m.,m.om

påskatt1991:1483lagenlotteriskatt,1991:1482lagen omom
bensin,på visslagerskatt14791992:lagenvinstsparande omm.,m.

vissaanvändningochdieseloljeskatt1992:1438lagen avom
dieselolja, lagenpålagerskatt1992:1439lagenoljeprodukter, om

lagenalkoholskatt,15641994:lagentobaksskatt,15631994: omom
energi,påskatt1994:1776 om

område, lagenjordbruketsprisreglering1967:340lagen om
1990:615lagenomrâde,fisketsprisreglering1974:226 omom
1990:616lagenjordbruksproduktervissaavgifter omm.,m.

jordbruksproduktervissaavgifter1990:615lageninförande omav
jordbruksprodukter,vissalageravgift på1994:1704lagen omm.,m.

dryckesförpackningaråtervinning1982:349 avlagen avom
aluminium.

författningiellerstycketi förstaförfattningi somHar angessom
bestämmelselämnatsförfattningsådanstödmed somutfärdats av

1995:620.bestämmelsen. Lagdock dengällerdenna lagfrånavviker

beskattningskall beslutainstansi förstamyndighet5 § Den omsom
beskattningsmyndighet ärlagdennaenligt

Skattemyn-stycketförstai 1 §författningarnagällerdetnär
län,Kopparbergsidigheten

fisketsprisreglering1974:226gäller lagendet2. när om
i §1författningarövrigagällerdetFiskeriverket närområde, samt

dåfallför demed undantagjordbruksverk,första stycket statens
beskattnings-tillförordnatslänKopparbergsiSkattemyndigheten

jordbruks-vissaavgifter1990:615lagenenligtmyndighet om
produkter m.m.

beskattnings-försakkunniganlitafårBeskattningsmyndigheten6 §
tillsakkunnige har rättsakkunskap. Densärskildkräverfrågor som

beskattnings-bestämsmed beloppstatsmedelersättning avsomav
myndigheten.
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2 kap. Redovisning skattav

3 § För skatt enligt författningarna i 1 kap. första1 § stycket 1 är
kalendermánad redovisningsperiod. Särskilda bestämmelser gäller i
fråga skatt enligt lagen 1972:266 skatt påom ochom annonser
reklam, lagen 1972:820 skatt spel, lagen 1982:691 skattom om

vissa kassettband, lagen 1983:1053 skatt omsättningom av
vissa värdepapper, lagen 1990:662 skatt på vissa premiebetal-om
ningar och lagen 1990:661 avkastningsskatt på pensionsinedel.om

För avgifter enligt författningarna i kap.1 1 § första stycket 2 är
kalendermånad redovisningsperiod Jordbruksverket eller Fiskeri-om
verket inte föreskriver något annat.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får försom
sådana skattskyldiga kan beräknas redovisa skatt med låga beloppsom
medge redovisningsperioden tills vidareatt skall halvt ellerett ettvara
helt beskattningsår. Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriver-
ket får meddela föreskrifter redovisningsperiod för fall då denom
skattskyldige har försatts i konkurs.

11 § De deklarationsskyldiga skall i skälig omfattning genom
räkenskaper, anteckningar eller på lämpligt sörja försättannat att
underlag finns för fullgörande deklarationsskyldigheten och förav
kontroll deklarationen. Handlingar skall bevarasav som nu avses
under sju år efter utgången det kalenderår under vilket beskatt-av
ningsáret har gått till ända.

I skatteförfattning eller bestämmelse utfärdats med stöd däravsom
föreskrivs i särskilda fall hur de deklarationsskyldiga skall föra sina
räkenskaper och bevara sina handlingar.

3 kap. Skattekontroll

1 § När deklaration har kommit in till beskattningsmyndighetenen
skall den granskas så möjligt.snart som

7 § Beskattningsmyndigheten får besluta skatterevision för attom
kontrollera deklarations- och uppgiftsskyldighetenatt fullgjorts riktigt
och fullständigt.

Skatterevision får ske föräven kontrollera den ansöktatt att som om
återbetalning eller kompensation för skatt lämnat riktiga ochav
fullständiga uppgifter i sin ansökan.

Skatterevision får hosgöras den eller kanär antassom vara
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 1976: 125 eller skyldig att
föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen 1979: 1141 och hos

juridisk dödsbo.änannan person
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Beskattningsbeslut4 kap.

förgrundtillläggasuppgifter inteskattskyldigesden§ Kan en13
fårskattskyldige,från denuppgiftereller saknasberäkningtillförlitlig

grund.skäligefterfattasbeskattningsbeslutet

ochpunktskatter1984:247Förordning7 om

prisregleringsavgifter

redovisningsperiodensbeslutarBeskattningsmyndigheten§12 om
punktskat-1984:151lagentredje stycket3 §2 kap.längd enligt om

regel-kanskattskyldigprisregleringsavgifter. En antasoch somter
00010högstnettobeloppmedskattredovisakomma ettmässigt omatt
tillsmedgesfårkalenderårmotsvarande attperiodför ettkronor en
detdetbeskattningsâr. Kanhelt attför antasskattenredovisavidare

000 kronor10överstigaregelmässigt kommernettobeloppet attårliga
skallvidaretillsredovisningenmedgesfårkronor20 000inte attmen

beskattningsâr.för halvtske
halvtellerhelttillinte bestämmasskallRedovisningsperioden

det.talarskälsärskildabeskattningsår motom
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[62]Skåne.Ett renat






