
Finansieringslösningar för
Göteborgs- och Denms-

Överenskommelserna
SM]

1995:82

slutbetänkande Vägtullsutredningenav





22.

WN
m Statens offentliga utredningar
WW 1995:82

EM Kommunikationsdepartementet

Finansieringslösningar
för Göteborgs- och
Dennisöverenskommelserna

slutbetänkande Vägtullsutredningenav
Stockholm 1995



SOU och Dsremissutsändningarkundtjänst. Förfrån Fritzes svararköpasSOU och Ds kan av
förvaltningskontor.RegeringskanslietsuppdragPublikationer,OffentligaFritzes, av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm10647

50 2108-20Fax:
9008-690 90Telefon:

1993.Statsrádsberedningen,Varför.Hur ochremiss.Svara
remiss.skallförarbetet denunderlättarliten broschyrEn svarasomsom-

beställashos:kanBroschyren
förvaltningskontorRegeringskansliets

informationsenhetenArkiv- och
Stockholm103 33

09 8608-790Fax:
24 8108-405Telefon:

REGERINGSKANSLIETS
91-38-20014-7ISBNOFFSETCENTRAL
0375-250XISSN1995Stockholm



SOU 1995:82 3

statsrådetTill och chefen för
kommunikationsdepartementet

Genom beslut den 10 1994 bemyndigade regeringenmars
dåvarande chefen för Kommunikationsdepartementet tillkallaatt

särskild utredare med uppdrag överväganden ochgöraatten
lämna förslag kring införande vägtullar. Generaldirektörenav
Ingemar Skogö förordnades särskild utredare från och medsom
den 2 maj Till1994. sekreterare förordnades från och med den 2
maj 1994 avdelningsdirektören Birger Sjöberg och från och med
den maj6 kammarrättsassessom Magnus Elfström. Tillnumera
biträdande sekreterare förordnades från och med den 6 maj 1994
sekreteraren Tiiu aani.J

Till biträda utredningsmannen förordnades frånexperter att
och med den maj2 1994 nuvarande t.f. departementsrådet Bengt
Arwidsson, Miljödepartementet, projektledaren Michael Cewers,
Vägverket, departementssekreteraren Peter Fäldt,
Kommunikationsdepartementet, kanslirådet Martinnumera
Holmgren, Justitiedepartementet, ñnansdirektören Johansson,Bo
Vägverket, departementssekreteraren Ulf Lundin,
Kommunikationsdepartementet, regionplanedirektören Bo
Malmsten, Stockholms läns Landsting, planerings-numera
direktören Håkan Rydbo, Göteborgregionens kommunalförbund,
hovrättsassessorn Brita Saxton, Kommunikationsdepartementet,
civilingenjör Sundberg,Jonas Vägverket och kanslirådetnumera
Marianne Svanberg, Finansdepartementet.
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Vägtullsutrcdningen och påbörjadeUtredningen antog namnet
avlämnadesnovember 1994sitt arbete försommaren 1994. l

Stockholmsregionen SOU 1994:142.Vägtullar idelbetänkandet
Stockholmsregionenvägtullar ibehandladeDelbetänkandet samt

förslag tillpresenteradesfrågeställningar; bl.a.generellavissa ett
vägtullar.vissalagstiftning, Lag om

utredningenfebruaribeslöt den 16 1995Regeringen att ge
alternativ tillbl.a. utformauppgifttilläggsdirektiv med att

regeringenbeslötmaj 1995i Göteborg. 19vägtullar Den att ge
uppgifttilläggsdirektiv medytterligare övervägautredningen att

stärkaförtillfälligtinföramöjligheten system attatt ett
tagitsvägtullssystemettill dessi Dennispaketetfinansieringen att

idrift.
denbeslut 4överlämnades hardelbetänkandetSedan genom

den 1995:entledigats fr.o.m. 6följandeapril 1995 experter mars
MichaelprojektledarenArwidsson,departementsrådett.f. Bengt

dagSvanberg. SammaMariannekanslirådetochCewers
Linnakivi,Tinadepartementssekreterarenförordnades

Gunilla Näsman,hovrättsassessornMiljödepartementet,
Lundholm,avdelningsdirektören LarsFinansdepartementet,

VägverketWilfing,projektledaren JarlochRiksskatteverket som
utredningen.tillexperter

framtagitVägverket Västutredningen haruppdragPå av
bl.a.utvärderingen harutvärderats. 1vägtullsaltemativ som

Scandiaplan VBBAS,MannerstrâleKjessler AB,Transek AB,
värdefullbidragit medoch VäginvestSamhällsbyggnad AB

tilluppdragit VBBhar dessutomUtredningeninformation.
utfalletocheffekternastuderaSamhällsbyggnad AB att av
ochi Göteborgs-fordonsskatterochdrivmedels-regionala
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Stockholmsregionema.
Utredningen har haft fortlöpande kontakter med

Göteborgsregionens kommunalförbunds ledningsgrupp för trafik
och företrädare för bakom Dennisöverenskommelsen.parterna
Utredningen har haft kontakt med Riksskatteverket och Svenska
Petroleum Institutet uppvaktats Bilister i Väst.samt av
Utredningen har besökt Norge och erhållit information från ett
flertal med erfarenhet Bomringen i Oslo.organ av

Direktiven och tilläggsdirektiven har bilagts betänkandet.
Mitt uppdrag slutfört och jag får härmed avlämnaär

slutbetänkandet SOU Finansieringslösningar1995:82 för
Göteborgs- och Dennisöverenskommelsema.

Stockholm i augusti 1995

SkogöIngemar

Birger Sjöberg

Magnus Elfström
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SAMMANFATTNING

Inledning

Utredningens har haft till uppgift lämna förslag till införandeatt av
vägtullar i Stockholms- och Göteborgsregionerna inom förramen
Storstadsöverenskommelserna. utredningens delbetänkande Vägtullar iI
Stockholmsregionen lämnades förslag till vägtullssystem i Stockholm.
Vidare behandlades bl.a. vissa övergripande frågor förknippade med
vägtullar: teknik, integritetsaspekter, vägtullens statsrättsliga natur,
möjligheten differentiera vägtullstariffema vägtullens behandlingatt samt
i inkomst- och mervärdesskattehänseende. förslag till lagstiftningEtt
presenterades; vissa vägtullar. tilläggsdirektiv harLag Genomom
utredningens tilluppdrag utökats dels undersöka möjlighetenatt att
använda andra lokalt eller regionalt avgränsade ñnansieringsformer för
vägprojekten i Göteborgsregionen, möjligheten införadels undersöka att

kompletterande regionalt eller avgränsadlokalt finansieringtemporären
i Stockholm i avvaktan på vägtullssystemet i drift.att tas

Alternativa och kompletterande finansieringsformer

Utredningen har tolkat intentionerna bakom Göteborgs- och
Dennisöverenskommelsema på så finansieringslösningama förstaisätt att
hand direkt eller indirekt skall belasta dem har möjlighet attsom- -
utnyttja de vägobjekten. ñnansieringsaltemativDe kan betraktasnya som

realistiska begränsas därmed till regional höjning fordonsskattensom en av
och regional höjning skatten drivmedel.påen av

Utredningen identifierar och diskuterar de problem förknippadeärsom
med regional drivmedelsskatt: Förenlighetenl med EG-rätten. Ad-2en
ministrations-, uppbörds- och kontrollproblem. Gränshandels-3
problematiken och snedvridningen konkurrensen. Möjligheten attav
komma tillrätta med problemområdena behandlas. konstaterasDet att en

differentieringregional drivmedelsskatten torde kunna införas utanav
hinder EG-rätten, det krävs Sverige ansöker undantagatt attav men om
från tillämpliga EG-direktiv. regionala pålaganDen måste vidare omfatta
samtliga drivmedel, bl.a. drivmedel säljs på marinor.även som
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Uppbördsrutinerna i vissa och det administrativamåste avseenden ändras,
väsentligt. tillrätta medmerarbetet torde bli kommaFör att

skatteundandragande, fusk och för utnyttjasmotverkaatt att systemet
sanktioner införs.inte krävs olika former förbud ochsättett avsett att av

övervaka tillfredställande inteAtt kontrollera och sätt ärsystemet ett
berörda myndigheter resursförstärkningar.omöjligt förutsätter att gesmen

gränshandel och konkurrensenuppkommeroundvikligtDet är attatt att
snedvrids.

förknippade medde problemUtredningen konstaterar äratt ensom
tillrättafordonsskatten betydligt enklare kommaregional höj ning är attav

med.

GöteborgsöverenskommelsenförfinansieringsalternativUtvärdering av

Göteborgs-finansieringsformer föralternativaUtredningen utvärderar tre
överenskommelsen:
Vägtullsaltemativet Yttre Zonen.
Vägtullsaltemativet Zonen.Inre

drivmedelsskattregionalfordonsskatt ochregionalkombinationEn utanav
vägtullar.

vägtullsalternativutgår från detVägtullsaltemativet den Yttre Zonen
justeradmedGöteborgsöverenskommelsenipresenterades ensom

barriäreffekterna.begränsaför bl.a.zongräns att
mindre denbetydligttill änVägtullsaltemativet den Inre Zonen är ytan

miljözonen förbeslutademed densammanfaller iochYttre Zonen stort
trafik i Göteborg.tung

påpåverkangrunder:utifrån flerautvärderasFinansieringsalternativen
framkomlighet,ochtillgänglighetkollektivtrafikresandet,trafikarbetet och

finansiellatidsplanemässiga ochochmiljöaspekterintäkter,kostnader och
konsekvenser.

ochfordonsskattregionalalternativetUtredningen konstaterar att
medtillräckligtkaninte långdrivmedelsskattregional väg generera

finansieringsmål påGöteborgsöverenskommelsensuppnåintäkter för att
betraktasmåstegrundenredan denoch därförårmilj. kr500 somper

finansieringsform.orealistisken
finansieringsmåletväluppfyllerAlternativet den Yttre Zonen änmer

denfinansiering. Trotskompletterandeförutsättermedan den ZonenInre
Bl.a.förordas den Zonen.avseende Inrei just dettaförstegZonensYttre
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Uppbördsrutinerna måste i vissa avseenden ändras, och det administrativa
torde blimerarbetet väsentligt. komma tillrättaFör medatt

fuskskatteundandragande, och för motverka utnyttjasattatt systemet
krävs olika fonner förbudinte och sanktioner införs.sättett avsett att av

kontrollera och övervaka tillfredställande inteAtt systemet ett sätt är
förutsätter berörda myndigheteromöjligt resursförstärkningar.attmen ges

oundvikligt gränshandel uppkommer konkurrensenochDet är att att
snedvrids.

Utredningen konstaterar de problem förknippade medatt ärsom en
regional höjning fordonsskatten betydligt enklare komma tillrättaär attav
med.

Utvärdering jinansieringsaltenzativ för Göteborgsöverenskommelsenav

Utredningen utvärderar alternativa fmansieringsformer för Göteborgs-tre
överenskommelsen:
Vägtullsaltemativet Yttre Zonen.
Vägtullsaltemativet Inre Zonen.

kombination regional fordonsskatt och regional drivmedelsskattEn utanav
vägtullar.

utgår frånVägtullsaltemativet den det vägtullsaltemativYttre Zonen
justeradpresenterades i Göteborgsöverenskommelsen medsom en

bl.a. begränsa barriäreffektema.förzongräns att
denVägtullsaltemativet den till betydligt mindreInre Zonen ar änytan

och sammanfaller i den förYttre med beslutade miljözonenZonen stort
trafik i Göteborg.tung

Finansieringsaltemativen utvärderas utifrån påverkanflera grunder:
trañkarbetet och kollektivtrafikresandet, tillgänglighet och framkomlighet,

finansiellakostnader och intäkter, miljöaspekter och tidsplanemässiga och
konsekvenser.

ochfordonsskattUtredningen konstaterar alternativet regionalatt
tillräckligt medlångregional drivmedelsskatt inte kanväg generera

finansieringsmåluppnåintäkter for Göteborgsöverenskommelsensatt
måste betraktasår grundenmilj. kr och därför redan den500 somper

ñnansieringsfonn.orealistisken
fmansieringsmåletvälAlternativet den Yttre Zonen uppfyller änmer

denfinansiering.kompletterande Trotsmedan den förutsätterInre Zonen
Bl.a.i just denförsteg detta avseende förordas Inre Zonen.Yttre Zonens

igoda uppslutningendet finns förutsättningar för bredarebedöms att en
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blir denDessutomZonen.med den Yttremed den Inre Zonenregionen än
iprojektenGötatunnel,till störrekopplingen ettgeografiska av

valetImed den Inre Zonen.tydligareGöteborgsöverenskommelsen,
drivmedelsskattregionalochfordonsskattregionalmellan som

problemdekonstaterasden Zonenfinansiering till Inre attkompletterande
visserligendrivmedelsskattregional ärmedförknippadeär ensom

betydande.problemenpraktiskade ärlösa,möjligateoretiskt attatt men
tilläggsskattregionalmedproblemenpraktiskadeJämförelsevis är en
fordonsskattenhöjningregionalföreslåsDärförförsumbara.fordon aven

börFordonsskattenfinansiering.kompletterandeGöteborgsregioneni som
för30medfordonsskattenordinarie procentdenpåslagettuttas genom

övrigaföroch 15motorcyklaroch procentpersonbilarflertalet
från Detskatten.bör undantasför traktorermed undantagfordonsslag, som

trafikförGötatunnelni driftskall öppnasvägtullama närförordas tasatt
1996.juli1from.börfordonsskattenhöjdaden utmedan tas

vägtullsñnansieradedeförutbyggnadstaktenföreslåsVidare att
följandetidigare planeratlångsammare samt attskevägprojekten bör än

Lärje,vidälvförbindelsenGötaturmeln,prioriteras:börprojekt
Åbromotet ytterligare ettdet s.k.tillanslutning E samtSöderledens

riktning Evarderakörfält igenomgående väg

DennisöverenskommelsenfinansieringenförstärkningTillfällig avav

kompletterandeavseendeutredningens slutsatserbakgrundMot enav
beaktandeoch medGöteborgsöverenskommelsen attförfinansiering av

avvaktaniskallendastfinansieringen temporärkompletterandeden vara
betraktasfordonsskattregionalkan endasti driftvägtullama tasatt en

fleraskattenivåemaEftersomStockholm.lösning förrealistisk avensom
kommerför Göteborgskattenivåemamedharrnoniserasskäl bör
storleks-iårlig intäktkunnaendastfordonsskatten att engenerera

vägtullssystemetsmedjämförelseimilj. kr, vilket150ordningen
blygsamfårmiljarder krungefärintäkt 2årligaförväntade som enanses

står dockutredningenStockholm. Enligtifinansieringenförstärkning av
finansieringslösningargenomförbaraandra praktisktnågra temporärainte

kunnabörfordonsskattenregionala höjningentillfälligafinna. Denatt av
juli 1996.fr.o.m.redan 1tas ut
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medan den förutsätterInre Zonen kompletterande finansiering. Trots den
Yttre förstegZonens i just detta avseende förordas den Inre Zonen. Bl.a.
bedöms det finns goda förutsättningar för bredareatt uppslutningen ien
regionen med den Inre Zonen med den Yttreän Zonen. Dessutom blir den
geografiska kopplingen till Götatunnel, projekten iett störreav
Göteborgsöverenskommelsen, tydligare med den Inre Zonen. I valet
mellan regional fordonsskatt och regional drivmedelsskatt som
kompletterande finansiering till den Inre Zonen konstateras de problematt

förknippade medär regional drivmedelsskatt visserligensom ären
teoretiskt möjliga lösa, de praktiska problemenatt betydande.att ärmen
Jämförelsevis de praktiska problemenär med regional tilläggsskatt påen
fordon försumbara. Därför föreslås regional höjning fordonsskattenen av
i Göteborgs-regionen kompletterande finansiering. Fordonsskattensom
bör påslag på den ordinarie fordonsskattentas ut ett med 30genom

för flertalet personbilar och motorcyklarprocent och 15 för övrigaprocent
fordonsslag, med undantag för traktorer bör undantas från skatten.som

förordasDet vägtullama skall i drift Götatunnelnatt förnärtas öppnas
trafik medan den höjda fordonsskatten bör fr.o.m. juli1 1996.tas ut

Vidare föreslås utbyggnadstakten för de vägtullsfinansieradeatt
vägprojekten bör ske långsammare tidigare planerat följandeän samt att
projekt bör prioriteras: Götatunneln, älvförbindelsen vid Lärje,

ÅbromotetSöderledens anslutning till E det s.k. ytterligaresamt ett
genomgående körfält i vardera riktning på Eväg

Tillfällig förstärkning finansieringen Dennisöverenskommelsenav av

bakgrundMot utredningens slutsatser avseende kompletterandeav en
finansiering för Göteborgsöverenskommelsen och med beaktande attav
den kompletterande finansieringen endast skall i avvaktantemporärvara
på vägtullama i drift kan endast regional fordonsskattatt betraktastas en

realistisk lösning för Stockholm. Eftersom skattenivåema flerasom en av
skäl bör harmoniseras med skattenivåema för Göteborg kommer
fordonsskatten endast kunna årlig intäkt iatt storleks-generera en
ordningen 150 milj. kr, vilket i jämförelse med vägtullssystemets
förväntade årliga intäkt på ungefär 2 miljarder kr får anses som en
blygsam förstärkning finansieringen i Stockholm. Enligt utredningenav
står dock inte några andra praktiskt genomförbara temporära
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

tillFörslag
1928:370kommunalskattelagenändring iLag om

till §anvisningarna 33och punkt 4§föreskrivs 20Härigenom att av
lydelse.följandeskall hakommunalskattelagen

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

20 §

underomkostnaderskall allaförvärvskälla,särskildfråninkomstenberäkningVid av
samtligafrånbibehållande avräknasförvärvande ochintäktemasförbeskatmingsåret

förvärvskällaninilutit iharbruttointäkt,värdei ellerintäkter sompengarspengar
beskattningsåret.under

för:inteAvdrag får göras
vadutgiñer, såsomhänförlidärtilllevnadskostnader ochskattskyldigesden ga

jämförligdärmedunderstöd ellerperiodisktellergåvaskattskyldig utgett som
hushåll;i sittutbetalning tillperiodisk person

iföretagshälsovårdsjukvårdhälsovård,förkostnadersådana samt angessom
anvisningarna;

eller kottarochväxande bärviltplockningsambandmedikostnader svamparav
enligt 19skattefriaintäkterdeöverstiger ärkostnaderna intedeltill den som

denutförsförvärvsverksamhetskattskyldidenidet arbete,värdet avgessomav
fylltskattskyldi barndenmaken ellerandreeller denskattskyldige själv somgesav

16 år;
förvärvsverksamhet;i hansnedlagtskapitalskattskyldigesdenpå egetränta som

allmänna skatter;svenska
skuld;kapitalavbetalning på

lagenoch52a 551973:349, 52,studiestödslagenkap. 1 §enligt 8ränta
uppbördslagenoch 49 § 4§gâvoskatt, 32ocharvsskatt1941:416 mom.om

prisregleringsavgiñer,ochpunktskatter1984:151kap 12 § lagen1953:272, 5 om
§arbetsgivare, 30socialavgiñer frånuppbörd1984:668§§ lagen13 och 14 avom

och12 13och kap1988:327 16fordonsskattelagen60 §1987::l065,tullagen
beräknaddröjsmålsavgiñkvarskatteavgiñ och1994:200mervärdesskattelagen samt

uppbördslagen;enligt
överlastavgift;1972::435enligt lagenavgift om

1987:l0;bygglagenochkap planavgift enligt 10 -
160;1989:lutlänningslagenkap §enligt 10 7avgift

arbetsmiljölagen1977:1160:§avgift enligt 8 kap 5
1982:673arbetstidslagenenligt 26 §avgift
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skadestånd, grundas lagen1976:580 medbestämmande i arbetslivetsom om
eller lag gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare,annan som när
skadeståndet ekonomisk skada;änannatavser

företagsbot enligt 36 kap brottsbalken;
straffavgift enligt 8 kap tredje7 § stycket rättegångsbalken;
belopp, för vilket arbetsgivaren betalningsskyldigär enligt 75 § uppbördslagen

1953:272 eller för vilket betalningsskyldighet föreligger på grund underlåtenhetav
avdrag enligtgöra lagenatt 1982: 1006 avdrags- och uppgiñsskyldighetom

beträffande vissa uppdragsersättningar;

förhöjd vägtull enligt lag om
vissa vägtullar;

avgift enligt lagen 1976:206 felparkeringsavgiñ;om
kontrollavgiñ enligt lagen 1984:318 kontrollavgiñ vid olovlig parkeringom
överförbrukningsavgiñ enligt ransoneringslagen 1978:268;
vattenföroreningsavgiñ enligt lagen 1980:424 åtgärder motom

vattenförorening från
fartyg;

avgift enligt 3 § lagen 1975:85 med bemyndigande meddela föreskrifteratt om
in- och utförsel av varor;

lagringsavgilt enligt lagen 1984: 1049 beredskapslagring olja och kolom av
eller lagen 1985:635 försörjningsberedskap naturgasområdet;om

giñ enligt 18 § lagen 1902:71 1 innefattande vissa bestämmelserav s om
elektriska anläggningar;

kapitalförlust i vidare mån särskilt föreskrivs.änm.m. som
Avgift enligt 13och 14 lagen 1992: 1438 dieseloljeskatt och användningom

vissa oljeprodukter;av
ingående skatt enligt mervärdesskattelagen 1994:200 för vilken det finns rätt

till avdrag enligt 8 kap eller till återbetalningrätt enligt 10 kap nämnda lag.

Anvisningarna punkt till4 33 § kommunalskattelagen

Även för fall,det skattskyldig enligt punkt 3 här ickeatt berättigad tillärovan
avdrag för ökade levnadskostnader, han dock avdraga skäligäger kostnad förrätt resor
till och från arbetsplatsen,där denna varit belägen på sådant avstånd från hans bostad,

han behövt anlita och anlitatatt särskilt fortskaffningsmedel.även
Om avståndetmellan den skattskyldiges bostad uppgår till minst fem kilometer

och det klart framgår användandet bil för tillatt och från arbetsplatsenav egen resa
regelmässigt medför tidsvinst på minst timmartvå i jämförelse med allmänten
kommunikationsmedel medges avdrag för kostnader för med bil. Sådantresa egen
avdrag medges också den skattskyldige använder bilen i tjänsten under minst 60om
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ianvändsbilentjänsten. Omanvänds ibilende dagarförför räknatdagar år som
bilenalla de dagaravdrag undermedgesräknatför årdagar160tjänsten i minst som
dockbeaktasAnvändning i tjänstenarbetsplats.bostad ochmellanföranvänds resor

enligtskall bestämmasräknat. Avdragetmil för år300till minstuppgårdenendastom
tilloch med hänsynbilmindrekostnader Förgenomsnittligagrundvalschablon på av

kostnader.milbundnavägsträckaberoende körddirektkostnader,de är avsom
taxeringsårför varjefastställerregeringenbestämmermyndighetRegeringen eller som

fall.i dessaavdragberäkningförföreskrifter av
nödsakadehandikappellersjukdom ärålder,grundskattskyldigeFör avsom

gällerstycket. Detsammaandraibestämmelsernaintetillämpasanvända bilatt
skrymmande lastgrundbil påanvända störreskattskyldig attär avtvungensom

tilltráidandemedsambandriket iinomkostnader förhattSkattskyldig resasom
förskäligt avdragtillhareller uppdraganställning rättfrånträdandeeller av

stycket.3b andrai punktvadgäller sägsHärvidkostnaderna. som
förmånförskattskyldighaft Den ärvidskattskyldigedenHar somresorna

dockfri bil medgesdelvisfri ellerellerbro-,förkostnader väg-, av
ikostnaderavdrag förinteför denavdrag avsesfärjeavgift medges som

företagitharhanstycket,förstakostnaden.faktiska om
tiddenbil undermedförskattskyldigDen är resornasom

åtnjutits.förmånenbildelvis frifri ellerFörmånav
Förandraavdragdock intemedges

isådanakostnader än avsessom
iförstycketfemte avsessomresor

företagitharhanstycket,första om
tiddenunderbilmedresorna

âtnjutits.förmånen
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Förslag till
Lag ändring i fordonsskattelagen 1988:327om

Härigenom föreskrivs i fråga fordonsskattelagen 1988:327 dels det till lagenattom
skall fogas tvâ bilagor, bilaga 3 och bilaga 4 dels 12 och§ 14 § skall haattnya
följande lydelse.

12§ Fordonsskatt betalas för skatteår l2§Ford0nsskatt betalas för skatteår
eller, skatten för fordon eller skatten överstigerett 3 600 kr förom om
överstiger 3 600 förkr helt förår, helt år, för skatteperiod.
skatteperiod. Fordonsskattens storlek för skatteår

Fordonsskattens storlek för framgår bilaga 1 och bilaga till4av
skatteår framgår bilaga l till denna denna lag. För skatteperiod uppgårav
lag. För skatteperiod uppgår skatten till skatten till tredjedel skatten fören av

tredjedel skatten för helt år. helt âr.en av
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ihör hemmapersonbill4§ Förihemmahörpersonbil soml4§ För ensomen
tillbilaga 2ikommuntill2i bilaga angeskommun somenangessomen betalasfordonsskattskalllagdennabetalasfordonsskattskalllagdenna
deldentillendastbilagaenligt 1deltill denendastbilaga lenligt

överstigerräknatför årfordonsskattenöverstigerräknatför årfordonsskatten
kr.384kr384

motorcyklar,skattepliktigadeni FörhemmahörapersonbilEn anses
lastbilar samtbussar,sin personbilar,harskattskyldigedendärkommun

ochbussarpersonbilar,tidpunkt tillvid den släpvagnarbilregistretenligtadress
hemmahörande iandra äreller lastbilar,första§i 16 ensomangessom

till3bilagaitidden kommunvid ingångenellerstycket angessomsomav
fordonsskattSaknas skall utöverstycket.tredje lag,denna16 §1anges
fordonsskattbetalasadress 1stället den bilagagäller i enligtadresssådan

bilregistret.antecknad i bilagaenligtborde varasom
denihemmai höraendasttillämpas fordonEttstycketFörsta anses

har sinskattskyldigaskallfordonsskatt dendärmed kommunsamband att
tidpunktvid dengäller bilregistretövrigti enligtvad adressenligtbetalas som

andraellerförstai 16 §lag.dennaenligt angessom
tiddeningångenvidstycket somav

sådanSaknastredje stycket.i 16 §anges
den adressställetigälleradress som

bilregistret.iantecknadborde vara
iendasttillämpasstycketFörsta

skallfordonsskattmedsamband att
gälleri övrigtvadenligtbetalas som

lag.dennaenligt
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3Bilaga till fordonsskattelagen 1988:327

Förteckning kommuner i 14 andraöver § stycketsom avses

Stockholms län

ÖsteråkerBotkyrka Sollentuna
Danderyd Solna
Ekerö Sundbyberg
Haninge Södertälje
Huddinge Tyresö
Järfälla Täby
Lidingö Upplands-Bro
Nacka Upplands Väsby
Norrtälje Vallentuna
Nynäshamn Vaxholm
Salem Värmdö
Sigtuna

Älvsborgs län

Ale
Lerum

Göteborgs och Bohus län

Göteborg Tjörn
ÖckeröHärryda

Kungälv
Mölndal
Partille
Stenungsund

Hallands län

Kungsbacka
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Bilaga 4

stycketandrai 14 §i de kommunerhemmahörandefordonFör som avses
följande.enligttilläggsbeloppmedfordonsskattskallfordonskattelagen tas ut

enligtfordonsskattTilläggsbelopp utöver
motsvarandemed beloppbilaga 1 uttas

nedanstående procentsats av
forenligt bilaga 1fordonsskatten

år räknatlör heltfordonsslagrespektiveFordonsslag

30 procentMotorcyklarA

PersonbilarB

drivasinte kanPersonbil1 som
30 procentdieseloljamed

drivasPersonbil kan2. som
dieselolja.med

harbilregistretenligt2.1 som
1993årsmodellsbeteckning

30 procenteller äldre

15 procentpersonbil2.2 annan
15 procentC Bussar

15 procentLastbilarD

personbilartillSläpvagnarF
15 procentlastbilarochbussar
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Förslag till ändring förslag till lag vissa vägtullarav om

Härigenom föreskrivs bilaga ochl 2 skall ha följande lydelse,att samt att
till lagen skall fogas bilagaen ny

Bilaga 1

En bilaga utmärker de tullbelagda områdena for Stockholm ochsom
Göteborg kan forupprättas när de tullbelagdagränserna områdena med
säkerhet kan fastställas.

Bilaga 2

Vägtullsintäkterna från Stockholmsområdet skall, sedan avdrag gjorts
för kostnaderna för tullsystemet, i sin helhet användas till investeringar
i Ringleden Stockholms innerstad och i Yttrerunt tvärleden, inom,
söder, ochväster Stockholms kommun, drift och underhållnorr om av
dessa trañkleder, miljöförbättrande åtgärder i trañksystemet i
Stockholmsregionen, framkomlighetsförbättrande åtgärder i Stockholms
kommun för infartsparkeringar.samt

Vägtullsintäkterna från Göteborgsområdet skall, sedan avdrag gjorts
för kostnaderna för tullsystemet, i sin helhet användas till

Olskroksmotet-Åbromotet,investeringar på E 6väg sträckan en ny
vägförbindelse mellan E 20väg och E 6väg med broförbindelseen

Götaälvöver vid Lärje, Götatunneln, överdäckning Eväg 6 i deav
centrala delarna Mölndal merkostnaderna Forsamt drift ochav
underhåll dessa trañkobjekt.av
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Bilaga 4
Götebggivägtullssvstemetförpenningvärdeårsi 1992Vägtullstaxa

med total-BiltotalviktBil medBetalsätt
3,5vikthögst 3,5 över tontonav

Automatisk
viddebitering

passageav
betalgräns

kr3010krpassageper

fakturering,
kr3515krpassageper

Kontant
vidbetalning

passageav
betalgräns

kr35kr15passageper

för-iBetalning
etterellerskott

passageav
betalgräns

dygnfyrasenast
efter passagen,

kr35kr15passageper

fyra dygnEñer
efter passagen,

kr45kr25passageper

maximaltvägtull debiterasdebiteringautomatiskförutrustadbil avEn ärsom
kalendermånad.40för perpassager
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BAKGRUND

1.1 Storstadsöverenskommelserna

1990 tillkallade regeringen förhandlare för Stockholmsregionen,tre en-
för Göteborgsregionen för Malmöregionen med uppdragsamt atten en -

tillsammans med berörda i respektive regionen träffaparter
överenskommelser åtgärder skulle vidtas i regionernasom som
trafiksystem.

förhandlingarnaI för uppnå bättre miljö, öka tillgänglighetenatt en
skapa bättre förutsättningar för utvecklingen Göteborgsregionensamt av

företräddes Ulf Adelsohn och regionen lokala politiker.staten av av
Förhandlingarna avslutades i januari 1991 och överenskommelseen om
trafik och miljö i Göteborgsregionen ingicks, den s.k. Adelsohn-

Överenskommelsenöverenskommelsen. omfattade huvudområdena
kollektivtrafik, regiontåg och överenskommelsenI förutsattesvägar. bl.a.

tätortz.E 6 skulle byggas ringledvägatt Göteborgsösteren ny som en om
Överenskommelsen godkändes samtliga kommuner i regionen medav

undantag Partille inte accepterade den i överenskommelsenav som
Ävenföreslagna sträckningen E Mölndals kommunväg ställde sigav

i skede tveksam till den föreslagna sträckningenett Evägsenare av
Efter riksdagsbehandlingen Adelsohnöverenskommelsen i maj 1991av

uppdrog regeringen åt Vägverket redovisa huvudsträckningatt en annan
E 6 Göteborgsväg närmare Utredningen gjordes i samrådtätort. medav

berörda länsstyrelser, Göteborgsregionens kommunalförbund samt
Göteborgs kommun. Den presenterades för regeringen i juli 1992.

Vägverket Region erhöllVäst därefter uppdraget tillsammans medatt

Förhandlingsresultatetför Stockhohnsregionen,de s.k.Dennisöverenskommelsema
har i Utredningens delbetänkandeVägtullar i Stockholmsregionenpresenterats SOU

härefter1994:142, kallat delbetänkandet

En detaljeradredovisning överenskommelsenåterfinnsbl.a. i 199091:87av prop.
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överenskommelse förslutligsöka nåi regionenövriga intressenter en
avslutades i juni 1993förhandlingarnaVidGöteborgsregionen. som

Göteborgsregionensi regionenföreträddes kommunerna av
överenskommelsen, den s.k.för trafik.kommunalförbunds ledningsgrupp

Göteborgsöverenskommelsen3 Adelsohnöverenskommelsenavvek från
sträckningenöstligatidigare planeradeden vägi avseenden:främst två av

ochnuvarande sträckningi desspå 6satsningar Emed6E ersattes
med inköpVästtåginfrastrukturinvesteringar forsatsningen på ersattes av

materiel.rullande

trañkobjektGöteborgsöverenskommelsens1.2

slutligadenberörsGöteborgsregioneniSamtliga kommuner avsom
överenskommelsen.godkäntförbehåll,med vissahar,överenskommelsen

kollektiv-Överenskommelsen trañkleder ochiinvesteringaromfattar
kr4 drygttonvikten, ellermedmiljarderdrygt 9på totalttrafikanläggningar

vägtrafikobjekt.investeringar ilagd påmiljarder kr,7,1
huvudvägnätetsäkerställatillsyftarvägtrafikeni attInvesteringarna att

underskall fungeraGöteborgsregionendelencentralai den av
år.framtid 15-20överblickbar

Olskroksmotet-sträckan6åtgärder EInvesteringarna vägutgörs av
ijärnvägenochÅbromotet, överdäckning E 6omfattande vägbl.a. aven

Mölndal5. och20mellan Evägförbindelse vägEndelarnacentralade av
Lärje.vidälvbroförbindelse Götamed över6Eväg en ny

omfattar6till Ekoppladeinvesteringar vägFörutom
huvudledemaöst-västligadeåtgärder påöverenskommelsen genom

Väster-åtgärder påLundbytunneln,ochbyggandet Göta- samtav
planskilda korsningartillskapandetSöderleden, m. m.avgenom

anslagstatliga och kommunalamedfinansierasskallInvesteringarna

Se bilaga 2
betänkandeti 1992 årsibeloppsamtligaOm särskilt återgesinte armat anges

penningvärde.
tunneldrasi6 skulle österEursprungligen vägöverenskommelsen att enangavs

reviderats.såledesöverenskommelsenhardendelenIMölndals centrum.om
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avgifter biltrafikenpå i form vägtullar.samt av
följandeAv figur framgår vilka objeket omfattassom av

överenskommelsen. tabellAv sida framgår hurnästa åtgärderna skall
finansieras och de i överenskommelsen uppskattade kostnaderna för de
olika objekten. Reviderade kostnader i kapitelpresenteras

l 2
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FinansieringkostnadBeräknadObjekt

Östra inklusiveLänken,
Vägtullmilj kr500vid Lärje 2älvförbindelse

Åtgärder mellanpâ E 6
ochOlskroksmotet

Vägtullmilj kr325Kallebäcksmotet

Överdäckning im.m.
Vägtullmilj kr1 875Mölndal

Vägtullmilj kr600lGötatunneln

Anslagkrmilj700Lundbytunneln

AnslagÅtgärder milj kr100Västerledenpå

AnslagmiljÅtgärder kr60Söderledenpå

ellerfárdigställdaanslagstatligamed ärfinansierastrafikobjektDe som
vägtullarmedfinansierasskallobjektfärdigställande. Deunder som
beräknadmedlåneñnansieringöverenskommelsenenligtförutsätter en

kanobjektensäkerställertullnivåeroch attpå åråterbetalningstid 20 som
IO-årsperiod.undergenomföras en

införståddaregioneni ärkommunernaöverenskommelsenI attanges
ochpersonbilarför10 krvägtullsiggrundaråtagandetmed attatt en

år 1995frånkan kommafordon utbelopp för att tashögremed tyngreett
miljtill 500uppgåskallvägtullamafrånnettointäktenårligadensamt att

kostnaderavdrag föreftervägtullsintäkterdefinierasNettointäktenkr. som
betalsystemet.driftunderhåll ochförnyelse,avskrivning,för av

vägtullsfinansieradedeunderhållochför driftMerkostnadema av
årligadeniinrymmasöverenskommelsenenligtförutsättsvägobjekten

mervärdesskattöverenskommelseniVidare attnettointäkten. omanges
till fullotrafikobjektenskallvägtullamaförkommer utatt tas
endast fårbetalsystemetfrånintäkternaSlutligen uttalas attkompenseras.
avvecklasskallvägtullssystemetändamålavtaladetillanvändas samt att

återbetalats.harlånnär upptagna
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1.3 Riksdagens beredning överenskommelsernaav

Den preliminära överenskommelsen för Göteborgsregionen,
Adelsohnöverenskommelsen, redovisades för riksdagen våren 1991.
Riksdagen förordade fullföljande överenskommelsen prop.ett av
199091:87 199091:TU24. riksdagsbeslutetI förutskickades ett
realvärdesäkrat statligt bidrag miljarder1,3 kr till Göteborgsregionens
kollektivtrafik och uttalades villkor för statsbidraget skulle utgåatt ett att

syftena med överenskommelsen kan uppnås i sina huvuddrag. Efterattvar
det den slutliga överenskommelsen godkänts berörda kommuner iatt av
december 1993 redovisades överenskommelsen för riksdagen i prop.
l99394:l69 och behandlades trafikutskottet i betänkandetav
l99394:TU34.

Riksdagsbehandlingen Dennisöverenskommelserna har återgetts iav
delbetänkandet för tiden fram till och med 199394:86 och bet.prop.
199394:TU24°. Därefter har såväl Stockholmsöverenskommelsen som
Göteborgsöverenskommelsen behandlats i budgetpropositionen prop.
199495:l00 bilaga 7 och trafikutskottets betänkande 199495:TU22.

l Göteborgsöverenskommelsen.3. 1

I proposition l99394:l69 uttalar regeringen den träffade1993att
överenskommelsen innebär syftet med principuppgörelsen från 1991att
kan uppnås i sina huvuddrag och överenskommelsen skall läggas tillatt
grund för fortsatt utbetalning de särskilda statsbidragen tillav
kollektivtrafiken Vägverket skall fortsätta sitt förberedelsearbetesamt att
för de vägtullsfinansierade vägprojekten.

Vad avsåg vägobjekten föreslog regeringen skulle ställaatt staten ut en
lånegaranti på högst milj. kr för260 finansiera det fortsatta för-att
beredelsearbetet de i överenskommelsen ingående projekten ochav
vägtullssystemet. Garantin omfattade förmedel genomföra delaräven att

det vägtullsfinansierade projektet ombyggnad nuvarande E6av av

°Sedelbetänkandet f31s.
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regeringenuttaladeVidareOlskroksmotet-Kallebäcksmotet.sträckan
bl.a. följande.

ochprojekteraför kunnaförslag det,regeringens taBakgrunden till är attatt
krävsobjekten,de enskildaprövningenfortsattaunderlag till denHam enav

hittills harstudieröversiktligaprojektering degåendelängre än som
förslagmedtill riksdagenåterkommaRegeringengenomförts. att omavser
delarellerhelafinansieringentillställningstagande avav

harunderlagföljandeefter detGöteborgsöverenskommelsen att a
framkommit:

lör utreda ochtillsättasutredaren skallsärskildafrån denFörslag attsom- utformningavgiftssystemetsförslag tillmedkomma
tillkap 2 § NRI.avrapportering enligt olänsstyrelsemasochKommunernas-

1994.augustiregeringen den 15
miljökonsekvensanalyskommunalförbunds Överens-Göteborgsregionens av-

kommelsen.
miljömässiga-ochekonomiskasamladedeosäkerhetDen om

dettabör påpåtalat sättRiksrevisionsverketblkonsekvenserna asom
eller delarhelagenomförandettillställningslutliginnanklarläggas tas avav

någotinnebär inteLånegarantiernaGöteborgsöverenskommelsen.
lokalisering.exaktautformning ellerprojektensolikatill deställningstagande
tillämpningmedsedvanligtpågenomförandet sättföreProjekten skall prövas

krävs ocksåställningstagandedettalagstiftning. Förgällande enav
överenskommelsengenomförandetföreslagnadetbedömning hur avav

näringslivet.lokalaregionala ochför detförutsättningarnapåverkar

deIförslag.regeringenstillstyrktel993:94:TU34Trañkutskottet
särskildedenframhölls bl.utskottet attbehandladesmotioner a.avsom

lägreutvärderingomfattatillvidgasbordeuppdrag att avutredarens en
finansieringsalternativ santandraavgiftsfmansieringen, omförnivåer

förutsättsGöteborg änringcentralareiläggas runtkan somvägtullarna en
framfördamotionsledesdenbakgrundMotöverenskommelsen.i av

börutredningsarbetetfortsattadetutskottetuttalade attkritiken
projektdeomfattningendelsundersökning sommed avkompletteras aven

lokaltanvändamöjlighetendels attöverenskommelsen annanavavser,
vägtullar.finansieringavgränsad änregionalteller
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budgetpropositionenI prop. 199495: bilaga100 7 föreslog regeringen
garantiramen för förberedelsarbetetatt genomförandetav av

GöteborgsöverenskommeIsen utökades med ytterligare milj.150 kr.
Trafikutskottet 199495:TU22 ställde sig bakom regeringens förslag och
uttalade det förutsätter syftet med Göteborgsöverenskommelsenatt kanatt
nås i sina huvuddrag.

1.3.2 Dennisöverenskommelsen

Regeringen uttalade i budgetpropositionen prop. l99495:l00 bilaga 7
ekonomin blir allt känslig vägtullama införsatt och detattmer senare

måste begränsa Vägverketsövervägas utbyggnader enligtatt
Dennisöverenskommelsen.

Angående garantiramen för Stockholm anförde regeringen den böratt
utvidgas till omfatta ytterligare milj. kr272 avseende påbörjandetatt av
utbyggnaden vägtullsstationer milj.250 kr avseendesamtav m. m.
förberedelsarbetet för övriga vägprojekt och 300 milj. kr för miljö-
anpassning länkensNorra anslutning till Värtan.av

Regeringen uttalade vidare garantierna till utbyggnademaatt av
trafikledema i Dennisöverenskommelsen skall för varje projekt förges var
sig och inte samlat för alla vägprojekten. Enligt regeringen skall det inte
heller möjligt överföra lånegarantier för visst projekt tillatt ett ettvara

projekt i överenskommelsen eller användaannat ordinarie anslag tillatt att
finansiera fördyringar enskilda vägtullsfinansierade projekt. Enligtav
regeringen skall därigenom kontroll kostnadsutvecklingenstaten över

de olika idelarna överenskommelsen.av
Trafikutskottet hade inte något erinra regeringens förslagatt mot

rörande den utökade garantiramen, uttalade 199495:TU22 attmen
regeringen så möjligt bör redovisa hållbar modell för hur desnart som en
planerade investeringarna kan genomföras i för statsñnansema
kontrollerbara former. Utskottet ansåg vidare regeringen böratt överväga

införa för skuldsättningen i Dennisöverenskommelsen.övre gränsatt en
Efter riksdagsbehandlingen har regeringen meddelat Vägverket att

anslagsmedel inte får i anspråk för vägprojekt och länstrafik-tas nya
anläggningar i Stockholms förränlän har hållbarparterna enats om en
ekonomisk förlösning Dennisöverenskommelsen.
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StockholmsregionenVägtullari1.4

utredningensStockholmsregioneniVägtullardelbetänkandetI var
rörande vägtullamafrågorövergripandevissahuvuduppgift behandlaatt

Stockholm.införas iplaneradesvägtullssystemdet attsamt som
forskningpågåenderedogjorde förochkartlade tekniklägetUtredningen

avgiñsupptagningsområdet.försöksverksamhet påoch
konstateradesvägtullssystemetutformningen attVad avavser

skallStockholmvägtullama itid varitunder längreutgångspunkten atten
förslagetdetRingleden möttsplaneradeutanför denplaceras att avmen

miljömålentillgodoserutsträckningtillräckliginte iför detkritik, bl.a. att
jämföradärförvaldeUtredningenDennisöverenskommelsen. atti

två andramedRingledenutanförmed tullaralternativVägverkets
kombinationdelsRingleden,innanförvägtullaralternativ, dels aven

innerstad.Stockholmsimed tullzonerRingledenutanförvägtullar
definansieringenutvärderingenförUtgångspunkten att avvar

skulleDennisöverenskommelsenibeslutatsväginvesteringar somm. m.
grunder:utifrån flerautvärderatsalternativendetEfterklaras.kunna att
i övrigtregionenochinnerstadStockholmstrafikarbetet ibl.a. hur

förordadesdriftskostnaderochinvesterings-miljöaspekterpåverkas, samt
möjlighetmedRingledenplanerade attutanför deninförsvägtullaratt

innerstad.Stockholmstullzoner imeddessakompletterasenare
ochvägtullamadifferentieramöjlighetenbelysteUtredningen attäven

under olikatullnivâerolikatiden, didifferentieringkonstaterade att v sen
trafiken.påstymingseffektergodamedföraskulle kunnadygnet,delar av

måstemåletövergripande attdetkonstaterade dockUtredningen att vara
förordadesDärförbegripligt attochrobustbörjan skapa system.från ett

fordonensutifråndifferentierasbörendastinledningsvisvägtullama
viktklass.

integritetenpersonligadenviktigtfast detslogUtredningen är attatt
integriteten minimeraspersonligai denför intrångriskenochvärnas att

ochövervakakunnaBehovet systemetvägtullssystemet.med attav
tillåtsvideokameraövervakningdockefterlevs kräverdetkontrollera attatt

fall. förslogsi vissa Detf°ar skebilregistretsambearbetning medsamt att
tillståndsplikt ochfrånundantas attvideokameroranvändandetatt av

betonadeUtredningenförfattningsregleras. attpersonregisterfrågoma
automatisktdebiterastullenförutsätterbetalgränser attinförandet somav
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måste behovet från integritetssynpunktvägas kunna betalamot attav
vägtullen kontant fordonet registreras identifieras.ochutan att

Vägtullens statsrättsliga analyserades och utredningen fannnatur att
övervägande skäl talar för vägtull i anslutning tillatt tassom upp
Ringleden och i innerstadszoner har karaktär skatt.närmast av

Utredningen förordade kostnaden för vägtull inte skallatt vara
avdragsgill vid sidan schablonavdraget i samband med till ochav resor
från arbetet och konsekvens därav inte heller särskilt avdragattsom en- -
bör medges för vägavgift dyl. i samband med till och från arbetet.o. resor

förordadesDäremot vägtull i enlighet med gällande skallatt rätt vara
avdragsgill för yrkestrafik och i samband med tjänsteresor. Utredningen
konstaterade övervägande skäl talar för vägtull enligt gällandeatt att rätt
skall beläggas med moms.

Utredningen konstaterade det fanns anledning tillatt stramareen
styrning kostnadsutvecklingen och genomförandetattav av
väginvesteringarna bör till denärmare kommande intäkterna frånanpassas
vägtullama. Utredningen varnade för den uppenbara risken för att
upplåningsbehovet kan skena iväg och pekade olika begränsa detsätt att
totala upplåningsbehovet.

För åstadkomma bättre samordning mellan det politiska ochatt en
ekonomiska risktagandet uttalade utredningen det finns anledningatt att

bildaöverväga för det fortsatta arbetet, i vilkenatt styrgrupp ävenen
regeringen representerad.är
Utredningen presenterade lagförslag, Lag vissa vägtullar.ett om
Lagförslaget utgick från tidigare lagmodell Kommunikations-en som
departementet i promemorian Ds 1993:52. StockholmFörpresenterat
föreslogs tariffstrukturen utformas med utgångspunkt i vad iatt sägssom
Dennisöverenskommelsen, med anpassning tullnivåerna tillen av
uppbördskostnaden för respektive debiteringsfonn.
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LÄGESRAPPORT FRÅN VÄGVERKET2

2.1 Göteborgsöverenskommelsen

I Göteborgsöverenskommelsen redovisas total kostnad 7 155 milj.en om
kr för genomförandet vägprojekten, 6 295 milj. kr skallav varav
finansieras med bilavgifter. Genomförandetiden för de anslagsfinansierade
projekten till 1993-1996 och för de avgiftsñnansierade tillanges 1995-
2001. Sedan Riksdagen godkänt överenskommelsen har Vägverkets arbete
med vägprojekten fortskridit.

Anslagsfinansierade vägprojeld

Lundbytunneln kommer färdigställas under 1997, vilketatt årär ett senare
vad iän överenskommelsen. Gällande kostnadsprognos tydersom anges

på i överenskommelsen angivenatt kostnad, milj.700 kr, kommer att
hållas. Av de fem delprojekt projektet Söder-Nästerleden bestårsom av

Hagenmotetär utbyggt enligt ursprunglig tidsplan och till planerad
kostnad. övrigaFör delprojekt byggproduktionenär igångsatt för

ässbergsmotet,F medan resterande delprojekt under projektering.är Den
i överenskommelsen angivna byggtiden har utsträckts 1997.o. m.

Avgiftsfinansierade vägprojeld

Den totala kostnaden 6 295 milj. kr har reviderats till 6 500 milj. kr för att
bl. täcka investeringskostnaden för vägtullssystemet. Med hänsyn tilla.
planeringsläget och överenskommelsens förutsättningar avseende
finansieringen har tidsplanen för väginvesteringama reviderats till att
omfatta perioden 1994-2005.

Ullevimotet ingår i projektet E Olskroksmotet-Kallebäcksmotet6som
har utförts enligt tidsplanen och den i överenskommelsen angivna
budgeten har underskridits med milj.12 kr För övriga delar projektav
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1996till slutetplaneradbyggstartOlskroksmotet-Kallebäcksmotet är av
kostnader.oförändradetilltill 1998fårdigställandetidpunlçtenmedoch

arbetsplan. Detmedarbetet upprättapågårGötatunneln attprojektFör
parallellt.skerförhandlingarnaochplanläggningsarbetetkommunala

påbörjas i slutetskallprojektetmålsättningenmedbedrivs att avArbetet
angivenöverenskommelsen1999. Iunderfärdigställasoch1996

standardkravhöjdagrundpåharmilj. kr6001kostnadsprognos avom
milj. kr.med 200reviderats upp

ibyggstartförplanerasMölndalÅbromotet 6projekt Eiingårsom
arbets-Såvälunder 1997.färdigställandemedoch1996slutet av

programenligt.pågårdetaljarbetetkommunaladetplaneringsarbetet som
med detparallelltvägutredningsarbetepågårprojektethuvuddelenFör av

bli ibedömsKostnadsnivån stort settplaneringsarbetet.kommunala
oförändrad.

Östra i formharLänken startatsprojektförFörberedelsearbetet av
ñnansieringssystemslutligttillförslagavvaktanihartörstudier, ettmen

kommerutredningsarbete attdetförmålsättningsenarelagts. En som
älvförbindelsen.lokaliseraåterupptas är snarastatt

Dennisöverenskommelsen2.2

lägesrapportVägverketsredovisadesdelbetänkandeutredningensI
Verketvägprojekten.olikadeförtidsplanerochkostnaderavseende

vägtullssystemet7. detImedarbetetpågåendedetförocksåredogjorde
avseendeuppdaterad lägesrapportVägverketredovisasfölj ande aven

förkonsekvensernaochgenomförandetdet fortsattaforförutsättningarna
förutsättningar.givet Vägverketvissa antagnafinansieringen av

vägtullssystemetfordetaljplanehanteringenharSolna kommun stoppat
bordlagttillfällenfleravidharkommunStockholmsLänken.och Norra

månadi majkommunStockholmsanledningMed attdetaljplanema. av
Norraplanhanteringenmedarbetetfortsattaför dettidsplan avantagit en

tidsplan förVägverket upprättatharvägtullsstationemaoch nyLänken en
StockholmsberäknasdennaEnligtvägtullsstationema.ochLänkenNorra

7Se ts49
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kommun i november 1995 ha behandlat samtliga planeratt för Norra
Länken och vägtullssystemet.

Enligt Vägverkets tidsplan sker byggstart för Norra Länken,
Häggviksleden, Haningeleden 2 och vägtullsstationema lagakrañvunnanär
planer föreligger for Norra Länken och vägtullsstationema. Byggstart för
Södra Länken sker vägtullssystemet tagits i bruk.när projektsenast De

inte omfattas utställda statsgarantier: Haningeledensom av
Botkyrkaleden, Västerleden, Bergslagsplan-Hjulsta, Hjulsta-Häggvik,

ÖsterledenEdsberg-Rosenkälla, och Nacka Port fárdigprojekteras och
byggstartas efter det vägtullssystemet tagits i driñ, i den tidsordningatt

det finansiella läget tillåter. Vägtullssystemet färdigställs för provdriftsom
med1998 känd IC-kortinstallationsteknik och kompletteras medsenare

efter år 2000. Vägtullsstationema beräknas i drift i oktober 1999.tas
Utbyggnaden de objekt inte skall finansieras med vägtullarav som

fortsätter detaljplanema fornär vägtullsstationema antagits Stockholmsav
kommun.

Per den juni9 har1995 milj.1 544 kr upparbetats, milj.122 kr ivarav
kapitalkostnader. Den månatliga räntekostnaden vid tidpunktvar samma

milj.10 kr. Givet totalkostnad 22 660 milj. kr i 1992 årsen om
penningvärde beräknar Vägverket, utifrån de angivna tidsplanema,ovan

vid realränta 5,6 uppgår detatt maximala lånebehovetprocenten om
till 40 miljarder kr och lånen kan återbetalda år 2025.att Omvara
realräntan begränsas till 4 beräknas det maximala lånebehovetprocent
till 30,7 miljarder kr med slutavbetalning lånen år 2021.av

8IntegratedCircuit card, kallat kort,även smart delbetänkandet 33se s
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ÄN VÄGTULLARANDRA FINANSIERINGSFORMER

3.1 Inledning

Enligt såväl tilläggsdirektiv avseende finansieringen vägutbyggnadernaav
i Göteborgsregionen tilläggsdirektiv avseende finansieringensom av
Dennispaketet skall Vägtullsutredningen undersöka möjligheten till att
använda lokalt eller regionalt vägtullar°.avgränsad finansiering änannan

tilläggsdirektivI 1995:17 avseende utformningen alternativ tillav
vägtullar i Göteborg uttalas utredningen vadatt utöver i desom anges
ursprungliga direktiven skall andraöverväga lokalt eller regionalt
avgränsade finansieringsmöjligheter enbart vägtullar.än Enligt direktivet
skall dessa finansieringssätt för sig eller i kombination med varandravar

tillräckliga nettointäkter så vägprojektenge att enligtsom
Göteborgsöverenskommelsen skall finansieras med vägtullar kan
finansieras i sin helhet anslag statsbudgeten.utan över Om nya
finansieringslösningar fram Vägtullsutredningentas förutsätts iav
direktivet enighet finansieringslösningenatt nås med och bekräftasom av
parterna.

Av tilläggsdirektiv 1995:79 avseende vägutbyggnaderna i
Stockholmsregionen följer Vägtullsutredningen skallatt utreda
förutsättningarna och möjligheterna använda lokalt eller regionaltatt annan
avgränsad finansiering för införa tillfälligtatt förett stärkasystem att
finansieringen Dennispaketet intill dess vägtullssystemet tagitsatt iav
drift. Enligt direktivet exempel på sådana tillfälligaär regionalsystern en
drivmedelsskatt eller regional fordonsskatt.en

direktivenAv följer anslagsfinansieringatt statsbudgetenöver inte är
aktuellt. bedömsDet vidare ligga utanför uppdraget och utanför
intentionerna med storsstadsöverenskommelsema lösa finansieringenatt

Se bilaga 1
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finansierai syftelandstingsskatternakommunal- och atthöjaattgenom
tänkbaraandrasåledesåterstår överprojekten. Det är att sesom

ñnansieringsmöjligheter.
delbetänkandet översiktligt föriredogjordeVägtullsutredningen

finansieraolikamöjlighetenrörande sättdiskussionerförda atttidigare
denintresseregionalt. ärAvlokalt eller störsto.dyl.vägutbyggnader

dåvarandegjortsfmansieringsformerolikagenomgång avsomav
1989: 5.Kollektivtrafikberedningen StorstadstrañkkommitténSOU 1och

redogjordetrafikenpåpålagorformerandraochvägtullarUtöver av
följandeför bl.a.StorstadstrañkkommitténochKollektivtrañkberedningen

enlägesavgifterarbetsgivaravgifter,regionalañnansieringsformer:
efterberäknatmarkägarebetalasfastighetsskattform avsomav

anslutningsavgifterfastighetsskatter,fastigheten, lokalamarkvärdet på
mervärdes-fastighetsskatt, regionalvariantenfastigheterfor nya

parkeringsytorpå friaskattparkeringsplatser,påskattskatt,
försäljnings-regionalfordonsskatt,regionaltomtmark m.m.,privat

drivmedelsskatt.regionalpå bilarskatt samt
frivilligaolika formerfråganharsammanhangandraI avoma

tal.förtsnäringslivetfrånbidrag

°s ñ58
1984:22RapportKommunikationsforskningsberedningenNumera
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3.2 Alternativa ñnansieringsformcr

Överväganden: Direktiven förutsätter lokalt eller regionalt
avgränsade ñnansieringslösningar. Enligt intentionerna bakom
Storstadsöverenskommelserna skall sådana finansieringslösningar
eftersträvas i första hand direkt eller indirekt belastar demsom som- -

eller har möjligt utnyttja vägobjekten i fråga. De realistiskaattavser
alternativa finansieringslösningama begränsas därmed till regional
fordonsskatt och regional drivmedelsskatt till viss del möjligensamt
skatt på parkeringsplatser.

I såväl Göteborgsöverenskommelsen Dennisöverenskommelserna slåssom
fast kostnaderna för de icke anslagsfinansierade objektenatt skall bäras av
invånarna i respektive region i form avgifter biltrafiken. Iav
överenskommelserna med avgifter på biltrafiken vägtullar. Detavses
fortsatta utredningsarbetet bör därför inriktas kostnaderna för deatt
icke anslagsfmansierade vägutbyggnaderna direkt eller indirekt skall
belasta dem nyttja eller har möjlighet nyttja vägobjektenatt attsom avser
i fråga. väljaAtt ñnansieringsform varigenom bilismen inte står fören
lejonparten kostnaderna skulle avvika från förutsättningarna iav
överenskommelserna i så hög grad det svårligen kan motiveras elleratt

berördaaccepteras parter.av
Av Storstadstrafikkommittén diskuterade fmansieringslösningar som

inte direkt eller indirekt träffar bilismen bör därför lämnas därhän.- -
Flertalet de diskuterade förslagen för övrigt praktiskt ogenomförbaraärav
redan på andra grunder. Exempelvis regional differentieringär en av

Ävenmervärdesskatten oförenlig med EG-rätten. övriga förslag intesom
träffar bilismen, huvudsakligen olika former skatt på mark ellerav
fastigheter, måste betraktas orealistiska eller mycket svåra attsom
genomföra.

Övervägande skäl talar således för kostnaderna för de alternativaatt
eller kompletterande fmansieringsformer kan komma i fråga försom
fördjupade studier skall träffa bilismen.

regionalEn försäljningsskatt fordonpå kan inte särskilt realistisk.anses
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förpålagan:regionala platsendenförgrundenskallVad uttagetavgöra av
tillverkarenregeliskattskyldigesden ärelleradressbilköpet, köparens

dettveksamtvidare ärhemvist Detskattskyldig äreller importören om
forsäljningsskatten.differentieraregionaltmed EG-rättenförenligt att

vissafrånharStockholmförfinansieringentillfälligadendet gällerNär
s.k.i formvägtullarförenklad form ettinföratalhåll förts på avatt aven

underförbeloppbilisten betalar attinnebär ettDettavinjettsystem. att en
innerstad. SomStockholmsexempelvisområde,tid vistas inomviss ett

:brdonetsivinjetterhålls sättsskettbetalningförbevis uppsomatt en
fungerakunnavinjettsystemetskulleförespråkarnaEnligtvindruta. som

ikanvägtullssystemetplanerade tasdettill desslösning atttemporären
vägtullssystemetsendastvinjettsystemetinnebär attpraktikendrift. I

iochresurskrävancemycketförenklas. Detuppbördsförfarande är
manuellt. Vnjetternaövervakaogenomförbart systemetpraktiken att

sammanfattningsvisbedömer att ettUtredningentillgå.lättamåste attvara
övergångsalternztiv.genomförbartpraktisktintevinjettsystem är ett

Parkeringsskatt3.3

fogabetraktasfåröverväganden: ettparkeringsytorpåSkatt som
oönskadtillupphovskulleskattsådanmedel. Enverkningsfullt enge

parkeringsmazknaden.konkurrenssituationsnedvridning av
ifinansieringmålenbidra tillheller kunnaskulle inteSkatteintäktema

utsträckning.tillräcklig

möjligleternaanalysera attmöjlighethañ närmarehar inteUtredningen att
parkeringsytor.påskattinföra en

trtbbigt ochparkeringskatt ettavskrevStorstadstrafikkommittén som
existerardetEftersom ytorñnansieringsinstrument.verkningsfulltföga

ändåparkeringändamålandraför änanvänds nrymmerprimärt mensom
och lossning,lastningförkvartersmarkexempelvisparkeringsmöjligheter,

omfattarbeskattningutformamöjligheternaskulle att songårdar enm.m,

avseendehuröverväganden ettKlimatkommitténs2 ochTrafikexempelvisSe
1995:64.SOoch1994:92SOUövervakasochutformaskanmiljözoneriavgiñssystem
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andra slag parkeringsytor sådanaän belägna på allmänär platsav som
eller i kommersiella parkeringsanläggningar begränsade.vara

En parkeringsskatt enbart på allmänna parkeringsplatser och av
kommunens kommersiella parkeringsanläggningar skulle medföra en

Ävensnedvridning konkurrenssituationen. det möjligt låtaav attom vore
parkeringsspålagan omfatta privataäven parkeringsanläggningar så
kvarstår problemet finna former föratt beskatta övrigaatt
parkeringsutrymmen.

Beräkningsmässigt kan parkeringsintäktemanämnas i detatt centrala
Göteborg uppgår till drygt 100 milj. kr år. Med tanke på attper
parkeringsavgiftema valts med syfte få till stånd någorlunda balansatt en
mellan tillgång och efterfrågan så kan beskattning rimligen inte sättasen
högre påslag iän storleksordningenett 50 inklusive till-procent,
kommande mervärdesskatt. Redan prisökning i den storleksordningenen
leder till förändringar i efterfrågan på parkering och minskade intäkter för
kommunen och dess bolag. Om beskattningen omfattaräven privata
parkeringsanläggningar uppstår motsvarande intäktsminskningar för dessa.

Storstadstrafikkommitténs slutsatser beträffande parkeringsskattens
möjligheter ñnansieringskälla får fortfarande ha bärkraft. Ensom anses
skatt på parkeringsytor skulle svår genomföra och innebäraattvara en
snedvridning konkurrensen på parkeringsmarknaden. Dessutom skulleav
intäkterna från sådan skatt, med bibehållen konkurrenssituation ochen en
rimlig avvägning mellan efterfrågan och utbud, inte i alltför hög
utsträckning kunna bidra till finansieringen.
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drivmedelsskattRegional3.4

Inledning3.4.1

drivmedel harbeskattningdifferentieradregionaltFrågan avom en
differentierasammanhang. regionaltMotolika attidiskuterats
medfördenframförts attgenomgående atthardrivmedelsskatten

i formbilistemahosuppkommerbeteendeirrationelltochgränshandel
billigaretankaförbeskattningsgränsema attförlängda överresvägarav

försäljningsbortfall förkonkurrensensnedvridningbensin, genomav
utökadehögskattegränsen,sidafelbelägnabensinstationer om

kontrollsvårigheter.administrationförkostnader samt
harmoniseratsenergibeskattningensvenskahar deni EUinträdetEfter
väcktsfråganharanledning därav ävenMed enommed EG-rätten.

med EG-rätten.förenligdrivmedelsskatten ärdifferentieringregional av
regionalföridentifieraskanproblemområdenFöljande en

Administrations-,EG-rätten.medFörenlighetendrivmedelsskatt:
ochGränshandelsproblematiken3kontrollproblemen.ochuppbörds-

konkurrensen.snedvridningen av
svenskadenihuvuddragenförredogörsföljandedetI

hurochområdetregleringarEG-rättsliga manenergiskattelagen,
identifieradedekonsekvensernamildraellerlösakanmöjligen av

i någragjortsövervägandenåtergesInledningsvisproblemområdena. som
skatt pådifferentieringarregionalaavseendeberedningar avtidigare

uppbördsmyndighet ochegenskapiRiksskatteverketsbränsle avsamt
branschorganisation föregenskapiInstitutetsPetroleumSvenska av
drivmedelsskatten.differentieringregionalpåoljebolagen avensyn

se 59delbetänkandetbl sa
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3.4.2 Tidigare överväganden m.m.

de flestaI utredningar behandlat regionala differentieringar har frågansom
enbart berörts diskussionsmässigt. I några fall har emellertid införandet av
någon form regional differentiering seriöstövervägts fått vikaav men ge
för andra förslag. De nämnda problemområdena framför alltovan -
kontrollproblemet, risken för irrationellt beteende snedvridningaroch av
konkurrensen har berörts och belysts i utredningarna. Av intressestörst-

övervägandena iär Ds H 1979:3 och Ds B 1980:13.
I Ds H 1979:3 utjämning regionala och lokala prisskillnader påom av

eldningsolja och bensin diskuteras bl. hur kan komma till medrättaa. man
problemet för den skattskyldige oljebolaget kunna skattatt rättta ut
beroende på bränslet levereras. Enligt utredningen torde vissa intevar om
allt för betydande administrativa olägenheter uppkomma i det avseendet.
Möjligheten köparna återförsäljarnaatt lämnar försäkran tillav en
säljaren oljebolaget leveransort Med utgångspunkt fråntas dessaom upp.
försäkringar skulle oljebolaget kunna debitera och redovisa skatt enligt
skattesats för aktuell leveransort. Utredaren påtalade dock att ett systern
med försäkringar tidigare under brännoljeskattensprövats tid vid inköp av
brännolja för skattefritt ändamål erfarenheterna inte särskiltattmen var
goda förekomsten falska försäkringar.p.g.a. av

DsI B 1980:13 angående möjligheten kompensera glesbygden föratt
bensinskattehöjningar anfördes regional differentieringatt en av
bensinskatten förknippad medär inte obetydliga svårigheter framför allt
vad kontrollaspektema. betänkandetI anfördes områdetavser medatt
differentierad skatt måste väl föravgränsas förhindra tankningsresoratt

Enligt utredaren borde därför finnas sammanhängandem.m. områdeett
med differentierad skatt. Utredaren påtalade också konkurrens-att
förhållandet mellan bensinstationer belägna på olika sidor av
skattegränsema självfallet påverkas. För förhindra mängderatt störreatt
lågbeskattat drivmedel för försäljning eller konsumtiontransporteras till
område med högbeskattat drivmedel övervägdes möjligheten införaattav

uttryckligt förbud överträdelserett sådanamot transporter. av
transportförbudet skulle straffbeläggas. Eftersom det i vissa fall kunde

föreligga berättigat intresse flyttaett mängderanses att större drivmedelav
skattegränsen fördesöver på tal kombinera transportförbudetatt med en
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falletenskildai detRiksskatteverkettillståndefterdispensmöjlighet, att av
ytterligare skattdrivmedel skattegränsen attflytta lågbeskattat över mot

betalades.
betänkandenolikayttrandenhar bl. iRSV överRiksskatteverket a.

drivmedelsskattregionaluppståskulleproblempåtalat vilka om ensom
tillskrivelseÄven iharSPIPetroleum InstitutetSvenskainförs. en

regionaltmedproblemområdenolikatagitutredningen enupp
drivmedelsskatt.differentierad

meduppstårbarriäreffektermed deproblemenskulleEnligt RSV som
problemenmycket Debli störstadrivmedelsskattdifferentierad stora.en

kompliceradmycketskulle bliskattedifferentieringen attemellertidär att
åstadkommasvårtbli mycketskulledet attochadministrera enatt

iinteenligt RSVskullebensinskattenhöjningkontroll. Enacceptabel av
bensinen.levereraroljebolagetfordonsägarendrabbahandförsta utan som

det krävastordeacceptabeltkontrollsynpunktfrån systemfåFör att ett
skullesådantdieselolja. Ettbensin ochlågbeskattad systemmärkning av

dieselolja, förförinförasomöjligen kunnaskulleochbli komplicerat
existerar.redanmärkningssystemvilken ett

meddrivmedelsskattenuppbördeneffektivadenharEnligt SPI av
i alltskattereglernagrund isinkvalitetochkostnad attavseende på

bensinhandelnsocholje-frånutgångspunktmedväsentligt utformats
innebäråtgärdVarjeförutsättningar. attadministrativaoperativa och som

vagnenskall bedrivas,verksamhetenför hurstyrandeblirskattereglerna
samhällsekonomiskaenligt SPIinnebärhästen,framförspänns

ochuppbördförsämring ikvalitativförpåtaglig riskochmerkostnader en
bensinskattregionalinförandevidarebefararredovisning. SPI att ett enav

skulletillkommermomskrliterexempelvis 1storleksordningeni
ochförutsättningarnamarknadsmässigadeiingreppallvarligtinnebära ett

distribution ochkonsumtionsmönster,iförändringarpåtagligaskapa
fördrivmedelsskattregionalinförandetskulleEnligt SPIuppbörd. enav

medföraGöteborgoch attStockholmexempelvis snartområdennågra
skulleSverigeochbeskattningsformmotsvarandehavilleregionerflera

förändringarpåtagligamedlågskattezonerochi hög-indelaskomma att
ochbensinstationerlokaliseringgällerdetlogistiksynpunkt när avur
frånutgångspunktmedlokaliseradinfrastrukturen,befintligadepåer. Den

kapitalförstömingbetydandemedsönderslåsskullebehov,marknadens
följd.som
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3.4.3 Den svenska energiskattelagstiftningen

Allmänt

lagenl 1994:1776 skatt energi energiskattelagen reglerasom bl.a.
skatt bränsle.uttaget Lagen innehåller bestämmelserav om

skattepliktens omfattning, skattebelopp för olika slag bränsle,av
skattskyldighet, skattskyldighetennär inträder, undantag från skatteplikt
i vissa fall, sanktionsbestämmelser vid otillåten användning vissaav
produkter, förfaranderegler Förfarandet regleras till vissa delarm.m. även
i lagen 1984: l 51 punktskatter och prisregleringsavgifter.om

Den svenska energibeskattningen med anledningär Sverigesav
medlemskap i EU utformad för stå i överensstämmelseatt med
gemenskapsrätten. Under 1990-talet har inom EU pågått omfattandeett
arbete i syfte samordna medlemsländernasatt skatter på bl.a.uttag av
mineraloljor.

Energiskattelagen bygger omfattande översyn ochsom EG-en
anpassning de svenska beskattningsreglerna områdetav trädde i kraft
den januaril 1995 och då gällande lagarersatte för bensinskatt, allmän
energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt m. m.

detI följande berörs översiktligt vissa grundläggande bestämmelser i
energiskattelagen kan betydelse skall försökasom utformavara av om man

regional drivmedelsskatt, eller regionalen skatt bränsle.snarare

B eskattnin yndi ghetgsm

Beskattningsmyndighet för energiskatten Skattemyndighetenär im.m.
Kopparbergs län medan Riksskatteverket har det övergripande ansvaret.

Omfattningen skatteplidenav

De motorbränslen direkt omfattas energi- och koldioxidskattsom ärav
dieselolja, bensin, gasol, ochmetan Denaturgas. berörs inte itre senare
den vidare framställningen. Samtliga produkter användssom som

Se bl 19949554 SkU 4 och Energiskatteutredningensa prop betänkandeNy lag
skatt på energi SOU 1994:85om
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frågaintesåvida det ärkoldioxidskattenomfattasmotorbrännoljor omav
drivmedelförbl.a.intebetalasEnergiskattförsöksverksamhet. som

miljöklassutifråndifferentieradSkattenyrkestrafik.i ärfartyganvänds av
Lågbeskattaddieselolja.användningsområdeochdieseloljabensin och

medförseddstationäraoch äruppvärmning motorerfördieselolja
märkämne.

inträdeskattskyldighetensochSkattskyldighet

drivmedelsområdet krävsbeskattningsförfarandetförstålättareFör att
definieras.grundläggande begreppvissaatt

oljebolagvanligtvisjuridiskeller ettfysiskUpplagshavare: person
drivmedelförflytta attochbearbeta utantillverka,tillståndhar attsom

betalning.tillförfallerskatten
bränslendärlagringsutrymmedepå ellerSkatteupplag: annat

skattenupplagshavaren attförvaras utanellerbearbetastillverkas, av
fleraförfogakan överupplagshavarebetalning. Entillförfaller

användaskanlagringsutrymmeEttolika platser.belägnaskatteupplag
upplagshavare.fleraellertvåsamlagringför av

detförstinträder närSkattskyldighetenSuspensionsordning:
vanligtvissuspensionsordningen,kdenlämnardrivmedletskattepliktiga s

detaljistledet.tilllevererasochskatteupplagfråndrivmedlet ettutnär tas
oljebolagetdeklarationerdeledningmeddebiterasSkatten somav

medochdrivmedel. I attmängdlevereradrörandelämnar
inträdeskattskyldighetensskatteplikt,bestämmelserenergiskattelagens om

kanområdetbestämmelsermed EG-rättensharmoniseradeärm.m.
fall.andraiinträdaskattskyldigheten även

skattskyldigheten närinträder nämntsupplagshavareFör ovansom
suspensionsordningen.utanförköparetilllevererasdrivmedlet

föranspråkidrivmedletinträder när tasSkattskyldigheten även
ilagrasupphöreller sätt attupplagshavaren annatkonsumtion av

denförskattskyldighetinträderVidaresvinn. somskatteupplaget
tillbränsletsäljerelleranspråkiochbränsleskattebefriat tarförvärvat

skallskattmedför ut.ändamål tasattsådant som
iinteförekommerfallföljandeiinträdakanSkattskyldighet även

betydelseteoretiskhuvudsakligendärförochSverigei ärpraktiken av
land utanförbränsle frånimporterarupplagshavareänFör somannan

bränslet.införselnmedsambandiEU av
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Vid distansförsäljning försäljning från EU-land till köpare iannat
Sverige varken upplagshavare ellerär varumottagare bränsletnärsom
levereras till köparen i Sverige.

När i Sverige varumottagare: den i yrkesmässigtvarumottagare som
bedriven verksamhet bränsle från upplagshavare i EU-landtar emot annat

bränslet.emottar
skatterepresentantFör i Sverige av upplagshavare i EU-landannat

utsedd ikläder sig betalningsansvar förvarumottagarensperson som
skatten bränslet levereras tillnär varumottagaren.

Vid införsel privat införsel drivmedel vadutöverav som ryms
bränsletanken i mängd liter.10större än

Inköp försäkranmot

inteDen registrerad skattskyldigär kan i vissa undantagsfallsom som
köpa bränsle skattefritt försäkran bränslet skall användas för sådantmot att
särskilt angivet ändamål, huvudsakligen fartygsbränsle bensin.annat än

Sanktioner m m

Lågbeskattad dieselbrännolja avsedd för uppvärmning och stationära
försedd med märkämne.är Påträffas märkt dieselbrännoljamotorer i ett

fordons bränsletank påförs fordonets eller underägare, vissa
förutsättningar, brukaren fordonet särskild avgift. Befattning med märktav
dieselolja i syfte den skall användas i strid medatt energiskattelagens
regler avlägsnande märkämne föranledersamt straffansvar.av

Tillämplig3.4.4 EG-rätt

Genom medlemskapet i måsteEU den svenska energiskattelagstiftningen
utformad så den står i överensstämmelse medatt gemenskapsrättenvara

och det åligger medlemsländerna harmonisera den nationellaatt
lagstiftningen med tillämpliga direktiv. De svenska bestämmelserna är

införandet den nämnda energiskattelagen harmoniseradegenom av ovan
med gemenskapsrättens bestämmelser på området.

Följande EG-direktiv har betydelse för punktskatterna på drivmedel och
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förfarandereglercirkulationsdirektivet,9212EEGandra mineraloljor:
9281EEGpunktskattepliktigaharmoniseradeför samtliga varor,

mineraloljor ochSkatteregler förmateriellamineraloljedirektivet,
förminimiskattesatserinnehållerskattesatsdirektivet,9282EEG som

92108EEG ochändratsDirektiven harmineraloljor.vissa genom
9474EEG.

irkulationsdirektivetC

enligtfunktion börmarknadensinredenFör garanteraatt
identiskainträdeskattskyldighetensreglerna förcirkulationsdirektivet vara

andraunderkastasfårPunktskattebelagdai alla medlemsstater. varor
medfördetta inteändamål förutsattsärskiltförindirekta skatter att
föremålartikel 3.2enligtmineraloljornafårBl.a.gränsforrnaliteter. vara
med deförenligaskatterdessaförutsatt ärskatter,indirektaför andra att

vad gällermervärdesskattochpunktskatttillämpligaregler ärsom
ochskattskyldighetskatteberäkning,skattesats,bestämning av

övervakning.
konsumtionförsläppsinträderpunktskattför närskattskyldighet varan

utfördenskall betalasSkattenregistreras.lagerbristeller somav
avsedda för leverans.deinnehareller ärleveransen somvaror

Skattesatsdirektivet

oblyadrespektiveblyadförminimiskattenivåerskattesatsdirektivetI anges
utifrånbestämdaminiminivåernadieselbrännolja ärbensin. För

5 direktivetuppvärmning Avrespektivedrivmedelanvändningsområde, . tillämpamedlemsstatervissatillåta attmöjligtdetföljer är attatt
förbrukaspåminimiskattenivåemaunderstigerskattesatser somvarorsom

territorier.derasregionervissainom av

miniminivåemaöverstigerDe svenskaskattesatserna
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Mineraloljedirektivet

Av mineraloljedirektivet följer medlemsstaternaatt skall ta ut en
harmoniserad punktskatt på mineraloljor och skattesatserna skallatt
bestämmas i enlighet med skattesatsdirektivet, vilket i sin reglerartur
miniminivâema för punktskattema.

artikelI 8 i mineraloljedirektivet för vilka användningsområdenanges
medlemsländerna skall undanta mineraloljor från beskattning respektive
får tillämpa nedsatta Skattesatser för mineraloljor. Till den kategorinsenare
hänförs bl.a. sjöfart privata nöjesbåtarän på inreannan vattenvägar,

och godsbefordran på järnvägar jord-passagerare- och skogsbruk.samt
För ytterligare några användningsändamål får mineraloljan beläggas med

lägre skattesats minimiskattesatsen,än i de fallenen emellertidär lägeen
minimiskattenivå fastställd densamma för dieselbrännoljasom som
används till uppvärmning. Slutligen följer artikel 8.4 medlemsstatattav

enhälligt rådsbeslut kan fä ned fall.skattensättagenom i andraäven

Svenska undantag

Vid Sveriges medlemsförhandling medgavs Sverige tillämparätt att en
lägre skattesats för industrin och högre skatt för den övriga sektorn. Deten

således inte tillräckligt båda skattesatsernavar att miniminivânöversteg
enligt skattedirektivet. Detsamma gällde miljöklassdifferentieringen av
dieselolja.

Enligt uppgift från finansdepartementeti maj 1995harrådetfattat två beslutmed
anledning artikel 8.4. Besluten omfattar 50 undantag,av någraavsågregionalaca varav
skattelättnader.
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överväganden3.4.5

idrivmedelsskattenÖverväganden: differentieringregional nuEn av
FörEG-rätten.hinderinföraskunnatordeform utan enövervägd av

Sverigedömaalltdock atterfordras attdifferentieringsådan av
drivmedelsskattenregionalaDenundantag.8.4ansöker ett s.om

regionen,inom ävenlevererasdrivmedelsamtligaomfattamåste som
jordbruket.ochindustrintillochmarinorsäljsdrivmedel som

detochändras,avseendenvissaimåsteUppbördsrutinema
tillrättakommaväsentligt. Förblitorde attmerarbetetadministrativa

motverka systemetförochfusk attskatteundandragande, attmed
ochförbudformerolikakrävsinte attpå sättutnyttjas avavsettett

övervaka ettoch systemetkontrollerainförs. Attsanktioner
berördaförutsätteromöjligt attintetillfredsställande ärsätt men

oundvikligt attresursförstärkningar. Det ärmyndigheter ges
snedvrids.konkurrensenochuppkommergränshandel att

skallpålaganregionaladenhurrörandediskussionerna uttagetI av
tal:förtsmodellerhuvudsakligenharutformas tre

vadordninggällandemedharmoniserasregionala pålagan1 Den
påskattvidinträdeskattskyldighetens uttagochskattskyldighet avavser

denförenklatinnebär attenergiskattelagen. Dettaenligtdrivmedel -m.m. -
regione.dyl. iåkeridepåbensinstation,drivmedel till enlevererar ensom

drivmedlet.tilläggsskattskallskatthögremed ta ut
inomåterförsäljarereglerenergiskattelagens görsmedstrid2 I

mängdförtilläggsskatten mottagenförskattskyldigahögskattezonen
drivmedel.

formenforsäljningsskatt avutformas extraPålagan3 ensom
högskatte-inomo.dyl.återförsäljareochmervärdesskatt utregional tas av

zonen.
ochkontroll-grunderolikamedföralternativSamtliga

bristeraltemativensanalyseranärmareadministxationsproblem. Utan att nu
alternativ 3elleralternativ 2varkenkonstaterasavseendena kan atti de
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situationentäcker den drivmedlet i bruk påatt tas sätt änannat genom
inköp från bensinstationer. Vidare kan konstateras både alternativ 2 ochatt
alternativ strider3 tillämplig EG-rätt. Alternativ 2 det bl.mot gör a. genom

det EG-rätten följer leverantörenatt skall skattskyldig ochattav vara
alternativ bl.a.3 vad möjligheten införa ytterligare skattesatsattavser en

mervärdesskatteområdet. Den enda tänkbara modellen för regionalen
drivmedelsskatt således den harmoniserasär med övrigatt
drivmedelsbeskattning enligt energiskattelagen.

Regional drivmedelsskatt och E G-rätten

Harmoniseringen med energiskattelagens bestämmelser och
gemenskapsrätten innebär, såsom tidigare redogjorts för, pålagan måsteatt
omfatta samtliga användningsändamål förutom redan existerande
undantag. Frågan dock det bakgrundär gemenskapsrättensmotom av
regelverk punktskatteområdet överhuvudtaget möjligt införaär att en
regional differentiering energiskatten.av

Möjligheten differentiera energiskatten regionalt har inte berörtsatt i
energiskattelagen.förarbetena till

Av redogörelsen för EG-rätten följer medlemsstaterna skallatt ta ut en
harmoniserad skatt och Sverige begärde undantag för miljöklass-att
differentieringen diesel de lägsta skatteklassematrots att de iöverstegav
skattedirektivet angivna miniminivåerna.

Frågan differentieringar skatten i den meningen den regionaltattom av
läggs på högre nivå i övriga landet behandlasän inte uttryckligen ien
mineraloljedirektivet. Däremot framgår artikel vilkaav som anger
undantag från direktivet tillåtna, regional differentieringär attsom en av

inteskatten uppräknad bland tillåtnaär undantag.
Den möjlighet existerar för medlemsstat med stöd artikel 8.4attsom av

mineraloljedirektiveti införa bestämmelser differentierar skattensom
vad iutöver övrigt följer artikel 8 enligt sin ordalydelse isom av synes

första hand omfatta sänkningar skattesatsen för visst ändamål. Detav
förhållandet Sverige begärde och medgavsatt undantag för
miljöklassdifferentieringen diesel tyder dock regionalävenattav en
höjning skatten kan ifrågasättas i EG-rättsligt perspektiv. Enligtettav

Prop l99495:54,jñ SOU 1994:85och SOU 1994:74
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sådanförskäldärmed starkatalar attuppfattningutredningens en
vissdock idirektiv. Rättslägettillämpliga ärstriderdifferentiering mot

oklart.utsträckning
enligtcirkulationsdirektivet,iartikel 3.2hellerintekandömaalltAv att

indirektaandramineraloljorbl.åsättaharmedlemsstatvilket rätt att a.
regionalinförafåförtill stödåberopasändamål,särskilt attförskatter en

fråga.imening äri dendifferentiering som nu
undantag8.4s.k.från EUgodkännandekrävsdetOavsett ett genomom

Sverigeförhinder i attinte lägger vägendirektivtillämpligaeller om
sådankan konstaterasdrivmedelsskatt atthögreinföraregionalt enen

importeradediskriminerarrörlighet,friaförhindrarvarkenpålaga varomas
konkurrensensnedvridereller på sättinhemska annatgentemot varorvaror

i EG-rätten.grunddragenmedi stridstådet kanmeningeni den att anses
vadharmoniserasövrigtipålaganregionaladen avserFörutsatt att

därförtorde EUförfarandetinträde ochskattskyldighetensskattskyldighet,
regionalinförSverigesiganledning attmotsätta enhainte att

diskuteras.meningi dendifferentiering som

skattredovisaskattskyldige rättskall denHur

energiskattelagensmedharmoniserasmåsteBeskattningsförfarandet
medharmoniserasmåstepålagan ävenregionalaregler. Den

skattefrihet.ochomfattningskattepliktensreglerenergiskattelagens om
börmarinortilllevererasÄven dieseloljaomärktochbensin som
förgällerDetsammapålagan.regionaladenomfattasföljaktligen av

ochjordbruket.industrinanvänds inomdrivmedel som
energiskatttillskattskyldigaoljebolagen ärhuvudsakligenEftersom

avlämnandetvidkundtillfaktureringvid avsåvälbolagenmåste som
platspåavlämnaskommerdrivmedlet attvetskap enfådeklaration om

tänkbara:situationer ärolikaNågraskatten.högredenomfattas avsom
inhyrd transportörbil ellermeddrivmedletoljebolagetKör ut egen

drivmedletlämnartankbilenmeninglagteknisk näriskatteplikteninträder
falldessamotsvarande. Ielleråkeridepå synesbensinstation,på en

tillskettfaktureringdenledningmed somdeklarationerna upprättas av
medochsvårigheter,oljebolagen störretordefallet utandetIköpama.

skatt.redovisakunna rättredovisningsrutiner,justeradenågot
tillhörtankbilskatteupplagpåhämtasdrivmedlet somettOm av

lagteknisktinträderinhyrd transportörköparenellerköparen av
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skatteplikten redan drivmedlet Ärnär lastas tankbilen. skatteupplaget
i det fallet beläget inom region med högre skatt har oljebolageten att

Ärredovisa den högre skatten. däremot skatteupplaget i det falletsenare
beläget utanför högskatteregionen skulle den lägre skatten komma att tas

köparensut återförsäljningsställe,oavsett åkeridepåvar dyl. äre.
lokaliserat. En sådan ordning får mindre lyckad. Den lagtekniskaanses
definitionen skattskyldighetens inträde bör i detav fallet därförsenare
kompletteras. Härvid bör enligtnoteras gemenskapsrättenatt inträder
skattskyldigheten drivmedletnär släpps för konsumtion ochvaran att
skatten skall påföras och uppbäras enligt det förfarande fastställssom av
varje medlemsstat. Oavsett huruvida det svenska leveransbegreppet i alla
avseenden helt överensstämmer med gemenskapsrättens legaldefinition för
skattskyldighetens inträde bör avvikelse från leveransbegreppet fören att
fånga dessa intetransporter oförenligt medupp gemenskapsrätten.anses

För oljebolaget skall få kännedomatt drivmedlet skall levererasom var
bör köparen för det fall lågbeskattat drivmedelatt förvärvas och att- avses

till högskattezontransporteras författningsreglering åläggasen genom en-
skyldighet lämna förklaringatt eller skriftlig upplysning tillannan
oljebolaget drivmedlet skallatt avlämnas eller har avlämnats i regionen
med högre skatt. Därigenom kan oljebolaget med ledning upplysningenav
från köparen prisrätt och redovisata ut skatt med belopp.rätt

Ansvaret för oljebolagetatt upplyses drivmedletattom attavses
tilltransporteras region med högre skatt bör åläggasen köparen.

Upplysningsskyldigheten måste troligen förenas med sanktions-ett
förfarande oriktigför uppgiñ. Eventuellt måste köparenäven anlitaden av

omfattastransportör straffansvaret och åläggas skyldighetav atten
kontrollera köparen i förekommandeatt fall lämnar erforderlig upplysning
till oljebolaget. På motsvarande bör självständigsätt transportören som
yrkesmässigt upphandlar drivmedel åläggas skyldighet vid straffansvaratt
lämna upplysning till skatteupplagsinnehavaren han har för avsikt attom

lågbeskattattransportera drivmedel från skatteupplag utanförett regionen
med hög skatt till avlämningsställe i högskatteregionen.ett

Det bör finnaseventuellt möjlighetäven för köpare och självständigen
transportör försäkran drivmedletatt mot skall avlämnasatt utanför
regionen med hög inhandlaskatt lågskattat drivmedel i högskatteregionen
och tilltransportera lågskatteregionen. Alternativt skullevaran
återbetalning skeskatt kunna med ledning någon form försäkranav av av
från den utanför Ävenhögskatteregionen belägna sådantmottagaren. ett
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försäkringsgivaren.förstraffansvartillknytasbehövatorde ettförvarande
iinträdakanupplagshavaren ävenoljebolagenförSkattskyldigheten

förutsattsvinn,ellerförbrukningexempelvissituationer:andravissa egen
falleni debörhögskatteregionen äveninombelägetskatteupplaget äratt

tillämplig.skattesatsenhögreden vara
andra änredogörelser äventidigareframgårkanteknisktRent avsom

skattskyldighetenfallen bördeskattskyldiga. Ibetraktasoljebolagen som
Är köpareneller köpare.tilllevereras varumottagaredrivmedletinträda när

högredensåledesbörhögskatteregionenlokaliserad ieller varumottagaren
tillämplig.bliskattesatsen

hög-tilllågskatreregionfråndrivmedellågskattatTransporter av
förfarandenskatteundandragandeochskatteregion

ochreservdunkenfyllerfrånochtillprivatpersoneroundvikligt attDet är
torde intehögskatteregionen. Dettilldrivmedelbeskattatlägremed sigtar

olikadegränstrakternaidepåermobila avförhindragå attheller att
högskatteregionen.utanförplacerasochflyttasskatteregionerna

yrkesmässigauppkomstenmotverkakanhurdock avFrågan är man
drivmedelhögskatteregionen. Närtilldrivmedellågsskattattransporter av

ellerbensinstationtilllågskatteregioniskatteupplagfråntransporteras
formnågonföreskrivaskontrollhänseende attibörhögskatteregionidepå

förväxlasskallinteföranvänds transportendyl. atttransportorder e.av
syfte.skatteundandragandeiskermed transporter som

ellerönskvärdaickesituationertänkbarafall avI trevart
måsteuppkommatänkaskanförfaranden somskatteundandragande

Dessa är:eller sätt.sanktioner annatochförbudmotverkas genom
idepåellerbensinstationtilllevereratsdrivmedel1Lågskattat som

depå-ellerbensinstationsinnehavarenvidareförsäljsochlågskatteregion av
oljebolagetshögskatteregioneni utanstationellerdepåtillinnehavaren

vetskap.
lågskattatlevereraoljebolagetförstlåter2Drivmedelsköparen

betraktainte är attlågskatteregionen,imellanlager somtilldrivmedel ett
tilldrivmedletdäreftervidaretransporterarochskatteupplag,som

högskatteregionen.
oljebolagetupplagshavarensyfte levererarskatteundandragande3 I
omfattasintelågskatteregionen avidepåtill somdrivmedlet en

Därefterskatten.lägredenredovisarochsuspensionsordningen
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vidaretransporteras drivmedlet till högskatteregionen den högreutan att
skatten tas ut.

frågaEn uppkommer det möjligt på så i dagär är sättattsom om som
sker dieselbrännoljamed avsedd för uppvärmning, märkninggenom
särskilja drivmedel avsedd för lågskatteregion från drivmedel avsedd för
högskatteregion.

Oavsett det teoretiskt möjligt införa ytterligare märkningär attom en
för dieselbrännoljan så torde det förknippat med praktiskastoravara
problem. Ett märkningsförfarande torde förutsätta drivmedelatt avsett att
levereras till andra platser högskatteregionen märks. omöjliggörän Detta

låg- och högskattat drivmedel blandas i Eftersom detatt transportsamma .leveransplatsen vilken skattär rätteligen skall skulleavgör tas utsom som
inte förhållandetenbart det märkt drivmedel påträffas i tankbil underatt en

grund för fastställa otillåtenutgöra förtransport att att ärtransporten
handen. Märkningen skulle således endast kunna användas för att
kontrollera farddokumenten korrekta. Sanktionen kan därför inteäratt
kopplas till märkningen på det i dag sker med dieselbrännoljan.sätt som
Sanktionen måste i stället kopplas till lämnade uppgifter drivmedletom var

avlämnas. Märkning kan följaktligen till iatt nyttaavses vara
bevishänseende kan inte i sig läggas till grund för fastställaattmen
huruvida otillåten för handen.ärtransporten

Skatteundandragande drivmedel måste i stället motverkastransporter av
på sätt.annat

De Skatteundandragande omfattar huvudsakligentransporterna
drivmedel mellan depåer dyl. intetransporter omfattasav o. som av

suspensionsordningen, med andra 0rd redan beskattat drivmedel. enlighetI
med vad diskuterades i Ds B 1980:13 se kap. 3.4.2 kan därförsom
möjligen införa förbudövervägas drivmedelatt ett mot transporter överav

viss kvantitet mellan bensinstationer och andra anläggningar inteen som
omfattas suspensionsordningen mellangränsentransportenav om passerar

Överträdelsetvå skatteregioner. transportförbudet torde anförts iav som
fåDs B 1980:13 straffbeläggas. Sanktionen skulle kunna utformas på så

enligt huvudregeln fordonet påförs sanktionensätt eller,ägarenatt av om
någon använder fordonet tillstånd från brukaren jfr.utan ägaren,
bestämmelserna i kap10 6-7 energiskattelagen. Eventuellt skulle det

finnas anledning straffbeläggaäven denne ochatt mottagaren om
olikatransportören är personer.

fall situationI i 3 borde bli aktuellt någon formvart att ta ut av
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möjligensanktionsavgift,fårochl 2situationtilläggsskatt. I en
påträffasdieseloljamärktutgåravgift närdenmedutformad i linje som

fåMöjlighetenergiskattelagen, attut.5§ tasjfr. kap enställe 10fel
fråndispenstillämpligfalletenskildadetförellergenerell

försanktionsavgift uttillskapas. En tasbehövertransportförbudet som
jfr lOeftergesellernedsättaskunnatransportförbudet böröverträdelse av

energiskattelagen.§kap 8
dyl.stickkontrollbefogenhetmåste attMyndighet e.genomges

underdelvisfaller3situationfallIkontrollera varttransporter.
Övriga tordekontrollerkontrollera.ansvarsområdeskattemyndighetens att

börMöjligenförsorg.polismyndighetensskefå lovhandförstai att genom
kontrollerapolismyndighetmedsamarbeteiSkattemyndigheten rätt attges

iSkattemyndighetennärvarande ärFörövriga transporter.även
tillhänsynMedenergiskatt.förbeskattningsmyndighetlänKopparbergs

kontrolluppgifternafallitordekontroll vartutökadbehovet m. m.av
skattemyndighetbelägenhögskatteregioneninomtilldelegerasbehöva en

Även skullepolisväsendetresursförstärkningar.obetydligaintemed
resursförstärkningar.behöva

tillhördrivmedelstransportbranscheninomaktörerfriståendeDå
förutsättaupplagshavaren attinblandningfusktordeovanligheten utan av
uppdragden transportörinblandade: avsomärpartertre

lågskatteregionenidrivmedlet, den sommottagarekörupplagshavaren ut
dethögskatteregionen. Iiköparenverkligadenochfakturerassiglåter

brottför mottransportörenmottagarenförsanktionförutombörfallet
tilläggsskattleveransplats ävenavseendeupplysningellerförsäkring

skattskyldige.denpåföras
iförekommakunnaintetordeberörtssituationerflestaDe ovansom

vetskap. Inteellermedverkanoljebolagensomfattning utannågon större
ellerefterhållersjälvmantoljebolagenförtalarkonkurrensskäl attminst
ellerkringgåförsökerfristående operatörerfalli somrapporterarvart

utnyttja systemet.

konkurrensproblemochGränshandel

ofrånkomligtmedför attdrivmedelsskattregionalInförandet enav
utanförtankningochGränshandeluppkommer.gränshandel annan
pålaganregionaladenfrånintäkternasåvälmedförhögskatteregionen att
sidorolikabelägnastationermellan avkonkurrensenminskar attsom
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snedvrids.gränsen
En teoretisk möjlig metod för reducera barriäreffekternaatt införaär att
differentierad pålaga inom regionen, med lägreen pålaga i regionensen

gränsområde och högre pålaga i regionens En sådanen centrum.
differentiering torde dock medföra de tidigareatt beskrivna
administrations- och kontrollproblemen ökar i sådan grad deatt överväger
Fördelarna.

Av bl. överskådlighetsskäl det antagligenär fördela. förgränsenatten
högskatteregionen följer administrativa Om degränser. administrativa
zongränsernajusteras med hänsyn till demografiska aspekter, resvanor o.
dyl. kan antagligen gränshandelsproblemen minskas i någon mån.
Motsvarande gäller för konkurrensproblemet. Det bästa minskasättet att
gränshandelsproblemen detär går finna lämpligatt avvägningom en
mellan intäktsbehovet från pålagan och bilisternas kostnadskänslighet.
Förutsatt kan fastställa nivåatt pålagan inte alltförman högären som
torde konkurrenssituationenäven i gränsområdena leda till att
prisskillnaderna i någon mån slätas ut.

Oavsett vilka medel tillgrips för komma till medattsom rätta
gränshandelsproblemet kommer bilister företa tankningsresoratt till
bensinstationer utanför högskatteregionen.
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fordonsskattRegional3.5

Inledning3.5.1

redanexisterardrivmedelsbeskattningcnförgällervadtillI motsats som
personbilarförfordonsskatten,differentieringregional aven betalasfordondessaFörglesbygdskommuner.vissaihemmahörande

kr.384överstigerskattenårligadendeldentillendastfordonsskatt
tilläggsskattregionalinföraenklareÄven betydligt attdet enärom

någradrivmedel kanskattendifferentieraregionaltfordon än att
förRisken attutformas.skattenskallHuridentifieras:problemområden

denundgåskallskattskyldigedenför attortregistrerasfordon annan
hänsynstorlek tasskattensberäkningvidSkalltilläggsskatten. avregional

skatteårlöpandeunderdebiterats,redanskattvilketförfordon,till ettom Vilkatilläggsskatt.medregionellerflyttasskatteperiod uteller enur
undantagtillmöjlighetfinnasdetskallochskattenomfattasskallfordon av

skatten.från
regionalförihinder vägennågra enläggainteEG-rätten synes

aktuell. Däremotärmeningdenifordonsskatten nusomdifferentiering av
föröronmärks ettpunktskattallmänfrånintäkternaovanligtdet att enär

sådanamedlämpligtdetHuruvida ärändamål.specielltvisst
diskussion.förföremålregelbundetöronmärkningar är

problemområdena.identifieradedediskuterasföljandedetI
fordonsskattelagstiftningen.ihuvuddragenkorthetiåtergesInledningsvis

Fordonsskattelagen3.5.2

bestämmelserinnehåller om1988:327 aFordonsskattelagen
ochskattesatseromfattning,skattepliktensskattskyldighet,

andraochskatteperioderskatteår,Föreskrifterbeskattningsförfarandet. om
fordonsskatteförordningeniintagnafinnsverkställighetsföreskrifter

1993:1028.
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Beskattningsmyndighet

Beskattningsmyndighet ör fordonsskatten enligt huvudregeln forär
länsstjrelsennärvarande i det län fordonets har sin adress enligtägare

bilregistret eller, fordonet oregistrerat, iär det län fordonets harägareom
sin hemvist. Riksskatteverket central forvaltningsmyndighet.är

Skattepliktiga fordon

Följande fordon skattepliktiga,är de eller börär iupptagnaom vara
bilregistret och inte avställda: motorcyklar,är personbilar, lastbilar, bussar,
traktorer, motorredskaptunga terrängvagnar, och de flesta släpvagnar.

Vissa fordon årsmodellär trettio år eller äldreärsom av en som
omfattas inte skatteplikten. Fordon används vid räddningstjänstav som
kan under vissa förutsättningar befrias från fordonsskatt. Ytterligare några
undantag finns.

Personbil hör hemma i vissa angivna glesbygdskommuner betalarsom
fordonsskatt endast till den del överstiger 384 kr år.som per

Skattskyldighet

Fordonets skattskyldig.ägare är fordonetHar flera ägare är ägarna
solidariskt ansvariga för skatten. Som denägare eller böräranses som vara

i bilregistretupptagen Medägare. likställs bl. denägaresom a. som
innehar fordonet med nyttjanderätt för bestämd tid minst år.ettom

örfarandetF m. m.

ordonsskattenF beslutas ADB på grundval uppgifter igenom av
bilregistret.

Beskattningsmyndigheten kan fastställa ytterligare fordonsskatt om
skatt undandragits.

Fordonsskatten betalas för helt år skatteår eller skatten överstigerom
3 600 för heltkr år, for period fyra månaderett skatteperiod.en av
Uppbördsmånad för skatten bestäms med ledning slutsiffran i fordonetsav
registreringsnummer.

Det skatteadministrativaförfarandet under jfr.är översyn, 1994952126prop.
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denbetalasskall ärskatteperiodellerför skatteårSkatt somav
skattvilkenmånad underdeningångenvidfordonetskattskyldig för av

betalats.skulle haellerskall betalas
ändrasellerbetalatsskattför vilkentidunderskattepliktenUpphör
ändrasskattensåanvändningfordonetseller attbeskaffenhetfordonets

skattöverskjutanderespektivein,betalasskatttillkommandeskall
återbetalas.

glesbygdskommuneri vissahemmahörandepersonbilHuruvida ären
ledningmedbestämsskattereduceringåtnjutaskall avdärföroch

skallskattenvilkenundermånaddeningångenvidförhållandena av
betalats.skulle habetalas eller
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Överväganden3.5.3

Överväganden: En regional fordonsskatt i diskuterad utformning
strider inte gemenskapsrätten.mot En regionalt differentierad
fordonsskatt finns redan för personbilar i vissa glesbygdsområden.
För inte alltför mycket deatt administrativa rutinernatynga bör den
regionala fordonsskatten harmoniseras med den nuvarande
fordonsskatten. Skatten bör procentuellt påslagtas ut på denettsom
ordinarie fordonsskatten för de fordonsslag skall omfattassom av
tilläggsskatten. motorcyklar,Personbilar, bussar, lastbilar och
släpvagnar bör omfattas den regionala tilläggsskatten.av
Procentpåslaget bör lägre för bussar, lastbilar och lastvagnarvara än
för övriga fordonsslag. Ytterligare differentieringar kan komma i
fråga. Införandet regional tilläggsskatt kommer medföraav en att att
fordon registreras utanför regionen. Detta gäller i första hand för
fordon registrerade på juridiskaär För undvikasom att attpersoner.
alltför många fordon flyttas måstefrån regionen med tilläggsskattut

studerasnärmare vilken nivå skatten skall läggas på.

Vilka fordon bör omfattas den regionala tilläggsskattenav

Utgångspunkten för Göteborgs- och Dennisöverenskommelsema attär
vägtrafiken skall belastas de regionala tilläggsfinansieringama. Enligtav
utredningens uppfattning bör fordonsskatten omfattadärför i första hand
följande fordonskategorier: motorcyklar, personbilar, bussar, lastbilar och
släpvagnar. kan närmareEventuellt trafik-övervägas ävenom
traktorer pålagan.skall omfattas av

Möjlighet finns alltid undanta vissa fordonskategorieratt från den
regionala tilläggsskatten. delbetänkandetI diskuterades det finnsom
anledning undanta vissa fordonskategorieratt från Detvägtull.
konstaterades dock grundtanken så fåatt trañkantkategorierär att som
möjligt skall undantas från skyldigheten bidra till finansieringenatt av
väginvesteringarna. Enligt utredningen måste utgångspunkt gällasamma
för tilläggsñnansiering i form fordonsskatt.en av

förenklaFör de administrativaatt rutinerna bör bestämmelserna om
regional fordonsskatt harrnoniserasuttag med fordonsskattelagensav
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bl.innebärfordonsskatt Detta attförundantagbestämmelser a.m.m.om
undantasräddningstjänst börianvändsoch fordonveteranfordons.k. som

också i stortöverenstämmerfordonsskatten. Detregionaladenfrån senare
vägtullama. Detavseendedelbetänkandetiföreslagitsmed vadsett som

gällandeföljervadundantag,ytterligare utövernågraförordas avsomatt
införs.inteditt

storlek bestämmasskattenbärHur

respektiveförgrundbeloppmedfordonsskatt ettNuvarande tas ut
de flestaförskattevikt. Därutöverangiven tasfordonsslag baserat en

lägstadenhundratal kr.varje helt överförtilläggsbeloppfordonsslag ettut
olikaför dedifferentieradeSkatteklasserna är ävenklassen.ivikten

differentieradutgårlastbilarochpersonbilar, bussarFörfordonsslagen. en
drivspersonbilarfordieselolja. Skattendrivas medde kan somskatt om

äldre ellerdeutifråndifferentierad ärsini yngredieseloljamed är tur om
differentieradlastbilarochbussar ärförmodell. Skattenårs1993än

lastbilarför ärSkatteneller inte.dieseloljameddrivasde kanutifrån om
för pâhängsvagnanordningmedutrustadedeavhängig ärdessutom omav

regionalaför dennivåernahjulaxlar. Attantaletinte ocheller anpassa
fordonsklassochfordonsslagrespektivetillfordonsskatten vara ensynes

föredrabedömning detutredningens är attuppgift. Enligtgrannlaga omväl
gällandedenpåbaseratprocentpåslagmedkantilläggsskatten ettuttas

anledningMed atteller 50exempelvis 30 procent.fordonsskatten, av
försläpvagnaroch änlastbilar, bussarförhögreskatten avsevärtär

för denpåslagetreduceraskälföreliggermotorcyklaroch attpersonbilar
drivspersonbilargällerVadlägretillkategorin procentsats. somförra en

bilforutgår skattellerårsmodell 1994dieselolja och enmed är senareav
medjämförasskallvilketkr,med 2 675kgtill 000uppgår lskatteviktvars

kr.till 535uppgårskattpersonbil storlek,motsvarandevanlig varsaven
förpåslaglägre ävenanledning överväga ettdärför nyarefinns attDet

orimligt högblitilläggsskattentordefallpersonbilar. ldieseldrivna annat
kategorin.för den senare
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Risken för fordon påregistrerasatt ort.annan

oundvikligtDet viss utflyttning registrerade fordon kommerär att atten av
ske från regionerde belastas med tilläggsskatt. Några studier översom en
i vilken omfattning personbilar registrerats i de glesbygdskommuner som
omfattas skattereduktionen for den skattskyldige skall kunna åtnjutaattav
lägre skatt han har sin verkliga hemvist på plats har intetrots att annan
gjorts. Utflyttningen fordon registrerade på fysiska kanärav som personer
med nivåavvägd tilläggsskatten bli relativt begränsad. Mycketantasen
talar för bl. tappade bonuspoäng trañkforsäkringen motverkaratt atta.
bilinnehavaren skenskriver bilen Flertalet de harannan. av som
möjlighet minska sina försäkringspremier registrera fordonenatt attgenom
på har antagligen redan gjort så.ortannan

Utflyttningen fordon registrerade på juridiska kanärav som personer
bli betydligt inte minst för de företag harantas större, storasom

fordonsparker och har möjlighet registrera fordonen på närståendeatt
bolag dyl. belägna utanför tilläggsskatteregionen. Risken för sådane. en
utflyttning och beräkning intäktsbortfallet får studerasnärmareen av

vid fastställandet nivåerna för tilläggsskatten.närmare av

Ut- och inflyttning under löpande skatteår eller skatteperiod

Avgörande for huruvida fordonsskatten skall reduceras för personbilar
hemmahörande i glesbygdskommunerna fordonens registreringsort vidär

Ändrasingången den månad skatten skall betalas. registreringsortennärav
under tid for vilken skatt betalats, med eller reduceringen, påverkasutan
inte skattens storlek och det ställs varken krav inbetalningpå erhållenav
reducering motsvarande den tid fordonet inte varit registrerat isom
glesbygd eller medges motsvarande reducering för den tid fordonet varit
registrerat i glesbygd åtnjuta reducering.utan att

Från praktisk synpunkt det fördelaktigt den regionalaär om
tilläggsskatten med ledning fordonets registreringsort vidtas ut av
tidpunkten for debiteringen den ordinarie fordonsskatten och attav
förändringar registreringsort under löpande skatteår eller skatteperiodav
inte påverkar tilläggsskattens storlek, med andra ord tilläggsskatten iatt
detta avseende utformas linjei med vad gäller för reduceringsom av
fordonsskatten för personbilar hemmahörande i glesbygd.

sådan utformningMot för uttagande tilläggsskattensystemeten av av
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i formskatteundandragande förfarandentillinbjuderhävdas detkan att
för inbetalningentidpunkteni anslutning tillomregistreringartillfälligaav

omfattasskattskyldigahävdasVidare kanskatten. att avsomav
däreftertill betalning,förfallerfordonsskattentilläggsskatten straxnär men
behövainte skalltilläggsskattenomfattasintetill områdeflyttar ett avsom

hemma ihörfordonet inteför tiddentilläggsskattbetala även
högskatteregionen.

tillhänsynuppbördsförfarandeskullemeningEnligt min tarett som
medföramerkostnader ochbetydandeupphov tillomständigheterdessa ge

drabbasfordonsskattenuppbördför storanuvarandedet systemet avatt av
efterbeskattaochsanktionerakunnaFöreffektivitetsförluster. att

vidare krävastordeomregistreringartillfälliga attvidtarskattskyldiga som
föradressändringanmälaskyldighetobligatorisksärskild atten

införs.fordonsskatten
förhållandenabeloppmed visstskattförhållandet trots attDet tas utatt

Exempelvisbeskattningsområdet.ovanligtinte hellerändratsdärefter är
dentillmed hänsynskallkommunalskattvilken utbestäms tas varsom

beskattningsåretförenovember åretdenfolkbokförd lskattskyldige är per
beskattningsåret.underbosatthan äroavsett var

förkostnadsskälocheffektivitetsskäl attbådeSammanfattningsvis talar
i ellerskattskyldige flyttarden uttillskallintehänsyn ur entas om

börbetalats. Däremotredanvilken skatttid fördenhögsskatteregion under
efterbeskattningbeslutfattamöjlighetbeskattningsmyndigheten att omges

lämnatsadressfelaktigundandragitssig skattvisar attdet att genomom
registreringsmyndigheten.ellerfolkbokföringsmyndighetentill
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GÖTEBORGSÖVERENSKOMMELSEN
-VÄRDERING AV FINANSIERINGSALTERNATIVEN

4.1 Inledning

I Göteborgsöverenskommelsen förutsätts den regionala finansieringenatt
vägutbyggnadema skall ske vägtullar och årligav genom generera en

nettointäkt miljoner500 kr. i 1992 års penningvärde.om
Ett antal olika vägtullsaltemativ har tidigare studerats och utvärderats

bl.a. Trafikkontoret i Göteborgs kommun. I samband med deav
utvärderingar gjordes i anslutning till förhandlingarna Göteborgs-som om
överenskommelsen jämfördes alternativa betalgränser för vägtullarna:tre
Centralzonen, Tätortszonen och Miljözonen i Göteborgs-
överenskommelsen benämnd huvudsaklig för betalningssystemet.gräns
På uppdrag Göteborgsregionens kommunalförbund företogsav en
fördjupad studie alternativen Centralzon, Tätortszon och Miljözon vadav
avsåg beräknade intäkter regionen.och påverkan trafikarbetet i
Lokaliseringen betalgränserna för de olika alternativen framgår bildav av
på sida.nästa

Tätortszonen

Den s.k. Tätortszonen omfattar i hela den sammanhängadestort sett
tätortsbebyggelsen i och kring Göteborg. Enligt Transeks beräkningar
minskar trafiken i såväl Centrala Göteborg övriga delar regionensom av
med ungefär 4 Trafikarbetet minskar med knapptprocent. 450 000

Bilavgiñer i Göteborgsregionen beräknadeintäkter konsekvenser församt-trañksystemet, Transek AB april 1993. l simuleringama utgick Transek från 1990 års
trañkvolymer vägtull skulle med 10kratt in betalgränsen.samt tasuten perpassage genom
ResvägarberäknadesmedberäkningssystemetEMME2
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fordonskmm. preliminärtalternativetskulleIntäktsmässigt generera en
driftkostnader för betalsystemetavdrag förbruttointäkt.årlig utan m. m,

milj.kr.med 600550-

alternativaBeskrivning zongränsertreav
a, pi. ITeckeniörldaring ..

Tatortszmi---

totalaDetårsmedeldygn.beräknatJämfört infördesochintevägtullarmed perom
vardagsmedeldygnfordonskmmiljtillberäknades 12.2trafikaxbetet per
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Centrazonen

Det till minsta alternativet, Centralzonen innebar betalgränsenytan att
lades söder Göta älv. omfattadeZonen Majorna, Johannesberg,om
Örgryte och Kålltorp. Enligt Transeks simuleringar skulle betydandeen
trafikomfördelning ske till belägna utanför betalgränsen.vägar
Tingstadstunneln och Götaälvbron skulle avlastas medan trafikarbetet

Älvsborgsbronskulle öka bl.a. på och Angeredsbron i Gnistängs-samt
tunneln. l Centrala Göteborg skulle trafiken minska med knappt 25 procent
medan den skulle öka med i övriga5 delaröver regionen. Totaltprocent av

skulle trafikarbetet i regionen öka något. lntäktsmässigt skullesett
alternativet Centralzonen årlig bruttointäkt, avdrag förutangenerera en
driftkostnader för betalsystemet med 650-700 milj. kr.m. m,

Miljözonen

Alternativet Miljözonen storleksmässigt mindreär Tätortszonenänsett
Centralzonen. Gränsernastörre än Norrleden, Hisingeleden,utgörsmen av

Västerleden, Söderleden och EnligtE simuleringarna minskarväg
trafikarbetet i Centrala Göteborg med knappt 15 medan detprocent,
minskar marginellt i övriga Göteborg och ökar marginellt i regionen i
övrigt. Det totala trafikarbetet i regionen skulle minska med drygt 400000
fordonskm. Intäktsmässigt skulle alternativet årlig bruttointäkt,generera en

avdrag för driftkostnader för betalsystemetutan 800 milj. kr.m. m, om ca.
De två huvudaltemativen till den s.k. Miljözonen, den s.k. Centralzonen

och den s.k. Tätortszonen har förkastats berörda Centralzonenparter.av
förkastades bl. med hänsyn till följande omständigheter: för kraftigEna.
omstyrning trafiken från de centrala delarna Göteborg skulleav av
uppkomma. Vidare skulle alltför liten andel regionens trafik bidra tillen av
finansieringen väginvesteringarna då endast 20 trafikenprocentav av
beräknades betalgränsen. Enligt trafiksimuleringarna medförpassera
alternativet, kraftiga trafikminskningar i de centrala delarnatrots av
Göteborg, det totala trafikarbetet ökar på grund längreatt resvägar.av
Tätortszonen förkastades för det medför trafiken påatt att
SöderledenVästerleden överförs till Frölundagatan Radiovägen och att

Älvsborgsbrontrafiken från överförs till Götaälvsbron. Vidare skulle
endast 17 regionens trafik bidra till finansieringen.procent av

Det vägtullsalternativ i överenskommelsen betecknatssom som
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kallasVägverketochbetalningssystemetförhuvudsaklig gräns av
tagithuvudsakligenharKritikenhåll.flerafrånkritiseratsMiljözon har

lokaliseringenframhållitsbl.a.har attDet avbarriäreffektema.fasta på
Frölundaibosattademhälften ärmedför närmarebetalgränsen att somav

serviceinrättningar attsamtochnaturliga köp-sinafrånavskiljs
flestade ärföljdmedMölndal attrakt somskärbetalgränsen genom

Även andraMölndal.delarnacentraladefrånavskiljsMölndalibosatta av
densimuleringarnavisar attVidarepåtalats.harbarriäreffekternegativa
itrafikenmedförE6E20 attbetalgränsen väg endragningensödra av

ioch vägnätetlokaladettill gatu-omfattning överbetydande styrs
betalgränsenhandenviddetaljstudier atthar gettMölndal. Därutöver

behövsantal gatoreller störrebetalstationer ettattungefär 40erfordrar
enkelriktas.ellerstängas av

harMiljözonendenriktatskritik motdenbakgrund s.Mot somav
kallathärefteralternativ,Vägtullsutredningen ettpresenteratförVägverket

Zonen.Yttre
YttreförslagetutarbetadeVägverketdetutvärderakunnaFör att av

ytterligareframVägverketuppdragit att taUtredningenharzonen
medsamrådiVägverkethardäravanledningMedvägtullsaltemativ.

utarbetatkommunerMölndalsochGöteborgs-förrepresentanter
utredningen.förvägtullsaltemativ presenteratsytterligare ett som

Zonen.för den Inrearbetetfortsattadetkallas iAlternativet
skallGöteborgsöverenskommelsenavseendetilläggsdirektivenEnligt

vägtullar.finansieringar änalternativaandrautvärderaUtredningen även
tvåendastkan3i kap.gjortsövervägandendeutgångspunkt iMed som

betraktasfinansieringsformerkompletterande somelleralternativa
fordonsskatt.regionalochdrivmedelsskattregionalmöjliga:

finansierings-jämförelsen äroch attutvärderingenförUtgångspunkten
angivnaöverenskommelsenidetuppfyllermånmöjligasteialtemativen

finansieringskravet.
Zonenden Yttreendastalternativen enaktuelladeAv genererarnu

penningvärde.års1992iårmilj. kr.500överstigernettointäkt persom
någonmedkompletterasmåsteZonenInredenVägtullsaltemativet

ñnansieringsform.ytterligare
ochZonenvägtullsaltemativ: YttretvåsåledesomfattarUtvärderingen

regionalmedkompletterasalternativet endetZonen,Inre senarevarav
utvärderasVidaredrivmedelsskatt. enregionalellerfordonsskatt en

fordonsskattRegionalvägtullar:utesluterfinansieringalternativ som
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kombinerad med regional drivmedelsskatt.en

4.2 Studerade alternativ

4.2.1 Den Yttre Zonen

Den Yttre Zonen, bild på sida, omfattarnästa område frånettse
Älvsborgsbron via Högsboleden till Dag Hammarskjöldsleden vid
Slottskogsvallen och vidare till Toltorpsdalen. Därifrån går gränsennorra
via Krokslätt till Kallebäcksmotet och vidare Delsjöreservatet tillgenom

Björkekärr. Kommungränsenöstra Partille följs till E 20 vidmot norrut
Fräntorp varefter vikergränsen mellan bangården vidvästerut Sävenäsav
och Utfallsgatan. älvGöta korsas i höjd med Alelyckan och E6von norr

Bäckebolsmotet. Västerut går betalgränsen söder Lillhagen ochom om
Norumshöjd.norr om

enlighetI med Göteborgsöverenskommelsen vägtull endast förtas ut
färd in Göteborgs centrala delar. Vägtullstaxanmot i enlighet medär
överenskommelsen 10 kr för personbilar. fordonFör viktper passage vars
överstiger 3,5 till 30 krär För andrataxan satt per passage. passagen av en
betalgrärts under och dygn vägtull inte förett personbilartas ochutsamma
lätta lastbilar vägtullen kan debiteras automatiskt.om
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ZonenYttre

RW-t
23:t n

i

behöver stängasgatorvägarmindrefyrainnebärVägtullsaltemativet att
BjörkekärrHisingen,påKärrdalenvidundvikas:skallsmittrañkför attav

betalstationer.totalt 30innebärAlternativetKallebäcksmotet.vidoch

ZonenInreDen4.2.2

ochZonenden Yttremindrebetydligt äntillZonen är ytanInreDen
frånmiljözonmed denhuvudsakomfattning i somtill sinöverensstämmer

delarnacentralai detrafikendenreglera tungakommer1996med attoch
innanförGötaledenemellertidliggervägtullsaltemativetIGöteborg.av
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betalgränsen, vilket inte fallet med den beslutadeär miljözonen för den
Älvsborgsbrontrafiken. övrigtItunga sammanfaller mellangränsen och

Kallebäcksmotet med för dengränsen Yttre Zonen. Därifrån går gränsen
längs Mölndalsån till Olskroksmotetnorrut och vidare utmed

Väskustbanan till Nils Ericsonsplatsen. Därefter viker gränsen motav
Älvsborgsbron.Göteborgsoperan och följer Göta älv till

Inre Zonen
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samtligavidkontantbetalamöjligtskalldet attFörutsatt att vara
och VBBVägverketstudierfördjupadebetalstationer har av

problemuppstårutrymmesskäldet främstSamhällsbyggnad visat att av
i formåtgärderNödvändigabetalstationema.någravid avav

enkelriktningarochavstängningardyl.vägbreddningar samt avo.
följandedetiredovisasnärliggande gator .Älvsborgsbron-Jaegerdoryffvmotet:delenGötaleden öster,mot av

förlängascykeltunnel behövsochgång-breddas. EnbehövsBefintlig väg
något.

ridhemsgatan-Grötöplatsen:delen FJohansgatan,Karl
flyttasstationenmåsteAlternativtanspråk.imark måsteIntilliggande tas

betalstation.medförsesenkelriktas elleroch Orustgatannorrut
Varholmsgatan:Karl Johansgatan-delenridhemsgatan,F

till detinfarttrafik ochförVarholmsgatan stängasBl.a. måste nyen
områdetinnanliggande öppnas.

Guldmyntgatan-Blåvalsgatan:delenHögsbogatan,
tomtmark.påflyttasmåstesidorpåGângbanoma ömse

Bågslcyttebacken-MargretebergsmotetdelenHammarslgöldsleden,Dag
leden byggaslokalgatabehövs österBl.a. om.omen

led:Skårsredrilcsdalsgatandelen FMölndalsvägen, -
Mölndalsvägen.anspråkibehövsriktningvardera taskörfält iEtt

ochAlmedalsvägenflyttas 5 västerut.behövsbanvall meterSpårvägens ca
behövsSofierogatan stängasenkelriktas.måsteHelmutsrogatan av.

Åvägen-SvenRydellsÖrgrytevägen, Gata:delen
läge längretill österut.flyttasbörLisebergvid ettSpårvagnshållplatsen

Rantorget-Folkungagatan:delenUllevigatan,
behövscykeltunnelochintilliggande gång-ochbreddasmåsteUllevigatan

förlängas.
Olskroksmotet-Svingeln:delenF riggagatan,
vid Vestagatan.Gullbergsgatan stängs

Götaleden-Kanaltorget:delenNils Ericsonsgatan,
berörscykelbanaochgång-En

vidviss måniochGötaledenvidbetalstationemaerfordrarEventuellt
blirtrafikflödetbreddningarÖrgrytevägen ytterligareUllevigatanoch om

prognosticerat.änstörre

studierdetaljytterligaresamhällsbyggnadkrävsEnligt och VBBVägverket
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4.2.3 Regional drivmedelsskatt och fordonsskatt

Tidigare genomförda studier har visat det krävs tilläggsskattatt att en
närmare kr1,5 liter, exklusive mervärdesskatt,per itas ut
Göteborgsregionen för fmansieringsmåletatt 500 milj. kr år skallom per
uppnås. Med Göteborgsregionen i detta sammanhang de kommuneravses
i Göteborgsregionens kommunalförbund stod bakomsom
Göteborgsöverenskommelsen 199323. Den beräknade intäkten drygtom
500 milj. kr skulle vid idealförhållanden motsvara närmare l miljard kr.
Det inkomstbortfalletstora beror på omfattande tankningatt utanför
regionen; hamstring bränsle skulle uppstå skulleav försökam.m. om man
få årligt nettobeloppett motsvarade fmansieringskravet.som

I studie konstaterades enbartsamma användandetatt regionalav en
fordonsskatt skulle erfordra tilläggsskatt för vanliga personbilar påen över
2 000 kr år och betydligtett påslagstörre för fordon.per Sådanatyngre
skattenivåer skulle upphov till omfattande utflyttningge registeradeen av
fordon från regionen.

Enligt Vägtullsutredningens uppfattning detär praktiskt omöjligt att
införa regionala pålagor i de skissade storleksordningarna.ovan
Utredningen har därför uppdragit VBB Samhällsbyggnad AB att
bedöma vilka beskattningsnivâer vägtrafiken tål köpbeteendesom utan att
och ändrasresmönster alltför mycket, med andra ord försöka fastställaatt
optimala skattenivåer för de regionala pålagorna och beräkna vilka intäkter

inbringa.de kan förväntas

Förstudie VBB VIAK Trafik 1994mars
uGöteborgjlärryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Öckerö,Stenungsund,Tjöm,

Kungsbacka,Lerum och Ale
Slutrapporten återgesi bilaga vari beräkningsmctodikäven framgår.m.m.
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fordonsskattRegional

Sverigeifordonsskattenprognostiseradeuppgår den9495budgetåretFör
länenskiltellerregionenskildförFordonsskattenkr.miljardertill 3,98 en

delhuruppskattatställeti storhardokumenterad. VBB avintefinns
Göteborgsregioneniregistreradefordonfordonsskatten avgenererassom

ifordonsskattenuppgåruppskattningarnaEnligt9495.budgetåret
förmilj. kr80personbilar,förmilj. kr172kr,milj.till 297regionen varav

fordonsslag.övrigaförmilj. kroch 45lastbilar
regionaladendifferentieravaltberäkningsmässigt attharVBB

denpåslagmedfordonoch ettpersonbilarför tyngrefordonsskatten
föroch 25personbilar procentförmed 50fordonsskatten procentordinarie
vidharVBBskatten.frånundantagitsharTraktorerfordon.tyngre

utflyttningtilltagit hänsyn att avskatteintäkten enuppskattningen av
iharManske.kommerGöteborgsregionen attfrånfordonregistrerade

ornregistrerakommeroch företag attåkerierantagit störreberäkningen att
regionen.utanfördyl.dotterbolagtillfordonsparkenhela o.

givnamedfordonsskatt,regionalkanberäkningar ovanEnligt VBB:s en
år.krmilj.100drygtberäknas perförutsättningar, generera

drivmedelsskattRegional

regionaladenforzonindelningtillalternativtvåstuderatharVBB
drivmedelsskatten.

Göteborgsochinre yttretvåomfattara zon.Alternativ enenzoner - ÖvrigainreutgörMölndalsoch tätort zon.Partille entätorttätort,
denGöteborgsregionen utgör yttrei zonen.kommuner

med 50 öreinredenidrivmedlet, perbeskattasaalternativ zonen,I
beskattasbalternativIyttre liter.med 30 örei denochliter perzonen

blirårsintäkternatotalaliter. Demed 40 öreregionenhelaidrivmedlet per
alternativen.bådailikaungefär stora

alternativ brespektivezonindelningdifferentieradAlternativ a
varderaenligt VBBskulle engenereraregioneninomenhetstaxa

alternativochbensinpåi skattmilj. kr150ungefärårbruttointäkt omper
lägremedföralternativmedandieselpåskattimilj. kr a30ungefärb

dieseloljan.frånintäkter
enhetstaxameddrivmedelsskattenregionaladenskulleTotalt sett
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zondifferentiering någotungefär milj. och medbrutto 180 krgenerera en
mindre.

bl.a. följandeEnligt skulle regional drivmedelsskattVBB en
konsekvenser:

minskasällanbesökare och genomfartstrafik kommer-Tankning attav
tankningen fordonregionensänmer av

tankaviss omfattningBefolkning i ytterkanter kommer iregionens att-
utanför regionen

lämnar regionen förGöteborgsregionens bilister-När semesterresor
utanförtankning i omfattning skeeller andra långresor kommer större att

regionen
bedömsbensin regionens bilar för i regionen-Efterfrågan på till resor

Gränshandelnminska medminska Trafikarbetet bedöms 2 %.med 4 %.
verksammaalternativ få bilister bor ellerblir låg i b då det är näraär som

naturligtvis gränshandeln.alternativ ökarregiongränsen. I a
utför till regionenfirmabilar-Lastbilsåkerier och transportersom

Göteborgsregionenstanka i regionen.endast i undantagsfallkommer att
itanka utanför regionenutför ñärrtransporter kommerlastbilar attsom

relativt omfattningstor
utför till regionens-Göteborgsregionens lastbilar transportersom

regionen.närområde kommer till del tanka utanförstor att
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Göteborg.iTrafikarbetet4.3

denuppskattat hurutredningenuppdragSamhällsbyggnad harVBB av
påverkardrivmedelsskattenregionalaochfordonsskattenregionala

formipålagandenframgårberäkningar atttrafikarbetet. VBB:sAv senare
totalti regionentrafikarbetetmedförregionenhelaför attenhetstaxaav en

förutsättaskan attprocent. Däremotl-2minskar något ensett
ökartrafikarbetetmedförregionendifferentiering inom att p.g.a.

sådanmedtrañkarbetetskulletotaltochtankningsresor, sett en
något.ökakanskedifferentiering

mätbarttrafikarbetetpåverkainte etttordefordonsskattregionalEn
sätt.

hursimuleraTransek ABlåtitVägverketharUtredningenuppdragPå av
studeradetvådeanledningmedförändraskommertrafikarbetet att av

vägtullsaltemativen.

ZonenYttre4.3.1 Den

trañkarbetetförändringarderedovisassidafigurochtabell nästa avI
Zonalternativ Yttreenligtvägtullarföljdtilluppkommaskulle attavsom

fordonskilometerOOO-tal199726. uttrycks i lTrafikarbetet perinförs
vardagsmedeldygn.

ModellenTASS använts.harutvärdering prognossystemetTill Transeksstöd för
beskrivs iBeräkningsmetodikenfárdmedelsval.ochmålpunktsvalresfrekvens,hanterar
KjessleranlitatVägverkethar ävenTASS är nyttEñersom prognossystemet4.bilaga

EnligtMFK-systemet.det s.k.medsimuleringarkompletterandeförMannerstrâle AB
Storatendenser.likvärdigasimuleringamaolikadejämförelseutvisarVägverket aven isimuleringamaresultatRedovisadepunkter.enskildauppkommit i avdockskillnader har

betalgränsernaantal överpå dehuvudsakligenbyggerframställningen passagerfortsattaden
TASS-modellenhjälpmedtillkommit framTransek avsom

1997.införasredanvägtullar kanfrånutgåttTransek simuleringarsina atthar
planeradeföljdtilluppkommervägtrafikenDe i avförändringar som

beaktatsär:vägutbyggnaderPlaneradebeaktats,har1997 somframvägutbyggnader t o m
Travbanemotet.ochFässberg-Ullevi-, Hagen-,ochLundbytunneln
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Utan tull Med tull
000-tal fkml 1000-Lal skillnad, skillnad,

fkm lOOO-talfkm procent
425 400 mindre 25 5%änca ca ca-GbgCentrala

Övriga områdeninom
Gbgskommun 4 600 4 400 mindre 200än 5%ca ca ca-
Övriga Gbgsregionen 6 450 6 400 mindre 50än 1%ca ca ca-
Totalt avrundat 11 500 ll 200 mindre 200än 2%ca-

IE
i
m.

;

Skillnaderañldloden mi vagtullar.1997, ochutan

Centrala Göteborg sträckersig från stadsdelen till GårdaMasthuggeti iväster
och omfattar söderOlivdalen,öster Landalaoch delar Joharmeberg.I gränsarav norr

till älv.området Göta
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Söderleden.ochNorrledenskertrafikarbetetökningarnaDe största av
ochLandvettervägenbl.a.påökarTrafikarbetet även
E6Marieholmsleden,Munkebäck,20På EMellbyvägenBergsjövägen.

Vägtulls-trafikarbetet.minskarHammarskjöldsvägenoch DagNorr
tullområdet,utanförköraförsökerbilisterdelmedföralternativet att en

Norrledenringvägarna.dekapacitetökad yttrebehovmedförvilket av
överflyttadedenkapacitetVägverket emotenligt att taharSöderledenoch

trafiken.
kapacitet.tillräckligdagslägetisaknarsydostochnordostiVägnätet

MellbyvägenBergsjövägenÖstra trafik kommerförLänken öppnarNär
GöteborgsöverenskommelseninomvägutbyggnaderBeslutadeavlastas.att

LandvettervägenÖjersjövägen.avlastainteVägverketenligtkan
RådavägenStensjönKvarnbygatan genomsmitvägenpåTrafiken

trafik,förRådavägen stängs40på RvMölndal kan utnordöstra styras om
Kallebäcksmotet.påbelastningökadmedförvilket

regionen.iinhuvudvägarallapåskerminskningar nästanKraftiga
Marieholmsleden.ochE 20kanminskningar noterasSärskilt stora

ZonenInre4.3.2 Den

förändringarderedovisassidaoch figur avtabell nästanedanståendeI
enligtvägtullarföljdtill attuppkommaskulletrafikarbetet avsom

OOO-tali luttrycksTrañkarbetet1997.införsalternativ ZonInre
vardagsmedeldygn.fordonskilometer per

tullarMedtullarUtan
skillnad,skillnad,1000-talfkmlOOO-tal

1000-talkm procenttkm
12%50mindre än375 ca425CentralaGbg ca -ca

Övriga områdeninom
%l50mindre550 än4600 ca4Gbgskommun ca -ca
%1+50mindre +500 än6450 caÖvriga 6Gbgsregionen caca

obetydlig
%lföränd.400ll500llavrundatTotalt -
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De ökningama trafikarbetetstörsta sker Norgevägen, sydE 6 Gårda,av
Söderleden och Landvettervägen. På Götaleden vid Stena minskar
trañkarbetet betydligt. Stora minskningar sker också på bl.a. Götaälvsbron,
Dag Hammarskjöldsvägen och Rv 40.

kraftiga minskningarnaDe innanför betalgränsen för denvägnätet
Inre Zonen konsekvens trafikanternasär efter inte behövasträvan atten av
betala vägtull. Förutom nämnda leder och kommerstörre vägar ettovan
antal lokalgator få betydande minskningar trañkarbetet.att av

k kringkömingseffektEn uppkommer med följd trañkantemaatt styrss
till Söderleden, sydE6 och ledernaut älvstranden.norra

ooooooo

i I§3 k. .N..Skillnaderi trañldlöden1997,medoch vägtullar.utan
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betalgränserna4.3.3 Passager av

intäkternaberäknadedeför såvälbetydelsehartullpassagerAntalet av
anläggas.måstebetalstationerhurvägtullssystemet stora somsom

riktningbetalandeifordonspassagerdels antaletredovisasföljandedetI
totaladetdelsvardagsmedeldygn,betalgränsemade olikaöver per

hurvardagsmedeldygn samtbetalgränsematrafikñödet över per
införsberäkningsmässigtvägtullarföljdtillförändrastrañkñödena attav

beräkningenvidförutsättningargällerövrigt av1997. I somsamma
trafikarbetet.

betalgränsema:riktningbetalandei överfordonspassagerAntalet

Yttre Zonen
antaletiSkillnadeninförandetEñerinförandetFöre avav

vägtullarvägtullar passager
15%00035000215250 000 cacaca

ZonenInre
antaletiSkillnadeninförandetEñerinförandetFöre avav

vägtullarvägtullar passager
27%41 00000014l000156 cacaca

ifordonspassagerbetalgränserna,fordonspassagerantalet övertotalaDet
ochin-såvältill utresormed hänsynoch somriktningarnabåda

vägtullarinförandetvidZonalternativet Yttreireduceras avgenomresor,
medminskarochin-Antalet utresor15storleksordningen procent.med

valändrathuvudsakligenMinskningen avutgörsdrygt 8 avprocent.
medminskarGenomresomamålpunkter.valändratochfárdmedel av

drygt 20 procent.
vidbetalgränsenantalet överreducerasZonalternativet InreI passager

in- ochAntalet utresor30med procent.vägtullar närmareinförandet av
Genomresomavägtullar.medjämfört10 utanmed knappt procentminskar

50medminskar över procent.



SOU 1995:82 79

Påverkan4.4 på kollektivtrafiken

Båda vägtullsaltemativen medför andelen resanden med kollektiv-att
trafiken ökar. Med den Yttre Zonen ökar resandet på samtliga delar av

i många delarnätet, med hela 3-5 nedan. Med den Inreprocent, Zonense
påverkas kollektivresandet något mindre, fortfarande markant, bildmen se

sida. Införandetnästa regional fordons- och drivmedelsskatt, iav en
diskuterad storleksordning, torde medföra endast marginella förändringar

andelen resande med kollektivtrafiken.av

8§ så
edkollektivtrafikenRelativaskillnaderi % i 1997, och vägtullar.utan
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oc-;h17,1 vtmñken vágtullar.utaniRelativa
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4.5 Tillgänglighet och framkomlighet

Ett konventionellt vägtullssystem med manuell betjäning innebär klara
försämringar för framkomligheten och miljön. Tillgänglig teknik för
automatisk debitering eliminerar dock i delar dessa problem. Avstora
gjorda trañksimuleringar framgår hur de två vägtullsaltemativen förändrar
befintliga trañkflöden. Den ochInre Zonen den Yttre skiljer sigZonen
främst vad tillgängligheten till de centrala delarna regionen.avser av

Införandet Yttre medförZon trafiken flyttas tillatt överav en
kringfartsledema. När vägtullssystemet i drift kommer Ringledentas

E 6 färdigställdväster för trafikökningarnaatt att ta emot utan attom vara
framkomligheten försämras. denämnvärt I nordöstra delarna kommer viss
försämring framkomligheten märkas fram till dess denattav nya
förbindelsen mellan E 6 och E 20 fárdigställts. För de sydöstra delarna bör

viss förbättring märkas mellan E 20 och Rv 40. Den trafikökningen som
uppkommer mellan E 6 syd och Rv 40 får enligt Vägverket lösas genom
förbättringar i Kallebäcksmotet och trafikregleringar det lokala vägnätetav
i Mölndal. Framkomligheten förbättrasöstra markant i tullzonen.

Alternativet Inre Zonen har effekter denstörre Yttre Zonen påän
framkomligheten och tillgängligheten för trafiken i de centrala inre
delarna Göteborg. På lederna finnsE 6 god kapacitetväster förav attom

Ökningarnahand trafiken flyttas ita nordost blir måttliga ochut.om som
kommer inte medföra försämringar för framkomligheten.att I sydost anser
Vägverket utbyggnad tillE 6 körfält kommeratt begränsaatten av sex
trafikökningen på Landvettervägen. trañköverflyttningDen sker frånsom
den södra älvsstranden till den fångas Lundbytunneln. Enligtnorra upp av
Vägverket måste vissa förbättringar ske sträckan öster om
Lundbytunneln. För undvika framkomlighetsproblem på deatt centrala
delarna E 6 krävs enligt Vägverket körfält på sträckanav sex
Kallebäcksmotet-Olskroksmotet. Tingstadstunneln har redan nått sitt
kapacitetstak under högtrafik och vägtullssystemet medför att

Ãlvförbindelsenframkomligheten försämras ytterligare. vid Lärje kommer
dock medföra avlastning Tingstadstunneln.att en av

En regional drivmedels- och fordonsskatt påverkar i jämförelse med
vägtullsalternativen inte tillgänglighetennämnvärt och framkomligheten.
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intäkterochkostnaderFinanseringsalternativens4.6

kostnaderBeräknade4.6.1

drift,investeringar,förkostnadermedförFinansieringsaltemativen
skallkostnaderdessaföljeröverenskommelsen attunderhåll Avm.m.

börkostnaderVägtullsaltemativensvägtullsintäktema.finansieras genom
vilkaberäknagårdetsåjämföras attoch attutvärderasdärför

kommakanalternativen attnettointäkter generera.
förskott,ibetalningbetalning,kontantuppbördsmetodernasolikaDe

ingåendehartransaktionskostnaderdebiteringautomatisktefterskott,i
varierardelbetänkandetdelbetänkandetzg. framgårSomibeskrivits av

investeringskostnademabetydligt. Därutöver ärtransaktionskostnadema
antaltillmåste ett stortbetalstationerför debetydligt högre anpassassom

transaktioner.manuella
Göteborg.förutvärderatsharuppbördssystemalternativaTvå

AS.ScandiaplanhjälpmedVägverketgjortsharUtvärderingen avav
Trondheims-ochGöteborgsmodellenkallasAlternativen som

medgerinteGöteborgsmodellenfrämstskiljer sig attmodellen genom
förutsätterochbetalstationersamtligavidbetalningtill kontantmöjlighet

ochvideoregistrerasautomatisktvägtulldebiterasintedeatt som
förutsättsvadmedlikhetimedger,Trondheimsmodellen somfaktureras.

betalstationer.samtligavidbetalningtill kontantmöjlighetStockholm,för
kapaciteteneftersominvesteringarmedförTrondheimsmodellen större
automatiskförkörfältibetalning än ettför kontantkörfältilägre ettär

dåTrondheimsmodellen,ilägredäremotDriftkostnaden ärdebitering.
faktureringochvideoregistreringmed avGöteborgsmodellens system

debiteringssystemetautomatiskadetomfattas gerintebilister avsom
merkostnader.betydandetillupphov

kommer70 procentbaseraskalkylema passagernaattföljande avDe
medför30ochautomatiskt procentvägtull att passagernadebiteras avatt

Inrebetjäning. Denmanuellelleribetalning myntautomatkontant genom
betalstationer.30Zonenoch den Yttrebetalstationer18förutsätterZonen

förmanuellaellerrespektiveautomatiska myntkörfältantalErforderligt

Ses71ff
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de olika vägtullsaltemativen med respektive uppbördssystem framgår av
följande tabell.

Inre Zonen Inre Zonen Yttre Zonen Yttre Zonen
Trondheims Göteborgs Trondheims Göteborgs
modellen modellen modellen modellen

automatiska
körfält 24 25 39 41
körfält med

3lmyntautomat. 9 40 10
varav tidvis
betjäning 4 4 6 6

Summa fält 55 34 79 51

I nedanstående tabell redovisas sammanställning de tvåen av
vägtullsaltemativens kostnader i 1992 års penningvärde. Investeringarna
har omräknats till årlig kapitalkostnad med hänsyn till avskrivning och

vilken tillsammansränta, med driñ- och underhållskostnader summerats
till total årskostnad.en
Investeringskostnadema omfattar kostnader for datautrustning, fasta
kostnader for betalstationer och körfält elektronisk utrustning församt
debitering vägtullen ID-brickor. Beloppen avrundande.ärav

Inre Zonen Inre Zonen Yttre Zonen Yttre Zonen
Trondheims- Göteborgs- Trondheims- Göteborgs-
modellen modellen modellen modellen

Årlig kapital -
kostnad 45 milj kr 35 milj kr 55 milj kr 40 milj kr
Årlig
driftskostnad milj45 kr milj75 kr 80 milj kr 135milj kr
Total års-
kostnad 90 milj kr 110milj kr 135milj kr 175milj kr
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intäkterBeräknade4.6.2

000215förutsättningar:följande passagergällerZonen caden YttreFör
70trafik 7 procent.andelendygn, tungriktning cabetalandei varavper

elektroniskforutrustningmedförseddatrafikantema ärprocent av
vadmedlikhetidebiterasunder 3,5fordon tonvägtull. Fördebitering -av

andraför dentullingen enavStockholm passagenförföreslåssom - fordonet ärförutsättningunder attdygnochunderbetalstation ett samma
debitering.automatiskförutrustat

införa systemetinteanledningfinns attbedömningUtredningensEnligt
låtaMetoden attZonen.Inrevägtullsaltemativetfri förandramed resan
frånhärstammarpersonbilarförfriandra varapassagen

bl.motiverades attochStockholmför ava.förslagVägtullsutredningens
förorttillförortfrånarbetspendla annanenskall kosta att enintedet mera
tillMed hänsyn attstaden.delarnacentraladeochförortmellan avän en

möjligheterna att taochområdelitetrelativtomfattar ettZonenden Inre
andralåtaförmotivetdel att resantillfallergoda storärsig runt zonen

Zonen:Inreför denÖvriga förutsättningarZonen.denmed Inrefrivara dygn, andelen tungriktningbetalandei varav000 per120 passagerca automatiskt.tulldebiterastrafikantema70 procenttrafik 7 procent. av
olikadebruttointäktervilkaföljersidatabell nästaAv

angivnamedkommakan ovanårligen attvägtullsaltemativen generera
ochpersonbilarförut m.m.kr tasl0förutsättningar attsamt passageper

3,5 ton.fordonför överbeloppgånger störremed treett
medhöjsvägtillenkonsekvensernaredovisasBeräkningsmässigt även om

Yttredenaltemazivetikrmed 2sänksochZonenalternativet Inreikr2
Zonen.

medräknatsantalet cahar4.3.4 uppi kap passagerredovisningenJämfört med ifnskulleandraförutsatte varasimuleringar att passageni sinaTransekeftersom6 000,
vägtullsaltemativen.båda
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Årliga bruttointäkter vägtullarna:av

avrundandebelopp
Tullnivå fordon
under3,5 8 kr 10 krton 12 kr

Inre Zonen 470 milj kr. milj.kr525

Yttre Zonen 635 milj .kr milj.kr.790

Yttre beräknasZonen knappt milj. kr800 i årliga intäkter medan denge
Inre Zonen knappt milj.470 kr Den Yttre Zonen medför andratrots attger

fri milj.300 krär över i bruttointäkt år. Ett huvudskälenresan mer per av
till den betydligt lägre tullintälcten i alternativet Inre Zonen är att stora
trañkvolymer kan undvika tullavgiñen välja andraatt resvägar.genom
Alternativet Yttre Zonen å sin sida lägre styreffekt.ger

Med beaktande de redovisade kostnaderna för vägtullsaltemativenav
med respektive uppbördsmodell kan nettointäktema de olikaav
alternativen, med den i överenskommelsen angivna tullnivân kr för10
personbilar, beräknas till följande belopp.

Årlig nettøintäkt vägtullarna:av

Inre Zonen Inre Zonen Yttre Zonen Yttre Zonen
avrundade Trondheims- Göteborgs- Trondheims- Göteborgs-
belopp modellen modellen modellen modellen
Årlig netto-
intäkt 380 milj kr 360 milj kr 655 milj kr 615 milj kr

Total årlig bruttøintäkt fordons-och drivmedelsskattenav

Enligt kan de regionalaVBB pålagoma i form regional fordonsskatt ochav
regional drivmedelsskatt beräknas skatteintäkter totalt ungefärgenerera om
290 milj kr. Med felmarginal på +- 10 kan bruttointäktemaprocenten av
det totala regionala skatteuttaget uppskattas till ligga i intervallet 260-att
320 milj. kr år.per
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Miljöaspekter4.7

Inledning4.7.1

redovisningdenbeaktautredningenskalldirektiven somEnligt
lagenkap 2 §enligt 6län lämnatBohusochGöteborg omiLänsstyrelsen

redovisningen.remissutfalletsamt avnaturresurser m.m.
1994septemberiharkommunalförbundGöteborgsregionens

MKBmiljökonsekvensbeskrivning avsammanställt en
siniharlänBohusochGöteborgsiLänsstyrelsenöverenskommelsen.
sigochMKBGöteborgsregionens yttratbehandlatenligt NRLredovisning

1994.oktoberiregeringentill
remissbehandlats.harredovisningLänsstyrelsens

innebärfinansieringsalternativenolikademiljöaspekterDe som
kanjämförelsesåframställningen sätt attfortsattadenredovisas i en

liggerbedömningenförgrundTillMKB.Göteborgregionensmedgöras
vidframkommittrafikarbetetochtrafikmönstretförändringar somde av

gjordatrafikenpåverkan samtvägtullssystemetssimuleringama av
fordons-ochdrivmedels-kostnadskänslighetenanalyser avav

skattehöjningar.
överenskommelsenmedförmiljöbokslutGöteborgsregionensEnligt

konsekvensernanegativadirektdevägtullssystemet attexklusive
Kvibergsområdet.Östra länkenstillbegränsas genompassage

beaktande ävenmedöverenskommelsen avGenomförandet av
bl.a.konsekvensbeskrivningen attvägtullssystemet enligtmedför

ökarAllén-ParkgatanÄlvsbron delar Nyasamtpå Götatrafiken av
luftbuller,vadskillnadermarginelladockmedförVägtullarna avsernågot.

ifrämstdåochsituationendockförsämrasMölndalIbaniäreffekter.och
trafiksäkerhet.luft ochÖstra buller,såvittMölndal avser

konsekvensbeskrivningenenligtberörÅtgärderna vägtullarnaexklusive
Partillemånoch vissMölndalcentralaGöteborgs tätort,endasthuvudsaki

medenlighetiutformasvägtullssystemetförutsättsMKB3 att[Göteborgsregionens
kapbetalsystemet,huvudsakliggränsavseende seöverenskommelseniuttalades envadsom

bilagaoch4
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kommun. Risken för negativa effekter i Utby bedöms, allvarligautan
effekter på håll, kunna reducerasannat under förutsättningavsevärt att
kompletterande åtgärder vidtas i det lokala ochväg- gatunätet.

Nedan återges i något förkortad form det i konsekvensbeskrivningen
upprättade miljöbokslutet, exklusive effekterna vägtullar. Medav
kvalitativa förbättringar avgashalt eller bullemivåatt ändras i sådanavses
omfattning tillämpliga riktvärdenatt underskrids.

Förbättringar Försämringar
Luft utsläpp N01av
regionalt: minskningmed2 %

lokalt: minskning4-6% i centralaGbg, mindreökningar inom
vissminskninginomtätorten i vissadelar Gbgstätortav
övrigt, kvalitativa förbättringar
i vissa i Gbggaturum

Buller
trafikomfördelning: Kvalitativa förbättringarpga i vissa Mindre bullerökningar

utsatta igaturum Gbg längssamt Utbyvägen
miljöskyddsåtgärder: Artles ipga Partilletorg

Kvalitativa förbättringar för
vissaboendei Gbg,Mölndal,och
Partille

Vibrationer Kvalitativa förbättringar främst Vissökninglängs
i Bräcke, äveninomandra Utbyvägenmen
stadsdelar

Barriäreffekter Lundbyledeni Bräcke Utbyvägeni Gbg
GötaledenochUtbyvägeni
Partille

Trafiksäkerhet I förbättradstort ochlokalt Lokalaförsämringar längs
markantaförbättringar Utbyvägeni Gbg

Naturvård Ingrepp i Svejsardalen
Stads-och ÖstraTrafikområdenavid Göta Länkenförbi
landskapsbilden älvsbronsIandfäste,väster Kviberg ochSäveånsom

Järntorget Åbromotetgatumiljönsamt dalgång,
längsSödraAlvstranden

I Länsstyrelsens redovisning till regeringen påtalas resultatetatt av
Göteborgsregionens miljökonsekvensbeskrivning mottagits positivt av
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konflikterförekommerlänsstyrelsenEnligtregionen.ikommunerberörda
ochGöteborgiendasthushållningsbestämmelsernaturresurslagensmed

kulturvårdoch samtförbetydelseområden natur-Mölndal där av
rekreation berörs.

miljönpåinverkanGöteborgsöverenskommelsen uppgerVad avser
relativt små,utsläppensamlade ärde meneffekternalänsstyrelsen att

kollektivtrafikandelen person-effekterna avframhåller attatt av
oväsentliga.inteökar ärtransporterna

särskiltoch dåöverenskommelsen,påverkasriksintressenDe avsom
SäveånochdalgångLärjeånslänsstyrelsenÖstra enligtlänken, är

TorpaskolanochbostadsområdeTorpanaturvårdsintressen, Västra
Bergslags-sjöfartsintressen,älvkulturrninnesvårdsintressen, Göta

45RiksvägochjärnvägstrañkintressenbananNorge-Vänerbanan
kanriksintressennämndapåtalarLänsstyrelsen attvägtrañkintressen.

planeringenfortsattadenunderhänsynmöjliga tastillgodoses störstaom
enligttillgodosesMölndaliöverdäckningenVad gällerprojekteringen.och

det krävs attVästkustbananoch6Eriksintressenalänsstyrelsen men
vidKvarnbyMölndalskulturminnesvårdsintressettillsärskild hänsyn tas

överdäckning.utformningen av
Göteborgs-länsstyrelsen attkonstaterarSammanfattningsvis

miljöanpassadtillmedverkakanöverenskommelsen meren
ochmiljöbättretillmöjligheterdeförutsättningunder atttransportstruktur

förstärksochstödskaparöverenskommelsen enavtillgänglighet gessom
regionen.helaisamhällsplaneringlångsiktig

länsstyrelsenssig överanmodats yttraattremissinstanserDe som
Någraredovisningen.tillinställdapositivtheladetiredovisning är stora

vidgadeochfördjupadedockförordarNaturvårdsverketinstanser, m.
KommunikationsforskningsberedningenochSocialstyrelsenstudier.

förmålnationellauppfyllaskall kunnahurtillförslagsaknar man
efterlyserByggforskningsrådetochutsläpp. Denminskade senare
efterlyserinstanserAndraanalyser.samhällsekonomiska

Räddningsverketbl.a.ansvarsområde,för deraskonsekvensbeskrivningar
arbetsmiljön.avseendeArbetsskyddsstyrelsenochriskanalyservad avser
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4.7.2 olika flnansieringsalternativensDe miljökonsekvenser

I den följande redovisningen jämförs ñnansieringsaltemativens
miljökonsekvenser med det Göteborgsregionen upprättadeav
miljöbokslutet.

Luf utsläpp NOQav

Förändringarna utsläpp i proportionella med trafikarbetet.är stort settav
Sett till regionen helhet skillnaden mellan olikadeärsom
ñnansieringsaltemativen försumbar. likhetI med det vägtullsaltemativ som
ingick i Göteborgsregionens analys Göteborgsöverenskommelsen rörav
det sig någon eller några minskning utsläppen. deFörprocentsom av
centrala delarna Göteborg skillnaderna tydligare, där alternativetär Inreav
Zonen påtaglig trafikminskning innanför tullgränsema.ger en
Fordonsskatten och drivmedelsskatten slår jämnt hela regionenövermer

påverkaroch utsläppsnivåerna minst de jämförda alternativen.av

Buller

trafiksimuleringamaAv följer relativt skillnader i fordonsflödenaatt stora
uppkommakan på vissa och till följd vägtullama införs.vägargator attav

principI medför de två vägtullsaltemativen likvärdiga effekter i den
meningen trafiken ökaratt och leder utanför medangator zongränserna

minskartrafiken innanför I Yttre trafikenzongränsema. Zonen tillstyrs ut
perifera och miljömässigt mindre känsliga områden. fåtalEtt områden med
bebyggelse i dagsläget för bullemivåerär 65 dBAutsatta översom
drabbas trañkökningar. alternativetI Inre Zon trycks trafiken tillutav

och leder centralt belägna. fåtalär Ett dessagator områden harsom mer av
Åi dagsläget bullemivåer överstiger 65 dBA. andra sidan avlastassom

med den fleraZonen områden i denInre centrala delen staden iav som
dagsläget höga bullernivåer.Medhar beaktande dels osäkerhetema iav
trafiksimuleringama, dels det krävs kraftiga trañkökningar, iatt
storleksordningen 25 for bullemivåema skall påverkas, saknarprocent, att
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utvärderingenibetydelseibullerfrågan avsettstort
fmansieringsaltemativen.

Vibrationer

någrautvisainteBräckeundantagmedtordeFinansieringsaltemativen av
DeGöteborgsregionens MKB.framgårkonsekvenserandra än avsom

iuppkommermiljöbokslutetenligtförbättringarnakvalitativa som
trafikengrundi den Inre Zonen attpåtagligainte likablirBräcke av

området.tullbelagdadetfråntrycks ut

Barriärefekter

barriäreffektermindretillupphovfårvägtullsaltemativenBåda geanses
aktuellatvådealternativet. Avförordadeöverenskommelsendet i nuän

tillupphov störreZonenalternativet Yttretordevägtullsaltemativen ge
svårareföljaktligenochstörreAnledningen ärärbarriäreffekter. att zonen

dessfordon kommerantal attstörre passerasig ettsamt attruntatt ta
förklarligadrivmedelsskattenochFordonsskattenbetalstationer. avger

barriäreffekter.märkbaratill någraupphovskäl inte

Trafiksäkerhet

börminskartrafikarbetetmedföralternativ attsamtligaEftersom
positivt.påverkastrafiksäkerheten

landskapsbildenochStads-

den Inrelokaliseringenstuderatöversiktligtoch VBB,Vägverket avsom
förslagframangelägetdet snarast taattbetonar ärbetalstationer attZonens

tillmed hänsynsärskiltdettautformas,skalldetaljibetalstationemahurpå
börEnligt VBB ävenGötatunneln.projekteringenfortsattaden av

optimalbetalgräns ärZonensden Inrelokaliseringenundersökas avom
viddetdetgrund utrymmeär ontbl.a. påavseenden, attsamtliga omi av

den InreibetalstationemapåverkarGenerellttrafikplats.Lilla Bommens
ibetalstationema störredåmiljöerkänsligagradi högreZonen

Göteborg.delarcentralaiplacerasmåsteutsträckning av
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Bebyggelseutveckling

I slutsatserna till miljökonsekvensbeskrivningen konstateras: För att
säkerställa överenskommelsens intentioner vad miljön böravser
överenskommelsen kompletteras med regional strategi fören
bebyggelseplaneringen. Med hänsyn till det starka samband finnssom
mellan markanvändning och trafik bör planeringen inriktas förtätaatt
och koncentrera bebyggelse till områden med goda förutsättningar förny
kollektivtrafik och service.annan

Frågan fmansieringsaltemativenär har någon påverkan på denom
framtida bebyggelseutvecklingen och företagens lokaliseringsmönster.
Alternativet med drivmedels- och fordonsskatt kan inte tillmätas haatt
någon inverkan. hellerInte vägtullsaltemativen torde någon faktorutgöra

vikt bland andra faktorer ingår i samhällsplaneringsprocessen.av som
Möjligen kan vägtullsaltemativen i någon mån inverka på företagens
lokaliseringsval. Det lär dock inte existera någon entydig riktning eftersom
olika företag har olika kriterier det gäller förlägganär verksamhet. Iatt

Äralternativet Inre kan företagetZon ställas inför frågan: den förbättrade
miljön värd den högre kostnad det innebär för anställda och kundersom

med bilen i zonen Utredningen haratt ta inget fullständigt påsvar
frågan. Det lär dock inte attraktivt lokalisera stormarknaderattvara
innanför och i synnerhet innanför denzongränsema Inre zongränsen.

Övriga miljöaspekter

Till övriga miljöaspekter hör trängsel och påverkan kollektivtrafik-
resandet, jfr. kap och kap4.4 4.5.

Sammanfattande4.7.3 synpunkter

Fordonsskatten och drivmedelsskatten medför jämfört med
Göteborgsregionens miljöbokslut minst förändringar effekterna påav
miljön. Eftersom fordonsskatten och drivmedelsskatten endast medför
obetydliga förändringar vägval och trafikmönster blir de lokalaav
effekterna avseende utsläpp, buller och vibrationer försumbara. Några
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inte.överhuvudtagetuppkommerbarriäreffekter
tillförhållandeiförändringarmedförVägtullsaltemativen större

dentrafiken iminskningtydligZonenInremiljöbokslutet. Den avger en
utsläppsnivåernaförbättringarmedGöteborg m.m.centrala delen avav

påverkasbörGöteborgdelencentralaÄven i dentrafiksäkerheten av
på denstadsdelarnaitrafikenökarDäremotZonen.med den Inrepositivt

ärGöteborg. Dessutomi6Eochälvstranden öster omnorra
alternativet Zonen.Inreibemästrasvårarestadsbildsfrågoma att

mindreGöteborg äncentralatrafiken iminskarZonenMed den Yttre
tillupphov störreZonenYttredenDäremotZonen.i den Inre ger
GenerelltMölndal.delaroch iutkanterinnerstadensitrafikminskningar av

ochkänsligamindremiljöhänseende äriområdentilltrafiken ut somstyrs
Å barriäreffektematordesidanandramindre.blirstadsbildenpåverkan

påtagliga.uppfattas mersom
deeftersomfinansieringsaltemativenolikaderangordnasvårtDet är att

måstemiljöhänseende. Man även tainackdelarochför-olikauppvisar
minimeraönskvärtdet attregionen ärdelarvilkaitillställning somav

miljöpåverkan.trafikens
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4.8 Tidsplanemässiga finansiellaoch konsekvenser

4.8.1 Tidsplanemässiga konsekvenser

Om vägtullar betrakta den bästa finansieringslösningenär kan deatt som
tidigaste inrättas 1998. Under utredningsarbetet har framkommit det äratt
lämpligt vägtullama tidsmässigt samordnas med öppnandet någotatt av av
de vägprojekten. Erfarenheterna frånstörre Oslo visar det viktigtäratt att
kunna visa får något för den vägtull betalas. Dennis-Iatt man som
överenskommelsen förutsätts vägtullssystemet inte i bruk innanatt tas
Norra Länken för trafik. GöteborgsFör del haröppnas Götatunnelns
färdigställande bedömts den naturliga kopplingen tillmestsom
vägtullssystemets ikraftträdande. Med beaktande Götatunneln inteattav
kan i bruk för trafik mycket tidigare årtas 2000 medför dettaän en
försening intäktsflödet. Med utgångspunkt från vägtullsaltemativet,attav
med eventuell kompletterade finansiering, enligt Göteborgs-
överenskommelsen skall milj500 kr år från och med årnettogenerera per
2000, och med visst utfall redan tidigare, har Vägverket arbetat fram två
alternativa tidsplaner. Beräkningsmässigt har antagits tillkommandeatt en
finansiering årligen kan tillföra milj. kr70 redan fr. juli1 1996.ca o. m.
Tidsplanema skiljer sig med hänsyn till investeringsperiodens längd för
aktuella vägobjekt.

Det första alternativet får realistiskt bakgrund detmotanses av
nuvarande planeringsläget. Enligt tidsplanen löper investeringsperioden
under totalt år. Tidsplanen12 återges på sida och innefattarnästa en
bedömd investeringskostnad i 1992 års prisnivå årligt kostnadsutfall.samt

den alternativaI tidsplanen har investeringsperioden förlängts med tre
år, främst anledningmed det skall framgå vilken betydelse det fårattav
för upplåningsbehovet och de statliga garantiema för upplåningen. Av
schema sida framgår vilka trañkledernästa förutsätts senareläggassom
med utsträckt tidsplan år och givna ekonomiska förutsättningar.treen
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4.8.2 Finansiella konsekvenser

På uppdrag utredningen har Väginvest analyserat konsekvenserna förav
det maximala upplåningsbehovet och återbetalningstiden för lånen med
utgångspunkt i de redovisade alternativa tidsplanema och tvåovan
alternativa årliga nettointäktsnivåer: 450 respektive 500 milj kr. Resultatet
redovisas i nedanstående figur.

Mkr 1995W11Göteborgs Trafikleder4 ooo-
lnv.plan95-06-12
Lånkassa

2 000 Basvärden.Investeringsplan95-os-12.Inflation-- 5%.Reatrânta4%.FordonsskallIran96-07nettnintäkt70mkrâr1996end50%.Irañkavgitterfrånår2000nenoinlákt mkrar mkrår.380 430resp
011:: II1|AA||| Inn -Illlllllñllllll

-2 000--
Alt9524.1kontrollstationar2000.Intäkter70mkrIran96-07och500mkrIran
2000.Maxlän5100mkrär2006.-4 000--

All95:41kontrollslationar2000.5 °°° nan70mkr 96-07och450mkrfrånår
2000.Maxlán6000mkrår2008

-8 000-- Alt955.1kontrollslalionAr2000.IntäkterAlt95:5.1 årkontroIIstation2000.Intäkter70 än70mk, 07 än å,och450mk,mkrnan9607och500mkrIrana:2000. 2000Malå å53°°W 3°°5- Maxlån7 år400mkr 2005.000-10 --
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återbetalnings-ochlånebehovmaximaltredovisastabellnedanståendeI
investeringstakt.olikaochintäktsflödetförStartårvid olikaför lånentider
år.milj. krtill 500uppgårnettointäktenförutsättsDet peratt

betaldalånenTidpunkt ärnärlånebehoviMax.Investeringsperiodoch
tullaravvecklingkr.miljardervägtullar avförStartår

âr20125,6årstartår199812
2013år6,8Startår2000år12

år20l35,1årstartår200015

intäkternasenareläggning attmedförtabellenframgår avSom enav
begränsasförlängsutbyggnadstaktenOmökar.upplåningsbehovet

investerings-förutsättningargivnade härMedupplåningsbehovet. -
milj.kr500nettointäktenochvägtullamaför2000startåretår,perioden 15

miljarder kr. mest.till drygt 5upplåningsbehovet sombegränsasårper - och000startâret 2år,investeringsperioden 12förutsättningarnaMed - med 10frnansinsieringsmâletunderstigernettointäktantagandet att
ökarårmilj.krför 500ställetimilj. krtilluppgår 450 perochprocent -

kr.miljarderungefär 7,5tillupplåningsbehovet
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överväganden4.9 förslagoch

Förslag: förordarJag vägtullar införs i s.k. kompletteratInre Zonatt en
med regional fordonsskatt. Tidpunkten för införandet vägtullar bören av
samordnas med tidpunkten för öppnandet Götatunneln.av

Utbyggnadstakten vägobjekten bör till det kommandeav anpassas
intäktsflödet. Av de i Göteborgsöverenskommelsen ingående projekten

Åbromotet,bör Götatunneln, älvförbindelsen vid Lärje ytterligaresamt
genomgående körfält i vardera riktning på E 6 prioriteras.ett väg

inansieringsalternativF

Av analysen de olika ñnansieringsalternativen följer alternativetattav
regional fordonsskatt kombinerat med regional drivmedelsskatt inte
lång kan tillräckligtväg med intäkter för uppnåattgenerera
Göteborgsöverenskommelsens finansieringsmål 500 milj.kr. år.per

finansieringsformerDessa bör därför, för sig eller tillsammans medvar
varandra, endast kunna komma i fråga eventuell kompletterandesom en
finansiering till något vägtullsalternativen. finansieringsformEnav som
utesluter vägtullar kan således inte realistisk.anses

Vägtullsaltemativet den Yttre Zonen uppfyller välänmer
finansieringsmålet och erfordrar ingen kompletterande finansiering; det

möjligt sänka den iär överenskommelsent.0.m. förutsatta vägtullstaxanatt
kr10 till 8 kr.per passage
Den Inre Zonen uppfyller inte ñnansieringsmålet med den i överens-

kommelsen uttalade nivån på vägtullstaxan. Den Inre Zonen förutsätter
antingen kraftig höjning vägtullstaxan eller kompletterandeen av en
finansiering med fordonsskatt eller drivmedelsskatt.

Valet står följaktligen mellan vägtullsaltemativet den Yttre ochZonen
vägtullsaltemativet den Inre Zonen kombinerad med fordonsskatt eller
drivmedelsskatt.
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kompletterandedrivmedelsskattochfordonsskattmellanvalet somI
drivmedelsskattenendastförst konstaterasfinansiering kan att ger

ochInre Zonkombinationenförintäktermedtillräckligt att
finansieringsmålet.skall uppnåfinansieringkompletterande

fordonsskatt börregionalochdrivmedelsskattregionalmellanvaletI
förutslagsgivandeintäkternastorlekenendastemellertid inte vara

den Inrekompletteraskallfinansieringsformematvådevilken somav
problemdevisserligenföljeri kap. 3 attframställningen somAvZonen.

möjligateoretisktdrivmedelsskatt attärregionalmedförknippadeär en
iminstintebetydande,dockproblemenpraktiska ärDelösa.

uppenbarligenkrävs attVidarekontrollhänseende.ochadministrativt-
deJämförelsevis ärundantag.artikel 4.8beviljas s.k.Sverige EUav

fordonsskattregionalmedförknippadeproblemenpraktiska en
praktiskaidentifieradedeuppfattningmin ärEnligtförsumbara.

väldebesvärandesådrivmedelsskatt attregionalmedproblemen en
utsträckningidrivmedelsskatten störreomständighetenden attöverväger

övervägande försåledesskäl talarfinansieringsmålet.uppnåtillbidrar att
börZonentill den Inrefinansieringenkompletterandeeventuellatt en

fordonsskatt.regionalutformas ensom
mellandärförstårfinansieringslösningvaletslutligaDet av

den InrevägtullsalternativetochZonenden Yttrevägtullsaltemativet
fordonsskatt.regionalmedkombineradZonen en

ñnansieringslösningar änandraskall,tilläggsdirektivenEnligt om
bakombekräftasmed och parternanåsenighetfram,vägtullar avtas

kommunalförbundsGöteborgsregionensGöteborgsöverenskommelsen.
regionaldenuttalat accepterarhartrafikför att enledningsgrupp

Överläggningama medfinansiering.kompletterandefordonsskatt som
fordonsskatten,regionaladentillframlettvidare attharledningsgruppen

slötochmedkommunerdeomfattaskall vardels som
nivålägre änpåbör läggasdels1993,Göteborgsöverenskommelsen en
medbör ettFordonsskatten uttasutvärdering.förordas i VBB:ssom

motorcyklarförfordonsskattenordinariedenmed 30påslag procent av
skallfordonsslagövrigaföroch 15personbilar somprocentflertaletoch

i VBB:sutgångspunktMedfordonsskatten.regionaladeomfattas av
inbringaförväntasstorleksordningenberäkningar deniskattkan en

Se 6bilaga

Jfr bilaga 4och4.2.3kap.
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ungefär 70 milj.kr år.per
Av de två alternativa uppbördssystemen utvärderats försom

vägtullsalternativen, Göteborgsmodellen och Trondheimsmodellen
iår det uppbördssystemet ha klart försteg framför detettsenare anses
förra. Dels blir de totala årskostnadema, drift- och kapitalkostnader, lägre,
dels tillgodoses integritesaspektemabl.a. bättre eftersom det blir möjligt

betala kontant vid samtliga betalstationeratt i Trondheimsmodellen. De
försteg Göteborgsmodellen har avseende omfattningen ingreppenav
i stadsmiljön kan därför inte tillräckliga för övervägam.m. attanses
Trondheimsmodellens fördelar.

Eftersom den Inre Zonen kompletterad med regional fordonsskatt inte
uppfyller fmansieringsmålet den Yttreär Zonen föredra enbartatt om
finansieringsmålet skall utslagsgivande. Finansieringsmålet måstevara
dock devägas övriga utvärderingsgrundema:mot trafikarbetet,
framkomligheten, miljöpåverkan och övriga omständigheter, intem.m.
minst i vilken utsträckning vägtullsaltemativen kan vinnaantas acceptans
hos innevånama i regionen.

Genom mina överläggningar med regionens företrädare har jag funnit
det finns goda förutsättningaratt för bredare uppslutning i regionenen

med den Inre Zonen med denän Yttre Zonen, det förratrots att
vägtullsalternativet bör kompletteras med regional fordonsskatt. Bl.a.en
blir den geografiska kopplingen till Götatunneln tydligare med den Inre
Zonen. Den Inre Zonen överensstämmer vidare i huvudsak med den
redan beslutade miljözonen för trafik i Göteborg.tung Det torde även vara
lättare få människors förståelse föratt de skall behöva betala föratt att
köra i de centrala delarna Göteborg för behöva betalaän förattav att
färdas i de perifera områden den Yttre Zonen omfattar.mer som
Barriäreffektema reduceras dessutom med den Inre Zonen.
Kompletteringen fordonsskatteñnansieringmed innebär dessutom helaatt
regionen i viss utsträckning får dela fmansieringsbördan för de åtgärder

fler dem färdas innanförän vägtullarna.som gynnar som
Alternativet med den Inre Zonen kompletterat med regionalen

fordonsskatt föreslagetpå beräknassätt årlig nettointäkt knapptge en om
450 milj innebärDet finansieringsmålet inte till fulloatt uppnås, men

problemet med relativt begränsadeatt åtgärder kan lösas. principielltDe
möjliga antingenvägarna denär i Göteborgsöverenskommelsenatt

Integritetsfrågoma behandlasutförligt i delbetänkandet, delbetänkandet 85ffse s.
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ellerungefär 20med procenthöjskr10förordade passagetaxan perom
tillochtideniförskjutsprojekten anpassasgenomförandetatt av

viddetdärförjagSammanfattningsvis att enmedel.tillgängliga anser
förordaförskälövervägande attfinnsbedömningsamlad

fordonsskatt.regionalmedkompletteratZonvägtullsaltemativet Inre en

Övriga frågor

deförtidsplanenochomfattningenundersökajagskalldirektivenEnligt
mellankopplingDenGöteborgsöverenskommelsen.iingårvägprojekt som

förordasvägtullamainrättandetochfärdigställande somGötatunnelns av
ochlånebehovetochförsenasintäkternainnebärsida attminfrån
jagbakgrund däravMotökar.garantiema anserstatligadepåstorleken
skebörvägprojektenvägtullsfinansieradedeförutbyggnadstaktenatt

projektföljandebörmeningminEnligtplanerat.tidigarelångsammare än
vägtullama,tillkopplingenuppnåförGötatunneln, attprioriteras:

kansmidigt sättpå6Epå ettsöderifrån vägÅbromotet, trafikenså att
älvGötaälvförbindelsen överVästerledenoch samtSöder-inkomma

påriktning vägvarderakörfält igenomgåendeytterligareochLärje ettvid
påframkomligheterforderligoch fåTingstadstunnelnavlastaförE att

vägtullarna.införandetvid6Eväg av
iprojektenövrigadeförtidsplanenochOmfattningen

Eftertill.ställningtidigtför tadet attjag äröverenskommelsen attanser
ochfärdigställtsprioriterasbörmeningminenligtvägobjektdedet att som

förutsättsanalyseras. Detkunnaeffekternain börbörjat flytaintäkterna
omfattning.erforderligiskervägprojektför dessaförberedelsearbetenaatt

förändringarochintäktsflödetpå avstorlekenerfarenhetMed av
deutbyggnadstaktenochprioriteringen avbörtrafikmönstret m.m.

vidskebörfastställas. Detta enkunnavägprojektenåterstående
århöstentillförläggasbörtidsplannuvarandemedkontrollstation, som

skall kunnaVägverketochföreträdareGöteborgsregionens2000. För att
statligadebörprioritetsordningochutbyggnadstaktbestämmaslutligt

kontrollstationen.införfastställasupplåningenförgarantiema
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DENNISÖVERENSKOMMELSEN
-TILLFÄLLIG FÖRSTÄRKNING FINANSIERINGENAV

5.1 Inledning

Som redovisades i delbetänkandet finns uppenbar risk för atten
upplåningsbehovet för genomföra de väginvesteringar skallatt som
finansieras med intäkterna från vägtullama skenar iväg. konstateradesDet

kostnadsförändringar och förseningar i detaljplanehandläggningenatt av
framför allt vägtullsstationerna och Länken får negativa finansiellaNorra
konsekvenser i form ökat upplåningsbehov och medföljande krav påettav
utökade statliga för lånen.garantier försenadeDen ännu mer
planläggningen vägtullsstationerna och försämrarNorra Länkenav
finansieringsläget. Detsamma gäller för planerna påbörja fler vägobjektatt
innan vägtullama börjar intäkter. Enligt Vägverket har redan övergenerera

500 milj. kr förbrukats.1 dagslägetI uppgår den månatliga räntekostnaden
till 10 milj kr.över

Utredningen har tidigare pekat på möjligheten begränsa denatt
finansiella risken påskynda arbetet med införandetattgenom av
vägtullssystemet eller senarelägga vissa vägprojekt.

Enligt givna tilläggsdirektiv skall Utredningen införandetöverväga av
tillfälliga finansieringslösningar för Dennisöverenskommelsen intill dess

vägtullssystemet tagits drift.i förutsättningarna förAv uppdraget följeratt
finansieringslösningen endast skallatt temporär.vara
Utredningen har i kap. belyst andra3 lokala och regionala

finansieringsformer vägtullar och konstaterat endast två alternativaän att
tinansieringskällor kan betraktas realistiska: regional fordonsskatt ochsom
regional drivmedelsskatt. kunskap vilka intäkterFör närmareatt om en
regional fordonsskatt och regional drivmedelsskatt i Stockholms-en
regionen kan förväntas inbringa har Utredningen uppdragit VBB
Samhällsbyggnad beräkna möjligt utfall dessa pålagor.att ett av
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drivmedelsskatt.ochfordons-regional5.2 Intäkter enav

olikaSamhällsbyggnad utvärderatharUtredningen VBBuppdragPå av
idrivmedelsskattregionalochfordonsskattregionalförnivåer en

län.Stockholms

fordonsskattRegional5.2. l

Sverigeifordonsskattenprognostiseradedenuppgår9495budgetåretFör
ellerregionenskildförFordonsskattenmiljarder kronor.till knappt 4 en

huruppskattatställeti storharVBBdokumenterat.intefinnsenskilt län
Stockholmsiregistreradefordonfordonsskattendel genereras avsomav

ifordonsskattenuppgåruppskattningamaEnligt9495.budgetåretlän
olikamellanfördelningföljandeenligtmilj. kr,650till drygtregionen

fordonsslag.

ProcentfordonsskattUppskattadFordonsslag

58 %milj .kr.378personbilar

%27milj .kr.176lastbilar

9 %milj.kr.58släpfordon
%1milj.kr.8bussar
%5milj.kr.32traktorer
%1milj.kr.1MC

regionaladendifferentieravaltberäkningsmässigt attharVBB
denpåpåslagmedfordon ettochpersonbilarför tyngrefordonsskatten
föroch 25personbilar procentförmed 50fordonsskatten procentordinarie
vidharVBBskatten.frånundantagitsharTraktorerfordon.tyngre

utflyttningtilltagit hänsynskatteintäkten att avuppskattningen enav
uppskattningenske. IkommerStockholms län attfrånfordonregistrerade

bilagaåterfinns iUtredningen35 tillslutrapportVBB:s
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omfattningen utflyttningen har bedömts åkerier och företagstörreattav av
kommer omregistrera fordonsparkenhela till dotterbolag dyl. utanföratt 0.
regionen.

Enligt beräkningarVBB:s kan regional fordonsskatt, med givnaen ovan
förutsättningar, beräknas drygt milj. kr230 år.generera per

5.2.2 Regional drivmedelsskatt

försäljningDagens bensinav

Under levererade oljebolagen1993 miljoner liter bensin865 till ungefärca
bensinstationer370 i Stockholms län. Flertalet bensinstationerna liggerav

i Stockholms stad med omgivningar. antal stationerEtt ligger iute
kustbandet och fungerar marina bensinstationer. fåtaläven Ettsom
bensinstationer lokaliserade alldeles innanför länsgränsen.är De som
ligger finns i Sigtuna, och Edsbro.Märsta, Bro Vägavståndet tillnärmast
länsgränsen alltid km.5är änmer

Även bensinstationerna utanför länsgränsen har kartlagts. Härstrax
finns 20 tal bensinstationer lokaliserade till Vagnhärad,Trosa, Gnesta,ett
Mariefred, Bålsta och Knivsta. Vägavstândet till länsgränsen 0,5-4 km.är
Dessa stationer kan komma öka sin försäljning regionalatt om en
drivmedelsbeskattning införs.

försäljningDagens dieselbrännoljaav

Enligt frånstatistik SP1 såldes under 1993 miljoner259 liter
dieselbrännolja i regionen. Ungefär tredjedel har sannolikt förbrukatsen

arbetsmaskiner, jordbruksmaskiner eller skogsbruksmaskiner. Detav
innebär miljoner liter har förbrukats173 lastbilar med anknytning tillatt av
Stockholms län.

Företrädare för lastbilsnäringen har i samband med intervjuer med VBB
sin regionalmarkerat skatt diesel.över Man attoro en anser a

transportmarknaden har kostnadsläge och därmed relativtansträngtett är
känslig för kostnadsökningar. Om regional beskattning införs skulleen
enligt dieselförsäljningenbranschen i länet minska drastiskt. Redan en
regional beskattning liter50 förändrat tankningsmönster.öre ettper ger
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sigtillgodogöraföruppoffringendet på attberorEnligt VBB att
konsekvensermindredettaSannolikt fårliten.relativtskattelättnadema är

blirdrivmedelsskattenregionaladenlänet,inompå könnönstret ommen
tillförändraskörrnönstretsannolikt attliter kommer ävenkr1över per

tomköming.mindreochutnyttjandebättre

länStockholmsdrivmedelsskatt iregionalintäktBeräknad enav

drivmedelsskatten:regionaldenförnivåeralternativastuderatharVBB tre
skattenivåemaolikadefunnitochkrliterochöreliter 1 attöreliter, 7040

intäkter.följandemedföraskulle

vid l krvid 70 örevid 40 öre
milj .kr.650drygtmilj .kr.500knapptmilj .kr300knapptBensin
milj .kr90milj .kr.70knapptmilj .kr.40 caDiesel ca

bruttointäktTotal

ochfordonsskattregionalformipålagomaregionaladekanVBBEnligt av
ungefärtotaltskatteintäkterberäknasdrivmedelsskattregional omgenerera
knapptrespektiveörel.40drivmedelsskattmedmilj. kr.570 omen

räknabörEnligt VBBkrl.ldrivmedelsskattmed manmiljard kr.l omen
+- 10falli procent.felmarginalmed varten
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överväganden5.3 och förslag

Förslag: föreslår tillfälligJag regional fordonsskatt införs iatt en
Stockholms förlän förstärka ekonomin i Dennisöverenskommelsen.att
En regional fordonsskatt i den storleksordning jag förordar innebär
endast blygsam förstärkning det finansiella läget. Utvärderingenen av
visar emellertid några andra praktiskt genomförbara tillfälligaatt
fmansieringslösningar inte finns tillgå.att

Med utgångspunkt i de erfarenheter vunnits i den allmännasom
utvärderingen alternativa ñnansieringslösningar och utvärderingenav av
finansieringslösningar för Göteborgsöverenskommelsens trafikobjekt
saknas grund för andra ñnansieringskällor regionalatt anta att än
fordonsskatt och regional drivmedelsskatt realistiska kompletteringarär

för Dennisöverenskommelsensäven vidkommande.
Av beräkningarVBB:s i kap. följer5.2 kraftig höjningatt en av

drivmedelsskatten skulle betydande intäktstörstärkning medange en
däremot moderat höjning drivmedelsskatten eller införandeten mer av av

regional fordonsskatt mindre effekt. Jag dock mycket tveksamären ger
till höjning drivmedelsskatten medatt krl, exklusive1 dennärmareen av
mervärdesskatt skall i konsumtionsledet, skulle kunna nåtas utsom

i regionen. Det finns vidare anledningacceptans befara sådanatt att en
nivå skulle medföra betydande snedvridning konkurrensen samt atten av
gränshandeln kan bli VBB:s beräkningarstörre visar.än
Drivmedelsskatten skulle inte heller kunna begränsas till vägtrafiken. Med
beaktande dessa omständigheter det orealistiskt spekulera iär att attav
införa drivmedelsskatt i den storleksordningen. Vad möjlighetenen avser

införa regional drivmedelsskatt i storleksordningenatt örel40-50 kanen
följande konstateras. I VBB:s uppdrag har inte ingått beräknaatt
kostnaderna för administrera och kontrollera Dessa kostnaderatt systemet.
kan inte obetydliga och redovisat utfall pålagan bör därföranses av
justeras Vidarened. sig de skäl jag anfört införagör mot attsom en
regional drivmedelsskatt i Göteborg gällande för Stockholms-även
regionen. förutsättsDärutöver den kompletterande finansieringen iatt
Stockholm endast skall i avvaktan på vägtullarnatemporär iatt tasvara
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tillnödvändigtvis måsteberedningoch denövervägandendrift. De som
erhållitfrågorövrigaochkontrollproblemenadministrativadeinnan

EUbehandlatsundantags.k. 8.4ansökanochslutgiltiga lösningar avom
införas inominte kandrivmedelsskattregionaltorde innebära enatt en

orealistisktförefallerdetdärföruppfattningMinframtid. är attalltför nära
genomförbar temporärdrivmedelsskattregionalbetrakta enatt somen

minenligtåterstårFöljaktligenStockholm.ifinansieringenlösning för
börfordonsskattregionalövervägaendastmening närmareatt enom

Dennisöverenskommelsen.ifinansieringenstärkainföras för att
uppskattningsvisfordonsskattenregionaladenvisarstudierVBB:s att

medjämförelseivilketmilj.kr,ungefär 230intäkt påårligskulle ge en
f°armiljarder kr.ungefär 2påintäktförväntade ansesvägtullssystemets

Även denredanfinansieringen.förstärkning avblygsam omavsom en
tillförhållandeiblygsambetraktaintäktenuppskattade är attVBB som

anledningfinnsskäl attfleradetjagñnansieringsbehovet att avanser
förföreslårvad jagmedfordonsskatteuttagetharmonisera

till 30begränsastilläggsskattendärförförordarJag attGöteborgsregionen.
fordonsslagövrigaförochpersonbilar 15 procent somflertaletförprocent

medbörskattenivâemajusteradeDetilläggsskatten.berörs av
uppskattningsvis kunnaberäkningar generera eniutgångspunkt VBB:s

redankunnabordeoch utmilj.kr tas150storleksordningenintäkt iårlig
juli 1996.from. 1

närvarandeförkapitaldetpåi räntanmilj. kr stort som150 motsvarar
trañkledemautbyggnadenutveckling m.m.Med denupplånat. avär av

utställdadeomfattasochi kap. 2redovisarVägverket avsomsom
miljardertill 13,1begränsaslånebehovetmaximaladetskullegarantiema
regionalnågoninteInförsinförs.fordonsskattenregionaladenkr om

Omkr.miljardmed drygtökaupplåningsbehovetskulle enfordonsskatt
utgiñssidan. Denangripaåterstårminskasskall attytterligarelånebehovet

och2Haningeledenprojekt:tvåtillbegränsaddockärutvägen
500investeringaromfattartillsammansvilka caomHäggviksleden,

milj.kr.
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ÖRFATTNINGSKOMMENTARF M.M.

6.1 Lag vissa vägtullarom

I delbetänkandet behandlades lagstiftningens generella bestämmelser
avseende tullpliktens omfattning, förfarandet, sanktionssystemet och
överklaganderegler och de bestämmelser specifika förm.m. som var
Stockholm avseende vägtullstariffer För betona de generellaatt attm.m.
bestämmelserna skall tillämpliga för såväl Stockholm Göteborgvara som
förordades lagen utformades på så de särregleratt omfattarsätt att som
specifika Stockholms- eller Göteborgsfrågor läggs i bilagor till lagen.
Även andra lösningar naturligtvis möjliga.är

Med hänsyn till det i detta sammanhang saknas anledningatt att
beröra de lagtekniskanärmare frågor redan behandlats isom

delbetänkandet återstår utforma de kompletterande bilagor följeratt som
jag förordar vägtullar införs i enlighetatt med den s.k.att Inre Zonen.av

Nödvändiga ändringar uteslutande redaktionell karaktär behandlas inte.av

6.1.1 Det tullbelagda området

enlighetI med vad föreslås för Stockholm skall vägtull vidtas utsom
betalgräns till tullbelagt område. Endast in ipassage ettav en passage

tullbelagt område medför skyldighet betala vägtull. bilagaEnatt som
utmärker det tullbelagda området kan omfattningen detupprättas när av
tullbelagda området med säkerhet kan fastställas.

36 delbetänkandetSe l1l Utredningenslagförslagåtergesi bilaga till detta7s.
betänkande
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tullmedelinflutnaAnvändningen6.1.2 av

dehurbestämmelsenStockholm börföreslås förvadlikhet medI omsom
till lagen.bilagaiinanvändasskallvägtullsintäktema tasinflutna

följandepåförslagsvis utformaskanGöteborgförAndamålsbestämmelsen
sätt.

gjortsavdragGöteborgsområdet sedanskall,frånVägtullsintäktema
tillanvändashelhetsinitullsystemet,förkostnadernaför

Olskroksmotet-Åbromotet,sträckanpå E 6investeringar väg en ny
broförbindelsemedE 620 och vägEmellan vägvägförbindelse en

6 i deEöverdäckning vägGötatunneln,Lärje,vidGöta älv avöver
underhåll dessadrift ochMölndal samtdelarna avcentrala av

.trafikobjek

tullsystemetförkostnadersedantullmedel,influtnaföljerförslagetAv att
väginvesteringartillanvändasskallavdragits,administration somoch

Överenskommer berördabeslutat.Göteborgsöverenskommelsens parter
ellerutgåskall attbeslutatstidigaredelnågonattparter som

måsteändamålytterligaretill någotanvändasskallvägtullsintäktema
försorg.riksdagensändrasbilagan genom

skallmedlenhurÖverenskommerhuvudmännenförutsättsDet att
kananvändningmedlensbestämmanderätten överslutligafördelas. Den

myndighet.lämpliganförtrosbemyndiganderegeringensefter

Tariffstruktur6.1.3

inledningsvisvägtullenbörStockholmförföreslårvad jagmedlikhetI
3,5högstvikt tonfordon ärmellanpådifferentieras änsättinte annat vars

deUtgångspunkten är att3,5överstigervikt senarefordon ton.och vars
fordonen. Förde lätta atthögregånger änbetalaskall taxafordonen treen

habilistemaStockholm böritariffstrukturenmedharmoniseringuppnå en
dyl, kontantabonnemang, automatförskottbetala imöjlighet e.att genom

ellerpostgiroefterskotti automat,betalgränsenvid samt genomavpassage
årskortmånads-ochförordadesStockholmsförslaget attIpå sätt.annat

fortsattaDenförskottsbetalningssystemet.tillgå inomfinnasborde att
detisåutformat sätt attvisatdockharutvärderingen ett system manatt
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automatiska debiteringssystemet endast behöver betala vägtull för visstett
antal föredra. I sådant utgår vägtull förär att ett system ettpassager
maximalt kalendermånad, övrigaantal medan intepassager per passager
medför debitering. Erfarenheternanågon från visar sådantNorge att ett

föredra. Vägverkets kalkyler maximalavisar det antaletärsystem att att
bör debiteras vägtull i bestämmasGöteborg kan till 40passager som

kalendermånad. maximaltSystemet med antal debiterbaraettpassager per
bör införas i Stockholm. följer vad anförtsDäremotävenpassager av som

i kap. anledning saknas införa innebär4.6 vägtullatt att ett attsystem som
inte debiteras för den andra under och dygn. övrigtIettpassagen samma

vad anförts avseende tariffstrukturen i Stockholm tillämpligtär ävensom
Göteborg.för Med beaktande dessa omständigheter kan vägtullstaxanav

för Göteborg prisnivå för vägtullsalternativeti 1992 års det förordade Inre
Zonen utformas enligt sammanställningen på sida.nästa

Se ffdelbetänkandet 116s.
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totalviktBil medtotalvikt Bil medBetalsätt av
högst3,5 över3,5tonton

Automatiskdebit-
eringvid passage

betalgränsav

30 kr10krper passage

fakturering,
35 kr15krper passage

Kontant betalning
vid passageav
betalgräns

35 krkr15per passage

fdr-Betalningi
skott ellerefter

betal-passageav
gräns

fyra dygnsenast
efter passagen,

35 kr15 krpassageper

Efter fyra dygn
efter passage,

45 kr25 krpassageper

maximalt fördebiteringdebiteras 40utrustadför automatiskEn bil ärsom
kalendertnånad.passagerper
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Ändringar6.2 i Fordonsskattelagen

Såsom framgår övervägandena avseende finansieringenav av
Göteborgsöverenskommelsen i och avseendekap 4.9 övervägandena
tilläggsfmansieringen Dennisöverenskommelsen i kap. förordas5.3 attav
tilläggsskatten i de skall differentieras flertalettvå regionerna mellan
personbilar och övriga fordonsslag skall omfattas tilläggsskatten.som av

kapitel har redogjorts för vilka fordonsslag bör omfattasI 3.5.3 som av
tilläggsskatten och storlek bör bestämmas.hur skattens

bör i den vidare beredningenEventuellt närmare övervägas om
anmälaregistreringsförfarandet kompletteras med skyldighetbör atten

föreller andra åtgärder bör vidtasändrad adress attom
efterhand påförabeskattningsmyndigheten skall ha möjlighet iatt

felaktig adress tilltilläggsskatt skattskyldigeden attgenom uppgeom
registreringsmyndigheten försökt undgåfolkbokförings eller

tilläggsskatten.

Ändringar6.3 i Kommunalskattelagen

Vägtullsutredningen skulle återkommadelbetänkandet förutskickadesI att
vid tillförfattningsförslag avdragsrätten för vägtullmed avseende resor

iVidare förordadesoch från arbetet vid sidan schablonavdraget. attav
beskattningen börskall behandlas vidkonsekvens med hur vägtullama

tillvägavgift dyl. vidförden nyligen införda avdragsrättenäven resoro
ståndpunkt iintaoch från saknar skälarbetet slopas. Jag att en annannu

Grunderna ställningstagande framgårde frågorna. för mitt av
delbetänkandet. Även uteblivenför sanktionen vidavdragsförbudet

författningsregleras.betalning, förhöjd vägtull skall

Se delbetänkandet 104s.
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6.4 Kostnader för det allmänna m.m.

Enligt beräkningarna i delbetänkandet uppgår administrationskostnaderna
för vägtullssystemet uppskattningsvis till intäkterna.13 Förprocentca av
Göteborg kan administrationskostnadema för det förordade alternativet

uppgå till med hänsyn till den uppskattade20närmareantas procent att
bruttointäkten betydligt lägre i Göteborg. Kostnaden skall bärasär av
vägtullssystemet.

gjordes i delbetänkandet avseendeberäkningarDe som
effekter och med anledningvägtullssystemets kommunstat av

avdragsgill i näringsverksamhet vidvägtullen bör betraktas som m.m.
inkomsttaxeringen och i mervärdesskattehänseende har i utsträckningstor

giltighet för vägtullssystemet i Göteborg. Med reservation föräven att
inte klarlagt intäktsbortfalleträttsläget mervärdesskatteområdet kanär

för det allmänna i minskade skatteintäkter uppskattas till 15-20 procent av
vägtullsintäkter.influtna exekutionsväsendet och domstolarna kanFör

kostnadsökning uppskattas till milj. år.det allmännas högst kr10 per
de införs bör bliKostnadsökningen regionala fordonsskatternaom

iförsiktigtvis till någon miljon krrelativt obetydlig och kan uppskattas
administrationskostnader.ökade

39 f108och 123Jfr delbetänkandet 105,s s s
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min
Kommittédirektiv

92:1

Dir. 1994:2
förslag tillmedUtredare uppdrag lämnaatt

utformning vägtullarav

1994:27Dir.

vid regeringssammanträde 10 1994Beslut den mars

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare skall tillkallas med uppdrag göraatt
överväganden förslag kring införande vägtullar.och lämna av

Utredaren skall

från redovisademed utgångspunkt de Vägverketav- kostnadsberäkningarna för genomförandeett av resp.
fram-överenskommelse, värdera och komplettera hittills

och under den tiden frånnärmaste Vägverket, över-tagna
enskommelsernas eller andra berörda intressenterparter
kommande kostnadsunderlag, till lagstift-redovisa förslag
ning och förslag till tekniskt vägtullarna.förett systemge
Härvid skall utredaren beakta Trañk- klimatkom-vad och
mittén kan komma föreslå beträffande miljözoner,att

förutsättningarna för differentieringpröva vägtul-en av- lama finansieringen bidrar tilläventyrautan att attsom
miljömålen iuppnå överenskommelsema,

analysera den konstitutionella rättsligaoch karaktären av- vägtullarna,

kartlägga rådande teknikläge förgöra närsamt en prognos- tekniska möjliggör olika former differentie-system som av
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ring Vägtullar kan praktiskutvecklade förav vara an-
vändning,

kartlägga och vid behov lägga förslag vägtullamasom- påverkan på och påverkan övrig beskattning,av

överväga det möjligtär och, bl.a. integritets- ochom ur- rättssäkerhetssynvinkel, lämpligt införa helt automatiskaatt
debiteringssystem möjlighet till manuell kontant betal-utan
ning,

belysa kostnaderna för olika former avgiftssystem,av-

möjlighetenpröva och lämpligheten attlägga framav en- generell lagstiftning kompletteras med särskildasom
lagregler för de olika storstadsomrádena,

redovisa tidsplaner för genomförande vägtullsystem iav- Stockholms- Göteborgsregionerna med hänsyn tillresp.
beräknad driftstart.

Bakgrund

Inom för överenskommelsema trañksystemen iramen om
Stockholms- och Göteborgsregionema planeras införande ettav

med vägtullar. Detta led i uppfyllelsenärsystem ett av
intentionerna bakom överenskommelsema. Syftet med dessa var

i dessa storstadsregioner förbättra miljösituationen, ökaatt
tillgängligheten och bättre förutsättningarskapa for utveckling.

I Stockholm planeras innebär vägtull skallett system attsom
för med bil Stockholms innerstadtas ochut motpassage

Ringleden och för färd den planerade Västerleden.på Influtna
nettomedel skall föranvändas täcka de finansiella kost-att

inkl. drift-naderna, och underhållskostnader, för utbyggnaden
trañkleder i Stockholms län för miljöförbättrandeochav nya

åtgärder i Stockholms inner- och ytterstad. Vägtullar planeras
fr.0.m. hösten 1997.att tas upp

GöteborgI planeras också Vägtullar skallett system av som
användas för finansiera utbyggnaden vissa avlastandeatt av
trañkleder. Vägtullar Göteborgsregioneni planeras att tas upp
fr.0.m. hösten 1996.
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införandetförförutsättningarnalåtit utredaharVägverket av
harliknande arbeteEttStockholmsregionen.ivägtullar

Göteborgsregionen.gällervadVägverket ävenpåbörjats av
propositionjanuari 1994 beslutat13denRegeringen har

i StockholmsväginvesteringarvissaFinansiering199394:86 av
tillför lånstatlig borgenföreslåslän I denna ettuppm.m.

genomfö-finansieraförkronormiljarder11,5belopp attav
iöverenskommelsenspecificerade delarvissarandet avav

80 miljoneranvändningtillfälligföreslåsVidareStockholm. av
utbyggnadenför vägsystemenförberedelsearbetetförkronor av

i Göteborg.

Uppdraget

Vägverketfrånutgångspunkt demedUtredaren skall av
genomförandekostnadsberäkningarna förredovisade ett av

hittillsoch kompletteravärderaöverenskommelse,resp.
Vägverket,tiden fråndenframtagna och under närmaste
intressenterberördaeller andraöverenskommelsernas parter

redovi-kostnadsunderlag,och kommandekostnaderredovisade
teknisktförslag tilllagstiftning ochförslag till systemettgesa
vad Trafik- ochbeaktaHärvid skall utredarenför vägtullama.

beträffan-föreslå1993:01 kan kommaklimatkommittén K att
de miljözoner.

nivå intäkterna påsådanskall läggas påVägtullarna atten
väginvesteringar ochtillberäknas räckagoda grunder kan

i Stockholmtilläggsöverenskommelsenenligtvägtullsystemet
underhålldrift ochDennis informationsverksamheten,II, av

tillbidrarinvesteringarde sådanavägarna attsamt somnya
övriga väganknutnaStockholms innerstad ochmiljöåtgärder i

genomföras.enligt tilläggsöverenskommelsen kaninvesteringar
kostnaderna för väganknut-täckaVägtullarna skall således även

investeringartrafikinvesteringar. Dessamiljöförbättrandena
kollektivtrafikenförinfartsparkeringar, stomnätbl.a.utgörs av

liknande åtgärder.i innerstaden, bullerskydd och
differentieringförutsättningarna förUtredaren skall pröva en

tillbidrarfinansieringenvägtullama äventyraattutanav som
i överenskommelserna.miljömålenuppnåatt

tekniklägerådande göraUtredaren bör kartlägga samt en
olika formerför tekniska möjliggörnär system avprognos som

för praktiskdifferentiering utveckladevägtullar kan varaav
skall belysas.Investerings- driftkostnaderanvändning. och



SOU 1995:82Bilaga Direktiven1 l l7

Utredaren skall även överväga det möjligt och bl.a.ärom ur
integritets- och rättssäkerhetssynvinkel, lämpligt införa heltatt
automatiska debiteringssystem möjlighet till manuellutan
kontant betalning.

Utredaren bör kartlägga och vid behov lägga förslag om
vägtullamas påverkan pá och påverkan övrig beskattning.av
Det gäller bl.a. frågor avdragsrätt och förmånsbeskattning.om
Aven de exekutionsrättsliga aspekterna bör beaktas.

Utredaren skall pröva möjligheten och lämpligheten attav
lägga fram generell lagstiftning kompletteras meden som
särskilda lagregler för de olika storstadsområdena.

Utredaren redovisaskall tidsplaner för genomförande av
vägtullsystem i Stockholms- Göteborgsregionema medresp.
hänsyn till beräknad driftstart.

Övrigt

Utgångspunkter för arbetet skall de överenskommelservara om
trafik miljöoch regionala företrädare träffatoch harstatensom
för Stockholmsregionen och Göteborgsregionen regering-samt

proposition 199394:86 Finansiering vissa väginveste-ens av
ringar i Stockholms län En förutgångspunktm.m. annan
utredaren bör de utredningar bl.a. Vägverket låtitvara som
göra vägtullsystemets utformning.om

Utredaren skall samråda berördamed regionala ochorgan
kommuner i Stockholmsregionen och Göteborgsregionen.
Utredaren bör del de redovisningar berörda kommu-ta av som

och länsstyrelser lämnat och kommer i enlighetlämnaner att
med 6 2kap. § NRL. Utredaren bör hålla sig underrättadäven

arbetet i Trafik- och klimatkommittén ochK 1993:01om
Utredningen vidareutveckling med miljöklassersystemetom av
för bilar M 1993:08.m.m.

Uppdraget skall redovisas den l 1995. Utredarensenast mars
skall redovisa delbetänkande ibehandlar vägtullarett som
Stockholmsregionen den 1 oktober 1994. Då bör ävensenast ett
förslag till generell lagstiftning redovisas.

Utredaren skall beakta vad i direktiven till samtligasägssom
kommittéer och särskilda utredare utredningsför-angående
slagens inriktning dir. 1984:5 regeringens direktivsamt
angående beaktande EG-aspekter i utredningsverksamhetenav
dir. 1988:43.

Kommunikationsdepartementet
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minUAH
.Kommittedirektiv, ..

gm
W

Vägtullsutredningentilllilläggsdirektiv Dir.
1995:1utformningavseende1994:03K av

Göteborgivägtullaralternativ till

februari 199516denregeringssammanträdeBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

1994:03 skallKVägtullsutredningen

vägprojektdeforoch tidsplanenomfattningenundersöka av-
Göteborgsöverenskommelsen avser,som

regio-lokalt elleranvändamöjlighetenundersöka att annan-
vägtullarfinansieringnalt avgränsad än samt

deregional finansieringellersamlad lokalföreslå aven-
vägprojekten.redovisade

Bakgrund

ochövervägandenuppgifttill göraharVägtullsutredningen att
delbe-vägtullar. Ettutformningenkringlämna förslag av

frågor,övergripandeställningstaganden i vissatänkande med
Stockholmsom-vägtullar iutformningenförslag avseende av

iavlämnadeslagstiftninggenerelltillrådet förslagsamt ett
förremissbehandlasdelbetänkandenovember 1994. Detta

närvarande.
GöteborgsöverenskommelsenVid riksdagens behandling av

l99394:169 bet.propositionenmed anledning av
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inom Dennisöverenskommelsenväglederna kom-förandet av
utredningen finns det möjlighetiväg. Enligtskena attattmer .

fiera olika möjligtEttupplaningsbehovet påbegränsa sätt.
driftvägtullsystemet i tidigare äntillvägagångssätt är tasatt

lösning intäkter tillförsandra1999. tänkbarEn ärär attannan
vägprojekt senareläggs.eller vissavägprojekten att

Uppdraget

i tidigare direktivendeskall vadUtredaren utöver angessom
möjligheternaoch användautreda förutsättningarna att annan

finansiering för införaregionalt avgränsadlokal eller ettatt
finansieringen i Dennispaketettillfälligt för stärkasystem att

tagits i drift. Exempel sådanatill dess vägtullsystemet påatt
drivmedelsskatt regionalregional ellertillfälliga ärsystem en

fordonsskatt.
införas förskall kanUtredaren redovisa när attsystemett

hur sådantfinansieringen Dennispaketet,förstärka i ett system
regionala finan-uppbyggt, vilka nettointäkter olikabör vara

ñnan-vilka problem dessasieringssystem kan väntas somge,
förslag till lösningartill påsieringssystem kan upphov samtge

eventuella problem.dessa
vilkaredovisa konsekvenserUtredaren skall också en

förslag får för utbygg-finansiering utredarensförstärkt enligt
Dennisöverenskommelsen.nadstaktien trafiklederna iav

resultatet sina övervägandenUtredaren skall redovisa av
medaugusti 1995 i sambandsina förslag den 15och senast

slutbetänkandet avlämnas.att

Kommunikationsdepartementet
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slutbetänkande densittskall avlämnaUtredaren senast
1995.augusti15

Kommunikationsdepartementet
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minEKommittédirektiv
WW

W

Iilläggsdirektiv till Vägtullsutredningen Dir
1995:79Kl994z03 avseende tillfälligtett system

för stärka finansieringen Dennis-att av

paketet till dess vägtullsystemet tagits iatt

drift

Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 1995

Sammanfattning uppdragetav

Vägtullsutredningen K1994:03 skall utreda förutsättningarna
för och möjligheterna använda lokal eller regionaltatt annan

finansieringavgränsad för införa tillfälligt foratt ett system
stärka finansieringen Dennispaketetatt till dess väg-av att

tullsystemet tagits i drift.

Bakgrund

Vägtullsutredningen har till uppgift göra överväganden ochatt
lämna förslag kring utformning vägtullar. Ett delbe-av
tänkande med ställningstaganden till bl.a. utformningen av
vägtullar i Stockholmsområdet lämnades i november 1994.
Detta delbetänkande har remissbehandlats.

Vägtullsutredningen arbetar bakgrund demotnu, av ur-
sprungliga direktiven och tilläggsdirektiv beslutade den 16
februari 1995, med slutbetänkande vägtullar skallett om som
lämnas den 15 augusti 1995.senast

Vägtullsutredningen har i sitt delbetänkande redovisat att
det finns uppenbar risk uppläningsbehovet föratten genom-
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bl.a.riksdagen attanförde199394:435rskr.199394:TU34,
uppdragi attskulleVägtullsutredningentillkallade gesden
Göteborgs-projektdeomfattningendelsundersöka somav

användamöjlighetendels att annanöverenskommelsen avser,
vägtullar.finansiering änavgränsadregionaltellerlokalt

Uppdraget

direk-ursprungligai devadskallUtredaren utöver angessom
finan-avgränsaderegionaltellerlokaltandrativen överväga

finansieringssâttvägtullar. Dessaenbartsieringsmöjligheter än
tillräck-varandramedkombinationisig ellerför geskall var

Göteborgs-enligtvägprojektensånettointäkterliga att som
finan-kanvägtullarmedfinansierasskallöverenskommelsen

skallVidarestatsbudgeten.anslag översin helhetisieras utan
före-miljökonsekvensbeskrivningarredovisa avutredaren

undersökabörUtredarenkombinationer.ochalternativslagna
iförenasmiljöanpassning kanochfinansieringssätt sammahur

system.
tidsplanochomfattningundersökaocksåskallUtredaren

överenskommelsenivägprojektenalternativñnansieradeför de
projektet.ibelastningenfinansielladenminskasyftemed att

utfommingaralternativaomfattaskallUndersökningen även
redovis-denbeaktautredarenbörHärvidvägtullssystemet.av

lämnatBohus länochGöteborgsiLänsstyrelsenning som
medhushållning1987:12 natur-§ lagen6 kap. 2enligt om
Göteborgs-berörsområdenbeträffande avsomresurser m.m.

miljökonsekvensbeskrivningbilagdmedöverenskommelsen
redovisning.dennaremissutfalletsamt av

följdtillframfinansieringslösningar ut-Om tas avnya
finansieringslösningen nåsenighetskallredningsarbetet, om

bekräftasmed och parterna.av
förtidsplantillförslaglämnaskall utredarenVidare ett

i Göte-finansieringssystemetföreslagnadetgenomförandet av
borg.
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1993-06-02

ÖVERENSKOMMELSE

MILJÖ GÖTEBORGSREGIONENTRAFIK OCH I

INLEDNING1

Statenoch kommunernai Göteborgsregionenträffadeden januari principöverens-l 1 1991en
kommelse insatserfor trafik och miljö i regionen.om
Syftet meduppgörelsen stärkaregionensutveckling förbättra tillgänglighetenär att attgenom
till regioncentrum, förbättra säkerhet miljö ioch helaregionen. skerDettasamt genomen
satsning kollektivtrafiken stärkadenregionalatrañken medattgenom
pendeltågsutbyggnader, befintliga spårvagssystem,upprustning modernisering helaav av
kollektivtrañlcsystemet,satsning miljövänliganaturgasbussar,upprustningav
bytesterminaler,introduktion trañkstyrnings-prioriterings- ochett avanceratav
infonnationssystem, busskörfalt infartsparkeringaroochsamtnya

Vägtrafikens effekternegativa säkerhetoch miljö föreslåsminskas attgenom
genomfartstrañkenledsbort från de centraladelarna regionenmedförbifartsaltemativ,av
förläggs i åtgärdastunnlar eller hjälp miljöskyddsåtgarder.med Genom minskardetta ävenav

negativabarriareñekterna.de

Principöverenskommelsen frånharefter direktiv regeringenföljts fördjupademedupp
utredningaroch fortsatta förhandlingardär beslutatgenomföraföljandekonkretaparterna

operativaoch satsningar

Sträckningar utfommingaroch i föreliggandede överenskommelse vagobjektenärupptagnaav
endastprincipiella. det fortsattaI arbetet överenskommelsen godkändannu nar ar av resp.-berörd Vägverketskommun. regeringriksdag detaljeradestudierstyrelseoch kommer attmer-samrådgenomföras, skemedberördaboende och framtagnaplaner blandatt attm. provas
från miljösynpunktenligt väglag,plan- och bygglagannat mm.

Overenskommelsen investeringar trañkleder kollektivtrañkanlaggningarunderi ochavser
perioden 1994-2003 sammanlagtdrygt miljarder9 kronor penningvarde 1992-01.
Finansieringenskall ske statligaoch kommunalaanslag bilavgifter.samtgenom
Staten medverka vaghâllningsplaner kompletterandekommer till ordinarie inbegriperatt att

sådanomfattning såvälinvesteringari trañksystem underregionens behovenatt motsvarar
efter avtalsperiodensslutsom
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utvecklaförutsättningaröverenskommelsedenna att enskaparochKommunerna staten genom
Göteborgsregionen.storstadsregionfungerandeattraktiv och - därmedsnabbareochinvesteringartidigarelagdabilavgiñerochSamñnansiering ger

förbättradeochtillgänglighetökadtrafiksäkerhet,höjdmiljö,måluppfyllelse bättre- utveckling.regionalmöjlighetertill

objekt igenomförandeförerfordrasdetaljplanearbetedetbekostar avRespektivekommun som
trañkanläggrtingarförkostnadsfrittupplåteskommunaliMarköverenskommelse. ägodenna

respektivereglerasnyttjanderättsinnehavareErsättningtilluppgörelse. avenligt denna
regler.enligthuvudman gängsenu

överenskommelse.dennauppföljningavstämningochförregelbundetträffasskall avParterna
kvartalet 1997,förstatillförläggskontrollstationsärskildEn

OMFATTNING2

objekt.uppräknadenedanfinansieringgenomförandeochÖverenskommelsenomfattar av
delartillämpligaiinkluderarochprisnivå 1992-01imiljoner kronorkostnaderAngivna avser

administration.ochmarklösenprojektering,
penningvärde1992-01.angivnaioch avgifterAnslag är

miljöåtgiirderochKollektivtrafik2.1

miljöoch bättreinvånareregionensförtillgänglighetökadgerSatsningar
följande:omfattarOverenskommelsenbilanvändning.minskadgenom

bliförkompletterasochKollektivtrafiksystemet att merrustasupp- förhållandetillkonkurrenskraftigt iochkostnadseñektivt
utvecklas.också trañksystemEventuellt kanbiltrañksystemet. nya

effektivtutnyttjas iinformationsteknologiModem nyttett- kollektivtrañken.isäkerhetochökad kapacitetförtrañkstyrningssystem
ochbiltrafikenreducerarterminalerregionalaochinfartsparkeringarNya- snabbarebusskörfaltnät resor.ett gerav bostadsområden.Åtgärder särskiltgenomförsimiljöför bättre utsatta- bussar.naturgasdrivnateknikmiljövänligareblirFordonen agenomny-

sträckor,längreresandet närkollektivaöka detgenomförsför;águaükmSatsningar att
ochtrañkledernaBelastningenföreligger,förutsättningarmarknadsmässigaekonomiskaoch

överenskommelsenbättre.utnyttjasjämvägsnätetminskarmiljönpåverkan attgenom
ochstationerinvesteringarianslag motorvagnar.Banverketsomfattar nyautöver --

medelinomfördela anslagnaskall möjlighetertrañkhuvudmartnenoch attKommunerna ges
respektiveobjektgmpp.

kringátgärderiomfattar huvudsakiinvesteringarnaifinansiellamedverkanKommunernas
bådeiuppskattasvårai nulägetobjekt. Dessagenomförandet atttill äranslutning resp,av -

medtabellmarkeratsdärför i följandekostnad och haromfattningoch x.-
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Objekt Finansiering

Upprustning spårvagssystembefintligt 990Infrastrukturanslagav

Z Upprustning, ocheventuell LTA 90komplettering Statligaanslag
utveckling kollektivtrañksystemavnya

anslagKommunala x
G Nyttuañkstyrrungssystem

D Naturgasbmsar

G lnfansparkenngar 250ochregionala lnfrastmkturanslag
terminaler

Statliga LTA 20anslag
E Busskörlält

Kommunalaanslag x
D Miljöskyddsåtgärder

® Våsttåg 260lnfmstrukturanslag

S anslagLiseberg Kommunalastation x

1700-1800SUMMA

G, 2, G D,Ansvarigför ochfördelning medeltill stadförsamordning objekt Göteborgsarav resp
D. E. GLABför ® GJ.GöteborgsRegionen D och ochför

Vägtrañk2.2

Överenskommelsen säkerställa centraladelensyñar till huvudvagnäteti denatt att av
år. gällerGöteborgsregionen fungeraunder överblickbar framtid Dettaska 15 20-

särskilt E6,väg
Göteborgsregionenbyggs ochuppnå erfordras det statligahuvudvagnätetFör detta iattatt om

måluppfyllelsen bättresådanomfattning vägtrañksystemetkompletterasi medverkartillatt -
regionalmiljö, ökad trafiksäkerhet,ökad tillgänglighet förbättrade tilloch möjligheter

utveckling.

i princip hartotalt bästalösningenför E6den vägtrafikenParterna vägär överens är attattom
Göteborg.kvar sinhuvudsträckninggenom

Investeringarna överenskommelseomfattar bilaga lenligt denna följandese

Åtgärder kopplade till väg E6:direktA.

undermed tunnelbro Göta älv vid Lärje,överny
spårområdeAlelyckan Säveån medhöjdpaniema bro och Sävenäsöster översamtom
kraftigläsnuvarande utbyggnadanslutningtill Torpamotet. Genomdenna en

Tingstadstunneln också ochtrañkavlastning Marieholms-av men av
Gamlestadsområdena.
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utbyggnadblandmed annat
Örgryte- ochKallebäcksmoten.kompletteringar iUllevigatanUllevimotet och samtav

radikalvarigenom... V.. en
Mölndal.centralatrafiksituationenkan skeimiljö- ochförbättring av

Åtgärder på västliga huvudledemn:öst-B.

såför miljöncityomrâdet återgesdenvarigenomV , framkomlighet,Faseffekter förpositivamycketvärdefulla med ochkontakten älven
trafiksäkerhet och miljö.

befintligaavlastarsom, industri- ochtill detrafikenomfattande,från dentrañkleder bland storatungaannat
miljö ochocheliminerasTrañkbaniärenHisingen.hamnanlâggningama västra

trafiksäkerhet förbättrasavsevärt.

Åtgärder på Vister- Söderleden:C.

6.-7.
ResultatetIäzli.si.MiniE] av. positivaocksåfleroch säkerhet,ökad framkomlighetblirdennakomplettering men

till ledema.flyttascentralastadentrafikeffekter bland utannatatt genomgenom

såkollektivtrafikenoch ihuvudvägnätstatligai regionensinvesteringarnaSammantaget ger
Mölndalsvidförnuvarandesträckningbibehållasieffekter kan avsnittetpositiva E6 utomatt -

år.under period 15-20centrum en-
ochbilavgiñerskall skemedåtgärder huvudvägnätetFinansieringen dessaav

nedanståendetabell:enligtkompletterandestatligaanslag

Byggt-idFinansieringKostnadObjekt

1995-20012500Bilavgifter2500G VägforbindelseE6Nord E20-
1995-1997Åtgärder 325Bilavgifter325D E6mellannuv

ochKallebacksmotetOlskroksmotet
Förbifart-Mölndal 1995-20011870Bilavgifter1870® E6

1995-19991600Bilavgiñer1600G Götatunneln

1993-1996700Stat]váganslag700G Lundbytunneln

1994-1995vaganslag 100100 StallD Västerleden

1994-199560Statlvaganslag60D Söderleden

SUMMA 71557155

samtligavagtxañkobjekt.Vägverket förgenomförandethuvudmanar av
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3 FINANSIERING

Åtgärder i dennaöverenskommelsefinansierasmedstatligaoch kommunalaanslagsamt
bilavgiñer tabellernaenligt i avsnitt prisnivå2 1992-01.

Anslag, avgifterbidrag och förutsätts jämkas medhänsyntill förändringar i penningvärdet.

Statliga3.1 anslag

En del kostnadernaför genomförandet infrastruktursatsningamai dennastor av av
överenskommelsekommer bäras invånarnai Göteborgsregionen.att av

åtagandeingårI bidrag till kollektivtrafiksatsningar miljonermed kronorstatens 1500m m
från infrastrukturanslaget miljoner110 kronor ñân LTA-anslaget penningvärde 1992-samt
01. Under avtalsperiodenskall dessutom för byggande Lundbytunnelnochstaten svara av
planskildakorsningar Söder-och Västerledenför sammanlagt860 miljoner kronor
penningvärde förutsättes1992-01. Det det statligabidraget miljoner kronor5001att om
betalas till respektive dennaöverenskommelseslutligt godkänts.Medlennärut mottagare
betalas i förskott i takt med fördelningsansvarig fattat beslut objektetsut att mottagare om
utförande i nästföljandeårs investeringsplan.
Vidare förutsättes överenskommelsenslutligt godkäntsskall medel tillatt snart avsatta

utfördaredan objekt i enlighetmedPrincipöverenskommelsemellan och kommunernaistaten
Göteborgsregionen betalas1991-01-11 ut.
Statenskall verka for ytterligare anslagtill och kollektivtrafikinvesteringartillförsatt väg-
Göteborgsregionenunderoch efter avtalsperioden.

förbehållerKommunerna sig under avtalsperiodenställakrav ytterligare medelrätten att att
från vâghållningsplanerordinarie tillförs regionen.

3.2 Kommunala anslag

Kommunernabidrar till satsningar kollektivtrafiken främst form kringåtgârderi iav
anslutningtill genomförandet. nuläget svårtI det omfattningen dessa.är att ange av

3.3 Bilavgifter

Investeringarnai trafikledema, inklusive kostnaderför marklösen,projektering och
administration,skall helt finansierasmedbilavgiñer objektenvad i tabell1-4avser
i avsnitt 2.2 Vägtrañk.

Avgiftsñnansieringenkommer reglerasi särskild åtarlag. Avtalspartema sig aktivtatt atten
och skyndsamt förverka beslut betalsystemoch övriga underlag erfordrasförom som
lagstiftningen,

Vägverket åtar sig huvudmanfinansieraoch genomförade skallprojekt betalasatt som som
medbilavgiñer. införstådda åtagandetKommunerna med avgiftgrundar sig delsär att att en

kan10kronor komma från och årliga1995 dels den uppgårnettointäkten tillatt tasut att
500 miljoner alltkronor, uttryckt i penningvärde.Nettointåkten utifrån1992-01 har bedömts

bilavgiñ kronor.10 Avgiften för och lastbilarbussar blir högre.Avgiñema skallen tasupp
i betalstationer bilavgiftsontrådetvid inpasseringi i huvudsakenligt bilaga Utfart från
området fri.ar
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åråterbetalningstid 20 ochberäknadlåneñnansieringmedInvesteringarnaförutsätter en
lO-årspericd.genomförandeunderobjektensavgiñsnivåer säkerställer ensom

för avskrivning,for kostnaderefter avdragavgiftsintäkterNettointakten definierassom
betalsystemet.underhåll driftförnyelse, och av

inrymmasi denfomtsattsvagobjektunderhåll avgiftsfrnansieradeMerkostnader for drift och av
avtalstiden.årliga nettointaktenunder

återbetalda,lånavvecklasskallBetalsystemet ärnär upptagna

skallanvändasibetalsystemetalla intäkter iöverenskommelsenförutsättning forEn ar att
avgifter enligtutgårSåledesförutsättesavtalats. uttagnaenlighet medvad att momssom

kompenseras.till fullodenöverenskommelseellerdenna att

godkännande,riksdagensochregeringensåtagandekräverVägverkets

ORGANISATION4

Gemensam4.1 styrgrupp

regelbundetforträñasskallStyrgruppenskall bildaParterna styrgrupp.gemensamen
vidoch dessutomöverenskommelsenuppföljningavstämningoch partervaraav

kvartalet 1997.under förstakontrollstationen

Kollektivtrafik4.2

tilldali dennakollektivtrañksatsrtingartilldel bidraget avsattsdenMottagare somavav
Göteborgskonmun.objekt 1-4spårvägssystembefintligaupprustning ärmmav

obekt 5-7infartsparkeringartill ärbidragetdendelMottagare avsatts mmsomavav
sanråd berördamediskall skefördelningkommunalförbund.BeslutGöteborgsregionens om

och GLAB.kommuner
objekt 8-9Västtâg Lisebergsstaton ärochtillbidragetdendelMottagare avsattssomavav

0-länstrafibolagen i N-,skall skedetta anslagfördelningenvarvid beslutGLAB, avavom
samråd.ilänoch GLABoch P-

Vägtrafrk4.3

pojektorganisationsärskildväghållareoch bildar interntRegionVästVägverket är engenom
vägtrañkobjekt,samtligagenomförandeochprojektledningfor av

I]..F.

huvud-medfövagtrañkobjektengenomföraoch ävenfinansieraåtagandeVägverkets att
agverketmedbolagsfonndrivas iavgiftssystemet.Systemetförmannaskapet somavses

Bolagetminorietsägare.kommunalförbundellerkommunerberördaochmajoritetsagare som
operativaDenbetalsystenet.avgiftsupptagningochkapitaltjanster,förskall prognoser.svara

driftbolag.för hela riketläggaskommakan gemersarntdriften betalsystemet att ut ettav
återbetalda.lånskall awecklasBolaget upptagna arnar
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GENOMFÖRANDE5

Överenskommelsen åtagandeinnebär for genomföravad avtalats.ett parternaatt som

Parternaskall regelbundnaavstärrmingsmötensammanträffaunder forsta kvartalet 1997utöver
kontrollstation för tidplan, kostnader, frågorfinansieringoch övriga betydelseöversynav av
for genomförandet.

Huvudmärmen for projektensgenomförandei enlighetmedangivna ochsvarar ramar
intentionernai dettaavtal,

ÖVERENSKOMMELSENS6 GILTIGHET

Dennaöverenskommelse träffats den juni dessden2 preliminär till godkänts1993ärsom av
kommunernasñrllntâktige,Vägverketsstyrelse till desserfoderligabeslut fattatssamt av
regeringoch riksdag.

á/Ã

mm
Kurt Axelsson

øw r
i

bMatsLe lomqvist Grauers

Erland Lundell

Lars-ÅIéeSkagerPersson

Melker Strand

V.

olffrä:Bengt



130 GöteborgsöverenskommelsenSOU 1995:82Bilaga2

ÖVERENSKOMMELSEom- kV - -a cörsaonesnscuousnMILJÖocuTRAFIK a
BILAGA1

FINANSIERlNG
BILAVGIFTER

Nord E20E6Vägförbindelse® -Mkr2500
KallebäcksmotelOlskroksmotetE6 -Mkr325

MölndalFörbifartE6
Mkr1870

Götatunneln4 Mkr1600
STATLIGA ANSLAG
Lundbytunneln

Mkr700
påVästerledenTrallkplatser©

Mkr100
páSöderleden® Traflkplatser

Mkr60
Prisnivå9201
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ÖVERENSKOMMELSEOMi l iB rg MILJÖ GÖTEBORGSREGIONENTRAFIKOCH I
BILAGA2

3.,-
f

1

BILAVGIFTER

bilavgifts-in iPassage-
området krkostar 10

Utfart är fri-

underAvgifter uttas-
zoårspermdebetalningssystemetgräns förhuvudsaklig- - - -

INTÄKTER till vägut-
Mkrår.byggnader 500
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prognosförutsättningar3 TranseksBilaga

planeringsförutsättningarAllmänna1.1

socioekonomiskochtrafik- och befolkningsdatabyggerTranseks trafikanalyser annan
frånförhållandena 1995trafiken dockfrån den harstatistik För använts.1993. tunga mars

skullevägtullssystemhänder i trafikenbeskriva vadSyñet med analysen ettär att omsom
delsdels och 2002.Två tidsperspektiv har 1997Göteborgsregionen. olikainföras i använts

utbyggnadvissjämförelser mellanalternativabeskrivningarAnledningen till dessa är att aven
utbyggnad skulle kunnaGöteborgsöverenskommelsenoch fullenligt göras.vägnätet en

ñnnsvägutbyggnadema fram 1997blir följdentrafikenförändringar iDe t o mavsom
utbyggnadsplanema.enligt de gällandealternativ i denna utredningmedtagna ett nusom
och TravbanemotenUllevi-, Fässbergs-ombyggnademaSåledes Lundbytunneln, Hagen-är av

åri beräkningarnaförmedtagna 1997.

utbyggtgöteborgspaketetsberäkning i princip helai dennatidsaltemativet vägnät2002I är
beräkningar:årsingick imedtagna de 1997följandeobjekt ñnnsvilket innebär utöveratt som

Åbromotet,vidNya ramper

Åbromotet och Kallebäckfått körfält mellanharE6 sex0

Götatunneln samt0

Östra går utnyttja.länken att0

Lackarebäcksmotetmed. Ividfinns utbyggnadGöteborgsöverenskommelsenI nya ramperav
mellan Lackarebäcksmotettunnelförbindelseutredning har dessadenna ersattsramper av en

alternativenforDelsjömotet i 2002.och

iinte medtagitsGöteborgsöverenskommelsenharkollektivtrafiken enligtUtbyggnader i
påverkakan kommasatsningen den sk. Kringenförutsättningarna. Den attstora

Miljözon.framförallt för mindrevägtullsaltemativetdetfönrtsättningama
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Eñersom inte förutsättningarna for utbyggnaden spårvagnsnätetavseendehastigheter,av
avskärandeinhängnadebanvallar, antal korsningar förelågmed dennautredningvägnät näretc
genomfördes har inte dess effekter kunnat påbörjasmedtas. Utbyggnaden Kringen skallav
under 1996och däreñer succesivt.ske Den del till heltplaneras sträckning i Storasom en ny
Badhusgatankan inte påbörjas Götaledenförrän byggts,tidigast 2002.

Föreliggande bygger inte andra förändringar i samhället fram tillrapport överprognoser
eller1997 från2002. Resultaten trafikanalysema såledesvisar vad händerår och1997som

2002 olika vägtullsystem införs och de utbyggnademauppräknade genomförs.om ovan
Beräkningarna grundas års trafikvolymer,1993 befolkning, bebyggelse och ekonomi.
Vägtrafiken har inte förändrats sedan har andelen1993. Däremot resande inämnvärt
kollektivtrafiken förändrats särskilt de långvägaexpresslinjerna.mer

ekonomiskaDe osäkerhetema kring framtida ekonomiska förutsättningar skatter ochsom
avgifter emissioner,bilavdragsrätten förmånsbilareller vilka påverkarsannolikt bilresandet i
Göteborgsregionenbetydligt de lokala förändringarnahar inte beaktats. Dettaän gör attmer
de framräknadetrafikvolymema endastbör användasför jämförelser mellan de olikagöraatt
tullzonsaltemativenoch därvid planeringsunderlag,utgör ett gott

Effekterna beräknade med fullständig fyrstegs trafikprognosmodell, TASS.är en
Beräkningsmetodikredovisasnedan.

2.1 TASS

Vägverket har i samarbetemed Banverket utvecklat trafikanalyssystem heter TASSett som
TrañkAnalySSystem omfattar och kollektivtrafik inom följande fem länz.vägsom

Hallands län Bohusläno o
Älvsborgs län Skaraborgsläno -

Värmlands läno

Med TASS kan trafikanalyser genomföras relativtmed avanceradeberäkningsmetodik och
med datamaterial hög geografisk upplösning samtidigt konsistensmellan de olikaen som

erhålls.utvärderingsstegen Nedan redovisasvilka datakällor användsför olika formersom av
datamaterial hur de kopplade till andraaktiviteter i trafikanalysen.ärsamt
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TASSFigur.2.1 [ntegreratprøgnassystemi

ollektivtrafikv-K
nåt: --

Nätutläggning

.....................
rVrkeüraiikmodell Persontrafikmodell

Yrkas Persontrafiktrafik:- i RVUg,undersökning

Vägdambanko
egenskaper.informationdet gällergrundläggandedatakälla vägnätetsVägdatabank närär omen
utvärdering.effektberäkning ochinforFrån all information behövsdenna hämtas annansom

forhar betydelse huregenskaperkvalitet det gällerhar relativt högVägdatabanken när somen
kompletteringar medskettharinom Göteborgsanvänds. För tätortvägarvägnätet

helaomfattari TASSingår vägdatabank.Vägnätetvilka inte i Vägverketsstadskommunalavägar
i övriga delar.och glesareinom vägregiondetaljeringsgraden högrikets där västärvägnät

Kollektivtrañknäto
genomsnittlig turtäthet forinklusivejärnvägslinjeringår i form buss ochKollektivtrafiken av

tagitsmedanjämvägsnätetfrån aktuella tidtabellerBusslinjenätethar utarbetatsrespektive linje.
lågtrañk.ochhögtrafiktvå tidsperiodenKollektivtrafiknätetBanverket.fram avserav

Kartmaterialo
Underlagskartor har levereratsillustration vid redovisning.användsfrämstKartmaterial avsom

Lantmäteriverket.

Befolkningsstatistik mmo
socioekonomiskadelområden.1300TASS har delatsfem länen omfattasDe upp casom av

delområdefrån varjedelområde SCB.respektive hämtats Fördemografiska data for haroch
detdelområdenas skiljaktighetfor beskriva närfinns antal variablervilka används attett ston

generering attraktiongäller och av resor.

Yrkestrañkundersökningo
visat sigyrkestrañken harokänd.Yrkestrañkens omfattning oña relativt Dettaär trots att vara

lastbilstrañkinformationharomfattandebåde landsbygden.I TASSmycket i ochtätorter om



135prognosförutsättningarTranseksBilaga 3SOU 1995:82

information harmellan används baserad UVAV-undersökningen. Hur dennakommuner
tillämpats beräkningsmetodikenredovisas.redovisas utförligt under avsnittdärdetmer

RVUPersontrafiko

regionala resvaneundersökningprognosmodeller tillämpas baseras denDe som som
år resultat vilka baseras modeller förgenomfördes i Göteborg. har1989 Dessutom använts

långväga vilka i sin baseras RiksRVU.turpersonresor

Vid tillämpning inte kopplingamatill de grundläggandedatakällomalöpande TASS användsav
figuren nedan. sker olikaIstället kommunicerarde olika enligt Detta isättprogramvaroma

eñerñågas.olika påprojekt beroende vilket resultattyp av som

Tillämpning TASSFTgmvZZ av

Kollektivüafik- Kartunder IVägdatabank agnät

Befolknings-Yrkestrafik- Persontrañk s;
statistikRVUundersökning

samband medvid tillämpningar. IOlika delar trañkanalyssystemetkan användas skildaav
med baseradevägtullar i trañkprognosergenomförts FREDRIKutvärderingen Göteborg harav

långvägahartrañksystemvariablerberäknade regionalai Emme2. Förutom personresorresor
med nätutläggningar iiC-modellen trafik i sambandberäknade med övrig hanteratssamt

Redovisninghar därefter i Mapinfo.EmmeZ. skett
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debeskrivning i olika komponenterNedan följer detaljerad egenskaperna aven mer av
tillämpats i aktuellaprojektet.trafikanalyssystemet hur de detsamt

3.1 FREDRIK

påestimerade Göteborgs RVU3.1.1 Prognosmodeller

planeringsunderlagetSyftet förbättra för trafikmed genomförandet GöteborgsRVU attav var
delmålen utifråni göteborgsregionen. i detta arbete har varitoch samhällsplanering Ett attav

långi rad tillämpningardärutveckla prognosmodellvilken därefterkan användasRVUn en en
effekter förändringar i trafiksystemet intresse.ärav av

Storgöteborg Tjörn, Stenungsund,Resvaneundersökningensgeografiska avgränsning är
ÖckeröKungsbacka,Partille, Hänyda, Mölndal,Kungälv, Ale, Göteborg, Lerum, samt

våren omfattarAlingsås Undersökningen och hösten 1989ochoch Orust. genomfördesunder
drygt genomfördaintervjuer.7.000ca

enligtsammanställningkan definieras flera olika dennaEn Isätt. avses resorresa
Trafikkontoret,definitionen huvudresa se vidare Resvaneundersökningen1989, rapport

sida 110.611994,

resärendenochmodeller utvecklats inom TASS-projekt uppdelade hanterarDe 8ärsom
resfrekvens, målpunktsval färdmedelsvalet beaktas följande fyrafárdmedelsval. Vidsamt

dock begränsatstillalternativa gång.Beräkningarnaharfárdmedelbil, kollektivt, cykel och att
omfatta inköpsresor för detta projekt.arbetsresoroch inom ramen

dess struktur.logitmodeller. nedan illustrerarModellerna strukturerade Figurenär typenav
beräkningsstegenskattats.Vid modellutvecklingen har kopplingar mellan de olikaäven

Härigenom erhållsmodeller konsistens olika beräkningssteg.med mellan
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Bild 3.1 Struktureradlogilmadell

resa resa
Ä

bil koll. gång cykel
A A

D 1.... D n

Med denutvecklademodellstrukturenkanföljandeeffekterberäknas:

Ändrat antalo resor

Byte färdmedel.o av

Byte resmålo av

Vägtullar innebär kostnadsökning för tullgränsen.en Den ökadepersoner som passerarkostnadenför beaktasiresenärerna modellentillsammansmedandrakostnaderoch restiderför
olika resärendeni skilda resrelationer. Känsligheten för kostnader varierar mellan olika
resärenden.Av den anledningblir effekten vägtullar olika för skilda resärenden.typerav avDet denär orsaken betydelse beräkningarav sker förstor olika resärenden.att Deav separat
tillämpade prognosmodellema och dess egenskaperredovisas ñillödigt i rapportenmerModellredovisning TASS, Koncept Transek.

Modellen hargenomgått intern validering och de åtta delmodellemaenen attgenom var enavför varje resärende har tillämpats datamaterial från Göteborgs RVU individnivå.
Resultatet detta kontrollsteg redovisasiav Modellredovisning TASS, Konceptrapporten
Transek.

3.1.2 Modellstruktur i FREDRIK

Modellstrukturen beskrevs estimerade individnivå.är Detta innebär varjesom ovan att
individs förutsättningari socioekonomioch demograñ beaktade.termer I sambandmedärav
implementering modelleni Fredrik överförs frånparametervärdenai modeller individnivåtillav
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betydligtblirmodellsystemerhållerhärigenom ett somområdesnivå.Skälet för detta är att man dendividnivå äntillkopplingarnågrainte längreFredrik finnstillämpa. Ienklare att prognosområdesnivåndefinieradedentillämpasModellenparametervärdena.estimerade
olikamellanförutsättningarnasocioekonomiskaskildadelområde.Deomfattar 1300casom modellen.drivervariablerområdesvisadedelområdenbeaktas somgenom

estimeradetill denförhållandeiförändringarnågraöverfördFredrikiModellstrukturen utanär
överliggandedeberoendeinbördes atmodellstegenindividnivå. De är genommodellen tre

trañksystemetitillgänglighetenbeskrivervariabelinnefattarmodellstegen somen baraintefärdmedelvisstförrestidenförändring ettinnebärlogsummor. Detta att aven
destinationsval.ochresfrekvensfardmedelvalpåverkar ävenutanav

gångcykel.ochfárdmedelkollektivtbil,alternativenmellanskeri modellenfärdmedelValet av
underochñrdsättför olikaresavstånd,restidtrafrksystemvariabler,Samtliga tex m msom beräknadeFredrikFredrik.till DeöverförsochEmme2iberäknas avtrañkperioder,skilda

ialternativapå resvägarfördelasforEmme2tillsinöverförs i attresandevolymerna tur
trafiknätet.

förfárdmedelval separatmålpunktvalresfrekvens, samtberäknarFredrik avModellerna i av tillöverförsdeinnatadderasresandevolymematotaladevareñerresärenden,åtta olika
resärendenaåtta ärDetrafrksystemet.ialternativafördelas resvägarförEmme2 att

följande:

arbetsresor
från bostadtjänsteresor

arbetsplatsermellantjänsteresor
inköpsresor
serviceresor
rekreationsresor
besöksresor

ärendenövriga
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Figur 3 Modellslrukturför Fredrikprognøssystemet

i Fredrik
Modellstruktur

Färklanngs
faktorer

S0156:12Resfrekvansval
Hurmångaresor 7 I

F kopplingoqiumma
...jå Destinationsval AttraktionVart 7reserman Trp.systemR

I
| kopplingoqiummo

Färdmedelsval Soc.ekon.Övrigt;Bil;Koll; Trp.system

Loqsurnmokoppling
E
M RUTTYAL. Trp.systemÅ va lamvagav NätvarketsegenskaperI4

Modellen i Fredrik har genomgått kontroll efter den implementerats i Fredrik,attenÖverföringen i Fredrik innebärfrämst risk de aggregringsproblem då uppstårkanatten som gefelaktigheteri sambandmedtillämpning modellen. denAv anledninghar Fredrik tillämpatsiav
syfte återskapadeatt registreratsi GöteborgsRVU.resvanorsom

modellberäknadeDe resultaten i antal dåhar jämförtstermer med motsvarandeav resor
uppgifter från undersökningen.Denna jämförelse omfattar resfrekvens, fardmedelsvaloch
destinationsvalpå övergripandeområdesnivå. Resultaten jämförelsen finns vid dennaen avtidpunkt enbart i form arbetsmaterial kommer ingå i den slutliga dokumentationenav attmen

TASS-projektet.av

Övriga3.2 vägtrañkvolymer

Med övriga vägtrafikvolymer andrakategorier vägtrañk vad regionalaänmenas av som avserDefinitionen regionala i dettapersonresor, avseendelika med deärav personresor resor somomfattades den regionalaresvaneundersökningeni Göteborg. Prognosmodellemai Fredrikav
begränsastill kunnaberäknaatt motsvarandede modellenestimeratspå. denUtöverresor som
vâgtrañk resulteras dessa används flera andrasom kategorier vilkavägsystemetav resor avmåstebeaktasi sambandmedutvärderingen.

Övrig vägtrañk flera olika kategorierutgörs vilka har olika egenskaper det gällerav när
känslighet Förkostnader vägtullar. dennaAv anledning det betydelse dessasom är stor attav
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kanberäkningsfelundvikautvärderingen förvidbehandlaskategorier att vara avsomseparat
för resultaten.betydelseavgörandehelt

dendelvis tackbeaktaskategorier kunnatfrån övrigatrafikutvärdering har vareVid denna
ihanteratskategorier hardessaredovisashurNedanTASS-projektet.ietableratsstruktur som

beräkningarna.medsamband

Långväga3.2.1 personresor

harBanverketkm.resavstånd 100längremed änlångväga ettMed resormenaspersonresor
ModellenIC-modellen.kallas ärutvecklatmed Vägverket prognossystemtillsammans ett som

områden.Medomfattaroch 504rikettäcker helaområdesindelningimplementerad somen i principharModellenberäknas.långvägaantalet sammakandetta personresorprognossystem
beräknarregionalaförmodellenredovisade resordenstruktur menpersonresorovansom

ärendekategorier:tvåföljandefördelade

Privatresoro
Tjänsteresor0

ResultatIC-modellen.medhar sketttjänsteresorochlångvägaprivata--antaletBeräkningar av igällerområdesindelningtill denöverförtsharlångvägaantalberäknat somformi resorav harvägregion VästinommålpunkterellermedinnebärTASS. Detta start-att resor utanförmålpunkterellermedochområdesindelning start-till finaredisaggregerats resoren
områdesindelning.tillTASS har grövreaggregerats en

beaktats iharGöteborgsregionenhar berörtlångvägaberäknadeSamtliga personresor som
projekt.i dettautvärderingamasambandmed

från LandvettertillResor och3.2.2

Landvetterviaanslutningsresorflygresenärers som enfrån Landvettertill ochMed menasresor bostadsmål Landvettervidellermed texregionalaOvriga somdel flygresa. start -resorav en
Fredrik.prognosmodellenregionalaingår i denarbetsresor

förinomsammanställtsharfrån Landvetter entill ochAnslutningsresor ramen
ochbearbetatsmaterial harunder Dettagenomfördes 1994.tlygplatsundersökning som medsambandbeaktats ivilketfrån Landvettertill ochantal bilresoromvandlats till

tratikanalysen.
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3.2.3 Lastbilar

Vägverket har i samarbete med Banverket utarbetat material tillhörandeett samt en
beräkningsmodell långvägaför lastbilstrafik baserad UVAV-undersökningen.
Avgränsningenför dennatrafik den sker med lastbilar med vikt överskridandeär att 3 500en
kg och sker mellan kommuner.att Transporter med lättaretransporterna lastfordon eller

sker inom kommuner ingår inte i dettatransporter material.som

Antalet med lastbil med måloch inom Göteborg, enligttransporter Vägverkets materialstart
baserad UVAV, har fordelats olika delområdeninom Göteborgsregioneni förhållande till
delområdenasbedömdaegenskaper det gäller genereringoch attraktionnär transporterav som
sker med fordon.tunga

Härigenom har disaggregerad information erhållits vilken fördelats det regionalaen ut
Därefter har dessavägnätet. trafikvolymer jämförts medtrafikräkningar där antalet passagerav

fordon hjälpsammanställts.Med statistisk rutintunga kallas Gradientmetodenharav en som
den beräknade transportvolymen korrigerats så såden i hög grad möjligtatt som

med trañkräkningama.överensstämmer Härmed har korrigerad information erhållits vilkenen
sedanhar i samband trafikanalysen.medanvänts

3.3 Emme2

Emme2 fördelarär eller trafik alternativa iresvägaren programvara ettsom resor
konstruerat trafiknät. I finns matematiskaalgoritmer försöker efterlikna deprogramvaran som
beslut val igälla sambandmed val i och valresvägarom antas resväg vägnätetav som av
mellan alternativa kollektivtrafiklinjer i kollektivtrafiknätet. Emme2 kan beräkningI av
resavstånd,restideroch antal byten beräknasför mellan de definieradedelområdena.mm resor

Programvaran Emme2 har två funktioner i samband trafikanalysemamed inom TASS-
projektet.

Dels används de i Emme2-systemet beräknade trañksystemvariablema restider,o
resavstånd, för bilresor och kollektivresor variabler i Fredrik. Om restidema medmm som

färdmedel ändras i vissa resrelationer påverkar detta konkurrensen olikaett mellan
färdmedel antalet genomförs. algoritmerDe tillämpas i EmmeZsamt ärresor som som
utförligt dokumenteradei manual skilda vetenskapligadokument.samtprogramvarans

Dels fördelasde beräknade och övrig vägtrafik i detalternativa resvägarresornao
konstmerade vägtrafiknätet med hjälp EmmeZ. Vid utvärdering vägtullarsav av
trafikeffekter beräkningen olika kategoriers val central betydelse.är resvägarav av av
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undvikas omvägmångafall kankostnadsbarriär i attVägtullar innebär engenomsomen debetydelsedetvälja attvägtull eller ärmellan betala omväg storvaletväljs. I att avatt en
redovisaskategorier. Nedanolikagäller förkostnaderbeaktaskänsligheterförskilda som

beräknadeutvärderingen.Degenomfördasamband med denihar skettdettahur
färdkostnader ifárdtid ochmed beaktandeutarbetatsi EmmeZ har avresvägama
kategorier därihar delatsvägtrañksystemetAnvändarnatrafiksystemet. sexuppav

redovisasdeNedanbeaktats.kostnaderförkänslighetkostnader ochskildakategoriemas
olika klasserna.sex

Emme2klasseruppdelningpásambandmed iegenskaperSammanställning iTabell3-1 avg

Beläggnings-TidsvärdeKostnadsnivåTrafikkategori
gradfordonKrtim o
1,441personbilprivatresorRegionala
1,6124personbilprivatresorLångväga
1,1203personbiltjänsteresorLångväga

203personbiloch fråntillFlygresenårer ---
Landvetter

1,1203personbiltjänsteresorRegionala samt
yrkestrañkregional

117lastbilLastbilstransporter tung --

skildakategoriemasolikahar deresvägsvalberäkningförfarandet vidtillämpadedetGenom av
utvärderingar.vid tidigaredetaljerat änkunnat beaktas sättkostnadskänslighet ett mer

trafikflödendagensAvstämning3.4 mot

medjämförtsregionalafrån modellen förresultatharredovisats personresorSom ovan Fredrik.iimplementeringindividnivå eñerfrån delsGöteborgs RVUmotsvarandedata samt
medjämförtstrañkvolymenavstämningen har deniytterligare led sammantagnaSom ett

trañksnitt.antalförsammanställtsändamål trañkräkningarhardetta etttrafikräkningar. För
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Tabell3.2 Jämförelsemellanberäknadeochjäktiskatrajlkvolymer, 000fbrdonI vardagsmedeldjgnper

Ãlvsborgs- Göta älvbron- Tingstads- Angereds- Summa
bron bron tunneln bron

Tralikräkningar 48 29 104 10 191
Modellberäknat 47 32 04l 8 192
Skillnadantal -1 3 0 -2 -1
Skillnad -2% 10% 0%procent -25% +0,5%

Sammanställningenvisar det modellberäknade antalet Götaälvssnittetatt överpassager
understigertrafikräkningrama med vilket000,l %.0,5motsvararca ca

respektiveFör vägavsnitt Göta älv varierar skillnaden mellan modellberälcnadeöver
trañkvolymer och faktiska trañkräkningar i högre grad. avvikelsema vidDe största är
Angeredsbron,där modellen underskattar antalet fordon med och2 000, Göta älvbron, där
modellenöverskattat trafiken med fordon.3 000

Förklaringen till denna awikelse kan flera. förklaring kan bristandeEn kvalitet ivara vara
trafikräkningar. det finnsMen rad andrafaktorer kan orsakat dennaawikelse.även Deten som
datorbaseradetrafiknät i projekt nyligen utvecklat finnsvarför det risk föranvänts är attsom
felaktigheter i det detaljerade påträffats.underlaget inteännu

Avstämningen visar avvikelsen för enstaka vägavsnitt på relativt godtrots en
överensstämmelse.Under de månadernakommer allt iunderlag TASS-projektetnärmaste att
granskasså kvaliteten för beräknadetrafikflöden för enstakavägavsnitt successivthöjs.att

3.5 Osäkerheter i samband trafikprognosermed

Förutsägelser människorsframtida beteende alltid förknippade med osäkerheten Detärom
dockfinns olika slagsosäkerheter kan intresse någrasärskilja. Nedan följerattsom vara av

exempel osäkerheter i eller mindre grad finns i allastörresom prognoser:

Osäkerheteri trafikprognosmodeller

Täckningsgrad Omfattarprognosmodellcnsamtliga berörsvid geografiskoch bete-somresor
endemässigavgränsning,medbeaktande denutveckling sker tidenöverav som

Resvanor Felaktigheterkanuppkommavid rcsvaneundersökningar. urvaletskettHar ett
riktigtsätt Finnsdetandrasystematiskafeli obscrvationsmaterialet

Är ÄrModcllspecilikation modellen specificerad ingåendesambandenmellande i modellenrätt
variablcma formulerade7rätt
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prognosmodellervid tillämpningOsäkerheter av

kalibrering deskernormalthar utvecklatsprognosmodellsrslemKalibreringsdata Nar avett en
då vikt defaktiskatrafikflöden.Detärberäknadetrañkvolymema stor attmot av
felaktig infonnationkangod kvalitet,traftkvolymemafaktiska är annarsav

tillöverföras prognossystemet.

långradfaktorervilkafinnsokändsituation.Detför framtidaOmvärldsutvecklingPrognosergörs enen framtill denförändrasoch kommervårabetydelseförhar attstor somresvanor,
ekonomisksådanafaktorer tillväxt,Exempel ärtidpunktprognosenavser.

utveckling.ochbensinprisctsutformningskattesystemets

framkommitutfall har detfaktiskajämföras medhar kunnat attfall därdeI prognoser
prognosfel.orsak tillvanligmycketomvärldsfaktoremasutvecklingantaganden är enom
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REGIONAL DRIVMEDELS OCH FORDONSSKATT I-
GOTEBORGSREGIONEN

INLEDNING

Vägtullsutredningensdelbetänkande,SOU 1994:142,presenteradesi november
1994.Utredningenbehandladeförutsättningar för vägtullar i Stockholmsregio-

förslag till generell lagstiftning församt vägtullar.nen För närvarandearbetar
Vägtullsutredningen med förhållanden i Göteborgsområdet.Vid riksdagens
behandling Göteborgsöverenskommelsenanfördes den tillkalladeav att
Vägtullsutredningenskulle i uppdrag undersökaförutsättningarnaattges a
för alternativ finansiering till vägtullar. Vid regeringssammanträdetden 16
februari beslutades1995 tilläggsdirektiv till Vägtullsutredningenavseendeom
utformning alternativ finansieringtill vägtullari Göteborgsregionen.av

slutetI 1995 VägtullsutredningenVBB Trafikplaneringi Göteborgav mars gav
i uppdrag utreda förutsättningarna för regionalatt drivmedels- ochen
fordonsbeskattningfor Göteborgsregionen.Syftet meddenregionalabeskatt-
ningen finansieradelarär de i Göteborgsöverenskommelsenatt ingåendeav
projekten.

Under 1994genomförde TrafikplaneringVBB uppdrag Göteborgsregio-av
förstudie regional drivmedels- fordonsbeskattning.och Delarnen en av avförstudiensresultathar i dennautredning.använts

Beställarenhar generaldirektör Ingemar Skogö ochrepresenterats avdel-av
ningsdirektör Birger Sjöberg. Uppdragsansvariginom harVBB varit Lars
Hanssonoch handläggarehar varit Efraimsson.Jan

SYFTE

Syftetmedutredningen bedöma det finnsnågotalternativär tillatt vägtullarom
för finansieradelar Göteborgsöverenskommelsen.att Det alternativ skallav som
studeras kombinationär regional drivmedels-och fordonsbeskattning.en av
Enligt överenskommelsenskall vägtullama inkassera 500Mkr år, eñerca per

administrationskostnaderna avdragna.Utgångspunktenatt är för dennastudie
försöka bedömaär vilka beskattningsnivåeratt vägtrafiken tå1utan attsom

köpbeteendeoch ändrasalltför mycket. Oönskaderesmönster effekter som
exempelvisökat trafikarbete skall minimeras.

JIIOJJSlutruppørb beskrivning VBBTmikplanermgI99506-IJ5
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storlekenberäknabeskattningsnivåerochföreslåingår att,uppdragetI att,
nödvändigtvis intebehöverårliga skatteuttagetskatteintäkterna.Detårligade

genomförande-förlängdiresulterarår. lägreuppgå Mkr Etttill 500 uttag enper
ñnansieringstidförlängdalternativtGöteborgsöverenskommelsen, omtid enav

lånefmansieras.skallprojektetdelar av

FÖRBESTÄLLARENS UTREDNINGENDIREKTIV3.

förslagårliga intäkter,beskattningsnivåer,beräknadebeskrivaskallUtredningen
regionalreaktionvägtrañkantemasbedömningzonindelningtill ensamt aven

Zonindelningenminimeras.skalleffekteroönskadeEventuellabeskattning.
administrativanuvarande gränserna.följa denödvändigtvis intebehöver

demogra-istället transportmönster,zonindelningenStyrandeför resmönster,är
vägtrañkfor-oljedepåemasläge. Deochbensinstationerförutsättningar,ñska

bussar.lastbilarochlättapersonbilar, samtingår studienidon tungaärsom

drivmedelsbeskattningkan ututredning tasför dennaFörutsättning är att en
drivmedlet. Denförbrukarenslutligadendvskonsumentledet,direkt i avav

dessaupptagningföradministrativaochtillämpningenpraktiska system av
iredovisaskommerföreligger,lagligt stödvilket attjämte enskatter, som

utredning.särskild

regionalreaktionervägtrafikensutredningför dennaUtgångspunkten är en
bensinstationsförestån-ochdisributörerfrån oljebolag,Reaktionerbeskattning.

behandlasdare

1995-06-13TraikplanerirugVBBRegionalhcxkuunmgJIMJ-LXiclrappnrr
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4. METOD

4.1 Tre områdesnivåer

I bilaga4:1 redovisasden geografiskaavgränsningenför utredningen.

Göteborgregionen

Vi utgår ifrån följandekommuner ingår i Göteborgsregionen:att Stenungsund,
Tjörn, Kungälv, Göteborg, Öckerö,Partille, Härryda, Mölndal, Kungsbacka,
Ale, Lerum och Lilla Edet.

Närområdet

Trafikanter från andra kommuner i regionens närområde köper drivmedel i
Göteborgsregionen.Dessutomköper Göteborgsregionensbilägaredrivmedel
i regionens närområde.Närområdet i första hand kommunerna:utgörs avOrust, Uddevalla,Trollhättan, Alingsås,Borås, Mark och Varberg.

Ovrigt

Tillfälliga besökare från övriga Sverige och utlandet köper drivmedel i
Göteborgsregionen.Denna har särbehandlats.grupp

Översiktlig4.2 beskrivning utredningsmetodav

Personbilar

Nedan beskrivs översiktligt beräkningsmetoden for bedömning vilkenavpåverkan drivmedelsskatthar bilistemasköpbeteende.somen

Först beräknas den totala drivmedelsförbmkningen för fordon ärsom
registreradei regionen.Reduceringsker för långresoroch andrasemesterresor
utanför Göteborgsregionenoch dessnärområde.Genom kartlägga dagensatt

bedömningresmönster regionensfordongörs tankar dels i regionenen av var
dels i regionens närområde. erhållsDärmed uppgifter hur volymstorom
regionensfordon tankar i regionen.

Närområdetsfordon tankar delvis i Göteborgsregionen.Med hjälp kartlagtav
bedömningresmönster dennagörs tankningsvolym.en av

Därefter sker beräkning turisters och tillfälliga besökarestankning ien av
regionen.Vi bedömninggör genomfartstrañkensäven tankning i regionen.en av

Ovanståendeuppgifter beräknadtankningsvolym kommun i regionen.ger en per
Vi jämför denberäknadevolymen oljeleverantöremasförsäljningsvolymermot
i olika kommuner.

JOOJJSlulrappørbRegionalbexkallnrng VBBTrajikplanerlng995-06-I IJ
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förhållandenkandagensberäkningsmodellenkalibreringEfter denna motav
regionalkonsekvensberäkningarför ochanvändas analysmodellen enav

Köpbeteendetrationellt.handlardå bilisternabensin.Vibeskattning attantar
visarbilisterbensinmarknaden.De resmönstervillkorefter varsanpassas nya inköpamöjlighetochbenägenhethar attflerarörlighet i störrezoner,en

mellankommunerarbetspendlarprisnivå.Detill lägrebensin sompersoneren
billigastei dentankaväljakommerolika priszonereller mellan att zonen.att

inköpaförextrakömingbilistemasbeträffande attAntaganden ävengörs
närområde.i regionenselleri billigarebensin zonen

bussarLastbilar och

harmetodenDelarpersonbilstrafiken.beräkningsmetodenförbeskrivsOvan av
kompletteratsharMetodenbusstrafiken.lastbilstrafikenochförävenanvänts

företrädareÅkeriföreningen och BohuslänGöteborgsi samtintervjudel.meden intervjuats. Förharlastbilar,harFöretagåkerinäringenoch defor egnasom
bussföretagen.ochStadstrafikenGLAB,medintervjuer skettbusstrafikenhar

OMFATTNINGUTREDNINGENS

administrativaföristället gränserDemografiskagränser

iindelninggeografiskförutsatteförstudiengenomfördatidigare zonerDen en
hänsynredovisashar ävenhärstudiedenIkommungränser.baserat som

pendlingsmönsterförutsättningar,demografiska etc.tagits till

bussarochåkeridepåerlastbilarÄven ochbensinstationerkartläggningaven utförsLasbilstransportemagenomförts.regionenharanslutningtillochiinom
tanknings-åkeriemasåkerier. Defordon och störrebådeföretagsägdamed av

översiktligt.förhållandenhar kartlagts

drivmedelsbeskattningar.lokalaregionalagenomfördaErfarenheterav

hardrivmedelsskatterlokalaregionalagenomfördalitteratursökningEn av
referensernågradockfannsdatabas.DetRoadlinehos somgenomförts VTI

drivmedelsbeskatt-lokalregionalforskning inomerfarenheterellervisade
ning.

bensinPriselasticitet

hosVTIslitteratursökningvårt beteende EnbensinprishöjningarpåverkarHur
kartlagts.bensinharpriselastcitetenochgenomförtsRoadline,hardatabas,

har20-talsökningen.Etti första rapportererhöllsreferenserUngefär [00
visarFlerabilaga 5:1,projekt, rapporterdettastuderats inom seramen av

storlek.priselasticitetensuppgifterlikvärdiga om

995-06-I I3TrøñkplanermgVBBherrunningRegionalSKMiJJSlxtlrnpporb
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Dagensdrivmedelsförbrukning

Beräkning drivmedelsforbrukningenhar genomförts för regionensfordon.av
Antalet fordon for olika kategorier inom respektivekommun erhållitshar från
länstyrelsensbilregister. Uppgifter medelkörsträckor frånerhöllsom a ovannämndalitteratursökningar.Uppgifter fordonensfördelning körsträcke-om
klasseri olika kommuner insamladeshos försäkringsbolagen.

Resmönstreti Göteborgsregionen

En lokalregional drivmedelsbeskattninghar med sannolikhet påverkanstor enpå vån köpbeteende.Bilisterna kommer tanka de befinneratt att närpassa
sig i medlägre bensinpriseller befinnersig utanför regionen.en zon

Dagens i Göteborgsregionenresmönster har kartlagts med hjälp pendling-av
suppgiñer från Folk- och Bostadsräkning,FoB Vi-90. har utgått ifrån att
arbetspendlingen avspeglar resandet for andraäven ärendekategorier.
Resrelationermed arbetspendlingkännetecknasstor resandeett ävenstortav
for andra ärendegnipper. Arbetspendlingens målpunkteroch utgjordestart
underlag for bedömning bilistemas benägenhetoch möjlighet tanka iav att
billigare eller tanka utanför regionen.Exempelvis bor izoner en person somGöteborg och arbetar i Borås kommer med sannolikhet eñerstor att enbensinprishöjningtankautanför regionenoch kommer därmed inte att genereranågraregionalaskatteintäkter.

Utöver arbetspendlingenhar avstämninggjorts den lokala resvaneunder-mot
sökningeni Göteborg, RVU -89.

Turister och andratillfälliga besöksresortill Göteborg

Turister och andrabesökaretankar sinafordon i Göteborgsregionen.Omfatt-
ningen besökamasbensinköphar beräknatsoch denna har särbehand-av grupp
lats vad gäller bedömningen förändrat beteende med anledningav av endrivmedelsbeskattning.Informationskälloma har utgjorts följande:av

Utdrag Turist- och Resedatabasengällande till Göteborgsregionenur resor-
längre mil.är 10änsom

Inkvarteringsuppgifter för frånGöteborg, Statistiska centralbyrån i- Örebro.

Erfarenhetsvärdenfrån Oslosbomring, sällanbesökama %.7utgör- ca
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försäljningAvstämning oljebolagensmot

drivmedelsforsäljning till respektiveuppgiñer oljebolagensSamlade om
TillförlitlighetenSPI.petroliuminstitutet,erhållitsfrånSvenskakommunhar

dieselförsäljningen.förbensinoch lägrehögst fordessauppgifter är

registrerafordonBenägenheten ortatt annan

kommeri vissafordonsägareresulterafordonsbeskattningkanregionalEn att
billigareregioneneller iutanförfordonregistrerasina on zonenatt annan

biltörsäkringar.medJämförelsekani regionen. göras

ilandsbygdlägre forför bilförsäkringarförsäkringspremierna än tätort.Idagär
dessaharför kontrolleraförsäkringsbolagentagits medKontakter har att om

premie,kontakternamed lägreangåenderegistreringinformation ortannan
någotgivit resultat.har

RESMÖNSTERKÖRSTRÄCKORBILBESTÅND, OCH

Personbilar6.1

Ungefärhälñenpersonbilari trafik.finns 000Göteborgsregionen 290Inom ca
andelhar Ockerö,Göteborgs kommun. Lägstregistreradeibilarna finns iav

bilparken.med 1,3%ca av

registreradefordonföretag, dvsUngefär fordonen är16% ägs ensomavav
bilartjänstebilardelsdelsföretagsägdabilarnajuridisk De utgörs avavperson.

tjänstebilamahuvuddelenverksamhet.Föri företagensanvändsenbart avsom
bensin fri ochuppleverkörför bensinen,dvs denstårarbetsgivaren ärattsom

Ungefär 10%prishöjning.förmindre känsligsannoliktdärmedär aven
fönnånsbilarktjänstebilarellerbedömsGöteborgsregionenbilparken i svara

bilindustriföreningen.enligtför riket gäller 5%

milår. Medelkörsträckanharuppgår tillmedelkörsträcka 1500Personbilarnas
biltäthetenhardecennierna.Däremotdei Sverigeundervarit konstant senaste

hushållenökat sittBl hartrafikarbete ökat.hushållensdärmedharökat och a
tillgångfler pensionärertvåbilshushållen ökat, Dessutomharharbilinnehav, a

till personbil.

medelkörs-varierar.i olika kommuner LängstMedelkörsträckan för fordon
har lägstmilår. Göteborgs kommun1650kommun,träcka har Lerums ca

milår.medelkörsträcka, 1440ca

milår.2000mil företagsägdabilarnarullar ochdebilarna 1400privataDe caca
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Av bilarna i Göteborgsregionenutför de företagsägdabilarna 25%ca avtrafikarbetet. tabell framgårI 6.1nedan skattning trafikarbetets fördelningen av
på privatbilar och foretagsägdabilar fördelning på olikasamt typer av resor.

Tabell I Trajikarbetetsfördelning på privatbilar ochföretagsägda bilar
olikapå för hela Sverigesamt typer av resor

medprivat före-med summa
typ bil tagsägdav resa

bil
privat bekostnad 53% 53%resa egen
avdragsgilla tillfrån arbetet 15% 15%resor
privat arbetsgivarensbekostnad 7% 7%resa

i tjänsten 10% 15%resa 25%

78% 22% 100%summa
Källa: FinansdepartementetDs 1994:55,Bensinskatteföräridringarseffekter,
JanOwen JanssonRickardWall

ovanståendeAv tabell kan utläsas 53% det totala trafikarbetet bekostasatt av
i sin helhet privatpersoner.Ungefär 47% trafikarbetet delñnansierasav av av
privatpersoner, företag och samhället. Ca 25 % arbetsgivamasutgörs av
transportbehov. förklaringDetta till varför elasticiteten förär bilinnehav,en
körsträcka och trafikarbete med avseende bensinpriset lågtrelativt iär
Sverige.

Under energisnåla1980-talet har fordon slagit igenom så den totalaatt
genomsnittliga specifika bränsleförbrukningen har börjat minska för hela
bilparken. Detta har medfört drivmedlen mindreallt andelatt tar en av
bilanvändarenstotalakonsumtionsutgifteri anspråk.Dennautveckling tenderar
också till bilanvändaremindre bensinpriskänsliga.göraatt

6.2 Priselasticitet på bensin

höjningEn bensinprisetpåverkarefterfrågan bensin följandeav att tregenom
faktorer förändras:

bilinnehavetminskar-
genomsnittligkörsträckaminskar-
bensinförbrukning km minskarper-

Priselasticiteten lägre årkort sikt l och högre lång Påär sikt 5-10år.
lång sikt bilinnehavamasitt beteendekraftfullare. kör kortareMananpassar

avstårsträckor, från onödiga anskaffar till storleken mindre ochresor.
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Även biltillverkamaresandebättre.sittplanerarbensinsnålarebilar. Man
ökar.bensinsnålabilarefterfråganlång siktupplever att

respektivebensinprishöjning kronalframgårkonsekvensertabell6.2l aven
50 öre.

respektive 50kronapå öre.bensinprisröjning 1Tabell Effekter6.2 av en
lång sikt år.Effekterna 5- 0avser

höjning 50höjning kronapriselasticitet 1 öre

-0,7%-1,3%Bilinnehav -0,10
-1,3%-2,6%Medelkörsträcka -O,20
-2,0%3,9%Trafikarbete -0,30

Bensinforbmkning
-2,6%-5,2%km -0,4lper
-4,6%1%-9,Bensinefterfrågan -0,7l

bensinefterfråganinnebärexempelvis50medhöjning bensinpriset öre attEn av faktoreromgivandesamtligaförutsattlångsikt,skulleminskamed4-5% att
trafikarbetetminskafor ärstyrmedelBensinskattenoförändrade. attär som

skäl önskvärtmiljöpolitiska överdet är styrarelativt begränsad.Om att enav
verksamtfogabensinskattenresandekollektivttill ettdel ärpersonresornaav

totaladenreduceringdockmiljöhänsyni avseendet,Avstyrmedel det är aven
bensinef-effektharbensinprishöjningbensinforbrukningenviktig, En större

tabell 6.2. Dettaockså utläsas ärkanvilketterfrågan trafikarbetetän av
drivmedelforsäljningsvolymframtidahurmed avseendeintressant aven

drivmedlet.beskattningegentligenellerpåverkas prishöjning enavav en

bensinefterfrå-påverkanharhelariketbeskattninggenerell störreEn över en
generelleffektemavisarTabell 6,2beskattning.regional av enängan en

möjlighetbilister harvissabeskattninginnebär attregionalbeskattning.En att
-0,7l,Priselasticitetenregionen.utanförtankabilligare ellertanka i zonen
Vi harbeskattning.regionalnågot hög försåledes forbensineñerfråganär en

bensinibilligareåtkomlighetenforkorrigeratbasoch-O,7lanvänt avsom
områden,angräsande
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6.3 Personbilisternas resmönster

Göteborgsregionensbefolkning uppgår till 763 000 invånare.Befolkningenca
utför miljonerl,l7 bilforflyttningar dag. Förflyttningama skerca med 1per camiljon bilturer, dvs medelbeläggning 1,17 bil. Dettaen ärpersoner per

frånuppgifter den lokala resvaneundersökningeni GöteborgsregionenRVU-
89. I genomsnittutför befolkningensåledes1,6bilforflyttningar ochper person
dag helabefolkningen.över Ungefarsett 3,5% sker Göteborgsregionen.ut ur-

Ungefär tredjedel förflyttningama tillfrån arbetet.en utgörsav av resor
Erfarenhetervisar resrelationer ochomfattandeatt förär arbetspend-tungasom
ling också omfattandeforär andraärendegrupper. låtitVi har arbetspendlingen
i Göteborgsregionenoch dessnärområdeavspegladet allmännaresmönstret
med bil. Arbetspendlingenenligt FoB ligger-90 till vårgrund for beskrivning

medbil.resmönstretav

Antalet arbetspendlaremed bil i Göteborgsregionenuppgår till 200 000.caAntalet inpendlarefrån närområdettill Göteborgsregionen uppgårmed bil till
10 000. För Göteborgsregionengäller ungefär60% de sysselsattaca att ärav

verksamma inom sin hemkommun.Resterande40% arbetspendlartillegen
kommun.GöteborgochMölndalskommunerhar pendlingsöverskott,annan ett

dvs inpendlingstörre utpendling. Förän resterandekommuner gäller deten
omvända. tabellI 6.3 redovisasaggregeradeuppgifter arbetspendlingochom
i bilaga6.1 redovisas arbetspendlingsmatrisför regionenoch arbetspendlingen
tillfrån regionensnärområde.

Tabell Arbetspendling3 medbil, befolkningregionens
antal arbpendlare %

inom hemkommunen 118 000 61%
utpendling till kommun i regionen 71 500 37%annan
utpendling till närområdet 3004 2%

193800 100%summa

Följandekommunerhar begränsadsysselsättninginom den kommunen,en egna
dvs utpendling antaletsysselsattaiär hemkommunen:störreän Partille,en som

Öckerö,l-länyda, Kungsbacka,Ale och Lerum. Dessakommuninvånarehar en
omfattande och kontinuerlig rörlighet och resutbyte med andra kommuner,
bland sin arbetspendling.annatgenom

flestakommunerDe Göteborghar omfattanderesutbytemedGöteborg.mnt ett
Vi vill det ñnnsnämna andraresrelationer viktigaatt och omfattandeförärsom
vissakommuner.Tjörns kommunhar andel till Stenungsundsstoren av resorna

.FIXJJrSulnrpparrRegionalhexkunmng VBBTrailtplanerzng 31995.00-I



1992:82Bilaga4 VBB GöteborgSOUl56

ungefär likatudelat medEdet kommunskommun. Lilla är stonresmönster
omfattandeKungsbackaharTvåstad.resande till Göteborg mot ensom
pendlingtillStenungsundhar omfattandetill Mölndalskommun.arbetspendling

Öckerö från medde övriga kommunernaskiljer sigVidareKungälvskommun.
naturligt medtanke devilketdragning till Göteborg,i särklasskraftig ären

förutsättningarna,geografiska

taxesättningdifferentierad däreffekterräkneexempelvisas härSom ett enav
ochGöteborgsdvs ibeskattningsnivån i inrehögst tätortär enzon,en

denEnligt tätortsbegreppetavståndetfrånGöteborg.med äravtagandezontaxa
Mölndals DessaPartille ochGöteborg,sammanhängande tätorter.tätorten

ibefolkningen denresandetfördet totaladå inre Avborde denutgöra zonen.
till övrigafrån inreske dennainre bedöms 22% utzonca av resornazonen

befolkningendessabilarutgår ifrån tankningenregionen.Vi ägsatt avsomav
nivånmellan30-40utanför. Sannoliktliggerskei inre kommerden attzonen,

mellanprisdifferensensstorlekNaturligtvissamtligaärendeninräknas.% ärnär
utanför inretanka denbenägenhetenutslagsgivande att zonen.zonerna

befolkningen.rörlighet hosomfattandei regionen pekarResmönstret en
vidtankning skearbetspendling,kanmedtankai sambandmöjlighetUtöver att

väljahushåll sannoliktkommerbesöksresor Vissainköpsresor, att nyamm.
Tvåbilshushållenharunder inköpsresan.samtidigt tankainköpsställen och

hushållet,tillfälligt bil inombytaflexibilitet möjlighetensärskilthög attgenom
billigareenbilshushållen, tanka ikunnautsträckningochdärmed,i större än en

bådamed bilarna.zon

GöteborgsregionenpekariförutsättningarnademografiskaochdeResmönstret
för regionenellerenhetstaxabör medregionalbeskattning görasatt enen

MölndalsPartille ochtvå Göteborgsmöjligen där tätort utgörtätort, enzoner
låg oönskadebeskattningsnivånhållasrelativt inteinre börDessutom attzon.

omfattninguppstår i allt foreffekter stor

6.4 Lastbilar

trafik.registrerade ilastbilarfinnsGöteborgsregionen 23 500Inom ca
avregistrerade.tillfälligt Detständigt antal lastbilarfinns ärDessutom ett som
lastbiltransportemaöversiktsamladinformationidagsaknas avger ensomen

skett medprojekt har intervjuerfor dettai Göteborgregionen.Inom ramen
avsågåkerinäringen. Intervjuernainom transportmönster,olika företrädare

fordonendieselforbrukning,storlektankningsforhållanden,körsträckor och
avsnitt baserasuppgiñema i dettamångaVi vill poängtera att avmm.

branschen.gjorda företrädareiuppskattningar av

ochfordon i lättaåkeriägda företagsägdaindelasi ochLastbilarna kan samt
vi, förhargår totalvikt Dessutomvid 3,5lastbilar. Gränsen ton.tunga en

köruppdragharlastbilarnabedömt hur andelrespektive stor somavgrupp.
inomfördelastrañkarbetetkanutanför regionen, hurinom respektive samt

förnedankallaslastbilarnautanför företagsägdaregionen, Derespektive
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tirmabilar.

Åkeriägda lastbilar

åkeriägdaDe Åkeriemalastbilarna 4000är fungerarst. förca transportörersom
olikabeställare.Många fordoneni detransportsäljandeåkeriföretagenharav ett

varierande ñnnabilarna.Mångatransportmönster fordonenmer än ägsav avenbilsåkareeller mindreåkerieroch oña anslutnatill lastbilscentralär en somfönnedlar Dessutomfinns någratransporterna. transportförmedlingstöre-stora
De Bilspedition,tag. störstaär ASG, Fraktarnaoch BGF Bilgodsförmedling.

Många lastbilscentralemaochenskildaåkerier har dieseltankarförav egetegna
bruk ochiblandförekommervissförsäljning.Dennaverksamhetfinns idag inte
registrerad hos någonmyndighet.Därmed saknas samladdokumentationen

regionensdieseltankar.över En del transportverksamheteningår i bygg-stor av
och anläggningssektom åkerierdär och lastbilscentralerhar arbetsmaskiner
grävmaskiner, traktorer mm. finnsDet hel del mobila rörliga dieseltankaren

följer medarbetsmaskinemamellande olika byggarbetsplatsema.som

Huvuddelen åkeriernasfordon dvsär 3,5 En tredjedelav tunga, över ton. avfordonen har uppdragutanför regionen.Trañkarbetet för dessafordon utgör
åkarbilamas60% de trafikarbete.Ungefär % tankningenca 75 bedömsav av

idag skeinom regionenoch utanför25 % regionen.ca

Åkerinäringensgeografiskarörlighet tyder regionaldieselbeskattning,att en
mångamed får relativt begränsatgenomslagförett delarzoner, stora avåkeriverksarnheten. andraFör delar verksamheten skulle belastasav som av enregionaldieselbeskattninguppleverbranschen konkurrenssituationenskulleatt

bli snedvriden, vissaåkerierblir belastadenär med regionalbeskattningochen
andrainte, åkeriernadelvis verksammanär marknad.är samma

Firmabilar

Antaletregistreradefinnabilaruppgårtill l9 S00, bensindrivna7500 ärvarav ca
småbilar, dvs i personbilar.De resterande ftrmabilamastort 12000sett är
dieseldrivna.

Huvuddelen det totala lastbilsbeståndeti Göteborgsregionen företagav ägsav
ñrrnabilar. De företageni regionenstörre har Påålslastbilar ärsom egna a
bröd,Renhållningsverket,Arla, Prippsbryggerier och ICA. Sannolikt har dessa
lastbilar något stabilare med åkeriägdaett detransportmönster, änrutter,
lastbilarna.Många de företagenhar dieseltankar.störreav egna

Till skillnad från åkerierna huvuddelen fordonsparken,är lätta9000,av ca
fordon,dvsmindre 3,5 Ungefärän 85% köruppdragenför dessafordonton. av
skerg Göteborgsregionenoch 15%utanförregionen.Antalet lastbilartunga
uppgår till 3000, 2000 bedömsha kömppdrag inom regionenochca varav ca
1000utanför regionen.

30024:Sh: RegionalbeskullnlngIrupporl- VBBTrajikplanerlngI995-06-IJ



GöteborgVBBl992z82Bilaga 4SOU158

sinafirmabilamaungefär20%harfrånräknasfordonenbensindrivna avOmde
40%.fordondessaför utgörTrafikarbetetregionen.utanför caköruppdrag

iskebedömsinterregionalafor de transporternatankningenUngefär 75 % av
regionen.utanföroch %regionen 25

varföråkeriemas,begränsadrörlighet änlastbilarnas enfirmaägda ärDe mer
Sannoliktdennaforgenomslagskulledieselbeskattningregional större grupp.

regionen.helaforenhetstaxatillämparerhålls genomslagstörst enmanom

6.5 Bussar

fordonMed bussi trafik.bussar940finnsGöteborgsregionen avsesInom ca
föraren.fler utöver8personbefordran änför passagerareär utrustat avsom

ochGöteborgiStadstrafikenGLAB,linjetrañkforgår iallraflestabussarnaDe
kontrakterademedutförsLinjetrañkenskolskjutstrañk.vissför kommunerna

Kållereds-Linjebuss,Swebus,ärExempel entreprenörerbussentreprenörer.
mfl.OmnibussTjörnsLandvetterbuss,bussarna,

turistbussarexempelsvisbeställningstrañk,Övriga itrafikerarregionenibussar
fardtjänstfordon.och

följandeiindelaskanbussarnaDe 940 grupper:

GöteborgsregionenBussarTabell i6.4
Antal bussar

370Linjetrañk, GLAB

205StadstrafikenLinjetrafik,

Älvsborgstrañken lOLinjetrañk ,
l00SkolskjutsarKommunala
l00Turistbusstrafik

155bussarmindreFärdtjänst,
940Summa

Inomkommun.GöteborgsinomtrafikerarbussarStadstrañkensHuvuddelenav ambition ärKommunens attnaturgasbussar,idagtrafikeras 26Stadstratiken
Ledbussarna2000.tillframgasbussartillbytassuccessivtskallbussparken ut

fårdieselbeskattningEnnormalbussarna.bytanågot tidlängrekan änutattta
åtminstoneverksamhet,Stadstrañkensgenomslaglitetrelativtdärmedett

längresikt.
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Rörlighetenför denövrigalinjetrañken, utförs för GLAB, såärsom stor att omGöteborgs skulletätort medutgöra denhögsta skulletaxan tankningegenzon
bussarnakunnaskei andra kommunermed lägreav Bussamaskörplanertaxa.

och omlopp medger bussarnatillfälligt kan bytasatt och trafikera tillut en zonmed lägre dieselpris.Bussamasdepåerfinns bla i Mölndal, Partille, Stenung-
Älvängen,sund, Kungälv Sjövik, Floda, Göteborg, Mölnlycke, Kungsbacka

Öckerö.och

Flexibiliteten och rörligheten i den kommunalaskolskjutstrañken sannoliktär
begränsad.Bussarnatrafikerar ofta begränsatmer trafikområde.ett

En enhetstaxamedregionaldieselbeskattningför hLla regionenskulle sannolikt
genomslag tillämpningstörre fleraän Bussforetagensmöjlighet ochav zoner.åkomlighet lägrebeskattaddieselärav stor.annars
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FÖRSÄLJNING DRIVMEDELAVDAGENS7.

Bensin7.1

ungefärbensintill 240miljoner literoljebolagen 463levereradeUnder 1993 ca
försäljningenredovisastabellGöteborgsregionen, 7.11ibensinstationer per

kommun.i respektive Iñnnsbensinstationermångahurkommun samt som
i regionensregionenochbensinstationerilokaliseringenredovisasbilaga7:1 av

närhet.

bensinstationer.försäljning 1993Tabell Oljebolagens7.1 samt
bensinstationerantalmilj, literFörsäljning

1216,3Stenungsund

89,1Tjörn

1923,6Kungälv

114249,4Göteborg

1017,6Partille

1118,4Härryda

1847,2Mölndal

Öckerö 22,6

1535,7Kungsbacka

1516,1Ale

821,2Lemm
55,5Lilla Edet

237462,7Summa

fordonRegionenskategorier.någraolikaibensinförbrukarnaVi hardelat
inombilarfrämmandetankarutanför.både och Dessutomtankar i regionen

bilanvändare,olikafördelningFöljandebedömshaFörbrukningenregionen.
projektet.iuppbyggdmodellenligt den ärsom

literårmilj
391bilarförbrukning, regionens- 21långresortankningunderregionensbilars mm- närområde 13tankning regionensibilarsregionens- 378tankning i regionenbilarsregionens- 27närområdet tankar i regionenfråninpendlare som- 24tankning i regionensällanbesökares- 10i regionentankninggenomfanstrañkens-
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Ovanstående redovisning finns nedbruten de kommunernaäven 12 i
Göteborgsregionen.Då ingår i finnsmodellen,resmönstret uppgifteräven omkommunernasbilar tankari andrakommuner i den hemkommunen.änsom egna

7.2 Dieselbrännolja

Tankningsförhållandenför dieseldrivnalastbilar komplex uppgiftär attenmer
beskriva, motsvarandeuppgifter förän personbilar.Andelen köruppdragenav
och trafrkarbetet sker inom respektiveutanför regionenhar beräknats.som
Lastbilarnas rörlighet påfallande De lastbilarär har verksamhetstor. som
utanför Göteborgsregionenhar dels längrekörsträckor, dels de tillär större
storleken.Dettaresulterari del lastbilamastankningsbehovatt skullestoren av
kunnaklaras tankningutanför regionen.genom

Tabell Lastbilarnas7.2 uppdrag, Irajikarbete
och tankning utanför regionen

andelutanför regionen

köruppdrag 24%

trañkarbete 38%

tankning idag 12%

möjlig tankning 40-50%

Oljebolagensförsäljning dieselbrännoljai regionenuppgick under till1993av
186miljonerliter. Ungefär miljoner liter125 eller23 dennaförsäljning gickav
till vägtrafiken och 13 till arbetsfordon. vägtrañkensAv del levererade
oljebolagen25%till bensinstationeroch till företag75% med dieseltankar.egna
En omfattandedel försäljningenhardessutomskett avhämtat, där denav som
slutliga destinationspunkten okändeller oregistrerad.är

Av de miljoner125 liter diesel säljstill vägtrafikenbedöms teoretiskadensom
potentialenför dieselinköputanförGöteborgsregionenligga 40-50 % om en
regionaldrivmedelsbeskattningförverkligas.

31024-Xu Regionalbuskarning BBTraikplanerlng995-06-3Irupporl. V I l
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FORDONSSKATTDAGENS8.

SverigeiFordonsskatt8.1

tillSverigeifordonsskattenprognostiseradeuppgårdenbudgetåret9495För
finnseller länregionenskildförFordonsskattenmiljarder kronor.3,98 en

Riksrevisionsverket.ellerRiksskatteverketVägverket,länstyrelsen,bokfördhos
huruppskattninggjortVi harriket.föruppgifter avsamladefinnsendast enDet

iregistreradefordonfordonsskattSverigesdel avgenererassomstor av
Göteborgsregionen.

registrerade ifordonförstorlekfordonsskattensUppskattningTabell 8.1 av
9495budgetåretMkrGöteborgsregionen,

%fordons-Uppskattad
Mkrårskatt

58%172Personbilar
27%80Lastbilar

9%25Släpfordon
1%4Bussar
5%16Traktorer
0%5Motorcyklar

100%297Summa

vissaföretaginnebärakanGöteborgsregionen attförfordonsskattregionalEn
utanförkontorfiIialerdotterbolagfordonsinaskrivakommer överatt visarenbartfordonsstatistikbilregistrets varVi villregionen. poängteraatt

deNågraverksamma.deintesåledesoch är avregistreradefordonen varär
Sverige,delari andraspriddaverksamheterharGöteborg aviföretagenstörre

Även omvändaförekom-detGöteborg.iregistreradekanfordonen varamen registreradekanGöteborgsregioneniverksamma varafordondvs ärsommer, lastbilarochpersonbilarbådemajoritetenMalmö.i Förexempelvis av
verksamhetsområde.Detfordonensmeduppgifterbilregistretsöverensstämmer regionalhurfråganDåidag.redan ärförekommer endettaintressantattär fordonsregis-företagens,handpåverka,i förstakommerfordonsbeskattning att

trering ort.annan
tillfordonomregistrerakommerföretagende atthandi förstaDet storaär som ochkontoridag harredande företagdvsregionen,utanför somortannan privatpersonerinte attSannolikt kommerutanför regionen.verksamhet

bilenskrivaägarbytehellerochadress,sigmantalsskriva genomannan
annanperson.

[9595-06-13TraikplunermgVBliRegionalhexkizttntng50024Slutrapport



SOU VBB Göteborg1995:82Bilaga 4 163

FÖRSLAG TILL REGIONAL BESKATTNING

9.1 Zonindelning

Två alternativ till zonindelninghar studerats. viktigtDet zonindelningenär att
orsakaralltför förändring drivmedelsinköpen. ocksåDet önskvärtstor ärav
trafikmönstret förändrasi allt för omfattning.att Särskilt viktigt detstor är
trafikarbetet ökasmedanledning regionalbeskattning.att av en

Lastbilstrafiken rörlig personbilstrañken,såtillvidaär dennaoñareänmer att
Åkerinäringentrafikerar utanför sin baskommun. och företag harstörreegen

därmed Åtgärdernafler möjligheter åtgärdervidta privatbilister. kanatt än vara
registrering fordonentill Möjlighet förändra tankningsbeteen-ort.av attannan
det och tankautanför baskommunen. regionalEn beskattningpåverkarockså
konkurrensförhållandetmellanåkerier.

Alternativ a

Alternativ a omfattar två inre och Den geografiskayttrezoner en en zon.-avgränsningenredovisasi bilaga 9:1. Göteborgs Partille ochtätort, tätort
ÖvrigaMölndals inre itätort delar Göteborgsregionenutgör denutgören zon.

yttre zonen.

Alternativ b

För alternativ b gäller enhetstaxai helaregionen.

påpekaVi vill den genomförda litteratursökningen inte någrahar givitatt
besked tröskelnivåer,vad gäller drivmedelsbeskattning. nivåerDeom en som
föreslås i denna baseras utredarenssubjektivabedömningrapport samt
indikationer framkommitunderintervjuermedföreträdare för lastbilssidan.som

9.2 Enhetstaxans fördelar

Den regionalabeskattningen kombineradbeskattning drivmedelochavseren av
fordon i regionen. Då både lastbilar och personbilar relativt rörligaär är
sannolikt enhetstaxaför helgregionendet bästaalternativet, dvs alternativen
b. vårDet bedömning med Ligg har negativaär att zontaxa storaen zoner
sidor. spekulation, irritation och ökat trañkarbete, åtminstoneförändratett
resbeteendeoch köpbeteende uppstå.skulle privatbilismenFör det ärtror att
förstai handinköpsresorna kommer förändras.attsom

En differentierad beskattningmed högre i inre skulle sannolikttaxa en zon
resultera i konkurrensvillkorenförändras åkerierför enskildaföretag ochatt

verksammai den inreär enhetstaxaEn kan tillämpasmed lägresom zonen. en
beskattningsnivå,vilket oönskadeeffekter kan minimeras.gör att

JillJJ.SlutrapportRegionalbeskattning VBBTruñlrplanenngIWJ-Uá-IJ
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drivmedelsskattRegional9.3

liter ochmed 50inrei den öredrivmedlet,beskattasalternativa perI zonen,
börzonprisemamellanSkillnadenliter. varamed30den öreyttre perzonen liter.medregionen 40heladrivrnedleti örebeskattasalternativb perför Istor,

regionalb. Enalternativ ochalika iungefärblirårsintäktemaberäknadeDe
följande:innebärdrivmedelbeskattning aav

Göteborgsregionen.idrivmedelsförsäljningoljebolagensreduceringaven-
minskagenomfartstrafrkkommeroch attsällanbesökare mertankningav- fordon.regionenstankningenän av

tankaomfattningi visskommer attytterkanterregionensibefolkningen- utanför regionen,

exempelvisförregionen semester-lämnarbilisterGöteborgsregionensnär- skeomfattningitankning attkommerlångresor störreandraellerresor
regionen.utanför

bedömsregionenibilar förregionenstillEfterfrågan bensin resor- bedömsi regionenår. Trafikarbetetlång sikt 5-10med 4%minska
Benägenhetentabelli 6.2.redovisasPriselasticitetenminskamed2%. a

regionen.ienhetstaxadvsalternativ b,låg forbensinbilligjaga äratt
ellerbormänniskor ärlåg detblirGränshandeln är somattpga

lokalisera-bensinstationerAntalet ärregiongränsen.verksamma somnära
få,relativtidagutanföralldelesde ärgränsen

prisskillnaden ettriskentvå zoneralternativ större genererara attärI
männiiskorFler ärutmedområdetitrafrkarbete zongränsen.ökat

mellandePrisskillnadenanslutningtill dennaelleri gräns.verksammanära
låg.hållasdärmedbörtvå zonerna

kommerregionentijutförfrrmabilarlastbilsåkerieroch transportersom- i regionen.tankaundantagsfalliendast

tankakommerijärrtransporter attutförlastbilarGöteborgsregionens som- omfattning.relativtregioneniutanför stor

närområ-regionenstillutförlastbilarGöteborgsregionens transportersom- regionen.utanförtankatill delkommerde attstor

IJI995-06-TrajikplanerrngI BBRegionalhexktulnmg3002J.Ylurrrrppurr
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9.4 Regional bensinskatt

Tabell 9.1 Beräknadförsäljning bensinochregionalbensinskatti alternativenav
a b.och

i
kategori tankning tankning tankning skatteut- skatteuttag

idag, alt altb al alt btagn amiljva: miljvar miljva: Nlkrár lvfkrár
Tankning utanför regionen

utpendlingregionens till närområde I3 26 26 0 0
långresør,regionens 21 30semester 30 0mm 0

Tankning i regionen

regionensbilar tankningi Göteborgs l 266som tätort 163 240 81 96
regionensbilar tankningi övrigaregionen l 12 179som 101 54 40
inpendlamafrånnärområdet 27 S S 2 2
stlllanbesökamatill regionen 24 10 10 3 3
genomfartstrañk l0 2 2 1 l
övrigt2 23 23 23 9 9
totalt i regionen 462 382 381 150 151

l çöteborg, Partille och Mölndals tätorter
2 Övrigt differensutgörs mellan försäljningsuppgiñerSPIs vårochav en

beräknadebensinförbrukning.

Vi bedömer det regionalaskatteuttagetför bensinatt blir ungefärlika stort, ca
150 Mkr år, i bådade alternativen. alternativl a, dvs differentieradper
taxesättningbedöms tankningsvolymeni deninre bli ungefäratt lika storzonen
i den den vilket ocksåframgår tabellyttre, 9.1av

9.5 Regional dieselskatt

För beräkning framtida försäljning dieselbrännoljaanvändsuppgifterav en av
från avsnitten 6.4 och 7.2. Lastbilstrañkens visara transportmönster enpåtaglig rörlighet regionen, där lägre beskattaddieselblir åtkomligut förur

förbrukarna. fordonDe trafikerar regionenkänneteckans långautsom ur av
körsträckor och relativt fordonsstorlek. interregionalaDessastor transporter
står för omfattandedel dieselförbmkningeni regionen.Införandeten av av en
regional dieselskattinnebärsannolikt dessafordon till del kommeratt stor att
tanka utanför regionen.Vår bedömning regionensframtida försäljningär att
skullesjunkamed 40-50 % regionaldieselskattinförs. regionalaDenca om en
dieselskattenhar beräknatstill Mkrår.30

SIIOJJISrttrtrpportRegionalbeskattning VBBTraikplanertng[5995-06-13
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drivmedelsskattregionalSammanfattning9.6

forsäljningsvo-framtidabedömdforsäljningsvolym,[tabell redovisasdagens9.2
år.drivmedelsskattregionalIym beräknadsamt per

beräknad årligochförsäljningsvøbm milj literårBeräknadTabell 9.2
och b.alternativ aförregional skalteintäktMkrår

drivme-regionalframtidabedömdförsäljning 1993
Mkrårdelsskattförsäljning

152380bensin 465

3075125dieselbrännolja
182455590summa

Regional fordonsskatt9.7

lastbilar,personbilar,fordonsslag:följandeföreslåsomfattaFordonsskatten
bAlternativ ochamotorcyklar.ochtraktorersläpfordon, bussar, genererar

årligaskatteintäkter.ungefärlika stora

tvåAlternativ a, zoner

Jämförelserfordonsskatten.regionalanivå denframgår tillforslagNedan
fordonsskatt.ordinariedagensgörs mot

med dagensjämförtfardonsskattsnivå,regionalFörslag tillTabell 9.3
ordinarie fordonsskan

inre yttre zonzon
40%60%Personbil,lätt lastbil mm
20%30%lastbilbussTung

I99506-I3TraikplanenngVBBhuxkuumngSlutrapport.Regional.SINIJJ
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Alternativ b

Beräkningarnautgår från denregionalafordonsskattenuppgårtillatt 50% avordinarie fordonsskattmed undantagför lastbilaroch bussar höjstunga sommed25%.

En personbil idaghar fordonsskatt 800 kr kommerdå betalasom en ca att
regionalfordonsskatt 400kr. En lastbil idaghar fordonsskatten stor som en

får20 000 kr betala regionalfordonsskatt kr,5 000en

regionalEn fordonsskatti Göteborgsregionenkanresulterai fordonsägarnaatt
väljer registrerafordonet utanföratt regionen.Det i forstahandfordonär somavjuridiskaägs har dennamöjlighet.personersom

För registreraprivatägdafordonatt adresskrävs vederbörandeattannan
antingen ändrar sin mantalskrivningsadresseller ägarbytemeddelargenom
länstyrelsensbilregister adress,exempelvistill någonsläkting bosattny ärsom
utanförregionen.Det vår bedömning företagär åkerieroch kommeratt större

tillämpa adressändringtillatt dotterbolag, ñlialkontor och därigenometc.
kommer dessa någonregionalfordonsskatt.att generrera

Tabell Bedömning4 regionalfordonsskatt,Miaårav
Beräknad Bedömning Framtida Bedömd
fordonsskatt framtida fordonsskatt framtidaav
1994 överföring i Göteborgs- regional

till regionen fordonsskattortannan
Personbilar 172 17 155 77
Lätta lastbilar 26 6 19 10

lastbilarTunga S4 13 41 10
Släpfordon 25 10 15 4
Bussar 4 2 2 1
Traktorer 16 4 12 6
Total 297 52 244 108

fordonDe registreradeoch dessutomär verksammai Göteborgsregionensom
beräknas fordonsskatt miljoner år.105 110 kronor Vigenereraen ca per-vill företagenspoängtera benägenhet registrerafordonenatt att ärortannansvårbedömd.Det redovisasi tabell9.4 utredarenssubjektivabedömning.ärsom

.illlllwSlurrirj7porlRegionalhrrkullnlng V88Traikplanenng995-06-3
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Göteborgsregioneniregionalt skatteuttagSammanfattning9.8 av

regionalaskatteuttaget,beräknadesammanfattning detredovisasNedan aven
b.alternativen ochbåda alika i deungefärblivilket bedöms

och bför abruttoinläkterårBeräknadeTabell 9.5
regionalt

Mkrårskatteuttag

82ldrivmedelsskatt

108fordonsskatt

290regional skattsumma

intryckbelopp, vilketexaktprecision,dvshög ettTabellen visar avett geren
beteende.Förindividersföreställning attexaktutredningsmetoden avatt enger

så detuppfattasresultatettillförlitlighet vill attbeskriva metodens att
medMkrår, dvsuppgår till 260-320beräknaderegionala skatteuttaget en

avsnitt 9.9Seberäknaderesultatet.från detplusminus 10%felmarginal ca
nedan.

tillförlitlighetUtredningsmetodens9.9

Vi harnågraantaganden.utredningsuppdragbaserasi dettaBeräkningarna
bil.med Inomresandettotalaavspeglardetarbetsresandetförutsatt atta

hjälpmedmodell resmönstretutvecklatprojekthardetta avsomenramenav tankningen iochbensinförbnikningenberäknartillfrån, regionensamt
utredningsmetodiken förutsätts attIolika kommuner.regionens

kommerbeskattningregionalvidrationellt, dvshandlarvägtrañkantema att en
valmöjlighet.de harbilligast omi dendrivmedelköpade äratt somzon

exempelvisnärområde,regionensmedresutbytetantagitVidare har att
endastGöteborg,arbetspendlingtillBoråsamasBorås ellerarbetspendlingtill
dessaVidbensin.skatteintäkterregionalatill ringadel kommeratt generera

regionensutanförsketill del gränser.tankningkommer attstorresor

kunskapgenomfansresandeharsällanbesökareochifrånocksåutgåttVi har att
omfattningi begränsadoch endastdrivmedelsbeskattningenregionaldenom

regionen.inomkommer tankaatt

svårbedömd.Vifordonenregistrera ärbenägenhet ortFöretagens att annan
juridiskafordonhanddet i förstaförutsatt ägshar är personersomatt avsom

Grundprincipenharregionen.utanförfordonregistrerakommer onatt annan
kommermångafordon,dvs de harföretagen,varit det de somstörreäratt som

möjlighet,utnyttja dennaatt

[995-06-[3TrañkplanermgVBBItt-grannhea-kirunmg30034-Slutrapport
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För bedömning minskattrafikarbetehar utnyttjat de priselasticitetstalav som
framkommit vid litteratursökningen. beskrivaFör tillförlitligheten iatt
utredningsresultatetvill redovisa intervall. vårDet bedömning detärett att
regionala skatteuttaget kommer uppgå till Mkrår260-320 med deatt
beskattningsnivåer beskrivsi denna Felmarginalenblir därmedrapport.som ca
plusminus 10%.

9.10 Kan den regionala beskattningen höjas ytterligare

Inom for denna utredning har eftersökt finnsdet någraramen om
tröskelnivåer for den regionala drivmdels- och fordonsskatten.
Litteratursökningamahardock visatnågranivåer särskilt känsliga.Deärsom
beskattningsnivåer redovisasi denna enligt utredarenssubjektivaärrapportsom
uppfattning m nivå, beskrivaFör dettaytterligarevillatt poängteraen att
sannolikt erhålls oönskadeeffekter någoni omfattning vid dennastörre
beskattningsnivå.

Tidigare genomförda vägtullsstudier i Göteborgsregionen visar att
inkasseringsbehovet for finansiera Göteborgspaketet uppgår tillatt ett
nettobelopp Mkrår.500ca

Om denregionaladrivmedels-ochfordonsskattenskall nettobeloppettgenerera
lvfkrår500 krävssannolikt drivmedelsskatt 80 literöreca samten per en

regional fordonsskatt dagensordinarie fordonskatt förmotsvararsom tunga
lastbilaroch bussar ordinarie50% fordonsskatt.av

Vi vägtrafiken kommer uppfatta dennabeskattningsnivåtror att storsom en
uppoñiing. Troligtvis kommer vägtrafieknsbeteende förändrasytterligare.att
Lastbilsnäringenkommertroligtvis uppfattadetta samhälletpåverkaratt attsom
konkurrensvillkoren åkeriermellan och mellanolika företag- särskiltde företag

transportintensiva.ärsom

Vi hoppas utredningen,och resultatet denna,kan underlagföratt ettav ge
slutbetänkandevad gäller framtidafinansiering Göteborgspaketet.en av

SlulrupportJIMJJ, Regionalhexkullnmg VBBTraikplanermg995-06
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transportsektorn, Kågeson,Per 1995
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Effect fuelof price fuel andtravel BH Bland, 1984on patterns,use-
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REGIONAL DRIVMEDELS ocn FORDONSSKATT 1-LÄNSTOCKHOLMS

INLEDNING

Under 1994utreddesförutsättningarnaför vägtullar i Stockholmsregionensamt
utarbetadesforslagtill lagstiftninggenerell for vägtullar. Den k Vägtullsu-en s
tredningensdelbetänkande,SOU 1994:142,presenteradesi november 1994.

Vid regeringssammanträdeden 19 maj 1995 beslutade regeringen ge
Vägtullsutredningen tilläggsdirektiv för utreda förutsättningarna föratt en
tillfällig lokalregional beskattningför finansiera Dennispaketeti avvaktanatt

vägtullssystemetkan i drift. Avsikten finansieringenstärkaatt ärtas att av
Dennnispaketetoch därmedbegränsaupplâningsbehovet.

början juniI 1995 VägtullsutredningenVBB Trafikplanering i Göteborgav gav
i uppdrag utreda förutsättningarna för regional drivmedels- ochatt en
fordonsbeskattning för Stockholms län. Utredningen har genomförts efter

princip ochutredningsmetod dentidigare genomfördautredningensamma som
for Göteborgsregionen.Erfarenheter gjorda i den tidigare utredningenärsom
kommer delvis till och nâgraavsnitt i denna därför iärnytta rapport stort sett
identiska medGöteborgsutredningen.

Beställarenhar generaldirektör Ingemar Skogö och avdel-representeratsav
ningsdirektör Birger Sjöberg.Inom VBB har följande medverkat:personer

Lars Hansson,Göteborguppdragsansvarig-
JanEfraimsson,Göteborg,handläggare-
Tommy Olsson,Stockholm, rådgivare-
Fredrik Leijonmarck Stockholm, handläggare-

2. SYFTE

Syftet medutredningenhar varit bedöma förutsättningarnafor tillfälligatt en
regional beskattning för stärka finansieringen Dennispaketet innanatt av
Vägtullama kan i drift år 2000.Dennabeskattningskall regionalutgörastas av
drivmedels- och fordonsskatt.

forUtgångspunkten bedömastudienhar varit vägrafikantemasreaktioner
regional beskattning beräkna storleken skatteuttaget. Detsamt ären

samtidigt finnaviktigt den skatteuttagetnivå medför alltföratt storasom
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ochköpbeteendeförändrattrafikarbete,exempelvisökateffekternegativa som
förförändrat transportmönsterpersonbilstrafikantemaför samtresmönster

lastbilstrañken.

FÖRBESTÄLLARENS UTREDNINGENDIREKTIV

skatteintäkter,årligaberäknadebeskattningsnivåer,beskriverUtredningen
beskattning.regionalpåreaktionvägtrafikantemasbedömning ensamt aven

följaexaktnödvändigtvis intebehöveravgränsningengeografiskaDen
transponmöns-iställetavgränsningen resmönster,Styrandeför ärlänsgränsen.

oljedepåemasochbensinstationemasförutsättningar,demografiska samtter,
personbi-studieningår i ärvägtrafikfordonlokalisering. Degeografiska som

arbetsfordon ochochMotorcyklarbussar.lastbilarochlar, lätta samttunga
ingår ej.fritidsbåtar

drivmedelsbeskattningregionalutredningför denna ärförutsättning attEn en
förbrukarenslutligadendvskonsumentledet,direkt i avkan avuttas

föradministrativaochtillämpningen systempraktiskadrivmedlet. Den
föreligger, kommerstödlagligtvilketskattenjämtedessaupptagning somav

utredning.särskildredovisaibeställarenatt en

regionalpâreaktionervägtrafikensutredningför denna ärUtgångspunkten en
bensinstationsförestân-ochdisributöreroljebolag,frånReaktionerbeskattning.

behandlasdare

denoch angreppssättmetodikgenomförtsmed somUtredningen har samma
någotblir dockOmfattningenGöteborgsutredningen.genomfördatidigare

drivmedelförsäljningsstatistikförbrukning- ochresmatriserochdá avmindre
Göteborgsutredningenför deiinteochhelhetför länetbehandlas somsom

enskilda kommunerna.
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4. METOD

4.1 Treområdesnivåer

Utredningsområdet indelat iär delområden.Delområdenatre anpassadesåär
analysenskall kunnaatt beskriva olika trafikantgrupperspriskänslighet och

möjlighet välja försäljningsställe,att beroendeannat i vilken del länetavuppehåller sig. Trafikanter kännetecknasman rörliget och oftasom storav
i närheten eller länsgränsenöverreser, kommerav, sannolikt förändraatt

köpbeteendeti högre grad trafikanterän ständigt befinner sig i centralasom
Stockholm.

Följande områdenhartre ianvänts utredningen:

Majoriteten fordonsägamabefinner sig långa tider inomav länets gränser.
Hänsyn till alla fordonsägaretas att någongång långresor,reser semesterresor

Vid dessaetc. lägre beskattatär drivmedel åtkomlig förresor fordonsägama.
Vid beskrivning arbetspendlingen Stockholmslänär indelatav i ytterligarefyra
delområden.

Fordonsägarefrån kommuner i länets närområdeköper ibland drivmedel i
Stockholms län. Dessutom köper länets fordonsägaredrivmedel i länets
närområde. Närområdet Östhammar,kommunerna:utgörs Uppsala,av
Enköping, Håbo,Eskilstuna, Strängnäs,Gnesta,Trosa,Nyköping, Oxelesund
och Västerås.

vd

Tillfälliga besökare från ;ivriga Sverige och utlmggt köper drivmedel i
Stockholms län. Denna har särbehandlatsvad gäller reaktionergrupp enregional Ävendrivmedelsbeskattning. genomfartstrañkenhar särbehandlats.

Översiktlig4.2 beskrivning utredningsmetodav

Mmmm

Nedan beskrivs översiktligt beräkningsmetodenför bedömning vilkenavpåverkan drivmedelsskatt har bilistemassom köpbeteende.en Först
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registreradeifordondrivmedelsförbrukningen for ärtotaladenberäknas som
Stock-utanförandra långresorochförReducering skerlänet. semesterresor
görskartläggadagensresmönsterGenomdessnärområde.och enholms län att

närområde.dels i länetsdels i länettankarfordonlänetsbedömning av var
tankar i länet.fordonlänetsvolymberäknashurDärmed stor som

kartlagthjälpStockholms län. Meddelvis itankarnärområdetiInvånarna av
tankningsvolym.dennabedömninggörsresmönster aven

länet.tankning itillfälliga besökaresochturistersberäkningskerDärefter aven
bedöms.tankning i länetÄven genomfartstrafikensomfattningen av

totalaerhålls deni länettankningtrafikantgruppersolikaadderaGenom att
försälj-oljeleverantöremasAvstämningi länet. görstankningsvolymen mot

förhållanden.dagenskalibrerasberäkningsmodellenvarvid motningsvolym

konsekvensberälcningarochanalysföranvändasdärefterModellen kan av en
handlarbilistemaanalysendrivmedel. Vidbeskattning på attantasregional

bensinmarknaden.villkorefterköpbeteendetrationellt, dvs nyaatt anpassas
harlänsgränsen, störrerörlighetövervisarbilister resmönsterDe envars

prisnivå. Delägretillbensininköpamöjlighetoch personerbenägenhet att en
Antagandenvalmöjlighet.ingenhar ilänethuvudsak inomi settstonresersom

utanförbensininköpaforextrakömiggbeträffande bilistemas attgörs även
länet.

i länettankningsvolymberäkningförPrincipTabell 4:1 av
fordondrivmedelsförbrukning, länetsberäkning+ av

fordonlänetslângresor,tankning vid-
fordonnärområde, länetstankning i länets-

fordoni länetstankning länet,

itankar länetfordonnäromrâdets som
i länettankningsällanbesökarnas

tankning i länetgenomfartstrafikens

1tankning i länetberäknad

raddennal bensinför vägsPriselsticiteten
Rârsäljningsvo-oljebolagensjämförs med1 i länettankningenberäknadeDen

lymer.
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En drivmedelsskatt påverkar vårt köpbeteende.Med motsvarandemetodik
görs beräkningarna på och vi justerarsom ovan, nytt, för förändrat

köpbeteendemed anledning införd drivmedelsskatt. Antagandenav en görs
beträffandebilisternas möjlighet och benägenhet tanka utanför regionen,att

bedömningar förändratsamt trafikarbete.av

Delar denberäkningsmetod användsför personbilstrafikenav harsom använts
för lastbilstrañkäven och busstrafik. Metoden har kompletterats med

intervjuer åkeriföreningeni Stockholmslän företrädareför åkerinäring-av samt
och de företag har lastbilar. För busstrafikenen har intervjuersom skettegna

med SL, färdtjänstenoch bussföretag.

UTREDNINGENS OMFATTNING

fka tällrs trvaro sr

Vid gränsdragningenhar hänsyn tagits till demografiska förutsättningar,
bilistemas pendlingsmönster lastbilarnassamt transportmönsteretc.

Även kartläggning bensinstationeroch åkeridepåerlastbilaren och bussarav
inom och i anslutning till länet har genomförts. Lasbilstransportema utförs
medbådeföretagsägdafordon och åkerier. De åkeriemasstörre tanknings-av
förhållandenhar kartlagts översiktligt.

Även befolkningens storlek i områden l mil respektive 2 mil innanför
länsgränsenhar beräknats.Dennauppgift behövsför bedömamöjlightetenatt
och benägenheten tankautanför länet, till lägreatt prisnivå gränshandel.en

l den tidigare genomförda Göteborgsundersökningen genomfördes en
litteratursökning genomförda lokalaregionala drivmedelsskatter.av Studien
genomfördesmedhjälp VTI. Det fannsdock någrareferenser visadeav som
på erfarenhetereller forskning inom lokalregional drivmedelsbeskattning.
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bensinPriselasticitçt

informationanvändsbeteende Härvårtbensinprishöjningar sompåverkarHur
PriselasticitetenGöteborgsutredningen.genomfördatidigarei deninhämtades
Priselastieiteteni länet.tankningoch dessfordonlänetsenbarttillämpas

länetsutanför gränser.tankningenfordonenstillämpas

idensdriv rru

fordon.länetsgenomförts förhardrivmedelsförbrukningenBeräkning av Uppgifterbilregister.länstyrelsensfrånerhållits omfordon harAntalet
frånlitteratursökningarnämndafrån samterhållitsharmedelkörsträckor ovan

fördelningfordonensUppgifterlastbilsnäringen.inomföreträdare om
kommunjäntförel-Vissaförsäkringsbolagen.erhållitsharkörsträckeklasser av

skett.harser

letmn t

vårtsannolikhetmedpåverkardrivmedelsbeskattning storlokalregionalEn
befinnerdetankapå närsannolikt attkommerBilistema attköpbeteende. passa

prisdifferensen.medtaktökar iför dettaBenägenhetenlänsgränsen.utanförsig

från Folk-pendlingsuppgiñermedhjälpkartlagtshariDagensresmönster av
arbetspendlingenantagandemedoch-90,FoB attBostadsräkning,och

ochArbetspendlingens startärendekategorier.andraförresandetavspeglar
tankamöjlighetochbenägenhet attdärmed bilistemasavspeglarmålpunkter

ioch arbetarUpplands-VäsbyiborExempelvisutanför länet. sompersonen
drivmedelsbeskatt-regionaleftersannolikhetmedkommerUppsala stor en- någradärmed intekommeroch attutanför länet genereratankaning att- skatteintäkter.regionala

lokaladenavstämning gjortshar mot resva-bedömning resmönstretFör av
-8687.RVUStockholm,ineundersökningen

Omfattningeni länet.fordonibland sinatankarbesökare avandraochTurister
gäller bedöm-vadsärbehandlatsochberäknatsbensininköpharbesökamas

drivmedelsbeskattning.anledningmedköpbeteendeförändratningen av enav
följande:varitharlnformationskällorna
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Utdrag Turist- och Resedatabasengällande till Stockholms länur resor-
millängre 10 och övemattningsresor där Stockholm detär än ärsom

huvudsakligasteresmålet för resan.

Erfarenhetsvärdenfrån Oslos bomring, sällanbesökama 7 %.utgör ca-

Avstämning oljebglagensförsäljningmot

Samlade uppgifter oljebolagens drivmedelsforsäljning till respektiveom
kommunhar erhållits från Svenskapetroliuminstitutet, TillförlitlighetenSPI.
på dessauppgifter högst för bensin och lägre för dieselforsäljningen.är

åe a n

En regionalfordonsbeskattningkan resultera i fordonsägarevissa kommeratt
registrerasina fordon på utanför länet. Vi har här antagit deatt ort attannan

företagenkommer registrera sina fordon på dotterbolag,ñlialkontorstörre att
lokaliseradeutanför länet.äretc som

BILBESTÅND, KÖRSTRÄCKOR RESMÖNSTER6. OCH

6.1 Bensindrivna fordon

Inom finnsStockholms län 578 000 personbilar, bensindrivna40 000ca
lastbilaroch bensindrivnabussar trafik.230 registreradei personbilarnaAv är
123 000 eller 21% ägda juridiska Sannolikt dennaärav personer. grupp
överrepresenteradi Stockholmsstadmed omnejd. Flera svenskaföretagstörre
har sitt i Stockholm och mycket for fleratalar företag har registreratsäte att
sinabilar huvudkontoret dessaanvänds i landet.Vi har gjorttrots att ute en
korrigering för dennaöverrepresentation.

företagsägdaDe bilarna dels tjänstebilar dels bilar användsutgörs av av som
företagensenbart i verksamhet. För huvuddelen tjänstebilama stårav

arbetsgivarenför bensinen,dvs den kör upplever bensinen fri ochär ärattsom
därmed sannolikt mindre känslig for prishöjning. Ungefär l0%-12%en av
länets bilpark bedöms tjänstebilar eller k törmånsbilar för riket gällervara s
5% enligt bilindustriforeningen.

Personbilamasmedelkörsträcka tilluppgår 1500milår, dock något lägre i de
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underSverigeivarit konstantharMedelkörsträckanlänet.delarnacentrala av
hardärmedochökatbiltäthetenharDäremotdecennierna.de senaste
två-bilinnehav,ökat sitthushållenBl hartrafikarbete ökat.hushållens a
tilltillgångpensionärerflerblharDessutomhar ökat.bilshushâllen a

personbil.

2000bilarnaföretagsägdademil och1400rullar cabilarnaprivataDe ca
trafikarbetet25%företagsägdabilarnautför depersonbilar-na avmilår. caAv

fördelningtrafikarbetetsskattningframgårnedantabell 6.1Sverige. Ii aven
olikafördelning påföretagsägdabilar typer resor.avochprivatbilar samt

bilarföretagsägdaochprivatbilarpåfördelningTrafikarbetetsTabell 6.1
Sverigehelaförolikapå typer resorsam av

före-medmed privat summa
tagsägdbiltyp resaav bil

53%53%bekostnadpåprivat egenresa
15%15%arbetettillfrânavdragsgilla resor
7%7%bekostnadarbetsgivarenspåprivat resa

25%15%10%tjänsteniresa
100%22%78%summa

effekter,Bensinskatteförändringars1994:55,DsFinansdepartementetKälla:
WallJanssonRickardOwenJan

bekostastrañkarbetettotaladet53%utläsastabell kanovanstående att avAv
delfmansierastrañkarbetet47%Ungefär avprivatpersoner.helheti sin avav

arbetsgivamasföranleds25 %Casamhället.ochföretag avprivatpersoner,
elasticitetenvarförtillförklaringDetta ärdvs tjänsteresor.transportbehov, en

bensinprisetäravseendemedtraftkarbeteochkörsträckabilinnehav,för
Sverige.irelativt lågt

totaladensåslagit igenomfordon attenergisnåla1980-talet harUnder
för helaminskabörjatharbränsleförbrukningenspecifikagenomsnittliga

andelmindrealltdrivmedlenmedfört avhar tarDettabilparken. att en
tenderarutvecklinganspråk.Dennaikonsumtionsutgiftertotalabilanvändarens

bensinpriskänsliga.mindrebilanvändaretillockså göraatt
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på6.2 Priselasticitet bensin

höjning bensinprisetEn påverkar efterfrågan på bensin följandeattav genom
faktorer förändras:tre

bilinnehavet minskar-
genomsnittlig körsträckaminskar-
bensinforbrukning km minskarper-

Priselasticiteten lägrepå kort sikt år och högreca l lång sikt 5-lOår.är
lång sikt bilinnehavamaPå sitt beteendekraftfullare. Man kör kortareanpassar

sträckor, avstår från onödiga anskaffar till storleken mindre ochresor,
Ävenbensinsnålarebilar. planerarMan sitt resandebättre. biltillverkama

uppleverpå lång sikt efterfrågan på bensinsnålabilar ökar.att

tabell 6.2 framgår konsekvenserI bensinprishöjning på krona1av en
respektive50 räkneexempelpå kort sikt. redovisasHär konsekven-öre, ettsom

på siktkort med anledning den regionala beskattningenatt attser av avser
stärkafinansieringen Dennispaketet,endasttill dess vägtullarna kanatt tasav
i bruk.

Tabell Ejjêkrer6.2 bensinprishájning på krona respektive1 50 öre.av en
Effekterna kor sikt år, räkneexempel.1-2avser

priselasticitet höjning 1 krona höjning 50 öre

Bilinnehav -0,65%-0,05 -0,35%

Medelkörsträcka -0,15 -1,95% l ,00%-
Trañkarbete -0,20 -2,6% 5%

Bensinförbrukning
km -O,1l -1,40% 4,65%per

Bensinefterfrågan -0,3 4,00%1 -2,00%

höjning bensinpriset innebär bensineñerfrå-En med exempelvis 50 öre attav
skulle minska med förutsatt omgivande2% på års sikt, samtligal attgan ca

oförändrade.faktorer styrmedel förBensinskatten minskaär attsom
relativt begränsad. skälOm det miljöpolitiska önskvärtär är över;gt styraattav

del resande bensinskatten fögatill kollektivt är ettav personresomaen
verksamtstyrmedeli det reduceringavseendet. miljöhänsyn dockAv är en av

bensinförbrukningen effektden totala bensinprishöjningviktig. En har större
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6.2.tabellkan utläsasocksåvilkettrafikarbetetpåbensinefterfråganän av
forsäljningsvo-framtidaStockholmsavseende hurmedintressantDettaär

bestått-egentligenellerprishöjningdrivmedel påverkaslym av enav enav
drivmedlet.ning

enskildapåverkanriket har störrehelabeskattninggenerell överEn en
visarTabell 6.2beskattning.regionalbensinefterfrågan änbilisters en

Stockkolmbeskattning iregionalEnbeskattning.generelleffekterna enav
-,31Priselasticitetenlänet.utanförtankakommerbilisterflerinnebär attatt

helaförmedelvärdefor hög,någotsåledesbensinefterfrågan ettsettär som
åtkomlighe-forkorrigeratochbas-0,3lVi harpersonbilsparken. använt som

utanför länet.bensinbilligareten av

resmönsterPersonbilisternas6.3

maltutförBefolkningeninvånare.686 000till luppgårbefolkningLänets ca
nilj.med 1,75skerFörflyttningamavardag.bilresormiljoner2,3 caperca

uppgiftersombil. Detta1,3 ärmedelbeläggningdvsbilturer, perpersoneren
RVU-Stockholmiresvaneundersökningenlokalautifrån denuppräknadeär

och1,36bilresorsåledesbefolkningenutförgenomsnittI persor8687. per
mångaundernågotnivå liggerbefolkningen. Dennahelavardag översett- reativtStockholm harbl berorvilket ettstäder,nordiska attsvenskaoch a
vardagunderbilresomaUngefär 3 %kollektivtrafiksysytem.effektivt enav

skerarbetspendlingtotalalänsbefolkningenslänet.ske Avuppskattas ut ur
närområde.till länetsungefär 1%

arbetet.tillfrånbilresor utgörstredjedel länetsUngefär av resoraven
arbetspend-föromfattandeochresrelationer ärvisarErfarenheter tungaatt som

arbetspendlngenhar låtitViärendegrupper.andraforomfattandeling ocksåär
bil.mejallmännaavspegladet resmönstretnärområdedesstillfråni länetsamt

beskrivningför vårtill grundliggerFoB -90enligt avArbetspendlingen
med bil.resmönstret
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l utredningsarbetetanvänds områdesnivåer enligttre avsnitt 4.1. För att
beskrivaarbetspendlingenhar dockdelat Stockholmslän i ytterligare fyra
delområden. bilagal 5.] redovisas arbetspendlingsmatris.en

Tabell 6.3Arbetspendling medbil berör Stockholmslänsom
antal arb.pendlare %

inom länet 310 000 94%
.

utpendling till närområdet 17 000 5%
inpendling från närområdet 3 000 1%

summa 330 000 100%

Bilaga §2 visar intempendlingen inom de fyra delområdenaoch bilaga §3
arbetspendlingenmellan Stockholmoch närområdet. länetsAv arbetspendling
medbil skerhela68 inom% område dvs inom centralaStockholm. Resandet
mellan område3 och4 begränsatvilketär framgår bilaga 6.2. Mälarenutgörav

barriär i landskapet, vilket innebär vägtrafikantemaen i nordsydligaatt
resrelationertvingas till via E4zanomväg i Stockholms stad.en

Resmönstretinom länetpekarpå omfattanderörlighet. Det dagliga resandeten
länsgränsenöver dock begränsat.är Utöver möjlighet tanka i sambandmedatt

arbetspendling,kantankningskevid inköpsresor,besöksresor En regionalmm.
beskattning skulle sannolikt resultera i vissa kommer väljaatt att nyainköpsställenoch samtidigt tankaunder inköpsresan.Vissa tvåbilshushåll har
särskilthög flexibilitet möjligheten tillfälligt byta bil inom hushållet,genom att
ochdärmed,i utsträckningstörre enbilshushållen,kunnaän tankautanför länet.

ÖsthammarsLänets resutbytemed kommun relativt begränsat.är Viss trañk
Östhammarsförekommer mellan ochNorrtälje kommun. Det finns relativten

omfattande trafik mellan Uppsalakommun och Stockholms område 1 och
Även Enköping och Håbokommunerhar relativt omfattandetrafik tillfrånen
Stockholmsområdenal och Västeråskommun har både befolkningstoren
och omfattande arbetsmarknad avståndet för långt foren arbet-ärmen att
spendlingenmedbil skall bli tillräckligt intressant.Ungefär 700 arbetspendlare

dagligeni dennaresrelation.Resutbytetmed kommunemareser Strängnäsoch
Eskilstuna tillfrånär Stockholmsområdenastörst ochl 4. l allanästan
jämförelser Stockholmsstadär med omgivningnärmaste område domine-l
rande.Dock för kommunernaGnesta,Trosa,Nyköping och Oxelesundsom
har något dragning tillstörre Stockholms område dvs Nynäshamnen och
Södertäljekommuner.
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Lastbilar6.4

lättaungefär44 000dessatrafik.i Av är000 lastbilarfinns 56StockholmslänI
Vi har3,5totalviktvidgårGränsen ton.lastbilar.och 12 000 entunga

Årsmedeltalet3112 1994.för dengällerfordonsstatistikSCBsjusterat som
decemberänavställdaden31lastbilarflernågothögre,nämligenligger attpga

övriga året.under

intervjuerharStockholms länilastbilsnäringengod bildskapaFör att aven
artalochåkeriforeningenlänsStockholms ettförföreträdaregenomförtsmed
givitintervjuer harlastbilar. Dessamedföretagtransportintensivastörre egna

register.offentligaiåterfinnaskaninteinfonnationochupplysningar somoss
fordorenmångauppskattningar hurinformationsådanExempel är avav

till länsgränsen,anslutningköruppdrag ihar Iraneller nära varsom passerar
marknadensvilkaochanvändsfordonvilkentankar.normalt typ sannav

ledandeaktörer

lastbilanadrivmedel harförsäljningenden totalauppskattakunnaFör avatt
kirslastbilarnade lättaUngefär90 °ototalvikt.efteri tvâdelatsin avgrupper

liknartankningsmönsterochfordon har sombensin. Dessa transport-ett
Deår.medelkörsträcka tungalängremed någotdockpersonbilamas, per

annorlundahar transport-ochdieseluteslutandepå ettlastbilarnakörs nästan
oftareochsträckorlängreoftarekör uturDelastbilarna.de lättaänmönster

utanför länet.dieselåtkomlighetdärmedoch har störrelänet aven

ochföretagtransportsäljandeåkeribilarindelats iharLastbilarna även
Ioch Pnpps.KFDagab.exempelvis ICA,företagfirmabilar ägs somavsom

ñrmabilar. Föroch 49 000 attåkeribilar0007län finnsStockholms ca
bensindrivnaallaharkategorierfor olikadrivmedelsförbrukningcnberäkna

beräkningarnaochpersonbilarbensindrivnabahandlatslastbilar som
lastbilar.dieseldrivnaenbartlastbilssidanavser

ochlättafördelade pålastbilardieseldrivna tungaAntalTabell 6:4
Iotavik 3.5går vidochjirmabilar. Gränsen ton.åkeribilarsam

Summalastbilarlastbilarlätta tunga
8804Åkeribilar 8804187

73496 185549Firmabilar 3

80114065ll7363Summa

19954107TrufilcplaneringVBB30042Skurupror
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Åkerjägda bilar

Åkerinäringen småföretagarbranschär och För yrkesmässigtrafikutövaen att
Åkeriemafodras regeltrafiktillstând. utför alla ochsom typer transponerav en

andel lastbilarna användsinom bygg-stor och anläggningssektomvilkenav
dock har minskat kraftigt under de årens lågkonjunktur. Mångasenaste av
åkarna anslutnatillär någon lastbilscentral.Dessutomfinns transportförmed-
lande företag exempelvis Bilspedition, ASG, Fraktama och BFGsom
Bilgodsformedling.

Åkeribilamas körsträckorvarierarmellan4 000-5 000 förmil lätta lastbilaroch
mellan 4 000-12 000 mil förår lastbilar. Försäljning diesel tilltungaper av

lastbilar sker till 85 tilltunga s.k. farmanankar och 15 tillprocent procent
stationerför allmän försäljning. Hälsovårdsmyndighetenhar inte lika stränga
krav på dieselhantering bensinhanteringoch det finns inget registersom

farmartankar.över Enomfattandedel åkerinäringenhar uppdragi bygg- ochav
anläggningssektom.En del åkeriföretag har dessutom arbetsmaskineroch
mobila tankar användsbådeför lastbilar och arbetsmaskiner.För dessasom
tankar det sannoliktär svårt få offentlig insyn och kontroll.att en

Åkeriemasföreträdarehar uppskattat ungefär 25 lastbilarnaharatt procent av
köruppdragi anslutningtill, ellernära länsgränsenochskulleöversompasserar
därmed ha möjlighet tanka andra sidan. dagslägetI skeratt allnästan
tankning innanför länsgränsen.

Fimgabilar

De dieseldrivnañnnabilama företag finnsägs det fördelarattav attsomanser
lastbilarna iställetäga för beställa transportsäljandeatt transporterna ettav

företag. Fördelarnakan bättre kontroll, kvalitet, färre mellanled, kanskevara
kortare leveranstideroch bättre ekonomi. Exempel på företag ägeren som

lastbilar inom Stockholmsområdet Arla, Dagab, ICA,är KF, Prippsegna m.m.
Dessaföretag ungefär30-50 lastbilaräger företag direkt indirektsamt ettper
10-tal via s.k. menyforetag.

dieseldrivnaDe ñrmabilama tankasi utsträckningvid bränsledepåer.stor egna
Företagenhar relativt fasta och fastkönnönster inte lämmnarplatsrutter som
för improviserdetankningar, istället starkt reglerade.är Somexempelkanutan

Årstai harShellnämnas anläggningvid vilkenatt de många lirmabilarstoren
tankar har ärendedär. Uppskattningsvis finns det mellan 50 till l00som
tankningsdepåerför diesel i Stockholm län.

Företrädare För ñnnabilama bedömer 15% lastbilarnaatt ca av passerar
länsgränsenundersina köruppdrag och resterande85% trafikerar i sin helhet
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såstriktVerkligheten integeneralisering.naturligtvis ärDettainom länet. är en
transportverksamhetsinharbilarmedföretagenindelad. De stora egna

såsomAdministrativamarknadsförutsättningar. gränserefterorganiserad
distribuerasVarornanågot transportmönstret.påpåverkarinte sättlänsgränser,

andra län. Deeller flera störretilliblandochlänetdel inomtill etten
blidärförlänetoch kommerinomidag alla attliggerlivsmedelsdistributörema

beskattning.regionaldrabbadelikvärdigt av en

mindrehardevilket betyderåkeribilamarörligamindre attänFirrnabilarnaär
företrädareBranschensregionaldieselskatt.eventuellundvikamöjlighet att en

skullekonkurrensvillkorenförslag därnegativatillskälmycketnaturligaär av
:öruppñnningsrikedomnegativföder attbeskattningregionalspel.Ensättasur

undvika skatt.

viafrämstöfarten,transportutbyterelativtharStockholmslän stortett genom
800vardag ankommerFinland. UnderochStockholmmellan cafärjorna en

30%tillmed ärlastbilartreaxladelångtradareellerfullastade varor som
länet, ankommerHargshamn,Stockholmslän. Itilldestinerade strax norr om

dirmedharlänetochsannoliktvardaglastbilar200 genompasserarsomperca
tanka i länet.möjlighet att

6.5 Bussar

Med busstrafik.yrkesmässigi2200 bussarfinnslänStockholms avsesI ca
fler 8 utöverpersonbefordranför änfordon passagerareär utrustat avsom

föraren.

trafikformer.följandeindelasikanBussarna

länStockholmsTabell 6.5Bussari
Antal bussar

750lSL-trañk

170mindre bussarFärdtjänst,

60Flygbusstrañken

l 50Turistbusstrafik

Övrigt 70

2200Summa
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Bussbolagen SL-buss,utgörs Swebus, Linjebuss antal mindreav samt ett
bussbolag. De bussbolagenstörre har depâer, medan de mindreegna
bussbolagenhar tankningsavtal antingen medett bussbolagellerstörreett-med rafñnaderiofta Shell. Bussarett kommer utifrån tankaroftast i sinsom
hemdepå.

Ett 25-tal depâerfinns spridda i länet. Koncentrationen depåer därär störstav
invånarantalet och därmed trafiken är Förstörst. mycket delstoren av
busstrafikeni Stockholmskulle det olönsamt åka länsgränsenochöverattvara
tanka lägrebeskattaddieselolja.

Trafikarbetetmedbussi Stockholm har uppskattatstill 13miljoner mil är.per

30042Slutrapport VBBTrajikplanering1995-07-07



StockholmBilaga1995:82 5SOU VBB190

FÖRSÄLJNING DRIVMEDELAVDAGENS

Bensin7.1

370ungefartillliter bensinmiljoner865oljebolagenlevererade1993Under ca
kartaredovisaslägenBensinstationemaslän.Stockholmsibensinstationer
medstadStockholmiliggerbensinstationemaFlertaletbilagai av

och fungerarkustbandeti ävenliggerstationerantal somomgivningar. Ett ute
:illbensinförsâüjniugsärskiljasvårighetfinnsbensinstationer.Det attmarina en

lokaliseralebensinstationerfå ärrelativtvägtrañk. Detbåttrafik och är som
Märsta,finns i Sigtuna,liggerDe närmastiÄfQr länsgränsen.alldeles som

km.5alltidlänsgränsen änVägavstândettill ärEdsbro.ochBro mer

ñmsl-lärkartlagts.harÄven ettutanför länsgränsenbensinstationemastrax
Mariefred,Vagnhärad, Gnesta,lokaliseradetill Trosa,bensinstationer20-tal

stationerDessakm.0.5-4till länsgränsenViigavståndct äroch Knivsta.Bålsta
drivmedelsbeskatnirtgregionalförsäljningsinökakommakan att enom

införs.

Dieselbrännolja7.2

sålts1993underhar detSPI,petroleuminstitutet,svenskastatistik frånEnligt
förbrukatssannolikttredjedelharUngefärdieselbrännolja.liter259miljoner en

imebärskogsbruksmaskiner.Detjordbruksmaskiner ellerarbetsmaskiner,av
Stocl-homstillanknytningmedlastbilarforbrukatsliter harmiljoner173 avatt

län.

sinmarkeratintervjuernasambandmedilastbilsnäringenharförFöreträdare
transportmarknadenlar ettdieselskatt.Manregional attöver aanserenoro

kostnadsökringr.förrelativt känsligdärmedochkostnadsläge äransträngt
minskai länetdieselforsäljningeninförs skullebeskattningregionalOm en

forindatliter50regionalbeskattning ettörevidRedandrastiskt. gerperen
sigtillgodogâraföruppoffringentill dettaOrsaken atttankningsmönster. är att
påkonsekvensermindrefår dettaSannoliktliten.relativtskattelättnademaär

1blirdrivmedelsskatten övaregionaladenlänet,inomkörmönstret men om
bättreförändras tillsannolikt körrnönstret attliter kommer ävenkr per

framkomnit viduppgiftertomköming. Dettamindre ärutnyttjande och som
intervjuerna.
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Nedanvisashur dagenstrafik fördelarsig inom och utanför länets Dengränser.
möjliga tankningen utanför länet i tabell 7:1, indikation på lastbilsnä-ger en
ringensmöjligheter komma lägre beskattaddieselatt utanför länetsgränser

regional beskattning införs.om en

Tabell Fördelningav1 dagensköruppdrag,trafikarbeteochtankningsfärhål-
[anden ochinom utanför länet, länets lastbilar.

inom länet utanför länet total
köruppdrag 75% 25% l 00%
trañkarbete 64% 36% 100%
tankning idag 90% 10% l 00%
möjlig tankning 60-90% l0-4O% 100%

7.3 Oljedepåer i Stockholm Län och i dessNärhet

Oljehamnamai Stockholms län lossarårligen 1925 miljoner liter oljepro-ca
dukter, vilket den delensannoliktstörsta konsumerasinom länetav till främst

och uppvärmning.transporter I Stockholms län finns 5 oljedepåer.större
Dessa koncentreradeär till Stockholms centralaredelar, nämligen i Loud-
denVänan, FinnbergetKvamholmen, Nackaoch Södertälje.LouddenVärtan
är störst.

I närheten Stockholmlän finns hamnar i Oxelösund,Norrköping, Västeråsav
och Gävle. Västeråsoch Oxelösund ligger Stockholmnärmast och möjligen
kan förmoda dessahamnar får ökad försäljningattman regionalen om en
drivmedelsskatt införs i Stockholms län.
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FORDONSSKATTDAGENS

SverigeiFordonsskatt8.1

förkronormiljarder4till knapptfordonsskattenuppgårSverigeTotalt i
någonregistreradhosregionaltintefinnsFordonsskatten199495.budgeåret

storlek ifordonsskattensuppskattninggjortDärför harmyndighet. aven
uppskattning.dennaresultatetvisarTabell 8:1län.Stockholms av

för fordonstorlekfordonsskattensUppskattningTabell 8.1 av
9495budgetårMkrlän,iStackholmsregistrerade
ProcentfordonsskattUppskattadfordonTyp av

58%378Personbilar

27%176Lastbilar

9%58Släpfordon

1%8Bussar
5%32Traktorer

0%1Motorcyklar

100%653Totalt

skrivsfordondelmedförasannoliktkommer attfordonsskatt attregional enEn
denundvikaföradressändraspå något atteller sättpå ägareöver annan

privatägdaför demarginelltblirbeteendeDettafordonsskatten.regionala
organisationsformerandrafirma. Förenskildfordonoch ägsfordonen avsom

fordonbliregional skatteffektenkan attaktiebolag,exempelvis enavsom
utanför länet.skrivs över orter
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FÖRSLAG TILL REGIONAL BESKATTNING

9.1 Framtida bensinförsäljning

Den tidigare genomfördalitteratursökningenangåendedrivmedelsbeskattning-
har inte givit någrabesked tröskelnivåeren speciellt känsliga ochärom som

där köpbeteendetförändrasspecielltmycket. De nivåer redovisasi dennasom
skall räkneexempelrapport och inte förslag.Regionaltsessom skatteuttaghar

beräknatsför följande skattenivåer:tre

40 öreliter bensinoch diesel-
70 öre liter bensinoch diesel-
l krliter bensinoch diesel

Tabell 9.1 Beräknadförsäljning bensinmilj literårav
ikategori tankning tankning tankning tankning

idag vid40öre vid70 vidöre l kr
ñTankningutanför länet

länetslångresor,länet:fordon 40 60 60 60
länetsutpendlingtill närområdet,länet:fordon ll 20 20 20

Uäverflyttadrankning, 0utanförIänsgränsen 2 21 44
Tankning i länet

tankningi länet,länetsfordon 760 718 690 660
inpendlamafrånnärområdet 60 10 5 3
sällanbesökamatill länet 30 l2 7 5
genomfansuañkcn 0l 3 2 l
totalt i länet 860 743 704 669

Överflyttadi tankning formär gränshandel kan uppståför boendeen av som
eller andra uppehållersig innanför länsgränsen.straxsom

Tabellen visar beräknadförsäljningsvolym både inom Stockholms län och
utanför länet.Rad i den delen tabellen,övretre överflyttad tankning, visarav
möjlig överflyttning tankning till grannlänen.Benägenhetenav överatt resa

ökar i taktgränsen medprisdifferensen. Vi har här enbart räknatmed bilens
rörliga kostnader.Den tiden medräknad.är lnfluensområdct Fördeegna tre
beskattningsnivåemaredovisas karta i bilaga 9:1. Kartan visar hur långt
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Ytterlighetengrannlänet. ärattitankaändåochbokanifrån länsgränsenman
möjlighetdennautnyttjarinfluensområderespektiveboendeinomsamtliga

dennaDetlänsgränsen. ärsidanandrabensinbilligarehandlafullt dvsattut,
tabell 9 :l.iredovisasytterlighet som

ibensinförsäljningframtidaminskadiresulterarbensinskattregionalEn en
utanförökningmotsvarandemeddock nästankompenserasMinskningenlänet.

fordonensl,5-3,5 %siktkortgenomslaglitetfårPriselasticiteten avlänet.
medminskabedömsfordonför länetsTrafikarbetetbensinförbrukningi länet.

beskattningsnivåemade avses.vilkenberoende soml,2-2,6%, treav

följande:innebärdrivmedelbeskattningregionalEn aav

län.Stockholmsidrivmedelsförsäljningoljebolagensreduceringaven-
minskagenomfattstrañkkommer attoch mersällanbesökurctankning av- fordon.länetstankningenän av

ekonomiskafåkommerbefolkning attdel länetsbegränsadEndast aven- tanka.förochlänsgränst-n attåkaför överincitament att

andraellerexempelvisförlänet semesterresorlämnarbilisterlänetsnär- utanför länetskeomfattningtankning i attstörrekommerlångresor

medminskabedömsi länetförbilartill länetsbensinEfterfrågan resor- Gränshan-beskattningsnivåvilkenberoendepå avses.l,5-3,5°o. som
verksammaellerbor ärmänniskorfådetblir låg, ärdeln somattpga utanförlokaliseradebensinstationer straxär20-talEttlänsgränsen.nära

länsgränsen.

kommertm länetutförñrmabilar transporterochlastbilsâkerier som- länet.tanka iundantagsfalliendast

utanförtankakommerfjärrtransponerutför attlastbilarLänets som- omfattning.relativtiregionen stor

närområdekommerregionenstillutförlastbilar transporterLänets som- regionen.utanförtankadeltill attstor
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9.2 Framtida dieselförsäljning

Lastbilstrafikens visartransportmönster påtaglig rörlighet regionen,dären ut ur
lägre beskattaddiesel blir åtkomlig. De fordon trafikerar länetutsom ur
kännetecknas långa körsträckor och relativt fordonsstorlek.av Dessastor
interregionala står för omfattandetransporter del dieselförbrukningen ien av
länet. Införandet regional dieselskattinnebär sannolikt dessafordonav en att
till del kommer tankautanförstor länet.att

Tabell 9:2 nedan baseradpåär uppskattningaroch kalibrering försäljnings-av
resultat den totala försäljningen också uppskattning.m.a.p. är Dessasom en
resultatfär därför indikation på vad kan förväntas vid införandetsessom som

regional dieselskatt.Vi uppskattar länets försäljningav kommeratt uppgåatt
till ungefär 100miljoner liter år regional skatt införs. Ungefär 40 %per om en

länetsdieselförsäljningbedömsflyttas till försäljav ningsdepåerutanförut länet
regional beskattninginförs.om en

Tabell 9:2 Tankning dieselbrännoüa idag och efter regional dieselbes-av en
kartning, miljoner liter år vid 40 äreliterper

inom länet utanför länet
Idag

köruppdrag inom länet 104 10
köruppdragutanför länet 69 0

173summa 10

Efter regional dieselskatt

köruppdrag inom länet 100 0
köruppdragutanför länet 0 83

100summa 83
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drivmedelsskattregionalSammanfattning9.3 av

Försäljning-framtidabedömdforsäljningsvolym.dagensredovisastabell 9.3l
år.drivmedelsskattregionalberäknadsvolym persamt

Mkrår.skatteintäktregionalårligBeräknadTabell 3
krlitervid lörelitervid 70örelitervid 40

669492297bensin
916840dieselbrännolja

760560337summa

fordonsskattRegional9.4

Personbilar

fordonsskattenårligadenhöjerregional skattföreslåspersonbilar-naFör somen
Sannolikhe-med 50höjning procent.krtill 1200krgenomsnitt800ifrån en- något sättellerägarbyte annatlänet, attfrånbilsinflytta genomutattten

gjortsharJämförelser5%.mindrekanske änlågbedömsskatten,undvika vara
hemvist.fordonetspremier efterolikaharförsäkringsbolagenmed som

Lastbilar

50fordonskattregional procentmedbelastadeblirlastbilarnalättaDe en
praktikeniskulleDetmed 25och bussarna procent.lastbilarnaoch de tunga

fordonsskattår i000 krbetalar20idaglastbil perinnebära större somatt en
kr.5 000ytterligaremedbeskattadbliskulle

firmorochåkeriforetaghur enkunskap reagerarinförskaffaFör omatt båda:leförföreträdaremedgenomförtsintervjuerharfordonsskattregional
ändratillmöjlighetharalla attkommerföreträdarnaEnligt somgrupperna. i allmänhetåkeribranschenEftersomdet.utanför länet görafordonsadress att

uppfmningsri-vissochstarkviljaocksåbedömskostnadsläge atthar pressatett
kommerföretagenDebeskattning. störreundvikaförföreliggerkedom att ny

s.kde.samarbetspartnersderasfordonenförändra adresssannolikt menatt
Till denanågotpålösadetta sätt.säkertproblemskulleföretagen, menmeny ñrmabilamaoch äråkeribranschenbådeförföreträdareocksåkan sägasatt

att detolikaföretagbelastarekonomisktåtgärdertillnegativastarkt som -
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geografiska läget avgörande.är Samhället påverkar därmed företagens
konkurrensvillkor, vilket upplevs orättvist.som

Kalkylforutsättningama för beräkna framtida regionalatt fordonsskatt ien
denna studie de företagenär större med mångafordonatt kommer vidtaatt
åtgärder, dvs byta adress för fordonen. Därmed ingen regionalgenereras
fordonsskatt. Skatteuttagetkommer ske från privatpersoneroch från deatt
mindre företagen.

Tabell 9.4 Bedömning antalet registrerade lastbilar länet före och efteriav
fordonsskattregionalen

lätta lättatunga tunga
idag idag efter beskattn. efter beskattn.

ñrmabilar 42 017 6 763 35 000 3 500
åkeribilar 2 203 5 011 l 000 4 500

44 220 774 36 000summa 8 000

En bedömning ungefär8000är lätta och 4000att lastbilargrov kommertunga
registreraspå utanför Stockholmsatt län, tabellort 9.4. Detta utredarensärse

subjektivabedömning.Det finns idag ingen förmetod beräknaomregistre-att
ringens storlek.

adre d ktt

Totalt skulle intäkterna regional fordonsskattkunnauppgåtill 233 Mkrav en
år den infördes idag. Fordonsskattenskulle öka med iper om genomsnitt 35

for fordon registrerade i Stockholmsprocent är län idag. Det skallsom
framhållas detta uppskattningarochär säkerhetenföratt dessaskattningaratt

högstvad gällerprivatägdaär fordon och lägst för fordon juridiskaägssom av
personer.
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delhur199495förfordonsskan storberäknad samt somredovisastabell 9:51
regionaladressändringlänandra genomtillföras om enbedöms över

fordonss-regionalframtidaberäknadocksåvisarTabelleninförs.fordonsskatt
Mkrâr.totalt 233katt,

MiaåriStockholms län,fordonsskatlregionalUppskattningTabell 9:5 av
uppskattadfor-framtidabedömduppskattadfordontyp av regionalidonsskattframtidafordonsskatt
fordonsskattlänetöverföring199495

andraläntill

17034038378personbilar
2l431457lastbilarlätta
208138119lastbilartunga

9352358släpfordon
l448bussar

1224832traktorer
110lmotorcyklar

233528125653totalt

regionalt skatteuttagSammanfattning9.5 av

skatteuttaget.regionalaberäknadedetsammanfattningredovisasNedan aven

Mkrå:.rkateuttag.regionalBeräknaTabell 9.6
lkrvidvid 70 örevid 40 öre

760560337drivmedelsskatt
233233233fordonsskatt
993793570regional skattsumma

intryckvilketbelopp. attexaktadvs ettprecision. avhögTabellen visar geren
beteende.Förindividersföreställning attexaktutredningsmetoden avger en
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beskriva metodenstillförlitlighet vill resultatet uppfattas såatt detatt
beräknaderegionalaskatteuttagethar felmarginal plusminus från10%en ca
det beräknaderesultatet.Seavsnitt 9,6 nedan.

beräknadeDet skatteuttaget prisnivåer vägtrafikanteroch fordonsä-avser som
får betala.Deregionalaskatteintäktemagallergare exklusiveeventuelltavdrag

för mervärdesskatt,Det återstårsåledes utvärderaoch belysaatt momsens
eventuellapåverkan de regionalaskatteintäktema.

9.6 Utredningsmetodens tillförlitlighet

Beräkningarnai dettautredningsuppdragbaseras någraantaganden.Vi har
förutsattbl arbetsreszmdetmed bilatt avspeglardeta totala resandetmed bil.

Inom detta projekt har vi utvecklat modellramen av med hjälpen som av
resmönstret tillfrán, länetberäknarbensinförbrukningensamt och tankning-

i länet. l utredningsmetodiken förutsättsen vägtrafikantema handlaratt
rationellt. dvs vid regional beskattningatt kommer de köpa drivmedelen att
utanför länet de harom valmöjlighet.

Vidare har vi antagit resutbytet tillfrån länetsatt närområde,exempelvis
arbetspendlingtill Uppsalaeller Uppsalabomasarbetspendlingtill Stockholms
län.endasttill ringadelkommer regionalaskatteintäkteratt på bensin.generera
Bensininköp i sambandmed dessa kommer till del ske utanförresor stor att
länetsgränser.

Vi harocksåutgått ifrån sällanbesökareochgenomfartsresandeatt har kunskap
denregionaladrivmedelsbeskattningenoch endastiom begränsadomfattning

kommer tankainom länet.att

Företagensbenägenhet registrerafordonenatt svårbedömd.Viärortannan
förutsatthar det i första hand fordonatt är avjuridiskaägssom personersomkommer registrerafordonatt utanför länet.Grundprincipen haronannan

varit det de företagen,äratt större dvs de harmångafordon, kommersom som
utnyttja dennamöjlighet.att

För bedömning minskattrafikarbetehar utnyttjatdepriselasticitetstalav somframkommit vid dentidigaregenomfördalitteratursökningen.För beskrivaatt
tillförlitligheten i utredningsresultatetskall dettatolkas intervall medettsom

felmarginal plusminus 10%.en

Vi hoppas utredningen,och resultatetatt denna.kan underlag forav attge
bedöma regionalbeskattning bra form forärom stärkafinansieringenen atten

Dennispaketet.av

30043SIurziI/mr/ VBBTnijiApunznryI995-7-r7



StockholmBilaga1995:82 5 VBBSOU200

Dçinniisñnz-ings33030042alt
1995-OeQ15JE Jiiiüiláääilfçf if3irf 3SÅÅ$EE°JEEY Ti 1 ågttbefolkning1990.regionenármedgostadibefolkning16-Förvärvsarbetande i i ibelägenhetarbetsplatâtüsochigår efterbostadensbelägenhetfärdsättBil,

iÃliáäáñâiâêhäâgéññim iBöstadensi iiiiiWi qi ii iii7V 777 W.777belägenhet . 10 2987 summa5 6 summa13 421x summa 23e.151 1517291 135235723.270gi2ii2i5g32;325 6481i1iii§1g|1ir1i 13ii2i3i1Å 1242á;ñ i 34111i i1i5ziiisitpilirirx 199 21503: 771 351Wngâii 72 2a12gl3 101&#39;f5&#39;72W219 25124581718332 18Siii iiSthlm 274|431[ 309:1491] 457] 29741131 20a21127 305934953023517z52s10summa1
349,55 ,2iêo. 102,Åüâthâmmat ,__,,, V,,,51170 i iiH30 24955, ,zaioäi i31s Lilpp§aliai i23703i 4700i2§§15 107iEnköpujig, çii i ii23i901330 iisj 32631493i i2 51i ii9iGiinei,T___i,iii :§68 ii i579. 9 §9 21Västerås10

169003743 2797100911 259summa2
23924 32383427260252701 9949summa3 i i iii1r

6:1Bilaga
Arbetspendlingsmatris



SOU 1995:82Bilaga 5 VBB Stockholm 201

Oslhu u

Heby

vxynáshamHÃn.
a 1W i -

Ä L;
BILAGA 6:2

BILARBETSPENDLARE MED
Antal arbetspendlare inom
respektive delområde.



StockholmBilaga1995:82 5 VBBSOU202

f

vL% 15
-,

6

.opsala

u BILAGA 6:3

MEDARBETSPENDLARE
mellanarbctspendlareAntal

frånochtilldelområden samt
närområden.länets



Stockholm 203SOU 1995:82Bilaga5 VBB

Bilaga 7:1
StockholmsregionenBensinstationer i



StockholmBilaga 5 VBB1995:82SOU204

G07Ä
,,l

v Uppsala.
2 e

f l-e
,,

xx g, rx V,,I.
4 a-, kAVVallentuna i,

vinning 9:1BILAGA4V
Regional drivmedelsbeskatming INFLUENSOMRÃDEN

40° ° ° ° drivmedels-regionalVid en70053 70--n-u 40 ..beskattning .. oreore,krona1 kronamumlumuuu . lrespektive



SOU 1995:82Bilaga6 Protokollsutdrag 205

0KOMMUNALFÖRBUNDET GR

Protokollsutdrag

Protokoll fört vid sammanträde i ledningsgruppen

för trañk i GöteborgsRegionen fredagen den

30 juni 1995

Bakgrund:

Den särskilda utredaren Ingemar Skogö har
uppdrag regeringen dir. 1995:17 övervägtav
andra finansieringsformer vägtullar förän
vägobjekten i Göteborgsöverenskommelsen. Denna
utredning har initierats GöteborgsRegionen.av

Under utredningsarbetet har för ledningsgruppen
bl.a. redovisats finansieringslösning varigenomen

vägtullsalternativett kompletteras med regionalen
fordonsskatt. Enligt förslaget skall den regionala
fordonsskatten sådanläggas nivå denatten
tillsammans med nettointäkterna från vägtulls-

årligsystemet intäkt i den storleks-genererar en
ordningen intentionerna i överenskommelsenatt
kan uppnås.

75-5-56 -JO vbsbøKDC, VÅ-Jyrmx
LaLl
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GRKOMMUNALFÖRBUNDET

Beslut:

delförLedningsgruppen egenbeslötsDet att
övervägdaVägtullsutredningendenaccepterar av

regionalformifinansieringen enkompletterande av
fordonsskatt.

justerat.omedelbartförklaradesProtokollet

11ä

LM
GustafssonJan

79 r-ag- 3. MelDumma-a
rv
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Förslag till lag vissa vägtullarom

Härigenom föreskrivs följande.

Vägtull skall betalas till för med bil tillstaten gränsenatt passera
tullbelagt område betalgräns.ett Vägtull endast vid färd in itas ut
tullbelagt område. Vad tullbelagtett utgör område framgårsom av

bilaga till1 denna lag.

2§ Intäkterna från vägtullama får endast användas till sådana ändamål
framgår bilaga 2 till denna lag.som av

3§ Med bil i denna lag detsamma i 3 § fordonskungörelsenavses som
1972:595.

4§ Bilens ägare för vägtullen betalas.attsvarar
Som bilens ägare anses

den vid tidpunkten för betalgränssom passagen av en var
antecknad i bilregistretägare eller motsvarande utländska registersom
eller i det militära fordonsregistret eller den har antecknatssom senare
i registren vid tidpunktenägare försom passagen

i fråga bilar brukas med stöd saluvagns-, turistvagns-,om som av
eller interimslicens, denexportvagns- vid angiven tidpunktsom ovan

innehade licensen.

5§ Vägverket uppbördsmyndighetär för vägtullen.

6§ Vägtull skall med belopp framgår bilaga 3 tilltas dennaut som av
lag. Tullbeloppen till det allmänna prisläget vid denna lagsanpassas
ikraftträdande och skall därefter årligen från den januari1 till
kalenderårets utgång med belopp efter årlig omräkningtas ut som

ide bilagan angivna tullbeloppen multiplicerademotsvarar med det
jämförelsetal förhållandet mellan det allmänna prisläget isom anger
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1995.januari1ochberäkningenårdetföremånad året avseroktober
deutgångmånadsnovemberförefastställerRegeringen

underskalllag utenligt denna tastullbeloppomräknade som
kalenderår.påföljande

kronor.till helaavrundasBeloppen

enligt lagenbilarmedundantasvägtull som7§ Från passage
undantagnafallvissai ärpriviligierochimmunitet1976:661 om

utryckningsfordon.skattepliktfrån samt

i utsändtidinombetaltsintevägtull angesföreskriven som8§ Har
500 kr.medvägtullförhöjdställetipåförsbetalningsanmaning

dagenfrånmånadinombetalasskallvägtull senastFörhöjd en
vägtull.förhöjdbeslutetför om

vägtullenförhöjdadeninnanförbetaltsvägtull sentOm men
belopp.inbetaltmedjämkasvägtullenförhöjdadenskallpåförts

vägtullförhöjdochvägtullfrånbefrielse ommedgefårVägverket9§
oskäligtuppenbartframståromständigheternatill sommed hänsyndet

tull.sådanutatt ta

allmäntillöverklagasfårlagdennaenligtbeslutVägverkets10§
inom tvåinÖverklagandet kommitskall haförvalmingsdomstol.

beslutet.fördagenfrånmånader
kännedomfåttintehansannolikt omklagande gör attOm den

skall hansstycketförstaitiddeninombeslutet angessom
skall haöverklagandeSådantprövning.tilländåöverklagande tas upp

kännedomfickklagandendagfrån denmånadertvåkommit in inom
beslutet.om

kammarrätten.tillöverklagandeförkrävsPrövningstillstånd

skallförhöjda tidföreskriveninombetalasintevägtullenden11§ Om
indrivning1993:891enligt lagen avindrivning omförlämnasden

enligtskeverkställighetfårindrivningVidfordringarstatliga m.m.
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utsökningsbalken.
Overklagande inverkar inte skydlighet betala föreskrivenatt

vägtull.

Denna lag iträder kraft den
........ ..

Bilaga l

En bilaga utmärker det tullbelagda området för Stockholm kansom
upprättas förnär gränsen området med säkerhet kan fastställas.

Bilaga

Vägtullsintäktema från Stockholmsområdet skall, sedan avdrag gjorts
för kostnaderna för tullsystemet, i sin helhet användas till
investeringar i Ringleden Stockholms innerstad ioch Yttrerunt
tvärledenjnom, söder, ochväster Stockholms kommun, driftnorr om
och underhåll dessa trañkleder, miljöförbättrande åtgärder iav
trañksystemet i Stockholmsregionen, framkomlighetsförbättrande
åtgärder i Stockholms kommun för infartsparkeringar.samt
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StockholmsområdetförVägtullstaxa

totalviktBil medtotalviktBil medBetalsätt
3,5över3,5 tonhögst tonav

debit-Automatisk
videring passage

betalgränsav

60kr20krpassageper

1800 kr600krmånadskort

2l000kr7000krârskort

fakturering,
65 kr25 krpassageper

betalningKontant
vid avpassage
betalgräns

65kr25 krpassageper

för-Betalning i
efterellerskott
betal-passageav

gräns

fyra dygnsenast
efter passagen, 65kr25 krpassageper

fyra dygnEfter
efter passagen, 75kr35krpassageper

medför3,5högsttotalvikt tonbil harmed avbetalgränsOm ensomenpassageav andraför denvägtull av enpassageninteautomatiskt utdebiteras tasvägtull kanatt vägtullmedförde attförstadendygn passagenochunderbetalgräns omett samma
automatiskt.debiterades
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