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Förord
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Utredningen kan beståsägas två detI förstasteg. ärstegetav
huvuduppgiften låta belysa olika frågeställningaratt experter ärsom
relevanta för utredningsuppdraget. detI andra huvud-ärsteget
uppgiften grundval dessaatt expertutlåtanden, ochav annat
utredningsmaterial, förutsättningarna för ökad miljö-presentera en
relatering skattesystemet.av

Föreliggande skrift innehåller och kan därmedexpertrapportersex
redovisningdelvis den första huvuduppgiften. Denses som en av

första har skrivits ekonomie doktorrapporten Tore Söderqvist,av
verksam vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl.
Vetenskapsakademien i Stockholm. Rapporten behandlar frågan om
miljön kan värderas i Dessutom och analyseraspresenteraspengar. ett

antal svenska värderingsstudier.stort Den andra skrivenrapporten, av
doktorand Charlotta Groth vid Centrum för och samhälls-transport-
forskning CTS, Högskolan Falun Borlänge, behandlar frågan om
trafiken bär de kostnader den åsamkar samhället i form miljö-av
förstöring. Den tredje skriven filosofie doktorär av Ing-rapporten
Marie Gren, IMA Miljöekonomi i Märsta. Den analyserar effekterna

miljöskatter handelsgödsel och bekämpningsmedelav som
används i jordbruket. denl fjärde författad filosofierapporten, av
doktor Magnus Wikström vid nationalekonomiska institutionen i
Umeå, behandlas skatternas effekter arbetsutbud, lönebildning och
sysselsättning. denI femte docent Lars Lundberg ochrapporten ger
filosofie doktor Johan Torstensson, Fackföreningsrörelsens Institut
för Ekonomisk Forskning FIEF respektive nationalekonomiska
institutionen i Lund, redogörelse för effekterna skatteväxling påen av
det svenska näringslivets konkurrenskraft. Den sista rapporten,
skriven professor Glenn W. Harrison, University of Southav
Carolina, och professor Bengt Kriström, skogsekonomiska
institutionen vid SLU i Umeå, redogör för effekterna hela den
svenska ekonomin olika skatteväxlingsscenarier. verktygDetav man
använder så kallad numerisk allmänär jämviktsmodell.en

Avslutningsvis vill framhålla författarna själva föratt svarar
innehållet i rapporterna.

Stockholm ijuli 1996

Jan Bergqvist Runar Brännlund
Ordförande Huvudsekreterare
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Inledning

miljön Ettprisi grundenmiljöskatter sättainföra ettAtt är att
indirektdirekt eller rörbeslutekonomiskapåverkarprissådant som
hushållninggodtillmöjligheternakan ökasinmiljön, vilket i tur en

utgångspunktvanligpris vara Endettabörhur högtmiljön. Menav
meddåvärde. Vad kanmiljönsavspeglabörprisetär menasatt

idag ifinnserfarenheterVilkaskattasvärdekan detta"värde" Hur
påmed dennaSyftet ärmiljövärdering attuppsatsSverige ge svar‘ av

dessa slag.frågor av
och diskute-förstaavsnitt. detlbestår två presenterasUppsatsen av

avsnittetandravärdering. Detekonomiskförutgångspunkternaras
imiljövarorvärderatstudier harempiriskaöversikt över somger en

Översikten interesultat. görstudiernassammanfattarochSverige
smörgås-fungeraden kankomplett, ettanspråk att sommenvara

såväl olikaurval Dessa ärrepresentativt rätterrätter.bord med ett av
varitharmiljövarorslagsolikavärderingsmetoderslags somsom

principiellaavsnittetsförstavärdering.empirisk Detföremål för reso-
ikanstudiernaempiriskade sättasförhoppningsvis attgörnemang

skönjas,kansmörgåsbordethelahelhetensåsammanhang, attett
rätterna.delarnaenbartinte

1 på Dahménmiljönförespråkare prissättaatttidig svenskEn varav
1968.
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2 Värdering milj övarorav

Naturkapital2.1. och milj

beskrivningEn vad med "miljövaror" kan sintaav som menas
utgångspunkt i människans förvaltning och nyttjande olika slagsav
kapital. "Kapital" notoriskt mångtydigt begrepp, syftar iär ett men
modern tolkning allt har egenskapen kunna avkastningattsom ge
jfr Nationalencyklopedin, smula1993. En precist kan kapitalmer
definieras förrådet stocken varaktig finnssom av en resurs som
tillgänglig för produktion flöde och tjänster idag och iettav av varor
framtiden. ochVarorna tjänsterna blir till för människornytta genom
deras konsumtion, antingen direkt konsumtion dem eller attav genom
varorna/tjänsterna används i produktionen någon ellerav varaannan
tjänst. investeringEn åtgärd ökar förrådetär en som av resursen.

skerDetta på bekostnad konsumtion idag, möjligheter tillav men ger
konsumtion i framtiden.

indelning kapitalEn i olika kapitalslag kan flera olikagörasav
Ett intresse för denna framställning användssätt. sätt ärsom av av

Folke 1994. De väljer skilja mellan naturkapital, human-attm
kapital och tillverkat kapital. Tillverkat kapital kallas ofta realkapital
och förrådet maskiner, byggnader, transportmedel ochär annatav

tjänstermänniskor har tillverkat för produktion ochsom av varor
Humankapital definieras vanligen förrådet kunskap ochsom av
erfarenhet människor besitter. Till detta skulle kunna läggas desom
beteendemönster, traditioner och institutioner människor harsom

kulturerskapat och kan skilja sig väsentligt olikamellan Ensom
investering i humankapital kan således ske både individuell t ex

ökad utbildning samhällelig införaoch nivå t attgenom genomex

I klassisk kapitalteori "kapital" vanligenär liktydigt med realkapital.
3 Jfr definitionen "kulturkapital" Berkes Folkei och 1994. Berkes ochav

Folkes idé att detta kulturkapital har uppkommitär människansgenom
samspel med och nyttjande naturen.av
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institutioner.4 bemärkelsevidareHumankapital ieller utveckla änen
arbetskraft.människorsskulle kunna inkluderaäven

kololja,förnyelsebaraNaturkapitalet består dels resurser somav
de ekologiskaförnyelsebaramineraler och delsoch resurser somav

avgörande roll förspelarekosystemen. Ekosystemensystemen en
atmosfärensgrundläggande livsbetingelsersådana samman-som

hydrologiska cykeln. Vidareoch densättning, klimatet, jordmånen
nedbrytareföda och tjänarmänniskanekosystemen avsomgerI rekreationsmöjlig-tillhandahålleravfall.föroreningar och De äveng

l nyttigheterallafå exempelnågraheter och skönhet. Detta är som

i ofta tackför människan,tillhandahållerekosystemen ettvare
sådanaBeteckningarmellan olika ekosystem.komplicerat samspel

i eller"miljötjänster""miljövaror",nyttigheter skulle kunna vara
vilkenbeteckning berorValet"ekologiska tjänster".å mannyansav

i etikettenanvänds enbartskullenkelhetsvill uttrycka. För
"miljövaror" i denna uppsats.

det lättaremiljön kandet gällerkapital göraAtt tala även närom
Kanskeförvaltning.hushållning ochtänka i natur-att termer varav

miljövarortider tillgångeni gångnakapitalet; så attstort var
tecken"miljöproblem"mångaobegränsad. ärDagenspraktiskt taget

välståndskapakunnatMänniskan harsituation.Förändraden
förråduppbyggandetochnaturkapitaletnyttjande ett avavgenom av

kapital baksidor,antalframsteg har docktillverkat Dessa ettenorma
finns inteblivit knappa. Deharmiljövarorbland mångaattannat

sjunkit.kvalitet harderasoch/ellerobegränsade mängderlängre i
godproblemekonomiskaminstdärmed inteMiljöproblemen är om
godannorlunda uttryckt,eller,med knappahushållning omresurser

det inteförvaltningförsvåras dennakapitalförvaltning. Tyvärr attav
nyttjandetpåverkardirektknapphetenfinns signalnågon avsom

pris,saknari typfalletmiljövarorsyftarnaturkapitalet. Jag ettatt
till nedan.återkommerjagämneett som

mellansamspeletförspelreglernatolkas"Institutioner" bör här som
ochmänniskor natur.1994 och mellanjfr North, 1990,människor

5 ellerkomplementkapitaloch tillverkat ärnaturkapitall vilken grad
förinomföremål intediskussionför hetsubstitut är ramenrymssomen

denna uppsats.
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2.2 Milj ekonomiska värde ochövarornas andra
värden

härDen handlar svenska mil jövarors ekonomiska värde.uppsatsen om
kunnaFör tolka information detta värde det viktigtatt är attom

åtminstone principellt plan hur det skiljer sig från detett veta
totala värdet. Ett inte ovanligt synsätt är att
miljön/naturen/ekosystemen värdefull olika sesätttreanses vara

Philipson, 1994. det förstaFör miljön hat.ex. instrumentelltettanses
värde. Med detta den värdefull medel för någotärattmenas som

viktigt för människan, föda.är För det andra kanannat texsom
miljön ha egenvärde grund de upplevelser människor kan haett av

den, skönhetsupplevelsen i blomsterskrud. Gränsentex ängav av en
mellan instrumentella värden och egenvärden oskarp,är men gemen-

för dem de värden berorär människan; desamt äratt ärsom
antropocentriska värden.

Förutom de antropocentriska värdena kan miljön för det tredje ha
intrinsikalt värde. värdeDetta miljön har oberoendeärett ett som av

människan inneboende, ontologiskt värde till skillnad från deett-
antropocentriska. Philipson 1994 sådant värde hosatt ettmenar
miljön möjligen kan liknas vid "människovärdet", ofta beskrivssom

objektivt värde går mänskliga värderingar.utöverettsom som
Svenska undersökningar människors livsåskådningar visar detattom

värde.6vanlig åsikt har intrinsikaltär att naturen etten
hängerHur dessa värden ihop med det ekonomiska värdet Tvåtre

grundprinciper för analyser förankrade i ekonomisk teori är en
antropocentrisk etisk grund och principen individens suveränitetom
"consumer sovereignty". första principenDen utgångs-säger att
punkten för ekonomisk analys de värden människor har ellerär som
hyser. Innebörden den andra principen varje enskild individär attav

den ende kan vad bra eller dåligtär för honom.avgöra ärsom som
Principerna individualistiskt perspektiv där den enskildaettger
människans bedömningar och avvägningar hamnar i kanDetcentrum.
givetvis diskuteras huruvida dessa principer bra eller dåliga,är men
de har i alla händelser fördelen de tydlig grund för ekono-att ger en
misk analys och underlättar tolkningen analysresultat.av

6 "Livséskédningar Sverige".i livsåskådnings-Avdelningen för ochtros-
vetenskap vid Uppsala universitet, 1988.
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centralttillbakgrundbildarperspektivetindividualistiska ettDet
betalm‘ngsvilja.7Vadteori, nämligenekonomiskibegrepp menassom

hrexempel. Antagenklastbelysesmed detta begrepp attettgenom
skyd-orörd,hektaråtnjuter 100allemansrättenidagSvensson genom
dennaLåt1000.och har inkomsten sägai attdad skog strövaatt oss

också tänk-andra måttobserverai kronor, ärinkomst attmäts men
ochSkogenvara.det kaneller vadäpplenguld, kgbara gram nu

för Svens-användsinkomstendetellerinkomsten gersnarare som
föreslagitsharvidare detvälbefinnande. Antagnivåviss attavenson

igammal skog Svens-haytterligare 100gårprojekt attutett som
skogsbruk. Dettakonventionelltfrånskyddasskullenärhetsons

värdFörbättringVad dennavälbefinnande.hansskulle öka är
Svenssonbelopp ärdet högstateoriEkonomisk att sommenar

vilketförbeloppgenomfört detprojektetfåbetala för ärvillig attatt
situation. Fördagensjämfört medoförändratvälbefinnande blirhans

krinkomsten 950ha ochgäller 200kanskeSvensson att sammager
lika.alltkr,I000och inkomstenhavälbefinnande l00 annatsom

kr.således 50för projektetbetalningsviljamaximala ärSvenssons
kr.därmed 50för Svenssonekonomiska värdeProjektets är

värdenekonomiskabelysaexempelmed dettaMeningen attattvar
mellan knappaavvägningarochprioriteringaravslöjas resurser.av

miljövarasgrundprincipernatvådeframgick redan attVidare enav
dvs devärdena,antropocentriskabland deåterfinnsvärdeekonomiska

värdetekonomiskaegenvärdena. Detochinstrumentella värdena ger
bety-dettavärden,eventuella intrinsikalainformationingen menom

finns fullständigaingaEkonomisk analysinteinte sådanader att ger
svar.

avslöjatvärdet såsomekonomiskadetheller säkertinteDet är att
totaladetmåttbetalningsvilja kan tolkas antropo-ettsomav

mångaperspektiv sättindividualistiskt ärcentriska värdet. Ett
exemplettillåtergåbrister.sina Fördet har ocksåförsvarbart, attmen

avhängigt hr Svens-uppenbarligenekonomiska värdetså detärovan

7 betalningsvilja, relevantettkompensation, inteaccepteradfallvissa ärI
härleddabegreppkompensation ärmått. och accepteradBetalningsvilja
variationkompenserandemått på konsumentöverskottfrån teoretiska

introduktion tillutmärkt1991variation. Johanssonoch ekvivalent ger en
BruceochBoadwayspörsmål välfärdsteorin.inomoch andradessa

framställningar.avancerade19821984 och Just är merm
på attindikationerkan däremotbetalningsviljaUndersökningar geom
avsnittSeexisterar.värden ävenintrinsikalamänniskorsomliga attanser

2.5.1.
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subjektiva uppfattning den skyddade gammel-nyttansons av av
skogen. Det dock möjligt skyddetär skogen till föratt är nyttaav
Svensson och för andra människor idag och i framtiden även sätt

han inte uppfattar. Att skydda skogen kan till exempel innebärasom
skydd för den hydrologiska balansen i trakten,ett något också ärsom

till för människor. Helheten kan således bestånytta många olikaav
varierande delar betydelse för människa, det inte själv-ärav en men
klart hon uppfattar delmängd.att En iän sammanhangettröstmer en

förändringenär även i delmängd inteatt förändringen imäterom en
helheten, så kan förändringen i delmängden påverka förändringen i

ut.9helheten fullt Viktig information behöver inte alltid vara
komplett.

Ekonomer indelar ibland det ekonomiska värdet i användarvärden
brukarvärden, "use values" och icke-användarvärden. Benämning-

talar till del för sig själva. Anledningen till hrstor Svenssonarna att
beredd betala förär skyddad skog kan hanatt själv villattmer vara

nyttja skogen plocka blåbär och kantareller,attgenom promenera,
detMen kan också finnas andra motiv inte förknippadeärosv. som

med hans användning skogen, andra människorstegen nytt-av ex
jande eller själva existensen skyddad skog hans elleroavsettav
andras nyttjande. indelningDenna det ekonomiska värdet kanav vara
till viss hjälp vid tolkningen resultat från betalningsvilje-av
undersökningar.

2.3 policyperspektivEtt

Gammelskogsexemplet i det föregående avsnittet antyder betydelsen
ha policyperspektiv ekonomiskt värde skallatt ett när ett utrönas.av

Ett sådant perspektiv underlättar för klarlägga vissa funda-även att
mentala spörsmål. Till börja med kan det konstateras detatt äratt
inför val olika handlingsalternativ inklusive quostatusav som
information värderingar behövs. Till varje handlingsalternativ ärom
kopplat antal konsekvenser. För bedöma vilket alternativett att som
bör väljas måste konsekvenserna jämföras något Ettsätt. sätt att
åstadkomma sådan jämförelse ekonomiskär göraatten ut-en
värdering där konsekvenserna uttrycks i kostnadermonetära termer
och intäkter, andra skalor tänkbara.även ärmen

Om återgår till gammelskogsexemplet, tydligenär en

9 Jfr Pigou 1932, 12.s.
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skog""skydda ytterligare 100 hahandlingsalternativetkonsekvens av
skyddad skog i sini åtnjutandehr kommerSvensson när-att merav

ekonomiskt värde föruppenbarligenhar har dettahet. Som ettsett
det-alternativets intäkter. gällervilket kan inräknas i MenSvensson,

turisten Schmidtvärde för den potentielle Herrför skyddetssamma
exempel det ofta långtenkeltfrån Tyskland Detta ärär ett att

skallvärderingar konsekvensanalysenifrån självklart vilkas som
policy-värderingarna skall Urinkludera och hur ettaggregeras.

förstresultat från studier värderingar intressantaperspektiv blir närav
villkor förhandlingsalternativ.för val mellan olika Ettde relevantaär

de fundamentalastudierna något besvararsådan relevans sättär att
vilkafrågorna och hur.om

marknadspriserBristen på2.4

tillgångenförändringekonomiska värdetIbland söks det av en av
marknad;fri handel och prissättningföremål förär enen vara som

princip tämligenisig åtminstonemarknadsvara. Detta rör enomen
tolkningnämligenEkonomisk teori tillåterrättfram uppgift. en av

välbefinnandetill detvärde med anknytningmarknadspriser ettsom
individ. Om kunskap dess-ifrågakonsumtionen varan ger ensom av

det ekonomiskautbudssamband kanefterfråge- ochfinnsutom om
behändigt.ganskavärdet skattas

marknader sällan ellersammanhangetikomplikationEn är att
informationsbrist, förOfta finns regleringar,aldrig perfekt.fungerar

prissättning.fri och lför handeleller andra hinderfå aktörer ett
marknads-informationvilkenblir det tolkasådant fall svårare att som

överseende med dettahar visstvanligt ekonomerpriset Det är attger.
marknads-finnsöverhuvudtagettacksamma för detproblem och är att

tillgängliga.data
förklaringvanligofta marknadsvaror. EnMiljövaror dock inteär

tillmindre kollektivaellermiljövaror vanligentill detta ärär att mer
ekonomer kallardehemma blandsin dvs de hörnatur, varor som

människor intekännetecknaskollektiva kollektivEn attavvaravaror.
utestängningsmöjlighet,ingenkan från konsumtionutestängas

inte minskar denkonsumtion"nonexcludability" och att personsen
icke-rivalitet,för andramängd tillgängligär personervaran somav

militärtTraditionella exempel kollektiva"nonrivalry". ärvaror
gatubelysning, polisskydd miljövaror luft.försvar, och Detsom ren

icke-rivalitet eller utestängningräcka med inslagkan dock attett av
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endast delvis möjlig för marknad inte skall uppstå ellerär att en
åtminstone fungera bristfälligt.

typfallet saknasl alltså marknadspris miljövaror, och dåett
måste skattningen det ekonomiska värdet ske andra Förvägar.av
detta har antal värderingsmetoder utvecklats. Nedan följerett en
beskrivning dessa.av

miljövarorloMetoder för2.5 Värderaatt

Ovan betonades ekonomisk teori individua-att ettgenomsyras av
listiskt förklararDetta varför ekonomer vanligensynsätt. attanser
värderingsmetoder baserar sig människors betalningsvilja ärsom
de tillfredsställande. fast teoretiskt fundament förEtt metodmest en
underlättar dessutom tolkningar metodens Flera olikaresultat.av
värderingsmetoder från betalningsviljebegreppet harutgårsom
utvecklats, det finns metoder. följandeandra de avsnittenlävenmen
följer kort presentation dessa två värderingsmetoder.en av grupper av

betalningsviljaVärderingsmetoder2.5.1 baserar sig påsom

Faktumet miljövaror sällan har marknadspris betyder inteatt attett
marknadspriser aldrig kan för värdering miljön. Anled-användas av
ningen det kan finnas koppling mellannågon slags miljövaraär att en
och åtminstone uppenbaramarknadsvara. falletDet närärmesten
information dos/respons-förhållanden finns tillgänglig. enkeltEttom
exempel utsläpp föroreningar i sjö. Utsläppen påverkarär av en
vattenkvaliteten och kan till exempel få konsekvensen fångstenatt av

Åtminstonefisk minskar. fisk för vilkenviss marknadsvara,är en
efterfråge- och utbudssamband kan skattas. försämradeDen vatten-
kvaliteten kan sedan nettoförlusten fördelvis värderas som
producenter fiskfångst. Marknads-och konsumenter minskadav en
data kan således information vissa skadekostnader uppstårsomge om
till följd minskar vidutsläpp eller hur mycket skadornaettav en
reduktion utsläppen. skador till följdFör värdera andraattav av en

l° Se Braden och Kolstad 1991 och Freeman 1993 förtex mer
djupgående presentationer flertalet de metoder här.nämnsav av som

ll hushållsproduktionsfunktionerS k för härleda flerakan lämpliga attvara
de metoder i detta Se Mäler 1985, Mäler flnämns avsnitt.av som m

1994 och Smith 1991.
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detfångster kanminskade fiskVattenkvalitetförsämrad än varaav
värderingsmetoder.använda andranödvändigt att

mycketfallet det finns såinstruktivtDet närnärmareär att se
skade-utsläpp den marginellaochsambandet mellaninformation att

ökning den totalakan MSK denskattas.kostnaden MSK är av
med enhet.lutsläppen ökar Det ärskadekostnaden uppstår närsom

utsläppenlitenökning totalkostnaden när ärtroligt denna äratt av
därförhar MSK-vid betydande utsläpp. I Figur lsmå, stor enmen

i dagslägetutsläppenin. Antagpositiv lutning ritats ärkurva med att
MSK-kan underskadekostnaderna,De totalaA. mätas ytansomsom

följ-ökar till blirOm Cmed ABO. utsläppenkurvan, då likaär ytan
utsläp-kostnaderna ABDC. Ommedde totalaökningden ytanen av
ABFE.totalkostnadenminskar medtilldäremot minskar E ytanpen

därmedutsläppen ocholika förändringardetta kanPå sätt avav
Vattenkvalitet värderas.miljövara,någon t ex

mama

utsläpptill följdSkadekostnaderFigur l av
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finns iblandDet andra möjligheter mellanäven utnyttja sambandatt
miljövaror och marknadsvaror. Ett värdera de rekreations-sätt att
möjligheter miljön erbjuder använda sigär attsom av rese-
kostnadsmetoden. Genom samla data människors faktiskaatt om
kostnader för till rekreationsområde kan betalningsviljanatt ettresa
för besöka området skattas. Eftersom det kan finnas sambandatt ett
mellan efterfrågan rekreation och rekreations-områdets egenskaper
t vattenkvaliteten vid badstrand finns möjligheteräven attex en
härleda betalningsvilja för förbättring rekreationsområdetsen en av
egenskaper. BockstaelSe 1987 för detaljeradt presenta-ex m en
tion resekostnadsmetoden. Metoden föreslogs Hotelling 1948av av
i brev till USAs National Park Service och formaliseradesett av
Clawson 1959. tidig tillämpningEn genomfördes Stevens 1966.av

Det kan också tänkas tillgången/kvaliteten miljövaror spelaratt
för fastigheter.roll priset Ett hus beläget i område medär ettsom

exempelvis dålig luftkvalitet kan ha lägre marknadspris hus iänett ett
område med luft, husen i alla andra avseendenävenett ärren om

identiska. Om data bland huspriser och husens egenskaperannatom
inklusive olika bostadsområdens luftkvalitet finns tillgängliga, kan ett
implicit marknadspris luftkvaliteten skattas falloch i vissa även
betalningsviljan för förbättrad luftkvalitet. metodDenna kallasen
vanligen fastighetsvdrdemetoden eller den hedoniska metoden. Free-

1993, 367-420 utmärkt beskrivning denna metod.man s. ger en av
första bidragetDet till det teoretiska fundamentet för metoden gavs av

Strotz l 968.
fallEtt där marknadspriser kan användas miljövaranannat är om

och någon marknadsvara mycket substitut. De bästa exemplenär nära
finns i sammanhang där människor skyddar sig miljö-mot
försämringar installera någon utrustning något slag,att tgenom av ex
kolfilter för dricksvatten från förorenad källa. Manatt tasrena som en
talar därför ofta slgzddsutgiftsmetoden. dricksvatten-Ur ettom
perspektiv fungerar sådant filter ersättning för käll-ett ett rentsom

kvaliteten dricksvattnet kan bibehållas. små for-Förvatten, om
ändringar miljövaran kan data skyddsutgifter detta slagav om av ge
information betalningsviljan för förändringen. Kopplingenom en
mellan skyddsutgifter och betalningsvilja dock förär störresvagare
förändringar miljövaran. Se Freeman 1993, l 14-115.tav ex s.

Vi kan lägga märke till två egenskaper för denu gemensamma
hittills nämnda metoderna:

värdering miljövaran härleds från marknadsprisetten av
någon ochannan vara



miljönVärdering1996:11 197SOU av

mark-fleraellermänniskors faktiska beteendedata enom
nader utnyttjas.

ellerendast harantal värderingsmetoderfinnsDet även ett ensom
värderings-dessaegenskaper. viss mån hardessaingen Irentav av

deproblem medfor antalutvecklats kommametoder att runt ett
med egenskap lproblemmetoderna. praktisktovannämnda Ett är

sommiljövaranmellanfinns någon kopplingdet inte alltidatt man
allt-kopplingdennamarknadsvara, ellervill värdera och någon äratt

fundamentaltför dåligt utforskad. Ettför eller annat mersvag
sigmöjliggör grundarvärdering egenskap lproblem denär att som

benämndes användar-ekonomiska värdetden del det som ovanav
tilldäremot inteicke-användarvärden kommerEventuellavärdet.

uttryck.
skattadet något gårskulle försvinna påproblem sättDessa attom
andradirekt, via någraför miljövaranbetalningsviljan omvägarutan

marknad för miljövaran kanmöjligt upprättas.Detta är enomvaror.
marknaduppstår knappast någonnämndesSom tidigare spontant,

kollektivvanligenmiljövarorbland eftersom är natur.annat enav
mark-hypotetiskkringgâsproblem kanDetta upprättaattgenom en

experiment.använda signad eller av
deltar ide människoranvändsexperimentmarknaderNär somges

Även faktiskasälja miljövara.köpa ochmöjlighetexperimentet att en
mycketslag kandettaExperimentbetalningar äger geavrum.

användamöjligi praktikenmetodeninformation,intressant är attmen
miljövaror. amerikansk studieexempelbraEttFör vissa ärenbart en

jaktmöjlighetervärderakunde1979,HeberleinBishop och somav
Sverigeför jaktkort. Iandrahandsmarknadorganiseraatt engenom

betalningsviljan förrörandeexperimentlett radhar BohmPeter en
Bohmintervallmetoden. Seoch utvecklat den kkollektiva t exsvaror

TV-kollektivagälltExperimenten har1972, l984. varor som
ocksåkanmetodenstatistikproduktion,ochutsändningar varamen

för vissa miljövaror.lämplig
siginte lämparmiljövarormångapraktiska bekymret attDet att
hypo-i stället inrättakan lösasanvända i experiment att engenom

förbetalningsviljanfå framdirektmarknad.tetisk Detta sätt att en
under deutsträckningimiljövara har allt senastestörreanvänts

2 Även svåra tillämpaGroves-Ledyard-mekanismerna attk ärde eleganta s
Åtminstone föranvändasmekanismer attdessateoretiskt kani praktiken.

motivsamtidigt har attbetalningsvilja deindivider sin utan attatt uppge
översikt.förLaffont 1979Se Green ochfalska upplysningar. enge
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decennierna. Beteckningen på metoden vanligen "contingentär
valuation CV-metoden. etableradEn översättning saknas, men
"betingad värdering" eller "hypotetisk värdering" två möjligheter.är
Med hjälp intervjuer eller enkäter beskrivs förändring i till-av en
gången miljövara för vanligen slumpmässigt urvaletten perso-

Sedan ställs frågor betalningsvilja för för-ettner. om personernas
verkligande förändringen.av

Frågor betalningsvilja relevanta de tillfrågade hänsynär tarom om
till vilka betalningsmöjligheter de faktiskt har och de bereddaärom

avvägningar och prioriteringar. händer frågornaDetgöraatt att ger
upphov till eller uppenbart orealistiska från del deprotester svar en av
tillfrågade. Anledningen till sådana reaktioner kan vägranvara en

miljön,kompromissa det gäller dvs inte tillåternär synsättatt ett som
avvägningar och prioriteringar. Möjligen antyder detta den roll som
intrinsikala värden spelar för vissa människor. Som antyddes ovan
faller dessa utanför ekonomisk analys och måste därför beaktasen
separat.

Betalningsviljefrågor kan ställas i sluten form, så de utvaldaatt
får de beredda betala givet penning-är att ettpersonerna ange om

belopp eller inte "ja/nej-frågor", "discrete choice question". Denna
frågetyp bygger slumpmässigt vald delmängdatt en av perso-

får ställning till visst belopp, delmängdta ett ett annatnerna en annan
belopp, alternativEtt ställa eller mindre frågaär öppenattosv. en mer
"open-ended question", deså utvalda fritt får sinatt personerna ange
betalningsvilja. finnsDet andra frågevarianter och mellan-även
former, för faktiskaalla marknadstransaktionerärgemensamt attmen
inklusive betalningar Mitchell och Carsoninte 1989äger rum. ger

detaljerad presentation metoden, först tillämpades Davisen av som av
1963.

omdebatterad.CV-metoden ställer utform-Den krav påär stora
ningen bilder dyl skall förmedla information dentext,av o som om

förändringentänkta miljövaran. Framför allt det dock kontro-ärav
versiellt den inte baserar sig data människors faktiskaatt om
marknadsbeteende. Metodens förespråkare vid godaattmenar

13 föremålMetoden används för andra slags inte föräven ärvaror som
på någonhandel och prissättning marknad, vissahälsorisker ocht ex

tjänster producerade den offentliga sektorn.av
då frågorProtester särskilt vanliga i de sällsynta fall accepteradär om

kompensation ställs.

någon månI gäller dock debatten brister kännetecknar alla empiriskasom
metoder, datakvalitet.t ex
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människorinformation hurmetoden erhållstillämpningar omav
marknadssituationen blevhypotetiskasig denfaktiskt skulle bete om

opinionsunder-således ingatillämpningarverklighet. Sådana är
förfinns ingetsökningar i vanlig mening. dennal uppsats utrymme

CV-metoden. i ställetutvikningar debatten Se Arrowt ex mom om
och1994I994, Hanemann1993, Diamond och Hausman

Portney 1994.
påminnervärderingsmetoderfinns antal andraocksåDet ett som

hur de utvaldabaserar sig påCV-metoden, personernamen somom
skilja sig medsituationer kanrangordnar olika situationer. Dessa

betalningskrav. Genommiljövaran ochavseende tillgången
härledas.betalningsviljarangordningar kaninformation valda enom

talardenna metod;finns olika varianterDet t ex ommanav
"conjoint analysis". Sepreferences" och"contingent ranking", "stated

och Widlert 1992.Smith och 1986Desvousgest ex
metoder enbartden rika floranAvslutningsvis bör påpekas att av

faktumet det svårt"betalningsviljegruppen" avspeglarinom är attatt
tillämpning vissenstakafullständigt enbartfå ett av enensvar genom

återgå till exempletnödvändiga.Ofta kombinationer Förmetod. är att
framgångs-kanske CV-metodensåoch gammelskogen,hr Svensson

utökade rekreations-deför värderarikt kan användas tatt ex
skyddeteffekterför andramöjligheterna Svensson. De som av

förlika uppenbaraantagligen inteleder till ochgammelskogen ärsom
balansen kanskehydrologiskabevarandet denSvensson t ex av

exempel understryker denmåste värderasdäremot Detta storaseparat.
olika ekosystemidentifiera miljövarorkunna debetydelsen att somav

människan.förändringar i påverkaroch dessatillhandahåller hur

Andra värderingsmetoder2.5.2

betalningsvilje-tillhänförasvärderingsmetoder kanFörutom som
huvudvariantermetoder. Någramängd andrafinns engruppen
inte anspråklistankortfattat,kommer här göratt presenteras men

förfundamentenoch etiskateoretiskafullständig. Deatt vara
därmed billigareochenklareMångametoderna varierar. attär

anförs dettaiblandbetalningsviIjemetoderna, ochanvända ettän som
utvärderalockandedetekonomför dem. För meto-attärargument en

Ävenmåttstock. jagbetalningsviljeansatsenhaderna att somgenom
det viktigtnedan,frestelsen ärför dendelvis falla attkommer att men

metoderfel. Omledakanjämförelsetill sådanmärkelägga att somen
grund andraanvändsbetalningsviljasig påinte baserar av
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teoretiska eller etiska utgångspunkter, så metoderna i grundenär
komplement, inte substitut.

metod har flitigt ekonomer forEn värdera miljö-använts attsom av
effekters inverkan människors hälsa humankapitalmetoden.är

metod grundar sig antagandenaDenna individs värde äratta en
vad han producerar och löner information produktivitet. Seatt ger om

Cropper och ochFreeman 1991 Freeman 1993, 322-325 fört ex s.
beskrivning denna metod. Metoden förgrund användaatten av ger en

data produktionsbortfall för värdera försämrad hälsa. Till dettaattom
läggs vanligen beräkningar rörande vårdkostnader. Sådana data är
givetvis fallintressanta och kan i vissa motiveras med deatt ger
information förden undre skadekostnaderna. Metodengränsenom
måste dock eftersomanvändas med varsamhet, den kan resultatge

inte försvarbara, pensionärer inte har något positivtär atttsom ex
värde.

intressantEn möjlighet finna data värderingarmonetära äratt om
studera beslut rörande miljövaror har fattats politiska för-iatt som

samlingar eller beslut avslöjamyndigheter. Dessa kan samhälletsav
betalningsvilja för förändrad tillgång miljövarorna. finnsDeten
sannolikt fog for till tankenskeptisk dessa beslut perfektatt attvara
återspeglar medborgarnas hindraråsikter. Detta dock inte det kanatt
finnas fall där denna relativt stark. Kanskeåterspegling har beslutetär
föregåtts intensiv diskussion, där många olika åsikterav en gruppers

kommit till uttryck ochhar dessutom konvergerat. alla händelser harl
denna värderingsmetod traditionlång område änett annaten
miljövaror, eftersom den offentliga sektorn i national-räkenskaperna
värderas kostnaderna för den offentliga verksamheten.som

utgå från politiska beslut myndighetsbeslutAtt eller antalettger
möjligheter till värdering från kostnadssidan. vissa falll kan åtgärder

miljöskador tillkällan skadan för densättas utan attsom reparerar
skull åtgärdas. återställandekostnad då uppstår harDen använtssom

mått de kostnader skadan leder till. Ett bra exempel ärettsom som
kostnader för kalkning återställer markens pH-värde i ettsom
försurningsdrabbat skogsområde. Ibland kan åtgärder sättas mot
källan till skadan. undvikandekostnader då uppstårDe har ocksåsom

värderinglöför Observera likheterna med skyddsutgifts-använts
metoden, dock frånutgår individuella aktörers frivilligasom
beteende.

6 I arbetet för svenska miljöräkenskaper spelar för närvarande beräkningar
återställande- undvikandekostnaderoch stor rollav en som

värderingsmetod. Se KI och SCB 1994.
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frånUndvikandekostnadema kan illustreras utgå Figurattgenom
för den marginella skadekostnadenFigur finns två kurvor:l 2 ennu

marginella undvikandekostnadenMSK och for den MUK. Denen
totalakurvan visar ökning den undvikandekostnadenden avsenare

meduppstår minskar l enhet till följdutsläppennär texsom av
installation reningsutrustning. Troligen ökar undvikandekostnadenav

marginalen minskas ochutsläppen vilket innebärnär mer mer, en
Vid utsläppetnegativ lutning i Figur uppnåspå MUK-kurvan. A 2

dvs skadekostnadertydligen den totalkostnaden,minsta summan av
sitt minimum. skade-undvikandekostnader totalaoch har här De

med totalakostnaderna lika och dei denna situation ABOär ytan
Tydligen beror kurvornasundvikandekostnaderna det heltABC.är

dehur totalautseende Omväl dessa två överensstämmer.ytor
För skatta totala skade-undvikandekostnadema deanvänds att

risk För felskattningar.finnskostnaderna uppenbarligen storen

utsllppCo

undvikandekostnaderSkadekostnader ochFigur 2
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En möjlig situation illusteras Figur utsläppenAntag attannan av
i dagsläget punkten och det har beslutatslmotsvaras att att ut-av
släppen skall minskas till A. Kostnaden För åtgärderna möjliggörsom
detta uppgår till ABHI. Skadekostnaderna minskar med störreytan ett
belopp, totalt ABGl. detta finnsl fall något stabilare grund Förytan en

använda undvikandekostnaderna mått på skadekostnadenatt ettsom
för utsläppen ställeti för bra dockI Hur måttet beror påA.äratt är
kurvornas utseende, varierar till fall.från fallsom

Figur3 Kostnadsförändringar utsläppsminskningvid en
från I Atill

Även risken felskattningarför betydande återställande-närärom
och undvikandekostnader skadekostnader detanvänds mått ärsom
inte denna inte fårgivet föredrarisk Kanske det haatt är att atttas.
något miljönpris inget pris Priset sedan justerasalls. kan i taktän

bättre data in.med samlas Naturligtvis invändningarkan mångaatt
viktigasådant diskussion fallerDenna docksynsätt.göras mot ett

utanför for denna uppsats.ramen
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Figur användbar för illustrera3 begreppet "miljöskuld"är även att
vi tänker den horisontella axeln graden för-att mäter tom oss ex av

surning i skogsmark och den negativt lutande kurvan marginella åter-
ställandekostnader i form marginalkostnaden Miljö-för kalkning.av
skulden definieradsåsom Jernelöv då de totala åter-1992 ärav
ställandekostnaderna för erhålla situation förenlig medäratt en som
skogens föruthålliga produktionsförmåga. Jernelöv inteargumenterar

detta ivärderingsmetod, eftersom återställandekostnaderäratt en men
andra sammanhang ändåanvänds sådan, begreppetärsom en av
intresse för denna uppsats.

Det viktigt lägga märke till miljöskuldstanken baseradär äratt att
på utgångspunkter inte självklara. ekonomisk synvinkelUrärsom
borde försurningen tillreduceras punkten där åter-A, summan av
ställandekostnader inte givetoch skadekostnader minimeras. Det är

denna punkt uthålliga produktions-med skogensöverensstämmeratt
förmåga. förmågaKanske människan beredd dennaär att tumma
för kunna få till slagord ställs skognågot i stället. Föratt att taannat

bilar, välfärd.och bägge viktiga för vårärmot
allmänna ordalag välfärd avvägningar mellanI beror vårmer

naturkapital och Avvägningarna kommer knappastrealkapital.
ifrån, hindrar förvaltningen de olikadetta inte att; men av
kapitalslagen bli bättre. förvalta naturkapitalet bättre krävskan För att
med sannolikhet hänsyn till fysiska begrepp "uthålligstörsta som
produktionsformåga", till enbart förlita sigAttäven annat.men
miljöskuldsbegreppets utgångspunkter respektive ensidigtett

ekonomisk analys implicerar två specialfall etiskaanvändande av av
Förmodligen kompromisser mellanställningstaganden. detär genom

dessa framkomlig hittas.kanvägsom en
beräkna vadBetydelsen naturkapitalet kan illustreras attgenomavl

med tillverkat kapital.det skulle kosta ekosystemfunktionerersättaatt
ersättningskostnader kostnader för renings-exempel sådanaEtt är

utför slags reningstjänster våtmarker.verk som samma som
slag information ekosystemensErsättningskostnader detta ger omav

kostnadseffektivaekonomiska betydelse. minst förlnte utrönaatt
jfråtgärder information betydelsefull, Gren 1993,kan denna vara

1995.
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Svenska värderingsstudier3 en-

översikt

sammanfattade svenskaKriström ungefär dussin1992 ett
appendixetvärderingsstudier betalningsviljeansatsen.baserade l

till denna återfinns tabeller sammanfattar 60överuppsats tre som
studier. ökning antalet studier beror blandDenna attannatav

ochmånga värderingsstudier har genomförts år, attsenare
sigtabellerna sammanfattar studier inte har använtäven avsom

studiers skatt-betalningsviljeansatsen eller sig tidigarehar använt av
Ändåningar. översikten värderingsstudier i dennaöver uppsatsger

inte anspråk komplett.att vara
varit någor-Ambitionen få tabellerna tala för sig själva haratt att

vissalunda hög. avsnitt därför framför alltkommerDetta ägnasatt
metoder,vad gäller valoch tendenser kan skönjasmönster avsom

tillämpningar och resultat.

Tabell i appendixBetalningsviljestudier 13.1

tillämpningar CV-metodenTabell avslöjar antalet svenskal att av
Över studier har genomförts olikamiljövaror börjar bli 40stort. om

räknasenkätvarianter vid och tillämpning separatasomen samma
bråkdel destudier. svenska studierna dock enbartDe överutgör en av

skilda jordklotet,CV-studier har genomförts platsertusen som
ÄvenCV-bibliografi.förinte minst i 1995USA. Se Carson enm

betalningsviljeansatsenandra värderingsmetoder baserade är
omfattning CV-metoden.representerade, dock inte i så riklig som

miljövaror, från lokala miljö-CV-studierna har gällt de skildamest
miljöproblem försur-grönområde till storskaligaett somvaror som

Östersjön.och övergödningen Avning mark och sjöar avav
undersöknings-kostnadsskäl har oftast postenkäter använts som
mellan ochSvarsfrekvensen varierar, vanligen 60metod. ärmen

betalningsvilja okändProblemet icke-respondenternas70%. äratt
enkel känslighetsanalys medangrips inte alltid, baratyvärr trots att en
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lite olika antaganden kan mycket informativ. studier harNågravara
dock haft ambitiös uppläggning bortfallsundersökningar.meden
Resultat från Fredman 1995 illustrerar icke-respondenter kanatt

andra skäl ointresse for miljövaran ifråga,svarsvägrare än tvara av ex
principellt motstånd enkätundersökningar.mot

olikaAtt betalningsviljefrågor leder till olikatyper ärav svar
knappast förvånande, det skulle bekymmersamt det intemen vara om
fanns något i olikheten. intressantEn jämförelse mellanmönster är
ia/nej-frågor "discrete choice", DC och betalningsviljefrågoröppna
"open-ended", OE. Ett antal studier har forbåda varianternaanvänt

tillämpning, så vissa respondenter har fått enkät medattsamma enen
DC-fråga medan andra har fått OE-fråga, alternativt OE-atten en
fråga har ställts efter DC-frågan. Figur visar hur medelvärdes-4

frågetyperna.skattningarna skiljer sig åt mellan

Medel-WTP,
kr per person
och år

66007000 E
6000 -

47°°5000 z
l i AlEIDC;373034000

iDOE iJ 25103000 2420

2000 I
800800.1000 i 365 35 100I: 5 40

O Lun li . .
och FredmanBoman Kristrom SöderqvistMattsson Mattsson

Bostedt 1995 ochLi1990 ochLi 1996
1995 1993 1994

FrågetypensFigur 4 betydelse för WTP-skattningar i CV-
studier

17 Vanligen det medelvärdes-är och totalvärdesskattningar deär mestsom
intressanta, eftersom samhällsekonomisktett kostnads-/intäktsperspektiv
oftast utgångspunktfungerar för värderings-studierna. Därför läggssom
fokus vid dessa skattningar i denna Viduppsats. ett
folkomröstningsperspektiv det medianskattningarna intressanta.är ärsom

sådanaOm har redovisats långtifråni studierna detta alltidgörs
återfinns dessaäven skattningar i Tabell
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i Figur 4. Detuppkommerförvånandefögaklart,Ett mönstermen
medel-till högreDC-frågor lederetablerat resultatär attett en

Vanligenjfr Kriström 1993.OE-frågor,betalningsvilja än anses
vardagligapåminnertillförlitliga. DeDC-frågor ommersom

priser.ställning till givnafårkonsumentermarknadssituationer där ta
till-fram depotential lockaDC-frågor hakanDessutom större atten

frågetypernatill varförOrsakernabetalningsvilja.maximalafrågades
detochfárdigutredda,intetdock ärolika resultatså sättärpassger

betalningsvilja OE-DC-frågorna "sannare" äninte alls givet att ger en
frågorna.

betalningsviljestudiernafrånmellan resultatenjämförelseI en
resultaten. Ipåverkarfrågetypernatill faktumetmåste hänsyn atttas

DC-skattningarna l,5-7redovisas i Figur 4studier ärde somsex
följandedendrygti medeltal lOE-skattningarna,gånger större än

frånskattademedelbetalningsviljordärförresultatjämförelsen har
jämför-Då uppnås bättremedmultipliceratsOE-frågor ensvar

DC-osäkerhet nivånråderfortfarandedetObserverabarhet. att om
det intesanningen, eftersom ärdenskattningarna är närmastär som

olika resultat.OE-frågorDC-frågor ochvarförklarlagt ger
tillfrågade igäller hur deoutredd frågaiEn tyvärr settstortannan

återkommanderespektiveengångsbetalningaruppfattarCV-studier
varierar mellanbetalningssättbetalningar. Valetårligavanligen av

jämförbarhet haråtminstoneuppnåstudier. Förolika att en grov
med hjälpårtill beloppräknatsengångsbelopp av enperom

skett,har ocksåomräkningarandraVissadiskonteringsränta. t ex
appendixetpenningvärde. Setill årsalla belopp 1995omräkning av

för detaljer.
betalningsvilje-flestafrån deresultatensammanfattarFigur 5

betalningsviljestudier.andraCV-studiersåvälstudierna, som
värde-harmiljövaraefter vilkenStudierna har typgrupperats somav

medbörjaTillobservationer kan ärFlera intressanta göras. attrats.
således inteverkarinte konstant. Detbetalningsviljantydligtdet äratt

plockarCV-studieritillfrågade"schablonbelopp"finnas något som
understryksfrågadet Dettavilken miljövarafram äroavsett avom.

stick-CV-studier harderesultaten från använtvisarFigur somsom
varierarMedelbetalningsviljanSverige.för helarepresentativaprov

vitryggigadenbevarandeförkr/person och årfrånkraftigt, 35 av
kr/persontill 6500Fredman, 1995i Sverigeförekomsthackspettens

isvavelutsläppenelimineraråtgärdsprogramföroch år ett avsom
och Kriström, 1988.JohanssonSverige
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5317Medel-WTP, kr
och årperson

17500 O
3 15000 O

912500 o
’910000

O7500 . O .. t5000 - t,

i2500 O Q0 3O0 0v
0 l 2 3 4 5 6

lzmatkvalitet och 2:jakt n4 rekreation3:annan
boendemiljo‘ n23 nl3
4:storska|iga miljö- 5:landskaps- och 6:bevarande enskildaav
problem n5 naturvård n3 n2arter

Figur 5 WTP för olika miljövarugrupper
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krMedel-WTP,
och ärper person

7000;

60002

i Medel-WTPengângsbe1.5000 -
omräknade ,

engângsbel.EIMedel-WTP34000
omräknade

3000

2000:

1000:

10
12101197 8651 2 3 4

miljövarugruppVärderingsstudie

1l9912Silvander1994 11Malmberg
1996 34Söderqvist319913Silvander

41988och KriströmJ0hanss0n419895J0hanss0n
4I9968Söderqvist41989och Zavisic7J0hansson
5199010Kriström59Drake 1987
6199512Fredman61995och Bostedt11B0man

på riksrepresentativabaseradeCV-studierWTP i6Figur
stickprov.

följamiljövarugruppernaolikadevärderingen ettförefallerVidare av
förmedelbetalningsviljangenomsnitttilltalande 1 ärintuitivt mönster.

följande:de olika varugrupperna

och år 23kr/person3400BOENDEMILJÖ:OCHMATKVALITET
studier

studieroch år 4kr/person13700JAKT:

studieroch år 13kr/person1900REKREATION:ANNAN

och årkr/person 53900MILJÖPROBLEM: stu-4. STORSKALIGA
dier
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år 3ochkr/person1400NATURVÅRD:OCHLANDSKAPS-
studier

2och årkr/person400ARTER:ENSKILDAAVBEVARANDE
studier

bety-älgjaktensavspeglarför 2värdethögaDet enormavarugrupp
1990,Johansson, 1990, Mattsson,Sverigeiför vissadelse grupper

genomsnitt värderas1987. lKriström,ochMattsson annan
miljöproblemStorskaligalika högt.inte alls3rekreation grupp

Östersjön ochSöderqvist, 1996övergödningensåsom4.grupp av
uppenbarligenrankas1988Kriström,ochJohanssonsvavelutsläpp

denCV-studier.i Inte ärtillfrågade oväntatockså högt genom-av
medförknippademiljövarorförockså högbetalningsviljansnittliga

dennadock IVariationenboendemiljö 1. ärgrupp stor.ochmat
noll kronormedelbetalningsviljaexempeltillskattades engrupp
Stockholmiflygplatsfrånreguljärflyget Brommaflyttaför att

åtgärdsådanunderstrykasdockbörInregia 1993. Det attAB, en
ifördelarboendemiljön,ibuller ävenhandlarenbart utaninte om

bostaden.flygkommunikationergoda näraform av
inte harför mångamiljövarorinnehålleroch 65Grupperna som

elleroch2vardagtillanknytninglika stark gruppernasomens
bestårGrupp4.storskaligalikariktigtinte avär gruppsomsom

1992,Drake 1987,jordbrukslandskapetbevaranderörandestudier av
urskogarvissaskyddandeoch1991Andersson,ochDrake, Kumm av

handlari 6studierna äroch1990,Kriström, arterna omgruppsom
hackspettenvitryggigadenoch1995Bostedt,ochBomanvargen

värde-förvånandedärför intemöjligen attDetFredman, 1995. är
varierandelgmindreochlägreoch 65inom ärringarna grupperna

sammanhanget.ibetydelsekan havilketdock litet,Antalet studier är
i Figurstudierna 5mellan ärjämförbarhetenskall betonasDet att

kraftigt, frånvarierarPopulationernaotillfredsställande. tofta enex
ijägareområde tgeografisktvisstmänniskor iviss ett exgrupp

Återigen detbefolkning. ärSverigestill helaVästerbotten vuxna
vilkaFiguririket"-studierna"helastuderaintressedärför attav

riket"-"helaAntaletjämförbarhet.godmycketkännetecknas av

18 på fråga skillnadendärexempelartbevarande är ettObservera att en
påställs sinfaktisk spets,nyttaochuppfattadsubjektivt nyttamellan

bevaravärdettillfråga attmänniskorAtt enavsnitt 2.2. avom
roll denna somvilken artupplystade ärutrotningshotad attart utan om
sammanhang lederekologisktspelari ettigenkännerintede kanske ens

värde.begränsattalat,bokstavligthar ett,till svar som
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studier litet, detär ändå intressant indelningär dessa iattmen en av
mycket liknar det imönster Figurett Ivarugrupper ger som

genomsnitt blir medelbetalningsviljan och år 2800 kr förper person
2 studier,l För1400 kr 3 2 studier, 3500 kr förgrupp grupp grupp

4 4 studier, kr för1200 2 studier5 och för400 kr 6grupp grupp
2 studier.

Jämforbarheten mellan "hela riket"-studierna försämras troligen av
resulaten från dessa studier har räknatsatt från engångs-tre av om

belopp till årliga betalningar. visarDet sig nämligen de studieratt tre
för vilka sådan omräkning har skett Fredman, 1995, Johansson,en
1989, och Kriström, 1990 har de lägsta skattningarna medel-tre av
betalningsvilja alla "hela riket"-studier. kanDetta indika-av vara en
tion omräkningsmetod bör användas. Somatt ett extrem-en annan
fall kan engångsbeloppet bör tolkas årligt belopp.antas att ettsom
Detta leder till den genomsnittliga medelbetalningsviljan Ökar tillatt
4800 För till för2100 kr 5 och till 800 kr förgrupp grupp grupp
Fortfarande ligger således 6 lägst, medan får det5 tredjegrupp grupp
lägsta värdet i stället for det lägsta. Inte dettanäst extremfallens ger
således upphov till särskilt förändringar genomsnittsvärdena.stora av
Däremot minskar variationen inom de olika miljövarugrupperna; jäm-
för de horisontellt streckade staplarna i Figur 6 med de vertikalt
streckade for de aktuella studierna. Figur illustrerar alla hittills7tre
redovisade jämförelser de genomsnittliga medelbetalningsviljornaav
för de olika varugrupperna.
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Kr per
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rekreation3:annan2:aktochlzmatkvalitet J
boendemiljö

enskilda6:bevarandeochSzlandskaps-miljö-4:st0rskaliga av
naturvård arterproblem

genomsnitt.miljövarugrupper,olikaförWTP7.Figur

blickhastigefterredanföljerobservationviktigEn ensomannan
CV-studier iolikafrånbetalningsviljeskattningarFigur 5på är att

totalbeloppsnabbtuppkommerDåkanallmänhet inte somsummeras.
Betalnings-betalningsmöjligheterna.faktiskadetäcksknappast av

i CV-miljövaratillgångenförändringförviljan anges enenaven
summeringlika". En"alltförutsättningenundervanligen annatstudie

såledesochförutsättning,med dennaförenligefterhand intei gerär
förhjälptilldockCV-studie kanenstakainformation. Eningen vara

såsamhället. Omför ärgodoförändring ärbedömaatt avom en
tillfrågadesdekangenomförs, såfaktisktförändringenfallet, och om

för-dennaförkostnadernapåverkadblivithabudgetrestriktion av
för-någonCV-studieideltargångändring de annannästanär omen

ändring.
framföromdebatteradCV-metodenavsnitt 2.5.1nämndes i ärSom

människorsdatasigbaserarintedengrundallt omattav
försärskilt intressedärför ettmarknadsbeteende. attDet ärfaktiska av

medCV-resultatjämförakunnavärderingsproblemoch samma
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resultat från betalningsviljestudier använder sig marknads-som av
data. Ett försök till sådan jämförelse redovisas Söderqvisten av
l995b för fallet radon i småhus. Det visar sig resultaten frånatt en
CV-studie, fastighetsvärdestudie och skyddsutgiftsstudieen ären
ganska lika. Detta är uppmuntrandeett resultat, särskilt det finnssom
anledning misstänka icke-användarvärdenaatt att små iär detta fall.
Om resultatet också allmängiltigtär däremotär helt fråga.en annan
Möjligen kan arbetena Sandström 1996 och Söderqvistav 1996
också leda fram till jämförelse olika värderingsmetodersen av
resultat.

3.2 appendixAndra värderingsstudier Tabell i2

Bland de värderingsstudier inte grundar sig betalnings-som
viljeansatsen finns flertal intressantaett resultat. Detta gäller inte
minst de har siganvänt politiska beslut ellersom myndighetsbeslutav

utgångspunkt och därigenom kunnatsom värdera miljövaror. Denna
metod har flitigt föranvänts kunna värderaatt olika trafikslags miljö-
effekter Hansson, l993, Leksell, l987a, l987b, Leksell och Löfgren,
1995.

Som diskuterades i avsnitt 2.5.2 kan det finnas fall där medborgar-
åsikter återspeglas starkt i centrala beslut.nas Leksell l987a, 97-s.

100 diskuterar i detalj sådant möjligt fall,ett nämligen riksdags-
beslutet i december l985 införa obligatorisk katalytiskattom avgas-
rening. Detta beslutär Leksellett sedan använder sig i sinsom av
värderingsstudie. En beslutsanalys liknande den Leksell gör ärsom en
klar styrka för värderingsstudie utgår från politiskaen beslutsom
eller myndighetsbeslut.

Skillnaden mellan använda betalningsviljeansatsenatt och att
värdera från kostnadssidan kan illustreras jämförelsegenom en
mellan komponent i den svenska "miljöskulden"en och CV-studie.en
Jernelöv 1992 skattade återställandekostnaderna för marin eutro-
fiering till 12600 Mkr. Resultaten från CV-studie betalnings-en om
viljan för åtgärdspaket Östersjönett övergödningenmot indikerarav

svenskarna bereddaatt är betala dettaatt beloppän för minskamer att
övergödningen Östersjöntill nivå tål Söderqvist, 1996.en som

19 Observera att del studierna i Tabell 2 inteen harav haft syfte attsom
värdera miljövaror, utan enbart att skatta kostnader, återställande-t ex
eller undvikandekostnader. Dessa studier har likväl tagits med, eftersom
sådana kostnader används för värdering i vissa sammanhang.
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betydelse-miljövarorkonstatera ärmellanlitetDet attattär stegett
anläggakanmänniskaninsiktenvälfärd tillför människansfulla att

siganvändasyfte. Attbestämtför nåsköta ekosystemoch ett avatt
kostnadsbesparingar.tillledakanekologiska-teknologierk rentavs

restaureringrörande19951993,studier GrenillustrerasDetta avav
tillkvävetillförselnminskaförMälardalenivåtmarker att avav

uppnåÖstersjön. förkostnadentyder ettresultat attHennes att
våtmarker ingårrestaureringsjunkermiljömålvisst avsom enavom

kvävetillförseln.minskaforåtgärdspaketikomponenterna attett

karaktärVärderingsstudier3.3 sammansattmerav

appendixiTabell 3

resultat frånharstudiersvenska använtantalfinns idagDet ett som
primär-kompletterade medeventuelltVärderingsstudiertidigare nya

heltforvärderingsammanfattande ettkunnafordata göraatt en
Eliassonoch1991HultkrantzharTill exempelproblemområde.
svenskadeändringarrespektive 1991 års1987värderat1994 av

skogs-olikaantalstuderaskogstillgångarna ett stortattgenom
Vidarevirkesförrådsförändringen.enbartinteinkomstkomponenter
miljö-svenskautvecklingeniled1994har och SCBKl ett avsom

svenskåterverkningarnegativasvavletsberäknaträkenskaper
skade-svavelnedfalletsjustpionjärstudieekonomi 1991. En av

Anders-1980-talet,i börjanövrigt redanforgjordeskostnader seav
Åshuvud 1984.ochson

Kanskestudier.sammanfattande ärfinns ocksåtrañkområdetFör
ambitiösa. Ettden allraLöfgren 1995ochLeksell meststudien av

kunskapenmiljövarorvärdering ärvid attproblemvanligt omav
Göteborgibilavgaserfalletofullständig. Fördos/respons-samband är

sambandskedjanhelakartläggakunnatLöfgren dockochLeksellhar
värde.tilloch monetärtdosluftkvalitet,viautsläppfrån respons

forspridningsmodellblandinnefattarkartläggning annatDenna en
SaelensmindeVärderingsstudierhjälpvärdering medochutsläpp avav

Tabell förlSe1993.Widlertoch1994och Hammer enm
studien.sammanfattning den senareav



36 Värdering miljön SOU 1996:11 7av

Några3.4 avslutande 0rd

Översikten svenska värderingsstudier visar det idag finnsöver att en
betydande erfarenhet i Sverige vissa värderingsmetoder, CV-texav
metoden. Möjligen tiden för utvärdering deär svenskamogen en av
CV-erfarenheterna, så lärdomar och metodutvecklingsfrågor kanatt
identifieras. fortfarandeDet studier harär siganväntsont om som av
resekostnadsmetoden, fastighetsvärdemetoden, experimentmarknads-
metoden och "contingent ranking"-metoden. Här finns stora ytor
obruten mark, mycket väl kan visa sig god skörd.som ge

kan förDet övrigt skönjas tendens värderingsstudier börjaratten
övergå från enbart akademiska övningar till också fungeraatt attvara

beslutsunderlag i praktiken. Policyperspektivet i avsnitt 2.3som
kanske bli centralt. Någraär de ambitiösaväg att mer av samman-
ställande studier sammanfattas i Tabell 3 led iär t ettsom ex
Konjunkturinstitutets och Statistiska Centralbyråns arbete med att
införa miljöräkenskaper i Sverige. För kunna prissätta miljönatt

systematiskt krävs sammanställningsarbetesätt ochett än mer sam-
ordnade värderingsaktiviteter. Eftersom kunskap dos/respons-om
förhållanden mycket betydelse för möjligheten värderaär stor attav
miljövaror det särskilt viktigt dos/respons-forskning samordnasär att
med värderingsaktiviteter.

Denna kan del utvärderings- ochuppsats ettses som en av
sammanställningsarbete. Tyvärr har arbetsramen för denna uppsats
inte medgett ytlig analys befintligade värderings-änmer en av
studierna. lämpligtEtt använda meta-analysansatsnästa ärsteg att en
för grundligare jämföra studiernas resultat. Andra intressantaatt
områden för fortsatt arbete jämförelse mellan svenska och inter-är en
nationella erfarenheter och undersöka i vilken grad resultat frånatt
studier genomförda i andra länder kan föranvändas svenska förhål-
landen.

Slutligen förtjänar det påpekas särskilt vid tolkningen CV-att att av
studiers resultat det lätt frestas de inte harär att argumentet attav

i faktiskanågon grund ekonomiska transaktioner och därför inte
uttrycker några "reella" värden. Då förbises dock poängen som
värderingsstudier till för visa, nämligen inteär ävenatt att varor som
köps och säljs marknad t miljövaror kan ha ekonomisktetten ex
värde. studierDe redovisas i denna översikt otvetydigasom ger
tecken fallet.så verkar det oftaDessutom ekonomiska värdetäratt

till ansenligauppgå belopp. Några följerexempel nedan beloppen
gäller för hela Sverige. Sådana ekonomiska värden "reella"görs

prissätta miljövarorna ifråga.attgenom
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Mkr/årSVAVELUTSLÄPP: 2120 Andersson,B.PGAKORROSION0
1994

Mkr/år4536ÖPPNA .lORDBRUKSLANDSKAPET:DETBEVARAo
Drake, 1987, 1992

Mkr/år15919MILJÖKOSTNADER:VÄGTRAFIKENS Hansson,o
1993

Mkr/år2303-3004 Hansson,TRAFIKENS BULLERKOSTNADER:o
1994

MARKNÄRASKÖRDEFÖRLUSTER FÖLJD OZONZAVTILL0
Mkr/år Hasund 1990m

620SVAVELUTSLÃPP:SKOGSTILLVÄXTMINSKNING PGAo
Mkr/år och SCB, 1994Kl

Mkr/år704URSKOGSOMRÅDEN:11 SVENSKABEVARAo
Kriström, 1990

HÄLSOEFFEKTERZMILJÖ- OCHLOKALABILAVGASERNAS0
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jämförelser harunderlättakonsumentprisindex. Förhjälp attav

årligatillomvandlatsengångssummori formbetalningsviljebelopp av
och5%diskonteringsräntalämpligt. Enhar bedömtsbelopp där så

hushållbeloppVidare hartisdhorisont harlång använts. peren
med två.divisiontill beloppomräknats genompersonper

ORDFÖRKLARINGAR

Bq/m3 luftkubikmeterBecquerel per
koldioxidC02

valuation-metodencontingentCVM
betalningsviljefrågatillja/nej-svarmedCVMCVMDC

choice.discrete
betalningsviljefrågamed heltCVM öppenCVMOE

open-ended.

för någotfår kryssarespondentendärCVMCVMpC av
beloppsintervall,ellergivna beloppantalett

intervallet vanligendet högsta öppet.ärvarav

medCVMDC+OE av

följt PC.med DCCVMCVMDCWC av
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CVM med OE och dvsPC, respondenten kan
välja mellan exakt belopp elleratt ettange
kryssa för något antal givna beloppsinter-ettav
vall.

CVMBG CVM med bidding game, iterativ betal-en
ningsviljefråga. Betalningsviljan inringas

samspel mellan intervjuare ochettgenom res-
pondent där den får ställning tillta ettsenare
belopp i sänder.

HCM humankapitalmetoden

Hg kvicksilver

NOX kväveoxider

P/M-beslut politiska beslut eller myndighetsbeslut

populationPOP

RP revealed preference-metoden

S svavel

sf svarsfrekvens

S02 svaveldioxid

stickprovSP

TCM resekostnadsmetoden travel methodcost

VOC flyktiga organiska ämnen

WTA accepterad kompensation

WTP betalningsvilja
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betalningsviljeansatsVärderingsstudier medTabell 1 en

ÖvrigaSkattningarVärderings-Författare,
upplysningarmetodobjektvärderat

Besökaregår tillbesöksavgiftför dagligA. WTP985 A.Bojä I pop:som
Vålådalentillmarkägarna:ersättning tillCVMBG/besöks-
282kr/besökaremedelvärde45intervjuBevarande sp:av -

besökandekr/besökareTCM/besöks- median 17B.fjällnära -
hushåll.-totalt Mkr/årintervju l.7lskogsområde
sf: 96%vidkonsumentöverskottFörloratB.Vålådalen,

exploatering:120000 ha, varav
Mkr/årtotalt 1,51genomsnitt 38 kr/besöksnatt.lbarrskog

projektWTP förCVMDmoE/postoch garanterarBoman ett pop:vargenssom
Folkbokförda iöverlevnad i Sverige:-enkätl995Bostedt
Sverige iOE700-900 DC 365medelvärdeBostedtSeäven resp.-

17-74 åråldrarnaårkr/person och995bI
2500100OEmedian 100-200 DC sp:resp.-

och årkr/personBevarande personerav
sf: 6I%erhölls.också fåWTA-fråga ställdesSverigei men svarvargen

denmenaderespondenternaDrygt 10% attav
bör minska.svenskavargstammen

BesökareHarasiömålaområdetbesökaforCVMOE/enkät WTPI 995a,Bostedt att pop:t Harasiömålae Blekinge tillSkåneochmellangränstrakternautdelad tillochBostedt.i AArjeplogsområdet.respektivebesökarei995lMattsson resp..x. Arjeplog BHarasjömålaområdet:Harasjömåla A.BostedtSe A.även
226 A16%kr/besökare,medelvärde 1300ArjeplogB.199512 resp.pga sp:varav-

besökare240 Buppleva skogsnaturmöjligheten att
sf: 33% AArjeplogsområdet:B.iRekreation resp.
31% B14%kr/besökare.medelvärde 1680ochskogsnatur pgavarav-

uppleva skogsnaturmöjlighetenallemansrätten att
upplevaframtiden kunnaför iWTP att

respektiveHarasjömålaområdetiskogsnaturen
idag dvsArjeplogsområdet sätt somsamma

begränsning allemansrätteningen av
engångsbelopp.

Harasiömälaområdet:A.
kr/besökaremedelvärde400-

Arjeplogsområdet:B.
kr/besökaremedelvärde630-

BesökareRiseboområdetbesökaförCVMOE/enkiit WTPochBostedt att pop:
tillengångsbelopp:utdelad till1991Mattsson
Riseboområdet25%kr/besökare,2220besökarei Medelvärde pgavarav

besökare180skogsnatur.upplevaRiseboområdet möjlighetenRekreation i att sp:
NÖ sf:Riseboområdet 30%skogen iför garantiSmåland WTPskogsnatur atten

engångsbelopp:aldrig försämras
1510 kr/besökareMedelvärde
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Cravener 1995 CVMDGPC/post- WTP för bevarande insamlinggenom pop:
Se Gren och enkät omräknad frånäven engångsbelopp: Oxelösundsbor
Söderqvist 1996 medelvärde9-19 kr/person och år 18år och äldre-

median 0-13 kr/person och år 371sp: personer-
Bevarande totalt 88000-192000 kr/år eller 4000-8730 sf: 56%av -
anlagd våtmark kr/ha och
utanför Oxelösund Vätmarkens
22 ha funktion som

kvävefalla
värderades

Drake 1987, CVMPc/besöks- iWTP inkomstskatt för förhindra hälften Allaatt att pop:
1992 intervju all jordbruksmark odlas med svenskar 16-74av gran:
Se Drake medelvärde 750 kr/personäven och eller 1360 år-
1993, 1994 kr/ha år föroch genomsnittshektar 7en sp:

jordbruksmark. totalt 4536 Mkr/år betydligt antal 1141svar:
Bevarande det högre för hagmarker, medelvärde 3200av runt personer
svenska kr/person åroch eller 4000 kr/ha år,och
jordbruks- median 320 kr/person och år eller 570 kr/ha-
landskapet och år

l Drake 1987 redovisas resultatenfrånäven ett
antal mindre CVM-studier genomförda i
Uppsala län. Dessastudier relativgör a en
värdering olika slagsjordbruksmark möjlig.av

Drake, Kumm och A. A. WTP för bevarande ersättning till A och B:genom
Andersson 1991 CVMOE/besöks- lantbrukarna: pop:

intervju och Medelvärde kr/person610 och år eller 1060 Fastighetsägarei
Bevarande postenkät kr/ha och år. totalt 0,420 Mkr/år Rottnadalen.av
jordbrukslandskap B. Fastighets- TroligB. reduktion tastighetsvärden: 92av sp: personer

i Rottnadalen i värdenlbesöks- granplantering i stället för bevaratjordbruk:et sf: 65%-
Gräsmark, Sunne intervju och 2000-3000 kr/ha och år, totalt 0,8-l,2 Mkr/âr För B
kommun 400 ha postenkät granplantcring i f slaghackslandskapoch intervjuades-

igenväxning: 700-1000 kr/ha år,och 3spontan även
totalt 0,28-0,4 Mkr/år fastighets-

granplantering i f björkplantering: 500-700 mäklare-
kr/ha och år. totalt 0.2-0.28 Mkr/år verksamma i

Gräsmark.

redmanF 1995, CVMDC/post-A. förWTP bevaraden vitryggi hackspettensatt ga pop:
Li och Fredman enkät nuvarandepopulationstäthet omräknad från Folkbokförda i
1994 B. CVMoE/post- engångsbelopp: Sverige i

enkät medelvärde20-50 DC 5 OE kr/person åldrarna 17-74 årresp.-
Bevarande den och år 2880 Aav sp:
vitryggiga median 25 DC kr/person 3360 Bresp.-
hackspetteni signifikant högre förWTP öka denatt personer
Sverige vitryggiga hackspettenspopulationstäthet till sf: 60% Aen resp.

nivå kan klassificeras sällsynt eller 45%som som
"vanlig".
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Boende iför ha fåttfrivilligt bidragWTP i formCVMOE/besöks-Grudemo 1 987 att en sp:av
omräknadtrafikledenalternativ sträckningintervju vägensSe Grudemoäven av

närområdecafrån engångsbelopp:I 994
23000 10 hushållkr/person och år, totaltmedelvärde860-

kr/årintrång i
kr/hushållmedian 40närmiljön genom -

fråni nänniljön omräknadför intrångetWTAtralikled vid
engångsbelopp:Osbyholm. Hörby

år, totaltmedelvärde4940 kr/person ochkommun -
kr/år69000

kr/person och årmedian 1910-
Hushålli tunnel.lagt KlockartorpsledenWTP for haCVM0E/post-Grudemo 988al A. att pop:

boende i vissaBetalningsinstrument:Grudemo enkätSeäven
istadsdelarFrivilligt bidrag omräknat frånCVMoE/post- A.1994 B.

Västeråsengângsbelopp:enkät
204 A, 103år, totalt 90000medelvärde 18 kr/person ochCVMPC/post-intrång C.i sp:-

103Bkr/årenkätgrönområde resp.
hushållårmedian 0 kr/person ochtrafikled igenom -
sf: 71% A,C. Höjd kommunalskatt:ochBVästerås

och 69% Bmedelvärde kr/person57005 575m resp.resp.-
77%Mkr/årtotalt 2,25 2,50år, resp.

årochmedian OOE 310m kr/personresp.-
Boendestället for denför ha byggt tunnel iWTPCVMoE/post-Grudemo l 988b A. att pop:nya

l8 iSäterivägen.Grudemo enkätSeäven
Mölnlyckeoch580W kr/personmedelvärde41005CVM,,C/post-1994 B. resp.-

och130AMkr/årtotalt 3.3 4,6år,enkät sp:resp.
år 130Bkr/person ochmedian 005 220M-intrång i grön- personerresp.-

ochsf: 69% Aområde trafik-gm
67% Bled i Mölnlycke

Småhusköpnormalvilla värdeljämforelse ostördmedFastighets-Hammar 1974 pop:en
i Roslags-absolutabuller till följandeleder1,220Mkrvärden/Se Hanssonäven
Näsby/Lahäll-Villavärdet:minskningarrelativamarknadsdata respektiveoch 0.l 994 av

i Täbyområdetexponeradnormalvilla helt motorväg,Johansson l 995 mot-
1970-kommunförbullerstörd ochmycketsubjektivt utsatt en

240000 kr 1973dBA:ljudnivå 71ekvivalentTrafikbuller
köp11820% sp:

subjektivtfrånnonnalvilla skärmad motorväg,-
ekvivalentoch förbullerstördmycket utsatt en

12%dbA: 140000krljudnivå 64
subjectivtskärmad frånnormalvilla motorväg,- ekvivalent ljudnivåbullerstörd och förutsatt en

kr 6%dBA: 8000060
for kostnadenschablonvärdeVägverkets av

ursprungligen baseratvägtrafikbuller
studeradeförändringar fastighetspriser avav

Hammar:
bullemivâ 70år8400 kr/störd ochperson

Mkr/år 0,18% BNPdBA. totalt 2720 av
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Hanemann mfl Resultat Skillnaden i WTP for fåjaga älg blandattav
l 992 CVM-studier i Västerbottens län före och efterägareav
Se Mattsson och Tjernobyl-effekten:även
Söderqvist Kriström 1987 Medelvärde l800 kr/jägare och år, totalt 3
l 995c och Mattsson Mkr/år.

l990 Totalt för hela Sverige tyder detta en
Skador till följd ekonomisk förlust Mkr för ålgjägarna45av
Tjemobylolyckan underjaktsäsongen 1986.

Hasund, Hedvåg Skadekostnader/ Genomsnittlig skördeforlust antropogentpga
och Plezjer 1990 marknadspriser 9% eller 750 kr/ha och år, totalt 1400-ozon:

4800 Mkr/âr. troligaste värde Mkr/år.2000
Skördebortfallet i Detta givet inhemskapriser,är om
det svenska världsmarknadspriserför spannmåloch potatis:
jordbruket till 650 Mkr/år i stället för l00 Mkr/årl
följd marknäraav
ozon

Hjalte 1982 TCM/data WTP för bevarade rekreationsmöjligheter Studienattm
fiktivadelvis Vombsjön redovisarsom ger:

Förändringar 8.60 kr/besökare och år. totalt Mkr/år resultaten0,21av av en
vatten-kvaliteten i för för simuleringWTP minska dämningsamplitudenatt
insjöar, fallet Vombsjön: delvis baserad
rekreation vid 8,95 kr/besökare år, totalt 0,23 Mkr/år faktiskaoch data
Vombsjön i Skåne för minska övergödningen sjön:WTP att av

år, totalt Mkr/år8.95 kr/besökareoch 0,23
för minska dämningsamplituden förWTP att

våtmarker:Vombsjön och restaurera
kr/besökareoch år, totalt 0,33 Mkr/år9,85

lnregla 1993 CVMDC/post- i form bidrag till investeringsfond Invånare iAB WTP en pop:av
Se från StockholmKriström enkät för flytta reguljärflyg Bromma: inkl.även att
l 995 medelvärde kr/person0 Bromma-

median 0 kr/person 1000sp:-
Störningar i personer
närmiljön från sf: 72%

flygfältBromma i
Stockholm

Jansson och Resultat Totala miljökostnader 166Mkr eller 4,6 Seävenav ca
ÖrtendahlNilsson 19890 CVM-studier Mkr/km.av
1989,Trouvé ocha

Intrång i miljön LindströmJansson1986
följdtill 36 km 1989 ochav

mellan Janssonochmotorväg
Stenungsundoch Nilsson 1989b
Uddevalla
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Johansson, P.-0. CVMoE/post- WTP for olika åtgärdsprogramomräknad från Vuxnapop:
1989 enkät gángsbelopp: svenskaren

Samtliga 300 räddas:Medelvärde 90 200arter sp: personer
Bevarande 300 kr/person och år sf: 61%av
utrotningshotade 75% räddas:Medelvärde 60 kr/personarternaav

i svenska årocharter
skogar 50% räddas:Medelvärde 40 kr/pers/årartemaav

ÄlgiägareJohansson, P.-O. CVMOE/post- WTP for fä jaga älg, givet osäkert utfall iatt ett pop:
990l enkät jakten: Västerbottenav

Medelvärde 4300 kr/person och år. medjaktlicens
Värdet attjaga 200 jägareav sp:
älg sf: 75%

Johansson och CVMDC/post- WTP for åtgärdsprogram eliminerar Vuxnaett som pop:
Kristrom 1988 enkät svavelutsläpp i Sverige: svenskar

Medelvärde 6500 kr/person och ca 4% 700av sp: personer
Minskade den genomsnittliga disponibla sf: 67%
svavelutsläpp hushållsinkomsten i Sverige.

i fom1 forWTP arbetstillfällenav
âtgärdsprogrammet:
Medelvärde arbetstillfällen150000 3-4% detav
totala antalet arbetstillfällen i Sverige

Johansson och CVMOE/post- for miljövårdsåtgärder: HushållWTP ipop:
Zavisic 1989 enkät medelvärde820 kr/person och år eller 1% Sverigeav-l disponibla hushällsinkomsten, hushållden totalt 4100- 500sp:i
Svenskafolkets 5400 Mkr/år sf: 50%l
miljöbudget mediani 270 kr/är och hushåll-i

s för installera muffar vid Bilforare iKatz och Sterner CVMoE/postenk WTP att pumpar pop:i 1989 bensinstationerreducerar utsläppen Göteborgät avi
bensinångamed 90%: 800över personersp:i

Återforing bensin sf:Medelvärde 0.l3 kr/L 74%av
å bensinångorvidi
i tankning medli hjälp muffaraviv
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Hushåll iTrafikbuller. för olika typomrâden:Kihlman fl CVMDC/post- WTPA. A. tre pop:m
trañkmiljö vissaOmrådemed lugn1993 enkät

bostadsområdentrafikbuller dBA,Område med 70-- men
i Stockholm ochåtgärdadefönsterBuller
Göteborgmed trafikbuller 70 dBA, ochOmråde

750ordinära fönster A resp.sp:
hushållform högre hyra for ljudisolerande 450 BWTP i av

sf: 42%fönster: A resp.
43% BMedelvärden 350 område 630 område1 resp.

år2 och 3 kr/person och
För Pilotstudie.i form högre hyra heltWTP tystav en

olikaEndasttralikmiljö: tre
belopp användesMedelvärden 7l0 område 1580område 21,
för DC-frågan.och år140område 3 kr/person1resp.

för helti form mindre boendeytaWTP av
isoleradefönster vid nybygge:

områdeområde 3 2Medelvärden 3,2 1, resp.
mZ/lägenhetområde 34

TV/stereo,lnomhusbuller tB. ex grannars
badrum eller WC.

for ljudisoleradi form högre hyraWTP enav
kr/person ochlägenhet:Medelvärde 320-1070

år
minskad boende fori formWTP ytaav

mz/liigenhetljudisolering: Medelvärde I-2,4
ljudlöstform högre hyra förWTP i ettav

Medelvärde 170-340ventilationssystem:
och årkr/person

ifrån Hushållurskogsområdenför bevaraCVMDC+oE/ WTP1990 A.Kriström att pop:
SverigeSöderskog i söderi till Dalbypostenkät Muddus norr

900 Afrån engångsbelopp:orörda omräknadCVMOE/post-B.1l resp.sp:
och år, 200 B100m kr/personmedelvärde4005enkäturskogsområdeni personerresp.-

bådesf: 67% förMkr/år704totalt 291Sverige resp.
AochBkr/person och år40m.median 805resp.-

Ägareåstadkommerandraför projektCVMDC/post- WTP1995Kriström ett pop: avsom
fastigheter längsgivet det heltför FinlandsbåtarnafarlederSOU enkät ärSe attäven
farledema iprojektet lyckas:säkertochI992.5 6 att
Stockholmskr/person och årmedelvärde 1650Johanssonm -
skärgårdmedian 0 kr/person1993 -

1000projektetgivet chansenDito WTP attatt sp:men
lyckas 50%:Skadadestränder i är personer

sf: 73%och årmedelvärde300 kr/personStockholms -
median 0 kr/personskärgård pga -

svallvågor från
inlandsbåtarnaF
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Landell och Smith CVMoE/post-A. WTP i form höjd kommunalskatt för Hushållav en pop:
l 988 enkät trafikleden i tunnel omräknad från boende i
Se Grudemo B. CVM,.C/post- engångsbelopp.även närheten denav
1994 enkät MedelvärdeA: l3 kr/person och år tilltänkta

B: Medelvärde 25 kr/person åroch trañkleden
Bevarande l00 Aav sp: resp.
närmiljö l00 B hushållgenom

lägga denatt sf: 40% A resp.
föreslagna 54% B
Gillbergaleden i
Eskilstuna i tunnel

Lundell och Smith CVMoE/post- WTP i form höjd kommunalskatt för Hushållattav en pop:
1988 enkät ha lagt Söderledeni tunnel omräknad från boende i
Se Grudemo engângsbelopp:även närhetenav
I 994 medelvärde270 kr/person och Söderleden-

median 0 kr/person och år l24 hushållsp:-
Intrång i WTA för Söderledensintrång i nänniljön: sf: 71%
grönområde medelvärde 1280 kr/person åroch-

trañkled i median Okr/person och årgenom -
Norrköping

Malmberg 994l CVMOE/post- formWTP i ökade matkostnader för allattav pop:
enkät eller så all användning Folkbokförda igott som av

Värdet bekämpningsmedel ijordbruket skall upphöra: Sverige år16-74av
minskad medelvärde 1420 kr/person och år. totalt 9800 380sp: personer-
användning Mkr/år eller 4800 Mkr/år WTP0 för alla sf: 47%av om
bekämpningsmede icke-respondenterantas
l i det svenska median 620 kr/person och och år-,f jordbruket i formWTP ökade matkostnader förav en

halvering användningenav av
bekämpningsmedel ijordbruket:

medelvärde930 kr/person och år, totalt 6600-
Mkr/år eller 3200 Mkr/år WTP0 för allaom
icke-respondenterantas

median 620 kr/person och år-
Åsikt rimlig kostnad for miljövård:om
Medelvärde I800 kr/pcrson och är observera att

användningminskad bekämpningsmedelen av
har bådemed miljövård och hälsorisker göraatt
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iattjaga Jägarebehålla möjlighetenför fâWTPCVMPC/post-1 990 attMattsson pop:
Sverigeälg.enkät

Medelvärde 2500jägareSvealand:Götaland ochiJägareattjagaVärdet sp:av -
sf:köttvärde och 68%34%kr/jägare och år varav5740viltälg och annat

totalt Mkr/âr930rekreationsvärde,66%
kr/jägareMedelvärde 5430Norrland:i-Jägare

köttvärde och 57%53%och år varav
Mkr/årrekreationsvärde, totalt 407

möjligheten attjagafå behållaförWTP att
vilt älg.änannat

Svealand:MedelvärdeGötaland ochiJägare-
och22% köttvärdekr/jägare och år varav3800

666 Mkr/årrekreationsvärde, totalt78%
kr/jägareNorrland: Medelvärde 3 l 50iJägare-

köttvärde och 84%16%och år varav
Mkr/årrekreationsvärde, totalt 199

jakt: 2202och allTotalvärde för Sverige
beräknadestill 930kostnaderMkr/år. Jägarnas

totalainnebär detMkr/år, vilket att
Mkr/år.uppgår till 1272konsumentöverskottet

iJägareälg,behålla möjligheten attjagaför fäWTPCVMoE/post-och attMattsson pop:
Västerbottensjaktresultat:givet oförändratenkät1 98Kriström

totalt för länoch år,4950 kr/jägareMedelvärdemflJohansson
400 jägareMkr/år, 58%län 99Västerbottens9881 sp:varav

sf: 75%rekreationsvärde.Jägarnasoch 42%köttvärde
Mkr/år, vilketberäknadestill 53kostnaderjagaVärdet attav

konsumentöverskottetdet totalainnebärälg att
Mkr/år.uppgår till 46

möjlighet:få behålla dennaförWTA att
årkr/jägare ochMedelvärde l 1810

beräknadesälgpopulationenhalveringEn av
med 1020minskning WTPtillleda aven

totalt Mkr/år.och år. -2lkr/jägare
beräknadesälgpopulationenfördubblingEn av

l2l0 kr/jägareökning WTP medledatill aven
Mkr/år.och år. totalt +24
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Mattsson och Li CVMDGOE/post WTP for besöka.nyttja och upplevaatt pop:
1993 -enkät skogsnaturpå det du vanligen gör: Folkbokfördasätt isom
Se l 994Liäven Medelvärde 6600 DC 2510 OE Västerbottensresp.

kr/person och år, 21% direkt län i åldrarna 17-varav
Skogars värde användarvärde bär- ocht svampplockning, 74 årex
utöver jakt, 46% indirekt användan/ärdet 2000men ex sp:
timmervärdet skogspromenader.fågelskådning. etc och 33% personer

icke-användarvärdevärde oberoende vistelse sf: 62%av
i skogen. Totalt lör Västerbottens län: 451-
1188 Mkr/år. vilket tolkas skogensvärdesom

timmervärdet.utöver

Mattsson och Li CVMDC+oE/post WTP för behålla möjligheten nyttja ochatt att pop:
1994 -enkät uppleva skogsnatur tidigare: Folkbokförda isom
Se 1994Li Medelvärdeäven 3730 DC 2420 OE Västerbottensresp.

kr/person och år. län i åldrarna 17-
Skogarsvärde Mattsson och Li skattar 74 åräven en

värderingsfunktionutöver från vilken WTP givet olika 800sp: personer
timmervärdet skogstyper kan beräknas. sf: 55%

Sandström 1995 TCM/resvane- förstaEtt preliminärt skattningsexperiment rörde
data från Turist- övergödningen Laholmsbukten. WTP förav en

Rekreations- och ökning siktdjupet i Laholmsbukten med iav
effekter resedatabasen genomsnitt 35% skattadestill medelvärdet240av
övergödningen kr/besökareeller totalt 20,5 Mkr/âr.av
havet

Silvander 1991 CVMOE/post- förWTP projektett garanterarattsom pop:
enkät nitrathalten i grundvatten inte överstiger Folkbokforda i

Nitrat i gränsvärdet50 mg/L: Sverige i
grundvatten till Medelvärde 440 kr/person och år, totalt 2238 åldrarna 16-74 år
följd Mkr/år 1000av sp:

Ävenkväveläckage från WTA-frågor ställdes. tå erhölls.men svar personer
åkrar. Värdering sf: 69%

hälsoriskema.av

Silvander 1991 CVMOE/post- WTP for projektett garanterarattsom pop:
enkät sportfisket inte försämras övergödning: Folkbokförda ipga

Övergödning Medelvärde 320 kr/person och år, totalt 1970 Sverige iav
sportfiskevattcn Mkr/år åldrarna 16-74 år

Äventill följd kväve- WTA-frågor ställdes. erhölls. 1000av men svar sp:
läckagefrån åkrar. personer
Värd. sport- sf: 66%av
fiskerekreationen.
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vattenbrukfiskerinäring,iEkonomiska förlusterSkadekostnader/Silvander och
fullständigförädlingsindustri vidochmarknadspriserDrake 1991 en

i svenskakustvatten:fskbeståndetutslagningSe Drakeäven av
Totalt 358 Mkr1993, 1994

forFörluster
yrkesñsket till
följd över-av
gödningen av
Östersjön

Småhusköpsmåhusradondotterhalt iminskadförWTPFastighets-Söderqvist pop:en
länStockholmsiengångsbelopp:frånberäknadvärden/995al

2084 köpforochkr/persongenomsnitt 600lmarknadsdata sp:en
Bq/mstill under dettafrån 400minskning överVärdet av

gränsvärde.minskade
radonrisker

Hushållsmåhusradondotterhalt iminskadWTP förCVMDC/post-Söderqvist pop:en
småhusboende iengångsbelopp:frånberäknadenkät995bl

Bq/m3: i Sollentuna500 till 70Från
kommunåroch2450 kr/personMedelvärdeVärdet av Bq/m3: hushåll500Från till 200500minskade sp:
sf: 55%och årkr/personMedelvärde 980radonrisker

jämförande studieförSöderqvist1995bSe en
radon.rörandeWTP-skattningarolikaav

ochför älgjägareförlustenekonomiskai DenFörändringarSöderqvist
1986:Tjernobylolyckanföljdtillproducent- renägare1995c av

delmängd deMkr. Dettaoch 743,6överskott utgör aven
Sverige.upphov till iolyckanskadorfrånresultatvissaVärdering gavsomav

flföljd Hanemannskador till mav
I992Tjemobylolyckan

miljöskattsärskildi formWTPCVMDc/post- pop:Söderqvist 1996 A. perenav
iFolkbokfördainternationelltår föroch i 20enkät ettSe Grenäven personm

Sverige iövergödningenminskaråtgärdspaketCVM0E+pC/B.1996 avsom
Östersjön 18-85 åråldrarnaÖstersjön tål.nivåtillpostenkät somen

700 150800-2300 A,median3600-5800 kr,MedelvärdeCVMoE,,,C/ A.C. sp:
B 200Övergödningen kr.postenkät resp.av

0-500 kr.median600-1000 kr,Östersjön MedelvärdeB. personer
sf: 60% A.DC-imedel-WTPmellanmedelvärdeGivet ett

B58%forWTP0för falletOE-fallenoch när antas resp.
53%och 7%2100 kricke-respondenter

Mkr/år.total 7400blir WTPdiskonteringsränta
år 20 åroch iWTPC. ompersonper

motverkarendaståtgärdspaketet över-
rekreationseffekter:gödningens

0-400 kr.median400-800 kr.Medelvärde



miljönVärdering 63SOU 1996:11 7 av

Boende iförbisträckning E6WTP förCVMOE/post-Trouvé och pop:avannan
Ljungskileengångsbelopp:beräknad frånLjungskileenkätJansson I 986

500och år. totalt 2,9kr/personmedelvärde 1440Se Jansson personersp:även -B sf: 66%Mkr/åroch Nilsson
l och årmedian 400 kr/person198951, Grudemo -

Tveksamförbisträckning E6WTA lörI 994 avannan
behandlingengångsbelopp:beräknad frånLjungskile av

1 extremvärden.och år. totalt 48kr/personmedelvärde24000lntråg i närmiljön. -l Mkr/årfallet E6 vid
WTA: Hela 31%och årkr/personmedian 64000Ljungskile i -

sträckning E6WTP for slippaBohuslän att avaven ny
respondenternafrån engångsbelopp:beräknadöverhuvudtaget
ansågoch år, totalt 2,9kr/personmedelvärde 1440 att-
närmiljönMkr/år var
ovärderlig.kr/personmedian 160 och-

Personerhälsoskadliga, A.lör halveringWTPSP/postenkät A.Widlert mflå A. pop:av
i iinedsmutsandenaturskadanderespektiveSP/postenkät ämnen upptagnaB.1993

bilregistret ibilavgaser:l
i länStockholmsoch årHälsa: 1890kr/personVärdering av .i och år1580 kr/personNatur: samtmiljöfaktorer: personer
i upptagnakr/person och år740Smuts:bilars

telefonkatalogenbensin eller 2102,10 kr/LResultatenavgasutsläpp motsvarari
i i Växjö,och 31,50NOx-ekvivalenter för hälsakr/kgolycksrisk,

Linköping,NOx lörkr/kgintrång och natur.
Sundsvall ochstadsbild
Stockholmgrönområden

2000bostaden:grönområden i närhetenförWTPutsikt från sp:vägen av
beroendekr/person och âr4540-6690Park: personer

sf: 54%parkbasaltemativ: ingenstorlekparkens
år B.Strövområde: kr/person och1770-6810 pop:

iMedlemmaroch karaktärberoende strövområdets närhet
miljö-strövområdekm tillbasaltemativ: 10
organisationeroch årkr/person4160-7320Vattendrag:

tjänstemänbasaltemativ:vattendragetspåberoende samttyp
och kommun-saknasvattendrag
politiker som

medarbetarlokalgatan:olycksriskhalveradWTP För
miljö- ochåroch5680 kr/person
trafikfrågor.

100frånminska störningarWTP för motorvägatt personersp:
sf: 8 %med utsikt 1utsikt sjö blandatbasaltemativ: mot

väg:mot
skyddsvallar: signifikant skiltSjö skyms pga

årochfrån kr/person0
bort: 12360 kr/personlängreSjö motorvägsyns.

åroch
år10220kr/person ochtunnel:iMotorvägOBS Forts.

sidanästa

3 I6-0496
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WTP för stadsbild basaltemativ: utsiktannan
småhus höghus:ochmotWidlert m SP/postenkätA. Utsikt småhusoch industri: -4290 kr/personmot

I 993 B. SP/postenkät och år
Utsikt småhus småhus:och 2020 kr/personmotVärdering av och

miljöfaktorer: Utsikt småhusoch åkrar: 5680 kr/personmotbilars och år
avgasutsläpp

olycksrisk, WTP för utsikt från vägen:annanintrång och Bro undvikes: signifikant frånskilt 0
stadsbild kr/person och år

grönområden Bullerskänn undvikes: 6.30 kr/restimme
utsikt från vägen Tunnel undvikes: 10,50kr/restimme

B. Experternasvärdering naturskador liggerav
för50% högre övriga ochänca grupper

värderingen tillgång till Strövområdenliggerav
20-80% högre. övrigt likartadel resultat.

Åkerman I 988 Skyddsutgiñer/ WTP for minskad radondotterhalt i småhus Hushållen pop:
Bq/m3ÅkermanSe marknadsdata frånmestadels halter 400 till under boende småhusiäven över

fl l 991 dettagränsvärde: i Sollentunam
medelvärde4280 kr/person och år kommun-

Värdet median 2490 kr/person och år hushåll317av sp:-
minskade
radonrisker för jämförandeSeSöderqvist l995b studieen

olika WTP-skattningar röranderadon.av
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andrahar sigVärderingsstudier använtTabell avsom
delObserveravärderingsmetoder. att aven

syftehafti inte harstudierna tabellen attsom
kost-skattaenbartvärdera miljövaror, attutan

återställande- ersättningskostnader.ochnader, t ex
sådanaeftersommed,likväl tagitsDessa studier har

värdering i vissaförkostnader används samman-
hang.

Övriga upplysningarVärderings- SkattningarFörfattare,
metodvärderat objekt

utförvåtmarkerkvävereduktionErsättnings- DenAndersson, som
värderasekologisk tjänstkostnader1994 somsom en

dennaskulle uppståkostnaden omsom
med hjälpreduktion i stället skeringKväveren av
kr/minskat kg25,0-42,6reningsverkutförd av

1230-6170blir totaltkväve. Resultatetvåtmarker i
ÖstersjönsÖstersjöns Mkr/år for hela

våtmarkeravrinningsområde givet deavrinningsområde
givet såvälfinns idag ochsom

belastningatmosfärisk antropogensom
genomsnitt dettakväve. l motsvararav
kr/kmz våtmark och år.8900-44900

kvantifierade del deFolkeErsättnings-Folke 991l aven
gåtthartjänsterkostnader ekologiskaochGrenSeäven som

utdikningarförlorade till följdSöderqvist 1 996 avav
torvtillväxt,Martebo myr

dricksvattenkvalitetupprätthållandeVåtmarkers av
ytvattennivåer,ochgrundvatten-ekologiska samt

fiskproduktion,kvävereduktion,fallettjänster,
rekreationsmöjligheter mm. En monetärMartebo myr

skattningerhöllsvärderingGotland avgenom en
uppstår dede kostnader omsom

ställetiekologiska tjänsternaförlorade
substituttillhandahållsskall genom

finnsvissa fallmänniskan. lskapadeav
substitut.inga
sammanfattandeDen monetära

Mkr/år.totalt 3,4-9,5värderingen var
09-0.299lDetta motsvarar

kmz eller 3400-6800och årMkr/utdikad
år.närhetochkr/boende i myrens



66 Värdering miljön SOU 1996:11 7av

Gren 993, 1995 Kostnads-I Kostnadseffektivitet uppstår om
besparingarSe Gren och restaurering våtmarker ingår iäven ettav

Söderqvist 1996 givet visst åtgärdspaketför halveringett en av
miljömål kvävetillförseln till skärgård.Stockholms

Restaurering åtgärdspaket inkluderarEttav som
våtmarker i 66restaurering våtmarker blir Mkrcaav
Mälardalen billigare år åtgärdspaketiän ettper

vilket våtmarksrestaureringinte ingår.
våtmarkemasFör rening kväveav

detta 32 kr/kg minskatmotsvarar ca
kväve eller 3 50 kr/ha våtmark ochlca
år.

993 P/M-beslutHansson I Vägtratikens miljökostnader i Sverige
budgetåretunder 1992/93:

Trafikens Koldioxidutsläpp: Totalt 5886 Mkr
miljökostnader Luftföroreningar: Totalt 10033 Mkr

Återställande-1992, Miljöskulden definieras kostnaden beräkning miljö-Jemelöv En avsom
kostnader för återställa så skuld och1993 där äratt naturen

och möjligt till uthållig miljökapital förJfr situation.Azar enen
årsHolmberg 1995 Skuldensstorlek för 1990 i 1995 enskild kommun

penningvärde och dessökning under Uppsala redovisas i
Sveriges detta beräknaslör följande områden: Jemelöv 1994
miljöskuld" Klimat. Skuld 104700Mkr, ökningA.

00 Mkr.3 l
SkuldFörsurning. 57900 Mkr. ökningB.

Mkr.1000
ijordbruksmark. SkuldC. Kadmium

7400 Mkr, ökning 100 Mkr.
SkuldHumustörlust ijordbruksmark.D.

Mkr.30800 Mkr, ökning 1600
eutroñering. Skuld 12600Mkr,E. Marin

ökning
klororganiskaUtsläpp ämnen.av

Skuld Mkr. ökning200
Mkr. ökningSkuld 102300G. Avfall.

2300 Mkr.
Skuld Mkr.Biologisk mångfald. 5700H.

ökning
Totalskuld 1990:321600 Mkr.Total

Mkr.ökning 1990:8100



miljönSOU Värdering1996:117 67av

Återställande- Statens för Iandskapsskyddkostnader
och undvikande- mångfald,och bevarande biologiskav

falletkostnader, budgetåret 1991/92:
P/M-beslut SNVs mark 154 Mkr, SNVsBiologisk inköp av

Mkr,mångfaldi skötsel förvärvad mark 83 er-av
i land-sättningar för naturvårdsåtgärderSverige
land-skapet Mkr, ersättningar for44

skapsvârdandeåtgärder220 Mkr, bi-
skogsvård Mkr, bidrag fördrag till 13

rovdjur Mkr, bidragslagna 24renar av
för totalt Mkr.kalkning 187 Mkr, 725

läggasaltemativkostnadenTill detta kan
förbudet krañ-uppstår motsom pga
vissa älvar,verksutbyggnad i svenska ca

Mkr/är.2420
finnsaltemativkostnadEn storannan

for naturvårdshänsyni skogsbruket. ca
Mkr/år.550

Återstäl Miljöskyddskostnader i Sverige.och lande-KI SCB
budgetåretundvikande- Statenskostnader för994 och A.l

1992/93:6100 MkrSe Ljungdahl kostnaderäven
för 1991:kostnaderfl och B. Kommunernas1995m

1000Mkrmfl 1Magne
Industrins kostnader lör 1991: 5600C.I 994

MkrMiljöskydds-
kostnader

kostnadsamhälletaccepteradP/M-beslutLeksell 987a Avl extra
minska hälsoeffekter, korrosionfor att

nedsmutsning iochVärdering tätorter:av
kr/kg N0x-ekvivalent23-38bilavgasutsläpp

920 partiklarkr/kg
samhället accepterad3400 bly.kr/kg Av
minska skogsskadorkostnad för attextra

naturskador:och andra
ifr Leksell23 NOx-ekvivalentkr/kg

|987b

Marginalkostnader fordonskilometerper
för fordonslag redovisas.olika

trafik blir1985årsExempel: För
for personbilarmarginalkostnaden utan

med blyad bensinkatalysator drivssom
följande:

örc/fordonskm for tätortsköming41-57
öre/fordonskm Förl 1-17

landsvägskörning
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Leksell 987bl P/M-beslut Värdering kg enligt Leksellämneper
l 987a.

Värdering av
luftföroreningar Flygtrafik: Miljökostnaden flygning,per
från flyg-, fartygs- fordonskm, L bränsle,per per
och jämvägstrafik och passagerarkmredovisaspassagerare

ex: 0,5-2,3 kr/km för DC9en
Fartygstrafik: Miljökostnaden kmper
gång till sjöss, bränsle,MWh, ochton
dygn redovisasex: 120-180 kr/km för
naturskadorför typisk passagerarfärja,en
0,57-I, l 5 Mkr/dygn för tätortseffekter
och naturskadorför typisken
passagerarfárjavid kaj
Jämvägstrafik: Miljökostnaden totalt, per
tonkm, L bränsle för dieseldrivna tågper

2 ,4-23,7 Mkr/år totalt,ex: l 0,5 l -0,57
kr/L dieselolja

Leksell och P/M-beslut, Existerandeambitioner i miljöpolitiken
Löfgren 1995 miljömål implicerar följande värderingar för

trafikens luftföroreningar:
Värdering kr/kg CO2lav
regionala och 40-45 kr/kg NOx
globala effekter kr/kg20 VOCav
bilavgaser

Sverdrup mfl BI resultat från Giveta
1994 SOU 1992:76 nettoförjänst för Sverige 500en-kr/m3 timmer och
Minskad nedfall försurande ämnenöverett av—
skogstillväxt Sverige ligger kvar I990 årspga som
försurning nivå,

skattasskadan minskad skogstillväxtav
till Mkr/år.8750

Söderqvist 1987 HCM VårdkostnaderA. A. och
P/M-beslutB. produktionsbortfall för IO-l l0 bam som

Skadekostnaden föds med mental iretardation Hgpga
för fisk: Totalt 3,76-41.4l Mkr/år
metylkvicksilveri Fallet ScanDust i Landskrona:B.
fisk i Sverige Miljökrav innebar avgift på 0,12en

Mkr/kg utsläppt Hg. För totala utsläpp i
Sverige 1984 dettaHg 661,6 Mkr.av ger
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Tabell 3 Värderingsstudier karaktär.sammansattmerav

ÖvrigaFörfattare, Värderings- Skattningar upplysningar
metodvärderat objekt

tillAndersson, Främst skade- Nedfall svaveldioxid lederav
994 kostnader korrosion och slitage inoml ettannat

flertal områden. 1991 års kostnader
Korrosion orsakad skattadesfor följande sektorer:

Byggnader: l900 Mkrutsläpp A.av av
svaveldioxid B. Fordon: 60 Mkr

C. Vattenledningar och vägtrummor:
120Mkr

infrastruktur jämvägsräls,D. Annan
skyltar. Mkrmm: 30antenner.

Kulturhistoriska värden ejE.
hällristningar: Mkrl0
Totalt: 2l20 Mkr eller kr/kg utsläpptl l
svavel S

Marginellt värde reduceraAndersson och Skadekostnader, attav
Åshuvud svavelnedfallet Sverige:1984 WTP-studier över

Skog: 0.78 kr/kg svavelA.
Grödor: 0,08 kr/kg svavelSkadekostnaden B.
Sjöar och vattendrag: kr/kgsvavelnedfall i C. l 7av

svavelSverige
kr/kgHälsa: l5.86 svavelD.

Korrosion: 4,98 kr/kg svavelE.
Totalt: 21.87 kr/kg svavel

Återställande- svenskagencrationsmiIjöskuldenDenAzar och
tillför koldioxid skattasHolmberg 1995 kostnaderoch utsläpp av

Mkr.Jmf skadekostnader 430000Jernelöv
1992, 1993

Den svenska
"generations-
miljöskulden För
utsläpp av
koldioxid
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för åkerDrake 1993, Resultat från Landskapsvärden 1407 kr/ha.
1994 studier Drake betesvall2687 kr/ha, naturbetesmarkav

kr/ha, energiskog1987, 3394 281 kr/ha,
våtmarker 1848 kr/haMiljövärden för Silvander
Miljökostttad för kväve,olika användning 1991, nitrat och

Silvander och ammoniak tillfört till kustvatten:jordbruksmarkav
Drake 1991 17 kr/kg kväve

P/M-beslutsamt
Miljökostnad till följd av
klimatförändring:
0,054 kr/kg koldioxid

Med dessaskattningar grundsom
värderar Drake olika slagsanvändningar

miljösynpunkt.jordbruksmarkav ur

ändringar deEliasson 994 Värdering 1991årsl A. av av
Marknadspriser svenskaskogstillgångarna. FöljandeSe KI ochäven

SCB 1994 -- delmängd skogsinkomstensB. av
Jfr Hultkrantz C komponenter värderades:

bl inklCVM-studie Virkesproduktionsvärde1991 D. A. a
+23220 MkrErsättnings- virkeslörrådsökning:E:

Bärproduktionsvärde: +460 Mkrlnkomsten kostnader B.av
MkrSvampproduktionsvärde:+340Sveriges Miljömål/ C.

+840 MkrViltproduktionsvärde:skogstillgângar marknadspriser D.
Lavproduktionsvärde: +820 MkrP/M-beslutG. E.
Biologisk mångfald: -1640 MkrH.

Återställande- MkrLagring kol: +3200G. av
kostnader Buffring -1100 MkrH. surtav regn:

lavproduktionsförmåga:Ersättnings- Förlust -70av
kostnader Mkr

Totalt: +26070 Mkr

våtmarkerfrån VärdetGren 1992, 1995 Resultat att restaureraav
Gotland för minska läckage kväveSe Gren och Folke 1991även att av
från jordbruket:Söderqvist 1996 och Silvander

årkr/ha våtmark och199 1800-4700l
marginella värdet minskaDetRestaurering attavav

kväveläckagevåtmarker restaureraattgenom
våtmarker Gotland:Gotland

kväveläckage975 kr/minskat kg

bullerkostnader i Sverige:Trafikcns1994 P/M-beslut.Hansson
Mkr/ârVägtralik: 2033-2569WTP-studier

Mkr/år176-286Trafikens .lärnvägz
Mkr/årFlyg: 94-149bullerkostnader

Mkr/årTotalt: 2303-3004



Värdering miljönSOU 1996:11 7 71av

års ändringar i deVärdering I987HuItkran/z 991l A. av
skogstillgángama. FöljandeMarknadspriser svenskaJfi Eliasson

delmängd skogsinkomstens994l av
värderades:komponenter

Virkesproduktionsvärde bl inklCVM-studie A.inkomsten D. aav
virkesfdrrådsökning: +27l60 MkrMiljömål/Sveriges E.

Bärproduktionsvärde: +770 Mkrmarknadspriser B.skogstil lgångar
Svampproduktionsvärde: +840 MkrC.F.
Viltproduktionsvärde: +720 MkrMarknadspriser D.
Biologisk mångfald: -920 MkrG.

Återställande- Lagring kol: +5820 Mkrav
Buffring -920 MkrG.l ostnader surtav regn:

lavproduktionsfönnåga:FörlustErsättnings- H.H. av
kostnader -30 Mkr

Totalt: +33440 Mkr

Miljökostnader till följdJohansson,O. P/M-beslut, av
J trañkavmiljömål,1995 gaser:

eller totalt för Sverige:40 kr/kg NOxl 974Hammar
Mkr/ârTrafikens 6360’

totalt för Sverige:kr/kg VOC eller20miljfikostnader
Mkr/år3160

trañkbuller: TotaltKostnader till följd av
för Sverige 2700 Mkr/âr

negativa áterverkningar påSvavletsKI och SCB A.
svenskekonomi 1991.VärderadeMarknadspriser1 994
komponenter:Skånberg B.Seäven

Återställande- MkrMinskning skogstillväxt: 620A.1994 av
Skördeförluster i jordbruket: 6 Mkrkostnader B.
Skador sjöar och vattendrag: 150C.Svavelnedfall l

MkrSverige D. Främst
2122 MkrD. Korrosion:skade-

2898 Mkrkostnader, B. Totalt:se
Andersson
1994
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Kågeson l 993a, Miljömål Olika transponslagsmiljökostnader isatta
993b1 The Sverige l993.av

European Långtradare
Trafikens Federation for NOx/VOC/SOZ: 53,0 kr/ tonkm1000
miljökostnader Transport and CO2/elproduktionz23,7 kr/ I000 tonkm

Environment, Bullerz 6.6 kr/I000 tonkm
WTP—studier Totalt: 83.3 kr/ 000 tonkm1
rörande buller Tåg

NOx/VOC/S02: tonkm7,6 kr/ l000
CO2/elproduktion: tonkm18,0kr/ 1000
Buller: 3.8 kr/IOOOtonkm
Totalt: kr/ tonkm29.4 1000

Ro/ro-fartyg
NOx/VOC/SOZ: 57 kr/ 1000tonkm
CO2/elproduktionz5,7 kr/ l000 tonkm
Buller: 0 kr/1000 tonkm
Totalt: 62,7 kr/ l 000 tonkm

Bil
NOx/VOC/SOZ: 138,1kr/ 1000
passagerarkm
CO2/elproduktionr 42,6 kr/ l000
passagerarkm
Buller: 13,2kr/ 1000passagerarkm
Totalt: kr/ 1000 passagerarkm193,9

Tåg
NOx/VOC/S02: 8.5 kr/1000
passagerarkm
CO2/elproduktionz20,8 kr/ 000I
passagerarkm
Buller: passagerarkm3,8 kr/ l000
Totalt: kr/ passagerarkm33,1 1000

Flyg
NOX/VOC/SO2169,1 kr/ 0001
passagerarkm
CO2/elproduktion: 87,0 kr/ 1000
passagerarkm
Buller: 18,0 kr/ 1000passagerarkm

passagerarkmTotalt: 174,1kr/ l000
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från Studien studerar helaLeksell och Resultat Hizlsoefiekter:
minskat kedjan emissionLöfgren 1995 RP-studier WTP inandas --av per mg som av

Smlensminde olika i bilavgaser: halter dos effektämnen -- --
värdeVärdering och Hammer NOx: 4 kr/mg --av

VOC: 4lokala effekter 1994 Flyktiga organiska ämnensamtav
bilavgaser i Widlert fl kr/mgm

Partiklar: kr/mgfallet 1993 41tätorter,
Göteborg utnyttjades

utsläpp givet olikaWTP kgper
Genomsnittligainandningsdoser.

värden:
kr/kgNOx: 49
kr/kgVOC: 49

kr/kgPartiklar: 490
Betydligt högre värden för
förhållandena icentral gataen
Göteborg

Lokal nedsmutsning:
minskat kg utsläppta partiklar:WTP per

kr/kg530

för bilavgasemaslokalaTotal WTP
effekter i Göteborg: 720 Mkr/år

Total WTP for bilavgasemaslokala
foreffekter Sverigessamtliga tätorter:

Mkr/årMkr/år. 1000-21008200 varav
lokal nedsmutsningför
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samhällsforskning CTSochförCentrum transport-
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Inledning

Bakgrundl l
.

trañksektorernaolikatrafikpolitik deSverigesinnebärSedan 1988 att
sinabärasektor skavarjemeningi denkostnadsansvar,har attett

desåvälde fastagällerkostnader.samhällsekonomiska Detta som
flera delkomponenter,dekostnaderna, därrörliga utgörs avsenare

olycksriskerträngseleffekter,infrastrukturkostnader, samtrörligaa
miljöeffekter tyngdpunktspeciellladestrafikbeslutetolika slag. lav

fastställdes1:följandevilkaförmiljöaspekterna,på
omedel-såvälmålenallra viktigastede"att är att,ett genomav

miljö-trafikenskraftigt begränsaåtgärder,långsiktigabara som
påverkan

miljöpå-förmed kostnadernabelastas sinböralla trafikslag"att
rikt-miljövänligtrafikenutveckling iför stimuleraverkan att aven

ning".
sedan 1988miljön hareffektertrafikensförKostnaden externa

ochskatterkombinationinternaliserats,viss deltill av-avgenom en
förstavid deni brukstyrmedelekonomiskaFöljandegifter. är

19932:januari

BeloppAvgiftstyp
lägre skattbensinBlyfri 51skattedifferentiering öreBensin per-

liter
kr/lkr/m3 1,02Miljöklass 1020dieselbränsleMiljöklassning av
kr/l1,22kr/m3Miljöklass 1220
kr/lkr /m3 l,47Miljöklass 1470

öre/kg C0233,3Koldioxidskatt
kr/kg svavel30Svavelskatt

fallvissa svåradock ieffekterna mätaTraflksektorns attärexterna
miljöeffekterna. Ettspecielltkanskegälleroch kvantifiera, detta van-

1121992,Lindberg,Hansson s
2 1994:33, 92Ds s
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ligt antagande i trafikekonomiska kalkyler därför effekternaär att
redan värderade lämpligt de miljöavgif-är sätt staten,ett av genom

och miljömål ställtster som upp.
Biltrafikens miljöpåverkan emellertid inte bara svår ochär mätaatt

kvantifiera, kunskapen miljöeffekterna dessutom begränsad.ärom
gäller for deDetta lokala effekterna, vi länge känt till och stude-som

såväl for de regionala och globala effekterna, vilkarat, motsom
forskningen inte förrän ganska nyligen riktat sitt intresse. Som en
följd bristen kunskap tvingas miljö-både vid värderingav man, av
effekter vid det politiska beslutsfattande, sambandförenklasamt att
och bortse från effekter svåra kvantifiera.är attsom

det finnsTrots uppenbara svårigheter betyder inte dettaatt att
framsteg inte gjorts. Intensiv forskning trafiksektorn påverkarhurom
miljön och hur vi ska och effekterna bedrivs kontinuer-värderamäta
ligt. För befinner idag kan det lämpligtatt veta ettvar oss nu vara
tillfälle översikt dagsläget. Vilka undersökningar haröveratt ge en
gjorts för skatta miljöeffekterna, vilka metoder används och huratt
tillförlitliga de skattningar tagits framär som

1.2 Syfte

Syftet med denna studie litteraturöversikt de bidragär göra överatt en
den miljöekonomiska forskningen har tilllämnat kunskapensom om

biltrafikens miljöskadekostnader, kritiskt granska studiernasamt att
metodsynpunkt.ur

Metod, avgränsningar1.3 och uppläggning

Undersökningen litteraturstudie där jag främst inriktar migär en
litteratur från de tio åren, i första hand behandlar svenskasenaste som
förhållanden. Endast litteratur har relevans för värderingsom av
miljöeffekter har tagits med, dvs jag behandlar biltrañkens övriga

effekter trängsel, olyckor etc.externa
koncentrerarJag mig här till de enskilda kostnadsposterna och

genomför ingen summering kostnaderna för så få framsättattav
totalkostnad för biltrafikens miljöeffekter. Jag kommer därför inteen

heller jämföra totalkostnaden för miljöeffekterna med dagens skatte-
och avgiftsuttag. försökFör till sådan summering och jämfö-ett en
relse hänvisas läsarna till Johansson 1995.

Studien består delar. kapitell två, fyraoch diskuterastre treav
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används Förmetodernamarginalkostnadsansvaret,teorin bakom som
miljöpåverkan. Ibilarnasmiljöeffekternaprislapp samtsättaatt en

jag valtstudiersammanfattas desjuochkapitel fem, att tasomsex
främstkritiskt,studiernagranskasmed i Dessutom urrapporten.

sammanfattas resultaten.ochanalyseraskapitel åttametodsynpunkt. l
tillsvenska kronorinteuttrycks,Alla värden när annat somanges,

penningvärde.dagens
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Marginalkostnadsansvaret och

ekonomisk teori

l

Ieffekter32.1 Externa

Den traditionella ekonomiska teorin utgår vanligtvis från privata va-
och tjänster köps och säljs marknad, där äganderättenror som en

lför fastställd och inga effekter finns. perfektaär Påexternavarorna i
marknader denna kommer prissystemet medföra optimalattsom en
allokering och tjänster. Varorna köps och säljs fram till dessav varor

ymarginalnyttan lika hög marginalkostnaden.äratt som l
iverklighetenl många marknader imperfekta och detta gäller inteär

minst transportsektorn. Dels infrastrukturen i utsträckningär stor en
kollektiv nyttighet, dels de effekterna, kännetecknasär externa som

kostnaderna för dem inte inräknade i priset,äratt stora.av
negativaDe effekterna medför den enskilde konsumen-externa att

marginalkostnad PMC lägre samhällets marginalkostnadärtens än
SMC. Konsumenten konsumerar fram till dess marginal-attvaran

lika den privata marginalkostnaden. Enligt Figurärnyttan stor som
2.1 blir transportvolymen oreglerad marknad q. Detta ären
emellertid inte önskvärd lösning från samhällets efter-synpunkt,en

transportvolymen endast bör q.som vara
Om de effekterna internaliseras med hjälp avgifter ellerexterna av

skatter skiftar individens marginalkostnad uppåt. För denatt sam-
hälleliga marginalkostnaden ska lika med individens. krävs detvara

avgift storlek mellan kurvorna ochSMCatt gapeten av samma som
PMC trafikanten. För kunna estimera den korrektatas ut attav av-
giftsnivån måste givetvis ha metod för demätaatt externaman en
effekterna, dvs avståndet mellan de två kurvorna.

Hansson Lindberg, 1992
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marginal-
kostnad

AL

transponvolymt g1 q

trafikvolym.effekter ochFigur 2.1 Negativa externa

Källa: Lindberg, 1992, 60Hansson s

reningOptimal2.2

skadekostnaden MCs,reningsmängden bestämsoptimalaDen av
åtgärdskostnaden MCå,utsläppmed mängdenväxa samtantassom

iutseende illustrerasmängden rening. Kurvornasvilken stiger med
följande figur.

marginal
kostnad

MCsskador

MCs
MCå

MCååtgärder

utsläppton/årg.er

för miljöskador och miljö-Figur Marginalkostnaden
åtgärder.

Löfgren.Källa: Leksell 1995, 123s

Leksell 1995Löfgren,
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Det samhällsekonomiskt lönsamt åtgärda utsläppen framär tillatt
dess marginalkostnaden för ytterligare rening likaatt är stor som

miljöskadorna5.marginalkostnaden för Detta sker vid e, där kur-
i figuren skär varandra. Den lämpliga miljöavgiften ligger i detvorna

fallet nivån CMCaMCä*. eftersom det då och endast då blir
lönsamt använda sig alla åtgärder marginalkostnaderatt mot-av vars

tillMCå höger punkten e.svarar om
vanligt förekommandeEtt begrepp i miljödebatten kritiskaär grän-

indikerar hur mycket tål risk för mycketnaturen utan storaser, som
och irreversibla skador. kritiskEn k medför skadekostna-gräns att
den vid utsläppsmängden k stiger kraftigt. Marginalkostnaden blir i
detta fall lodrätt linje med skadekostnader följdstora etten som av
överskridande den kritiska gränsen.av

marginal
kostnad

MCsskadorA

MCk

MCá åtgärder

utsläppton/år
N

Figur 2.3 Kritiska gränser.

Källa: Leksell Löfgren, 1995, 125s

Givetvis behöver kunskap marginalkostnaden för transport-om
sektorns miljöeffekter för kunna bedöma den optimala renings-att
nivån för transportutsläppen. sällan det politiskainte besluts-antas att
fattare har full kunskap kostnader och åtgärder, och de därmedattom

för miljöåtgärder fram marginalkostna-till dessavsätter attresurser
den för dessa når kostnaden MCå. förMarginalkostnaden den sist
utförda åtgärden tolkas då skuggpris.ettsom

5 gäller iDetta sk bästa allmän jämvikt. Diskussionen skatteväxlingen om
däremotgäller "näst bästa" allmän jämvikten
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användasskuggprisermetoder kanradmed andraTillsammans en
urvalnniljöpåverkan. EttFör trafikenskostnadenskattaför att av

avsnitt.Följandediskuteras ivärderingsmetoderna
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3 Värderingsmetoder

Det finns flertal metoder foranvänds skatta värdet deett attsom av
effekterna, i det här fallet miljöeffekterna. Vilka metoderexterna som

används beror vilken miljöeffekt det skattas.skaärtypa av som
möjligEn klassificering metoderna har utgångspunktav som

huruvida skadekostnadsberäkningarna utgår från produktionssidan
ingenjörskalkyl, eller från efterfrågesidan faktisk betalningsvilja.
Metoderna i respektive redovisas i Tabell 3.1:grupp

Tabell 3.1 Klassificering värderingsmetoder.av

Ingenjörskalkyl Faktisk betalningsvilja
Direkta kostnader Avslöjade preferenser
Indirekta kostnader Angivna preferenser
Kompensationskostnader
Preventiva åtgärdskostnader
Återställningskostnader

Betalningsviljestudierna kan i sin delas i direkta och indirektatur upp
metoder, observerat marknadsbeteende och beteende hypote-samt
tiska marknader. åskådliggörsDetta i Tabell 3.2.

kapitlet diskuterasl urval metoderna mycket kort-resten ettav av
fattatö, där tyngdpunkten ligger betalningsviljeundersökningarna.

För Kågeson,utförlig diskussion, t 1992; Mitchell Carsson,en mer se ex
1989; Cummings, 1986
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kollektiva nyttigheter.Tabell 3.2 Metoder för värderaatt

IndirektDirekt
Observerat/ indirektObserverat/direkt

Referendum HushållsproduktionObserverat
Hedonska priserSimulerademarknads-
Åtgärder byrå-marknaderbeteende av

politikerprivata ellerParallella krater
marknader

indirektHypotetiskt/direkt Hypotetiskt/Svar reaktioner
på rankingContingenthypotetiska CVM
frågor Allokeringsspel med Willingness-to-

skatteåterbäring behaviourmarknader
lntervjufrågor Allokeringsspeluppgivet om

Prioriterings-spenderabeteende att mer
värderingsteknikmindreeller

AnalysisConjoint
Kartläggning av
indifferenskurvor

Källa: 1989Mitchell Carson,

örskalkylerIngenj3.1

skadekostnadenfrån den faktiskade studier utgårAv ärmätaattsom
eller "the physical linking method"den direkta metoden,det som an-

fastställaMed denna metod försökervänds i utsträckning.största man
djur, ocheffekterdirekta samband mellan och dessämne naturett

miljöeffekter söksmänniska, och därefter värdera effekterna. För
Viduttryckta dos ochvanligtvis biologiska samband respons.som

döds-marknad,effekter kan bjudasvärdering tut exensomav
betal-kompletteras medfall, direkta metodenmåste den t ex en

ningsvi|jeunders6kning.7
sambanden ifrämstmed den direkta metodenSvagheterna är att

kan svåraframtida kostnadermånga fall osäkra ochär attatt vara
utsläppsni-framtida samband ochokunskapskatta, av oma p.g.a.

våers. existensvärden medvärdera skdet möjligtDessutom är att

7 Mitchell, 1989

Kågeson, 1992
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metoden.9den direkta
Effekterna produktionskostnadsperspektivet,kan också skattas med

Försämrad hälsavilket exempel indirekt metod.utgör tett av exen
perspektiv till produktionsbort-luftföroreningar värderas enligt detta

ledningfall sjukvårdskostnader, skogsskador kan skattas medsamt av
Med produktionskostnads-skogsägarnas minskade inkomster osv.

inte till effekter såsom ochperspektivet dock hänsyn smärta,tas sorg
underskattasloverkliga betalningsviljan tenderar därförDen attoro.

skatta återställandekostnader, fås uppfattning hurGenom att aven
till detmycket det skulle kosta återställa skadad miljöatt en

x
skicket."ursprungliga Metoden dock inte i någon störreanvänts

utsträckning.
undvikandekostnadsmetodenYtterligare metod ärmonetären

kostnad föravoidance method, utgår från samhällets attcost som
negativ effekt till viss fastställd nivå, där mål-minska extern enen

belastnings-nivån fastställs med ledning med kritiskanaturensav
beslut. detalternativt i enlighet med politiskt fattade lgränser,

betalningsvil-fallet eventuellt metoden klassaskan som ensenare
från politi-observerad/indirekt metod, eftersom den utgårjestudie

för miljöeffekterna.kernas betalningsvil minskaatt
det relativtmed undvikandekostnadsmetodenFördelen är äratt

de effekterna.enkelt fram skattningar Den störstaatt ta externa
verkligenhuruvida åtgärdskostnadernanackdelen osäkerheten iär

betalningsvilja. Utgångspunkten denindividernas är attmotsvarar
vilketbetalningsvilja,politiker fattar beslut reflekterar väljarnassom

givetvis diskuteras.kan
ofta erbjuderingenjörskalkyleravslutning kanSom sägas att en

minimi-uppskatta plausibelmöjlighet relativt enkeltpå sättettatt en
förutsättning föroftanivå för skadekostnaderna. De ävenär atten

ledutföras, ifaktisk betalningsvilja skall kunnastudier ettsomav
måstelngenjörskalkylernabeskrivningen den värderas.vara somav

antagandetrimliga motiveringar föremellertid underbyggas med att
beräknas.finns betalningsvilja för de kostnaderdet somen

9 Mitchell Carson, 1989

‘° LekseH,1987

11 1992Hansson Lindberg,

2 Kågeson,1993
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Betalningsvilj3.2 estudier

Enligt Mitchell Carson finns fyra1989, det grupperingar av
betalningsviljeundersökningar tabellse 3.2:

Observerat/direkt syftar marknad för existerar,att en en vara
beteendet marknaden kan därmed observeras och betal-att
ningsviljan med direkt metod. Exempel på undersökningarmäts en av
det här slaget genomförda folkomröstningar, byggandetär t ex om av

väg. Folkomröstningar dock inte speciellt vanliga ochären ny
metoden diskuteras inte vidare här.

Det skiljer observerat/indirekt-metoden från den nämndasom nyss
betalningsviljan for den effekten skattas indirektär att externa nu

hur har samband denmedväg, mätaatt externagenom en vara som
effekten värderas marknaden. Exempel metoder fallersom
under den här kategorin resekostnadsmetoden, hedoniska pris-är
metoden undvikandekostnadslnetoden, i fallde den utgår frånsamt
politiska beslut.

i sammanhanget intressantEn observerat/indirekt metod denär
hedoniska prismetoden. Med denna prisetansats ses en vara som

funktion specifika egenskaper, vilka påverkas denen av varans a av
effekt med undersökningen Meto-mäta.externa attsom man avser

dens svaghet det kan svårt, inte omöjligt,största är att attvara om
isolera viss egenskaps påverkan på priset. realiteten det ocksål ären

saknas."svårt genomföra metoden då data oftaatt
två hypotetiska metoderna människornas värderingarDe mäter av

kvantitet.hypotetiska förändringar i nyttighets kvalitet eller Deen
hypotetiska betalningsviljorna direkt jämförbara med hurantas vara

marknader.16människor responderar verkliga
situatio-de fall de hypotetiska/indirekta metoderna används,I är

indirekt relaterade till intresse. Exempelendast nyttighetennerna av
hypotetiska resekostnadsmetoden ochmetoder den CRär

contingent ranking metoden.
i sammanhanget dock de hypotetiska/direktaintressantare är meto-

derna, vilka den kända "the ValuationContingentärmestav
Method C ungefär hypotetisk marknadsvärdering, sökerVA/I som

frågor följandepå typ:svar av

13 Grudemo, 1994
14 Mitchell Carson, 1989

15 Ivehammar, 1995

16 Carson,Mitchell 1989
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för nyttighetenmycket skulle du villig betala X""...hur attvara

förkompensation du skulle kräva"...vilken den minstaär attsom
onyttigheten Y"acceptera

willingnessbetalningsviljan, WTPdet första exempletI mäts to-
willingnessi andra ersättningskravet WTApay och det mäts to-

accept.
utsträckning denanvänds i allthypotetisk metodEn ärstörresom

föranvänds iställetVM-metoden, där slutnadiskreta C öppna.svar
de beredda betalafår ställning tillRespondenterna är att ettta om

mellanPriset varieras sedanför erhålla nyttighet.visst pris att en
respondenterna.

situationenmetod den hypotetiskaFördelen med denna ärär att
17fungerarkopplad till hur vanlig marknadnärmare en

Analysis" CA, medhypotetisk metod ConjointYtterligare ären
samtidigt. Responden-egenskapervilken flera dimensioner eller mäts

trade-offmellan olika alternativväljer kontinuerligt två meto-ten
full-gångolika alternativ ochvärderarden, eller sammaen

alternativen,skerprofile metoden. Detta poängsättaattgenom
rangordna dem.alternativt attgenom

CVM-studiers validitet3.3

genomförandetförknippade medbetydande problemGivetvis är av en
medföri sigenkäter,CVM-studie. CVM-studien baseras ensom
värdering,skallförutsätter respondentenrad problem, göraatt en

värdering skalluppgift, och dennamycket svårvilket kan envara
ochdefinieras mycket klartmåstehypotetisk alltsågälla vara, somen

förvaritförvånande harrealistiskt. CVM-ansatsenFöga utsatt en
Granskningenutomvetenskapligt.betydande kritik, både inom- och

i samband medunder årmetoden har varit särskilt intensiv senareav
förgrund beräkningutnyttja dendet har varit aktuelltatt att avsom

miljöskador iskadeståndsbelopp vid USA.
utföra dålig CVM-emellertid knappast någon konstDet är att en

diskussiondenna harforsvarslinje istudie. CVM-anhängarnas första
CVM-litteraturen.iutvecklatsvarit peka de kvalitetskravpåatt som

kommit handlagenomförtsDelvis den granskninghar attäven som
skall här intevilka krav bör ställas.exakt Jag närmaresomom

‘7 Kriström, 1992
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på denna debatt nöjer mig med peka några viktigautan att egen-
skaper CVM-studie måste uppfylla för användbarattsom en vara

CVM-litteraturenls.enligt
hypotetiskaDen marknaden måste trovärdig och realistisk.vara

Respondenterna bör helst förtrogna med den skall vär-vara vara som
deras tidigare erfarenhetoch ha handla den. Till detta börgärna attav
tilläggas respondenterna bör känna de har betydelsefullatt att en
uppgift lösade bör med allvar och Michael Hanemannsom omsorg.
beskriver designproblemet följande sätt:

The goal designing contingent valuation formu-toa survey
late around specific commodity that what seekscaptures toa one
value, plausible and meaningful. The scenario for providing theyet
commodity be real; the makekey realnot, to tomay seem
respondents. They actually making during the inter-not paymentare a
view, but they expressing their intention pay./.../T0 make thetoare

plausible, needs specify the details and tie thempayment to toone
provision of the commodity this withoutcannot payment,so occur

commitment/...llgthere should be clear ofa sense

betalningssätt och/eller välfärdsmåttDet det användssom
betalningsvilja eller ersättningskrav bör inte kontroversiell ellervara
väcka etiska möjligt bör betalningsviljemåttOm WTPprotester.
användas.

Respondenterna tillhandahållasbör så mycket information om
i fråga och betalningssättet de kan välin-attresursen om anses vara

formerade. finns alltförHär avvägning, mycket information kanen
förvirrandeverka och minska Svarsfrekvensen.

Urvalets storlek bör resultaten kan beräknas medså attstortvara
konfidensintervall.

Test skall för förekomsten snedvridningar bias. Enkä-göras av
skall utformas risken forså den minimerar strategiskt bete-ten att

ende.

Protestbud skall identifieras.

nöd-ochUrvalets likhet med populationen skall granskas om

18 Efter Hanley Spash, 1993

19 Hanemann, 1994
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till detta.med hänsynresultaten justerasvändigt skall

för-samband förettbetalningsviljesamband bör skattasEtt att
individvariabler.med olikaerhållitsbetalninsviljesvarklara de som

koefficienttecken och bör hasambanduppvisa rimligabörDetta ett
förklaringsvärde.minsta

ställasminimikrav måsteovanstående kan deDet somses som
föranvända dessa punkterföljandeCVM-studie. skall i detJag atten

transportområdet. EnutförtsCVM-studier hardeutvärdera som
godjag CVM-betraktaruppfyller dessa kravstudie som ensom

riktas ytterligareinte kaninnebärdock intestudie, vilket att
metodinvändningar den.mot
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miljöeffekterTransportsektorns4

mycket kort diskuteraSyftet med kapitlet följer är att avgasernassom
miljön. följerpåverkan Närmastsammansättning och ämnenas en

ingår bilavgaserna.sammanställning de ämnenöver som

sammansättningBilavgasernas4.1

ochKoldioxid vatten

kontakt medtill del kolväten. IBensin och diesel består stor syreav
Utsläppen kol-bildar koldioxid ochdessa och vatten. avreagerar

miljöeffekt verkar påbidrar till växthuseffekten,dioxid sedan somen
global nivå.

Blysalter

självtändning.bensinen för förhindra knackningBly tillsätts att
dock harTrafiken viktigaste källan till blyutsläppen,idag denär som

blyhalt i bensinen.minskat kraftigt, till följd sänkt Merpartenava
kring därinom område tillblyet 50 75 vägenmeterstannar ettav

bly från trafikenoch frukt. Utsläppendet hamnar utanpå växter av
miljöproblem.idag löstnäraettanses vara nog

Kväveoxider

Större delen de kväveoxider ingår i kommer frånav som avgaserna
luftens kväve med bilmotorn.i den Densom reagerar syrgas varma
viktigaste kväveoxiden kvävemonoxid, i låga doserär som anses vara
ogiftig. Kvävemonoxid dock med och bildar kväve-reagerar syre

20 frånUppgifterna i avsnitt ingetdetta hämtade Westöö,är när annat anges,
1989.
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dioxid bidrar till försurning. Hälften det kväve depo-som a somav
i Sverige har sitt i biltrafiken.neras ursprung

Svavel/föreningar

Svavlet i bränslet med svaveldioxid. deoch bildar Avreagerar syre
fortotala utsläppen står trafiken mindre 10130.000 år änton per

delen från diesel-Största svavelutsläppen kommerprocent. tungaav
fordon.

Kolväten och VOC

bildar kol-delen kolvätena med ochDen största syreav reagerar
dock inte alla kol-dioxid. Vid ofullständig förbränning omvandlas

bildas. vanligastemellanprodukter Deväten är metan,utan a
kolvätenbensen, toluen och formaldehyd.etanol, Tungaeten, propen,

bildar sotpartiklar, benzapyrenfastnar kärnor kol och somaav
starkt cancerframkallande.är

kolväten och innefattar inte baraVOC vidare begreppär ett rena
flyktiga organiskakolväteforeningar också övriga ämnen,utan som

kolvätenaaldehyder, ketoner, alkoholer och Deetrar. motsvararrena
från bilar.viktbasis i90 VOCprocent avgaserav

kolvätenPolycykliska aromatiska PAH

slag. Påluft andas innehåller partiklar olikaDen avsom
föreningar.fastnar lätt organiska Enpartiklarna, har stor yta,ensom

forsamlingsnamn 1.000-föreningarna vilketPAH,utgörs är ettav av
vid förbränning.i lolika uppstårl0.000 ämnen grup-som avgaserna

idag kännerfinns detPAH ämnenamest mutagena somapen
dieselfordontrafikkällan förtill. viktigaste PAHDen är tunga

2‘ Kågeson, 1992

22 Leksell Löfgren, 1995
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Kolmonoxid

ofullständigvidvidaremellanproduktDetta är en som reagerar
kolmonoxid-Trafiken för delenförbränning. står den största av

utsläppen i Sverige.

Omvandling ämnenav

syreföreningar.i luften till olikaflesta luftföroreningar brytsDe ner
kolmonoxid, kväve-tillExempel nedbrytning kolvätendetta är av

tillsvaveldioxid brytsoxid till salpetersyra ochbryts som nersom ner
svavelsyra.

giftiganedbrytningen kolväten bildas detUnder ärämnen somav
mellan-mycket farligare Dessutomursprungsämnena.än reagerar

kvävedioxid,nedbrytningen medprodukterna uppstår undersom
mycketfotokemisk oxidant,därmed bildas en ärsoma ozon

marknärahälften dettrafiken för drygtaggressiv. Sverigel avsvarar
ozonet.

miljöeffekterBiltrañkens4.2

regionala ochi lokala,miljön kan delasBiltrafikens påverkan upp
deeffekternaKännetecknande för de lokalaglobala effekter. är att

dvs trafiken.utsläppskällan,anslutning tilldirekteller iuppstår nära
och drabbarlångsiktigt slag,effekternaregionalaDe är ett merav

tillkvadratkilometerkan mellan någrastorlek varieraområden vars
sambanddirektfastställakontinent. också svårthel Det är ettatten

Slutligen,utsläppskällan,ochuppstårregionala skadormellan de som
förorsakardekännetecknaseffekternade globala ämnenatt somav

nedlivslängd och brytslångsamt, de har långverkar mycketdem
undantageteller inte alls. endamycket sakta Det ämneär ettozon,

livslängd.med kort

miljöeffekterLokala4.2.1

frånbegränsade. Kolväteneffekterna relativtlokala ekologiskaDe är
anslutning. Vidare hardirektakan påverka ibilarna Vägarnasväxter

effekt. blygödslande Avenkväveoxid bladentas ensom upp genom
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kan påverka växtligheten hämma rottillväxten.attgenom
Lokala effekter i form hälsoeffekter omfattning.är störreav av

Nedan följer sammanfattning.en
Bly påverkar kroppens centrala blyförgiftningoch kannervsystem

leda till hjärnskador, allmänna koncentrationssvårigheter hyper-samt
aktivitet. Eftersom lagras i når det under lång tidämnet naturen
människan, födan.a genom

Kolmonoxid påverkar människan det inaktiverarattgenom
hemoglobinet i blodet, därmed klarar att transporterasom av syre,
vilket drabbar hjärtat, samtidigt tvingas arbeta hårdare för attsom
förse kroppen med medPersoner sjukdomar i kranskärlen ärsyre.
därför speciellt känsliga för kolmonoxidexponering.

Svaveldioxid, kvävedioxid, aldehyder tillhör desamtozon gaser
luftvägarna och det svårare andas. Långsiktiggörretar attsom expo-

nering kvävedioxid kan upphov till huvudvärk, trötthet, bronkitav ge
Ävenallergier olika slag. kolväten och andra flyktigasamt av orga-

allergiframkallande.23niska VOC Partikelutsläppen på-ämnen är
verkar kroppen, konsekvenserna relativt okända.ärmen

Vidare finns rad cancerframkallande finns iBensen,ämnen.en som
rikliga mängder i bensin kan upphov till leukemi. Kolvätenge som
inte brutits i vissa fall starkt cancerframkallande. Svaveldioxidärner

möjligen upphov till lungcancer och kvävedioxid misstänksävenger
cancerogent.för Försiktiga beräkningar uppskattar antaletatt vara

cancerfall konsekvens fordonsavgaser till 100 1000ärsom en av per-årzs.
Slutligen finns ytterligare lokal effekt, nämligen buller, inteen som

får glömmas bort. Antalet i Sverige bor i områden därpersoner som
bullernivån överstiger riktvärdenWHOs miljoner. Buller3-3,5är ca

flestzödärmed det miljöproblemär rörsom

4.2.2 Regionala miljöeffekter

regionalaDe effekterna diskuteras för närvarande livligt i debat-mest
bilavgasernas miljöeffekter. kändaMest skogsskadorna,ten ärom

eller i sin form skogsdöden, fenomen upptäck-mest extrema ett som

3 Kågeson, 1992
4 Kågeson, 1992
5 Bergström mfl. 1984
6 Naturvårdsverket, 1986
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Skogsskadornai Tyskland och USA 70-talet. kännetecknastes av
områden drabbas barrförlust, missfärgningträdslag inomatt stora av

barr, förvriden krona förändrad rottillväxt. Sverige är ännusamtav
från fjärdenågot skonat den allvarligaste skogsdöden.så Varnär gran

förloratoch sjunde tall i Sverige har dock 20än procentmer avvar
barren, indikator träden sjuka här.är ävenatten

skogsskadorna inte helt fastställd.Orsaken till De ämnenär ännu
framförallt svaveldioxid,ligga bakom svavelsyra,ärantas ozon,som

ammonium och kväveoxider.samt
Även bilavgaserna. främstjordbruket drabbas Det är ozonetsav

Ämneteffekter iakttagits. initierar nämligen kedjereaktionersom som
mineraler,påminner strålskador: Blad blir och läckerotäta utom

fotosyntessystemet skadas vilket medför bildar mindreväxtenatt
bildar färresocker och därmed den ochväxer sämre rötter.

regional effekt inverkan vegetationen. Kväve-En ärannan
snabbtdepositionen snabbväxande brännässla,arter, t somgynnar ex

lingonris.faunan,sprider sig och den naturligatränger tut ex

Globala miljöeffekter4.2.3

miljöeffekterna växthuseffekten, miljö-Till de globala hör ett
koldioxid upphov till och i detproblemet äger rumsom a ger som

nedersta atmosfären, dvs troposfären. Medeltemperaturenlagret av
ienergi strålarvid jordytan beror till del hur mycketstor som

troposfären hur strålar i rymden. Vid balansoch mycket ut avgessom
falletlika mycket energi det strålar in, och sånär är ärsom

jorden Koldioxid och andra skmedeltemperaturen konstant. växt-
ansamlas troposfären dock värmestrålninghusgaser i absorberarsom

allt högrefrån jordytan, släpper strålning från solen. Demen genom
medför därförhalterna växthusgaser i troposfären värmeatt merav

stiger viddirekta effekten blirabsorberas. Den att temperaturen
jordytan.28

effekterVid växthuseffekten vissa växthusgasersidan ävenav ger
sönderdelas de ochozonlagret. freonerna når stratosfärenpå När

tillkloratomer frigörs. Kloret påbörjar nedbrytning syrgas,av ozonen

7 Kågeson, 1992
28 Nordström, 1994
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effekt freonet avgivits,kan inträffa fiera år efter det atten som p.g.a.
stabila Reduktionen den totala ozonmängden ikaraktär.ämnets av

stratosfären intensiteten i strålaroch troposfären, medför solensatt
ytterligare.29når jorden ökar och därmed stiger temperaturensom

9 Naturvårdsverket, 1986
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miljVärdering avgasemasav

effekter

Samhällsekonomisk värdering5.1 av

Leksellbilavgasutsläpp 1987-

ikommunikationsdepartementet,skrevs uppdragRapporten av
trañkpolitiska beslutet 1988.föregick detsamband med arbetet som

samhällets värderingekonomiska skattaSyftet i termeratt avvar
vägtrañkens avgasutsläpp.orsakatshälso- och miljöeffekter avsom

trafikbeslut,inflytande årsEftersom studien har haft 1988ett stort
diskuteraspilotstudie i Sverige,för det någotockså äratt av enmen

undersökningarna.ingående de övrigaden änmer
har indirekt metodskadeverkningarnaskattaFör använts.att en

avgasutsläppåtgärderutgick från beslutFörfattaren mot somom
för åtgärder,kostnaderna dessastuderasamhället fattat. Genom att

värde för hur mycketindirekt få frammöjligtdet väg ettattvar
utsläppen.minska ldetbeslutsfattarna ansåg minst värt attatt var

skattnings-har direkthälsoeffekterundantagsfall några även en
metod använts.

Genomförandel

ionsfaktorerE miss

emissions-utgick Leksell från bilarnasden indirekta skattningenI
olikafordonskilometerfordonens utsläppfaktorer, dvs ämnen.avper

Leksellenkelt finna emissionsfaktorerna,dieselbilar detFör attvar
uppgifterna från Naturvårdsverkets 3287 1987.hämtade rapport

landsvägskörningEmissionsfaktorerna för och redovisas härtätorts-
separat:
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Dieselbilarnas emissionsfaktorer.Tabell 5.1

NOx PartiklarCO HCg/fkm
0,40,6 0,7Tätortskörning 1,1
0,40,6Landsvägskörning 0,6 0,3

Källa: Leksell, 1987, 71s

effektivahänsyn till denbensindrivna bilar krävs detFör taratt man
korrigerar för kall-g/fkm/åroch försämringsfaktornåldern samt

trafikarbetetsammanställning hur årledningMed överstarter. av en
fördelades olika ârsmodeller,for bensindrivna personbilar1985

fordonsparkfor 1985 årsgenomsnittliga emissionsfaktorernadetogs
fram:

emissionsfaktorerBensinbilarnasTabell 5.2

NOxHCCOg/fkm
2,536,1Tätortskörning 48,4
2,5110,1 2,9Landsvägskörning

Källa: Leksell, 1987, 73s

Katalytisk avgasrening

års modelljämfördes genomsnittlig bil 1988undersökningenl en av
Skillnaden ibil med reningkatalysatorrening med B.A,utan en

tabell:redovisas i följandeemissionsfaktorer

Katalytisk avgasreningTabell 5.3

HC NOx Partiklarg/fkm CO

Stad Land Stad LandStad Land Stad Land

2,56 2,55 0,0540,9 8,7 3,92 1,22A

0,87 0,60 0,01B 0,7 1,10 0,1910,3

1,69 1,95 0,04Differens 30,6 8,0 2,82 1,03

Stadtät0rt, Landlandsbygd
Källa: Leksell, 1987, 75s
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Populationsdoser

Leksell skattat popula-undersökningensvagheterna iEn är attav
förantalettionsdoserna, vilka definieras som exponeraspersonersom

inandasi luftenmedelhaltenviss dos ämnet personensomen av
samband bliricke-linjärafrånmultiplicerat med dosen. Bortser man

populationsdosen.proportionellaskadeeffekterna ämne motettav

Toxicitetsfaktorer

sammansättningarmed olikaavgasblandningarjämförakunnaFör att
sk toxici-det användaunderlättarbensin- och dieselavgaser,t attex

iskadligare visstmyckettetsfaktorer. hur ärDessa ämneettanger
inexakt,dockmed referensämne. Begreppetjämförelse ärett a

effekter.från icke-linjärabortses
följande:i dennaToxicitetsfaktorerna definierades rapport som

skadekostnad förmarginellCfCref därCf /T
futsläpp ämneettav

forskadekostnadmarginellCrefdär
referensämnet.utsläpp av

definierasvikten NOxNOxreferensämnetdetta falll är somav
redovisas detabellentoxicitetsfaktorn Ivikten N02, som gesav

finns detvarjemed.arbetade FörLeksell ämnetoxicitetsfaktorer som
och förhälsoeffekterfrämsttätortseffekterförtvå faktorer, enen

skogsskador:effekter främstregionala

Toxicitetsfaktorer.Tabell 5.4

Ämne Toxicitetsfaktor
effekterRegionalaTätortseffekter

0C0 0,01
0,8S02 0,8

pAH3° 0,3 l0,3 lHC ej --
Källa." Leksell, 1987, 25s

30 säkerhetsintervallharför kolvätenToxicitetsfaktorn ett stort pga
skadeeffekterna.bedömningeniosäkerheten av
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5.1.2 Indirekt värdering miljöeffekternaav

Indirekt värdering

För värdera skadeverkningarna utgick författaren från politiskatvåatt
beslut. förstaDet beslutet katalysatisk vilketavgasrening,var om

1985. hjälpMed två undersökningar, intervjuundersökningtogs av en
i Norge och Leksells undersökning, i vilken granskadehanegen
mediernas bevakning katalysatorbeslutet bilaga skattadesse l,av
individernas betalningsvilja för införa obligatorisk avgasrening tillatt
minst kr/bil1100 och år. Betalningsviljan för minska avgasutsläp-att

enligt tabell 5.3 skattades alltså till minst detta värde. Vidarepen
delades kostnaden för minska avgasutsläppen följandei del-att upp
kostnader:

V,

Total kostnad kr/bil och år1100 ;
iKostnad skogs- 650 kr/bil och år

effekter
Kostnad hälsa, kr/bil och270 år

avgaser
Kostnad partiklar, kr/bil och år180
bly

minskningUtifrån de tidigare uppgifterna emissionsfaktorer, iom
emissionsfaktorerna avgasreningen, trafikarbetet i tätortp.g.a.
respektive landsväg, toxicitetsfaktorerna kunde marginalkost-etc
naden för i föreningminska avgaskomponenter uttryckt kr/kgatt tas
fram:

tillTabell 5.5 Marginalkostnaderna for biltrafiken omräknat
års1995 penningvärde.

kr/kg effekt Toxfaktor ToxfaktorTyp av
HC0,3 HC1

Hälsoeffekter 23r/kgNOx, CO 40r/kgMCa HC,av

kr/kgNaturskador CO 32 kr/kg 23MCs NOx. HC,av

Källa: Leksell, 1987, l 15s

kostnaderna för utsläppenförsök indirekt skattaEtt vägattannat
Energiverk och Naturvårdsverketutgick från det förslag Statenssom
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hjälpregeringen Förslaget medlämnade till syftade till1987. att av
från denskärpta utslappskrav minska utsläppen kväveoxiderav

svenska energisektorn ton/år, år 1995.med 9000 till 53.000 tonca
för södra till linje mellanUtsläppskraven skulle gälla Sverige upp en

och Roslagen.Bohuslännorra
Åtgärdskostnaderna fjärrvärmeproduktioneninom el- och ökar

förallteftersom utsläppsreduktionen ökar. Kostnaden"trappstegsvis",
kr/ kgde Föreslagna åtgärderna uppskattades till 20-50den dyraste av

intervalletvälja de billigare alternativen iNOx. Kommunerna antogs
frånvanligtvis långt bortkr/kg NOx. Energiverken ligger20-30 tät-

därför approximeras tillhälsoskadorna NOx-utsläppen kundeorter, av
Åtgärdskostnaden följaktligen vad kommunernanoll. motsvarade

frånminska NOx-utsläppenberedda betala föratt attantogs vara
status quo.

kunde detta skugg-Marginalkostnaden för regionala effekter med
i det aktuellaprisresonemang uppskattas till kr/kg NOx20-30ca

dettaområdet södra Sverige. dagens penningvärdel motsvarar ca
tämligen väl medkr/kg30-46 NOx. Detta överensstämmer

värderingen katalysatorbeslutet.av
minimiskattningFörfattaren drog detta slutsatsen att avenav

imarginalkostnaden för avgasutsläppens naturskador, hamnar stor-
NOx-ekvivalenter.leksordningen minst kr/kg20
samband framläggandetSiffran justerades ned i med propav

genomföra tidigare nämnda åtgär-l987/88:50. Kostnaden för deatt
visade sig så högderna förbränningsanläggningar, somvara

genomföratidigare justerades kostnaden fördessutom attsagts, en
beräknadeför lastbilar ned. Följden blev denåtgärd atttunga

ned frånför naturskadande utsläpp justerades 20marginalkostnaden
uttryckt ikronorNOx-ekvivalenler, dvs till 23till 15 kronor kg 31per

penningvärde.dagens

miljöpåverkanPartikelutsläppens5.1.3

använde sigpartikelutsläppenhälsokostnadernaskattaFör att av
Cancerkommitténm förorsakarLeksell direkt metod. Enligtav en

punktskattningtätortsluften medgiftiga i 100-1000ämnen caen
förSverige. Bilavgaserna står dencancerfall år i300 störstaper

punktskatt-cancerrisken och härdelen 75att procentantogs avav
från bilavgaserna. enlighetcancerfall år härrörde lningen på 300 per

31 Bergström, 1984
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med Statens Strålskyddsinstitut värderades tillvarje cancerfall 8ca
miljoner avgasutsläppkronor, diskontering. Kostnaden för årsutan ett
i tillkunde därmed 3000,758l800 miljoner kro-uppskattastätort

nor.
dock inte för cancerfallen.Partiklarna i bär hela ansvaretavgaserna

aktiviteten partiklarnaDå hänsyn till den i när-mutagena samttogs
hetsfaktorer32 för trafiken, uppskattades partiklarnas del till 2/3. l

Förutgick dock Leksell från partiklarna stod 50räkneexemplet att
cancerfallen, cancerrisken kunde därmed värderas till 900procent av

miljoner kronor.
effektiva uppgick tillDet totalutsläppet partiklar i 1460tätorterav

år. Kostnaden cancerrisken då kronor kgför blev 600ton per per
partiklar.

bakgrundsfaktorerNedsmutsningskostnaden beräknades, attutan
redovisas, till kronor Kostnaden kilo50 år och person. per gper per
blev kronor.1 70

Direkt skattning hälsokostnaderna5.1.4 av

skade-avslutas med försök till direkt skattningRapporten ett aven
NOx-ekvivalenter.kostnaden för hälsoeffekterna utsläppt kgper

avsnittet kundeEnligt beräkningarna i det förra geno-avgasernas
dettatoxiska till miljoner kr år. Avpåverkan uppskattas 1800 perca

NOx-ekvivalenternashälften från partikelutsläppet.härröraantogs
effekter blev då miljoner kr år.bidrag till genotoxiska 900 per

hälsoeffekter, luftvägssjukdomar,fanns rad övrigaDessutom ten ex
besvärsreaktioner. tidigare studiehjärt/kärlsjukdomar och l en av

tredjedelberäknadesLeksell Leksell, 1984Gunnarson aven
övrigacancerrisk och 2/3 påhälsokostnaderna bero ökad änmer

förgrund blev kostnadensjukdomar. Med detta antagande som
miljoner"övriga sjukdomar" 1800 kr år. gper

iöverskattning. kon-enligt Leksell förmodligen SomDetta envar en
Totala hälso-skattning användes istället siffran miljoner.servativ 900

detmiljoner kr år. Utslaget påeffekter blev då 900+900l800 per
hälsokostnadernaeffektiva utsläppet NOx-ekvivalenter uppnåddeav

siffra stämde välvärdet kronor kg NOx-ekvivalenter,26 en somper
hälsoeffekterna.den indirekta skattningenmedöverens av

2 frånpå människorna.hur visst utsläpp skerFaktorn beror nära ett
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studiengranskningKritiskl av

blandvissa svagheter,visarpilotstudie ochStudien någotär uppav en
istället närhetsfaktorer.användspopulationsdoser,frånbortsesannat

beräkningarna.iosäkerhetgradfall högi flerafinnsDet aven
effekternaskattningkonservativgenomgåendeLeksell valde aven

trafi-betydavilket kanuppåt,hellre nedåtapproximerade attoch än
underskattats.marginalkostnaderkens

tvivelaktigahar vissapartikelutsläppenvärderingendirektaDen av
harcancerriskernaskattningCancerkommitténsinslag. senareav
bör värde-riskenindikerarundersökningarmedkompletterats attsom

Ehrenberg 1991Törnqvistundersökninghögre. I avavras en
påpunktskattningmed500-2000,cancerfall tillskattades antalet en

PAHpartikelburnade ämnenasfall. dessa700 Av är cancerogena
undersökningfall.eller 420 landel 60 procent, avsenareenca

cancerfall berorantaletuppskattadesförfattare 1993 somsamma
PAH-utsläpp.300 berodessatill 500. Avluftföroreningar antogs

ochheltbyggerskadeverkningarnavärderingenindirektaDen av
katalytiskförkostnadenbehandlarundersökningdenhållet som

beslutetgenomfört. EftersomLeksellvilkenavgasrening om
förvärdenedredethävdakatalysatorrening kan ettatttogs varman

gällerdetskattades. Närbetalningsviljanpolitiskafaktiskaden som
hälsoeffekter,effekterlokalamellankostnadenuppdelningen av

skogsskadorregionala effekteroch ärnedsmutsningochkorrosion
avgasrening 1983,Beslutetemellertid osäkra.sambanden somom

därföraldrig ochfrån, ärutgickdetta fallLeksell i resonemangettogs
ambitiöstalltförkanskedetsjälvbedömer atthypotetiskt. ärJag att

komponenterna.de olikakostnadentotaladenförsöka dela upp
medframfåsskattningarnasvagheterna överensstämmerTrots som

direkta.med denframtagitsmed devälmetodenden indirekta som
skattningenindirektaihåg den ärkommaviktigtdockDet att enär att

varit intressantdärförhademiljöeffekterna. Detskattninglägsta av
studerabetalningsviljan, etttak attskatta tettatt genomex

aldrigåtgärdsförslag antogs.som

33 Löfgren, 1995Leksell
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Värdering5.2 lokala luftföroreningseffekterav -
Leksell Löfgren 1995

5.2.1 Emissionskedjan

Syftet med utveckla metod för värderingrapporten attvar en av
lokala skadeeffekter bilar i tätortsmiljö dvs hälsoeffekter. Förfat-av

studerade och kvantifierade hela kedjan från emission via halter,tarna
doser och effekter till värdering effekterna:av

emission

lSpridning och
omvandlingar

halter

iantal exponerade
‘

dos

ldos-responssamband

effekt

ivärdering effektav

värde

Figur 5.6 Emissionskedjan

Källa." Leksell Löfgren, 1995, ls

emissionerDe studerades kvävedioxid, flyktigapartiklar,som var
organiska från förbränning detVOCämnen PAH. Däremotsamt var
inte möjligt hänsyn till omvandling i atmosfären.att ämnenta av

innebärDetta författarna bortsåg från hälsofarligarad ämnen,att en
uppstår oxidation kvävemonoxid:t.ex. ozon, som genom av

NO 03 -NO2 02.+ +
Metoden tillämpades Göteborg, resultatet skall enligt för-men

fattarna kunna appliceras samtliga svenska tätorter.
undersökningenI användes redan befintlig emissionsdata för Göte-

borg. Därefter genomfördes beräknarad simuleringar för atten
spridningen emissionerna i staden.av

När spridningen emissionerna befolkningenskänd, kundeav var
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beräknas.populationsdosen,dvsfor utsläpp.exponeringtotala ett
cyklister,bilister,tillhänsynskeddeDetta att ta personernagenom -

utvaldai detvistadeskollektivtrafikantertrafikgängare samt som-
inandadedenuttrycktes sedan mäng-Populationsdosenområdet. som

emission.utsläpptmängdemissionerden per
befolkningendostill denberäknaNästa attsteg somresponsenvar

inte bara akutadärenkätstudier,användsstudierför. mångalutsattes
Hälso-studeras.hälsoeffekter"mjuka"sjukdomssyndrom, ävenutan

samband mellankändaeftersomvärderasvåradockeffekterna är att
litteratur-hjälpMedsaknas.gångereffekt mångaochämne av en

beskrivning dos-respons-tillframförfattarna nåstudie försökte aven
sambandenmöjligt. Medkorrektsåsambanden somsomvarsom

nedan kantabellenltoxicitetsfaktorerna.sedanberäknadesgrund
sigskiljervianvänder. SomLöfgrenLeksellde faktorer sersomse

studier.olikamellantoxicitetsfaktorervalet av

undersökningar.olikaiToxicitetsfaktorer5.7Tabell

Grupp AktuellaLeksell Rikt-Mar-Amne
38värden198736burger
llllNOX l
l0,3-l0,3-l0,8VOC 2
0,020,020,0l0,0l0,02CO
220,80,8S02 1,5
l04300,83Partiklar

miljöeffekterlokalaVärdering5.2.2 av

miljöeffekterna,genomsnittligt värdefå framsyfteMed genom-ett
därbetalningsviljeundersökningar,radlitteraturstudiefördes enaven
Detskattats.WTPavgasutsläppenminskaförbetalningsviljan att

34 1977Marburger,
35 1986Grupp,

36 på tätortseffekter.grundar sigtoxicitetsfaktorerderedovisasHär som
nedsmutsningseffekter.innefattarpartiklar ävenförFaktorn

37 för utsläpp de olikariktvärdentoxicitetsfaktorer grundar sig avDessa
ämnena.

används iAktuella viktningar rapporten.som
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visade sig flertalet de WTP-studier genomförts blatt iav som a
USA användbara för projektet. intressantaDe studiernamestvar
hade genomförts i Sverige och tabellenNorge, nedan:se

3
Tabell 5.8 WTP-undersökningar.

z
Författare/ Land Antal Typ WTP försvar av
årtal besvär 50% red
Strand Norge: Oslo 93 Luftforore- 1800-

lTaraldset, 1991 ningari 3700kr/år
allmänhet, i och hushåll.
relation till
fem andra
miljö-
problem

Halvorsen, l994 Norge: Hela 1229 hälsobesvär 1250 kr/år
landet bil- ochp.g.a. person

avgaser
Widlert m.f1., Stockholm bilavgasersI080 kr/år1750ca
1994 och några effekter och hushåll

städer hälsa, hälsoska-större natur
och ned- dande ämn
smuts-ning kr/år700

och hushåll
nedsmut-
sande ämn

Saelendsminde Norge: Oslo 1680 lokal luft- 4600-9300
Hammer, och Akers- förorening, kr/år och

l994 hus buller, hushållväg-
damm och
C02

Källa: Leksell Löfgren, 1995, 134s

dessaAv ansågs Widlert m.fl. 1993 Saelensminde Hammersamt
1990 intressanta. Värderingen hälso-effekter utgickmestvara av
därför enbart från dessa två studier, vilka beskrivs ingående imer
avsnitt 5.3 och 5.4.

Saelendsminde Hammers skattning den marginella betal-av
ningsviljan för haltminskningar dagens nivå, omvandlades tillrunt
svenska kronor år och invånare i Göteborg. Värderingen uppgickper
till 44,4 kr år och procentenhet.ca per person per

I Widlert undersökning skattades betalningsviljan år för 50-per en
procentig reduktion olika hälsoskadliga i tillbilavgasernaämnenav

nedsmutsandekr.1.750 För partiklar betalningsvil-sot,ämnen var
jan för reduktion 700 kronor. Författarna hälftenantog attsamma ca



Billrafikens miljékostnader1996:11SOU 7 l ll

effekterna lokala effekter.de nedsmutsande gavav
lokalabetalningsviljan för minskatotalaDen ämnenatt som gav

betalningsviljaOmräknat tilleffekter blev då kronor år.l 00 perper
kronorrespektive 2.500hushåll motsvarade det 1.200och perperson

huruvida betalnings-del oklarheter iår omräkningen berodde en
Uttryckt marginellhushåll.vilja uttrycks eller somper person per

detta 1200/5024och procentenhet blevbetalningsvilja personper
genomsnittliga betal-emellertid denuttrycktekronor år. Dettaper

förändringmarginellningsviljan för förändring. För runtstor enen
till kronor år.nivå, skattades betalningsviljan 35,5dagens perca

den norska studienden svenska ochmedelvärde mellanSom ett
år och vid småvärderingarna kronoranvändes 40 personper

vidoch procentenhetkronor år,haltminskningar och 27 personper
Siffrorna innehöll värde-haltminskningar storleken 50 procent.av

hälso-nedsmutsningseffekter.hälso-, såväl Deringen renasomav
och för hal-kronor åreffekterna beräknades till 22,5 enper person

vering de hälsoskadliga utsläppen.av
iNOx-ekvivalenter Göte-inandade mängdenGenom skatta denatt

kundeden med antaletpopulationsdosen och delaborg, personer
NOx-ekvivalenterblevdosen vilken 572den inandade mgperson,per

tillskulle ledaprocentuell haltminskningår, skattas. En enper
Betalningsviljan för dennamedminskning dosen 5,7 vargram.av

andas dos.NOx-ekvivalenter per22,5/5,7 kronor4 sommgper
område.geografisktoberoendevärdering skulleDenna avvara

medfördeNOx-ekvivalenter i Göteborg,utsläpp kgEtt l enav
medtill l2448 kronor,värderadökning dosen med 12 avse-mg,av

därmed erhållas förFöljande värden kundehälsoeffekterna.ende
enskildade ämnena:

hälsoeffekterna.SkattningTabell 5.9 av

krVärdering kgAmne per
48NOx

VOC 48
480Partiklar

skattningosäkerCO l
skattningosäkerS02 100

Leksell Löfgren, 1995, 147Källa: s

studiengranskningKritisk5.2.3 av

Leksell 1987. Omjämföra resultaten medintressantkanDet attvara
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vi bortser från det sju år mellan de två undersökningarna,att passerat
alltmed vad det innebär Förbättrad kunskap effek-utsläpp ochav om

borde jämförelse visa huruvida olika undersökningsmetoderter, en
leder till resultat eller Vi Leksells resultat omräknatattsamma ser
till 1994 års penningvärde och applicerat stad Göteborgsen av
storlek, betalningsvilja kronor kg40 NOx, resultatettger en ca per

väl med de siffrorna.stämmer överenssom nya
Det uppenbart metoden för beräkna kostnaderna for lav-är att att

gasutsläppen har förbättrats ijämförelse med Leksell Förfat-l987.
estimerar varje del emissionskedjan och tillhänsyntarna tarav a

populationsdoser. Därmed undersökning komplett intryck. Detettger
går bortsedock inte från det fortfarande finns vissa svagheteratt att
med iden direkta ingenjörsmetoden, i vilken fysiska mellansamband
utsläpp och effekter fastställs. exempel sambanden fortfa-Ett att
rande osäkra toxicitetsfaktorer i olika undersökningar skiljerär är att
sig åt.

lokala effekternaDe dock bättre dokumenterade de regionalaär än
och globala. fokusera sigGenom hälsoeffekterna imätaatt att
tätortstrafik, författarnakan bortse från många komplexa samband.

de sig till inte effekterDessutom studeraavgränsar ämnenatt av som
uppstår omvandling, fås därförResultaten börtgenom ex ozon. som

miniminivåer.ses som
En problem kommer sig resultaten i två betal-typ attannan av av

ningsviljestudier används för värderingen miljöeffekterna. Even-av
tuella svagheter i betalningsviljestudierna har därmed överförts till
Leksell Löfgrens studie dessa diskuteras i i avsnittdetaljstörre

och5.3.2 5.4.2.

5.3 Värdering miljöfaktorerna Widlert m.fl.av -
1993

5.3.1 Genomförande

respondenternaundersökningen skapades rad spelsituationerI somen
där varje kortfick delta i Totalt ingick fyra spel, utformade kort,som

avgasutsläpp, värdenbestod 3-4 faktorer kostnad, restid,t varsav ex
statistiska regler. skullede olika korten varierades enligt Korten

fyra spelen behandladesedan rangordnas respondenterna. De av-av
intrång-riskbild, grönområden-strövområdenupplevd samtgaser,

betalningsvil-spelet i vilketutsikt från behandlasHärvägen. avgaser,
nedsmutsningseffekterjan för hälso-, mättes.natur- samt

först provundersökninginsamling data genomfördesFör en somav
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vil-huvudundersökningenutfördeshushåll. Däreftertillsändes 300
Växjö,län,boende i Stockholmssig till 2000ken vände personer

bilregist-frånerhållnaSundsvall. delsoch PersonernaLinköping var
fortelefonkatalogernasystematiskt valdalän, delsi Stockholmsret ur

skick-påminnelserTvåoch Sundsvall.Linköping, StockholmVäxjö.
skficktill Dessutomsvarsandelen uppgick 54ades och procent.ut en

miljöaktivabestodGruppeni undersökningen.deltaexpertgrupp av
miljö-arbetade medkommunalpolitikerochtjänstemänsamt som

eller trafikfrågor.
mängdenminskaåtgärder förolikabeskrevsspelenl atttyper av

Åtgärdernakostnaderna for detta.effekterna ochsamt avavgaser,
kr/l.höjt bensinprisbetalasskulle genom

med 50hälsofarliga utsläppBetalningsviljan för minska procentatt
Betalningsviljanår.kronorundersökningen till 1.750uppgick i per
något lägre,lågnaturskadandereduktionfor ämnenavsamma

värderadesslutligen,Nedsmutsningseffekternaår.kronor1.500 per
betalnings-motsvaradehälsoeffekternaår. Förtill 670 kronor per

med kronabensinpriset lökningårkronorviljan på 1.750 avper en
liter.därmed kronorbetalningsvilja blev 2liter, total percaper

inte betydautsläpp behöverhälsofarligai mängdenhalveringEn en
användesfor skillnadenskadeeffekterna. Förhalvering att testaav

formuleringar växelvis:följande två
medminskar ...""...fordonens utsläpp ämnenav

minskar med ...".från fordonens utsläpp"...skadorna
upptäcktesskillnader isignifikantaNågra svaren

genomgåendebetalningsviljakvinnornasundersökningenl var
körkortså hög. Personergångerca 3 utanhögre männensän var

körkort. Barn-de medså mycketbetala dubbeltberedda att som
hade barn.intedebetalningsviljadubbelt så högfamiljer hade än som

betalningsviljan. YngreökatenderadeinkomsthögreEn att personer
medelut-hög- ochSlutligen,äldre.defaktorerna högrevärderade än

lågutbildade. någotEttbetalningsvilja överras-hade högrebildade än
betal-uppvisade högrelandsbygdsbefolkningkande resultat attvar

medbetalningsviljanVidaretätortsbefolkning.ningsvilja avtogän
förbättringen.storleken på

fåttsmed dejämfördeshuvudgruppenResultaten för även avsom
miljösambanden.kunskapha djupareantogsexpertgruppen, omsom

förhögreblev ocksåavgasutsläppenminskaBetalningsviljan för att
naturskador. Dettavärderingensärskiltdetta gälldedenna avgrupp,

genomsnittliga års-deneftersominkomsteffekter,berodde inte
Betalningsvil-huvudgruppen.ochlika iinkomsten expertgruppenvar

betalningsvilja förnedanredovisasför tvåjorna de engrupperna
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halvering i kronor årav avgaserna, per

Tabell 5.10 Betalningsvilja för halveringen av avgaser.

Effekt Huvudgrupp Expertgrupp
Hälsa 1.760 2.010
Natur 1.490 2.200
Smuts 670 720

För kunna jämför med andra undersökningar, räknadesatt svaren
betalningsviljan till antal kronor kg NOx-ekvivalenter, ochom per
blev då kronor200 kg NOx-ekvivalenter för héilsoejfekter ochca per
30 kronor kg N0x-ekvivalenter för natureflekter. toxicitets—Ingaper
faktorer redovisades, det därför svårt hur viktningen skett.är att veta
Den skillnaden mellan och hälsoskador beror främststora natur-

koldioxiden, del leder till någraatt utgör storsom en av avgaserna,
kända hälsoeffekter.

5.3.2 Kritisk granskning studienav

Den relativt höga skattningen hälsoeffekter skulle kunna beroav
det finns del oklarheter i i undersökningenatt avsett atten om man

individernas eller hushållens betalningsvilja.mäta
Leksell Löfgren 1995 hänsyn till detta och approximerartar

antalet svarande syftar hushållet till 80 Betal-procent.som ca
ningsviljan för minska hälsoeffekterna och år, uppgåratt per person
då till 1.200 kronor eller 137 kr NOx-ekvivalenter. Jagca per
bedömer själv det orimligt andelenär svarandeatt att som
missuppfattade undersökningen kan så hög 80 lprocent.vara som
svarsformuläret står "Din miljövärdering" redan överskrift och isom
den löpande frågas flera gånger efter din värdering".texten Texten

dock svårtolkad och detta lederär till trovärdigheten hostyvärr att
resultatet minskar.

Författarna har lagt arbete välja relevantaett stort att utner
miljöfaktorer ska ingå och i undersökningen. ställerDemätassom
höga krav faktorerna ska kunna uttryckas relativt, fakto-såatt att

kan rangordnas och kvantitativt, så förändringar och kost-attrerna
nader kan jämföras med varandra faktorerna väl beskrivnaärsamt att
för respondenterna.

Det går dock ifrågasätta direkt mätning individernasatt om en av
betalningsvilja i detta fall lämplig metod för värdera miljö-är atten
effekterna. Effekterna beskrivs mycket kortfattat i den inledande
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bilavgaser:behandlarformuläretitexten som
hälsa,människorstrafiken har effekterfrån växt-Avgaserna

utomhus39inom- ochnedsmutsningenochligheten
miljöeffekterna enligtalternativen beskrivsde olikakorten medPå

följandem:

Hälsa
med X%.utsläpp MINSKARfrån fordonensHälsoskadorna

Naturskador
utsläppfrån fordonensnaturskadornaochFörsurningen

med X%.MINSKAR
Nedsmutsning

stoftochfordonens utsläppNedsmutsningen sotavgenom
med X%.MINSKAR

det gällerrespondenternakravföljaktligen högaställs närDet att
uppskatta hur all-miljöeffekter,dagensbedöma nivåerna samt att

kunskap dessaosannoliktverkarmiljöeffekter Detvarliga attär. om
amatören. undersökningenfinns hos Isamband verkligenkomplexa

skillnadupplever någonrespondenternaocksåförfattarnatestar om
frånskadornaminskningochminskning utsläppenmellan avenaven

rimligtvisbordeoch dettaskillnad upptäcktesutsläppen. Någon
ifullständig insattarespondenternatolkas ärkunna attsom

värdera.de här fårmiljöproblemen som
betalningsvilja högre änSom ävenväntat expertgruppensvar

komplexadeframförallt värderingengälldehuvudgruppens. Detta av
vilkaförglobala effekter,ochregionalanaturskadorna expert-

huvudgruppens.högrebetalningsvilja 47 änprocentvar cagruppens
människors kun-vanligatolkasdet kunnaskulleDetta attäven som

rimligtillräcklig förmiljöeffekterbiltrafikensskap är att enom
kunnavärdering ska äga rum.

lexiko-grafiskarisken förCA-undersökningarmedproblemEtt är
används,rangordningsmetodenuppenbartspecielltDetta närärsvar.
efteralternativenrespondenternavalkomplexa gör sorteraratt en

lexi-förekomstm.fl. gjordefaktor. Widlerdominerande test avaven
detkunde då konstateraprovundersökningen, ochkografiska i attsvar

Vidsådanaöverrepresentationinte fanns någon genom-svar.av
dock ingen sådangjordeshuvudundersökningenförandet test.av

39 1993, bilaga 2Widlert mfl

4° 2mfl 1983, bilagaWidlert
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Enligt Bradley i lvehammar, 1995 testundersökning emellertidär en
tillräckligt krav för eventuell risk för lexikografiskaett skaatt svar

kunna upptäckas. Författarna har också begränsat antalet faktorer som
varieras till vilket minskar komplexiteten och kraventre, på
respondenterna

förefallerDet finnas inkomsteffekt innebär högreatten som en
inkomst tenderar öka betalningsviljan. Detta skulle innebäraatt att
hushållen hänsyn till sina budgetrestriktioner då detar rangordnar

Åtgärdernavalalternativen. skulle finansieras med höjningen av
bensinpriset med kronorX liter. Nackdelen med denna finansie-per
ringsmetod det för respondentenär kan svårare fåatt attvara en upp-
fattning hur viss åtgärd i slutändan påverkar budgeten.av en

Slutligen, 54 urvalet svarade enkäten. Denna andelprocent av
ligger i underkant vad brukar kunna uppnås i svenskaav som
brevenkäter 60 procent och klart under den minimigräns den sksom
NOAA-panelen har ställt för CVM-studier skall användasupp som

underlag för skadeståndsberäkningar i USA 70 procent. Detsom
redovisas inte hur väl de respondenter deltog undersökningensom
motsvarade målpopulationen. förefallerDet emellertid troligt hus-att
hållen valde delta i undersökningen, skulle uppvisa lägreattsom en
betalningsvilja, eftersom de visat mindre intresse för delta.attupp
Om så fallet skulle resultaten från undersökningen behövajusterasvar

något.ner

Saelensminde5.4 Hammer 1994

5.4.1 Genomförande

Saelensminde Hammer använde sig CA-metoden för beräknaattav
betalningsviljan för minskning urval trafikens miljö-etten av av
effekter, dvs hälsofarliga avgasutsläpp, koldioxid, buller ned-samt
smutsning. behandlasHär hälsofarliga utsläpp nedsmutsning.samt

Intervjuvundersökningen utformad fem olika spel, i vilkavar som
respondenterna skulle ställning till och välja mellan två olika alter-ta
nativ trade-off metoden. Varje alternativ bestod fyra olikaav
faktorer, varierades mellan alternativen. Spelen behandlade föl-som
jande situationer:

Spel 1: Detta enkelt spel vilket behandlade den sistaettvar resan
individen gjorde med kollektiv- eller biltrafik. Respondenterna fick
välja mellan alternativ där deras betalningsvilja för framförallt res-
tiden värderades.

Spel två och betalningsviljanHär för införamättestre: att typen ny
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bränslettill detKostnaden för bytai fordonen.bränsle samtatt nyaav
Miljöfakto-olika korten.varierades mellan demiljöneffekterna

jämförtochförändringar 20, 40 60varierade procentruntrerna
ursprungliga nivå.med den

utformningenolika valoch fem:Spelfyra Här av en nyomgavs
fick responden-föregående speltilltransportpolitik i Norge. l motsats

Transportpolitikentill någon konkretställninginte taterna resa.
skattertransportkostnader ellermed ändring iskulle finansieras en

eller månad.årper
i Tabelltill fem sammanfattas 5.1Spel två

spelen.skillnader mellan5.11 ViktigaTabell

Spel 4 och 5Spel 2 och 3
Val utformningegenskaperValFaktorer avavav

framtidahos transport-typ enny aven
politikbränsle

kostnadsökningkraktuellaför denkrKostnad per
betalt skattmån/åri spel l somresan

transportkostnadeller
%-förändringminuterRestid

från%-förändring%-förändring frånMiljöfaktorer
nivådagensnivådagens

1994Saelendsminde Hammer,Källa:

responden-CVM-fråga, därdiskretmedkompletteradesSpelen en
följande:fickterna a svara

minskaskulleåtgärdergenomföra vägtra-möjligtDet är att som
nedsmutsningbuller,luftföroreningsutsläpp,fikens lokala samt

hushålldittSkullekoldioxidutsläpp med 40 procent. varaca
ökadeformmånad ikronorberedd betala 100 transport-att avper

hushåll betalarnorskasamtligagivetutgifter för detta, att samma
avgift

mellanvarierademiljöpåverkanprocentuella förändringenDen av
ställ-frågansvaraderespondenternaOmoch 6020, 40 procent.

högre.50avgiftsnivånvilkenfråga, iytterligare procentdes varen
i denCVM-fråganCA-frågorna ochSkillnaden mellan att senarevar

CA-frågani däremoteffekter,for samtligabetalningsviljansöktes
de enskilda effek-förbetalningsviljasinfick respondenterna ange

terna.
Oslo och Akers-ibosattadeltog 1680undersökningenI personer,
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hus i HälftenNorge. respondenterna deltog i spel fyra och fem,av
hälften i spel två och undersökningenl redovisas det inte hurtre. stort
bortfallet från det ursprungliga urvalet kan emellertidDet konsta-var.

deltagarna väl representerade populationen dvs bosatta iteras att
Oslo och Akershus.

Betalningsviljan i spel två och räknades till kronor hus-tre om per
håll och år. följandel tabell redovisas resultaten från spelen kronor

procentuell förändring år och hushåll:per per

Tabell 5.12 Värdering miljöeffekterna.av

Faktor Värdering i spel 2 / 3 Värdering i spel 4/5
Lokala luft- 143-285 95-190
föroreningar
Nedsmutsning 16-230l 57-96
Källa: Saelendsminde Hammer, 1994

För få det lägre värdet i intervallet maximal hänsyn tagits tillatt togs
fokuseringseffekten, eller den sk embeddingeffekten, innebärsom

nyttighet får lägre värde den värderas med andra nyttig-att etten om
heter den för skallvärderas sig själv. lägre värdetDetän om ses som

golv, i till det högre värdet kan efter-tak,ett motsats ettsomsom ses
ingen hänsyn tagits till fokuseringseffekter. bästa förEtt värdesom en

förändringprocentuell de lokala luftföroreningarna kunde skatta-av
des till för189 kronor, nedsmutsning blev uppgick motsvarande siffra
till kronor.95

visade sig värderingen i spelen hamnade nivåDet högreatt en
i CVM-frågan, där maximal hänsyn till fokuseringseffektenän togs

och alla effekter därför värderades tillsammans. Betalningsviljan för
luftföroreningsminskningar hamnade där i intervall mellan till47ett

kronor procentuell förändring hushåll.213 ochper
anledning till resultaten i spelen blev högre iEn CVM-änattannan

frågan, kan författarna betalningsviljan för förändringarmätteattvara
försämringar.dagens nivå. Därmed inkluderades visadeDetävenrunt

sig betalningsviljan symmetrisk nivå,dagens dvs kom-att runtvar
pensationskravet för viss försämring högre betalningsviljanänen var
för tabellenförbättring storlek. nedan betalnings-len av samma ges
viljan för olika förändringsnivåer svenska kronor procentenhetper

innebärår och hushåll. Negativa procentvärden försämringper en av
dessa fallmiljön, den betalningsviljan kan i kom-uppmätta ses som

pensationskravet för försäm ringen.
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betalningsvilja.genomsnittligMarginell ochTabell 5.13

GenomsnittligMarginell betal-
betalningsviljaningsvilja

% -10-60 %30-90-20-0 0-30 %%Intervall för
förändring

95,25384129Lokala luft-
föroreningar

481443Nedsmutsning 72

35Saelendsminde 1994,Källa: Hammer, s

studiengranskningKritisk5.4.2 av

urvalet skaFörfattarna har lagt representeraattstor omsorgner
utbild-bristenAkershus.i Oslo och Den ärbefolkningen största att

nivåhögrenågotliggerrespondenterna änhosningsnivån en
i undersök-betalningsviljanmedförtvilket kan hagenomsnittet, att

personligautfördeGallup Institutt ABöverskattades. Norskningen
undersökningenideltoghentintervjuer med de 1.691 sompersoner

intervju-urvaletredovisas ej. Detbortfalletstorleken samtstora
under-kvalitetenbedömningför mintill grundmetoden ligger att

god.sökningen mycketär
många andraannorlundautformad någotUndersökningen änär

legatfokuseringen hareftersombetalningsviljeundersökningar, att
utsläpps-förändringarmarginellabetalningsviljan för samtmäta

dennafrånresultatenbedömerolika nivåer.reduktioner för Jag att
förbetalningsviljanskattningarstudie intressantare tänär ex enav

för trafi-kostnadsansvareteftersomhalveringen utsläppsnivåerna,av
Värderingenkostnaderna.marginellafrån deken utgår ut-av

marginalkostnaderna.utgå frånborde därför ocksåsläppsminskningar
värderingen 20-,mellanfanns skillnadersig detvisadeDet att av

miljöfaktorerna. Denförändringar iÖO-procentigarespektive40-
förändringen.med storlekenbetalningsviljanmarginella avtog

kompensationskrav ochmellanskillnadenresultatetbelyserDessutom
nivåhögrevanligtvis hamnardvs änbetalningsvilja, WTAatt en

WTP.
inte baravärderingar,med andrajämföra resultatetsvårtDet är att
det finnsdärförocksåmarginalkostnadsresonemanget, attutanp.g.a.

och huri vadolika undersökningarmellanskillnader mätsstora som
undersökningarlikvärdiga jämförbaraoch ärdet Avsaknadennráts. av
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kanske den bristen med hypotetiska betalningsviljestudier.största
undersökningen förklaradesI biltrafikens miljöeffekter kortfattat

för respondenterna. kanDet emellertid ifrågasättas huruvida de har
tillräckligt med information för skapa sig bilden egen av avgasernas
effekter och dessutom värdera dem. Till undersökningens fördel kan

författarna begränsar sig till studera luft-lokalasägas att att
föroreningseffekter, lär enklare bedöma regionalaänattsom vara
effekter. Nedsmutsningseffekter däremot, borde kändavälvara av
respondenterna och därmed lättare värdera.att

Finansieringsmetoden varierade mellan spelen. spel ochI 4 5 ut-
gick betalning år eller skillnad frånmånad, till spel och där2per
betalning skedde faktum liggerDetta också till grund förper resa.
författarnas bedömning resultaten från spel 4/5 tillförlitligaäratt mer

de från spel 2/3.än
Författarna har varit identifieramåna lexikografiskaattom svar.

Genom inkludera faktor restid i alla undersökningar, har detatt en - -
varit möjligt urskilja lexikografiska Mängden sådanaatt svar. svar var

i de spel rörde koldioxid och lokala luftföroreningarstörst som
antalet lexikografiska låg där nivåer 25 procent. Detöversvar
höga procenttalet påvisar medproblem metoden.

Författarna har identifieraockså lagt möda och värderaattner
Ävenfokuseringseffekter.eventuella inom detta område påvisas

problem. Stora skillnader finns mellan resultaten från CVM-frågan
och de från CA-frågorna. därför naturligt fråga sig i vilkenDet är att
utsträckning miljöfaktorden betalningsviljan för vissuppmätta en
verkligen korresponderar med den verkliga betalningsviljan.

Kazimithe of air pollution Small5.5 On cost -
1995

Värdering hälsoeffekter5.5.1 av

vanlig uppfattning resultaten från undersökningar gjorda iEn är att
främstandra länder kan appliceras Sverige, de storap.g.a.

skillnaderna i trafik geografi. intressantoch kan dockDet attvara
jämförelse, för hur metod och resultat skiljer sig ät.göra atten se

Small Kazimi för miljöeffekter frånstuderade kostnaden motor-
fordon regionen.och redovisade estimat för AngelesLos De ämnen

miljöeffekter behandlades VOC, NOx, SOx PM10samtvars var
Författarna sig direkt metod, där emissio-partiklar. använde av en
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beräknades hjälp emissionsmodellermed ochMOBILEnerna av
EMFAC.

Författarna estimeradfann emissionsdata underskattar deoftaatt
verkliga emissionerna. skulle teknikenDetta bero att soma
används för emissionerna, fullt utvecklad.intemäta ännuatt var

fordonunderskattas antalet emissioner och detDessutom med höga
frånbortsågs snabba hastighetsökningar. från tunnel iData Losen

Angeles-området, där emissionerna kunde exakt i friaänmätas mer
luften, visade emissionerna CO gånger högre i2,7-3,8 änatt av var

Äventidigare beräkningar. VOC underestimeras med vanliga meto-
der. denna anledning höjdes normaltAv emissionsfaktorerna som
används i undersökningar i Kalifornien, med faktorn Följande2,1.
faktorer användes i undersökningen:

Tabell5.15 Emissionsfaktorer.

Genomsnittligt CO SOx PM10VOC NOx
fordon 1992
gram/mile 13,0 3,76 1,26 0,038 0,011
gram/km 8,06 2,33 0,78 0,024 0,0068
Källa: Small Kazimi, 1995

Med ledning litteraturgenomgång fastställdes genomsnittligtettav en
$4,87värde miljoner miljoner for statistiskt döds-34,5 SEK ett

fall. Detta kan verka högt, författarna konstaterar också värdeatt ett
$l miljon miljoner SEK allmänt vedertaget. Detta7,1 ärca mer

också bättre med det värde miljoner,8stämmer överens som a
Leksell ochhar 1987 används Statensanvänts av som som norm av

Strålningsinstitut.
studien författarna från icke-linjära effekter, hänsynl bortsåg men
till i och effekter stude-omvandling medämnen,togs att ozonetsav

värden använde författarna estimatFör exponeringen sigras. av
tagits fram Hall m.f1. Författarna fann hälso-1992. attsom av

effekterna utgjorde avgränsade sigden kostnadsposten ochstörsta
därför till behandla denna miljöpåverkan.att typ av

Med ledning undersökningar betalnings-de dos-respons ochav
viljestudier för arbetet, genomsnitt-låg till grund beräknades desom
liga kostnaderna för sjukdom,dödsfall och vilka berodde utsläpp

partiklar Skattningarna i tabellernarespektive redovisasav ozon.
nedan. emellertid viktigt komma ihåg estimaten gällerDet är attatt
för Angeles, där kostnaden för miljöeffekterna förmodligenLos är
särskilt höga.
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Tabell 5.15 Kostnaden luftföroreningar.för

Skador VOC PMl0 Totaltkr/kg N Ox S0x
699,8 1.527Mortality from 12 60,8 754,5

Particulates
3,0 37,5 34,5 75,6Morbidity from 0,57

Particulates
0Morbidity from 8,1 13,0 0 21,1

Ozone
791,2 1623,4Total figures 21,0 76,8 734,4

Källa: Kazimi Small, 22-23 omarbetad version1995, s

Kritisk granskning studien5.5.2 av

Undersökningen antagandenintressant den anledning deär att somav
gjordes, skiljer sig från de svenska studierna. Författarna kunde
konstatera emissionsfaktorerna, ligger till för alla dos-grundatt som

falletundersökningar, normalt underestimeras. Om så ärrespons
kilometer, skattas iskulle den miljökostnaden texterna exper som

starkinnebär givetvis ocksåLeksell 1987, behövajusteras. Detta en
direktamiljökostnaderna utifrånkritik de metoder beräknarmot som

för med säkerhetfysiska samband. Vi tycks for liteännu attveta
samband.kunna skatta dessa

undersökningarna, gällerfrån de svenskaavvikelseEn annan
för döds-statistiskt dödsfall. Eftersom kostnadernavärderingen ettav

den kostnadsposten ca 94fall från partikelutsläpp utgjorde största
Kazimis undersökning,totala kostnaden i Smalldenprocent av
med mil-jag i nedanstående tabell räknat dessa SS1s 8har om norm

dödsfall:joner kronor statistisktper

PMl0 Totaltkr/kg VOC NOx S0xKostnad
Mortality from

159,5 348,12,77 13,9 172,0particulates

dödsfall från till kronor,Vi kostnaden för minskar 1.527 348attser
direkta metoden, ofta användsdvs med 1.179 kronor kg. Denper som

skadekostnads-motiveringen den bygger objektivamed att
ellersamband, påverkas uppenbarligen i detta fall starkt deav mer

mindre subjektiva antaganden den bygger på.som
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ofExternal Costs Air Pollution: The5.6 Case of

KågesonEuropean 1992Tranport -

Genomförande5.6.1

På uppdrag the Federation forEuropean and EnvironmentTranportav
utförtTE, har Kågeson studie ingick i projekt,störreen som en

syfte dokumentera transportsektorns kostnader. Iatt externavars var
denna studie prisKågeson kväve-, kol- och svavel-satte
dioxidutsläppen, utsläppen FörfattarenVOC. användesamt av en
indirekt nämligen undvikandekostnadsmetoden.ansats,

skatta de marginella ochFör de genomsnittliga kostnaderna föratt
utsläppen frånutgick Kågeson hur mycket det skulle kosta minskaatt
utsläppen till viss nivå. relevanta nivån valdes for vissaDen ämnenen
i enlighet med den kritiska miljön kan sustainableutstågräns som
development och för andra enligt politiska beslut.

skatta kostnaden för trafikens utsläpp svaveldioxid tittadeFör att av
Kågeson kostnaden för minska utsläppen med dels 60att procent,
dels 80 Nivåerna valdes i enlighet med de kritiska gräns-procent.
värden tagits fram. allvarligaste effekten svaveldioxidDensom av

i detta fall försurningen mark och Marginal-antogs vatten.vara av
kostnaden for nå respektive utsläppsmål beräknades sedan för allaatt
sektorer for de europeiska länder deltagit i studien. kalkylernalsom
gjordes tillväxt energiförbrukning.del antaganden, ochen oma
Kostnaderna for urval europeiska länder redovisas i Tabell 5.16ett
kr/ton svaveldioxid:

Tabell 5.16 Marginella och genomsnittliga kostnader tonper
årutsläppsminskning svaveldioxid 2000 jämförtav

år 1980.med

MarginalkostnadLand Genomsnittskostnad
60% 80% 60% 80%

minskningminskning minskning minskning
3465 1661 1 3473 7455Danmark

Frankrike 3352 7581 3125 4330
7837 15.149 8429Tyskland väst 5909

Norge 7581 133.871 4095 11.113
Spanien 4057 7224 21 13 2452
Sverige 7581 34.406 5128 7606
UK 3062 8673 3040 4410
Källa: Kågeson, 1992, 26p

kväveoxider, författa-För skatta kostnaden för utsläppen utgickatt av
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från utsläppen skulle behöva minska medförstaett steg, attren som
Sverige, förpliktigatflera europeiska länder,har30 Dettaprocent. a

förDärefter studerade han kostnadensig fram till 1998.göra ut-att
siffratill valdessläppsminskningar 50 procent, en som som enupp

kritiskaför krävdes för nålägsta skattningen vad att naturenssom
gräns.

Institute for Appliedhjälp International SystemMed llASAsav
energi-till informationmodell, hänsynAnalysis RAINS, tar omsom

emissionsnivåer, kost-jordbrukets aktiviteteranvändning, samt togs
utsläppen fram.naderna for reduceraatt

användes diskonterings-diskontera investeringskostnaderFör att
förgenomsnittliga kostnadernafaktorn marginella och4 Deprocent.

tabellen nedan kr/ton Nox:utsläppsminskningarna redovisas i

genomsnittliga kostnaderMarginella ochTabell 5.17 tonper
år 2000kväveoxiderutsläppsminskningar av

1980jämfört med

GenomsnittskostnadMarginalkostnadLand
50%50% 30%30%
15.63410.24413.986 15.459Danmark
15.3899.26513.623 40.326Finland
15.82614.20617.833 24.145Frankrike
9.4737.02513.096 13.096västTyskland
15.15312.55813.582 24.704Norge
9.8208.64910.967 14.231Sverige
9.7598.12717.02911.322UK

40Källa: Kågeson, 1992, s

Författarenkostnader.ingaredovisadesVOC-utsläppenFör separata
Nox-utsläppen, minskar VOC-åtgärder sättsnär motantog att

NOx-reduktionerna iförkostnadernamängd.utsläppen med lsamma
minskaförkostnadernasig alltsåtabellen "gömmer" ävenattovan,

VOC-utsläppen.
förgenomsnittliga kostnadendenSveriges skulledelFör att

uppgå tillprocenttill skälig nivå -6Ominska svavelutsläppen caen
marginalkostnadernaskullesvaveldioxid. Därefterkronor kg5 per

ochandel svavelutsläppTranportsektornsstiga kraftigt. är stor,av
för. införadieselfordonende Attdelen stården största tunga en

därförbiltrafikanterna sigsvavelutsläppen förmiljöskatt ter
samtidigt beskattas. Kost-inte de emittenternaointressant, storaom

kritiskamed deNOx-utsläppen i enlighetminska grän-naden för att
NOx-utsläpp,till kronor kgåtminstone 8 9högre,är perserna
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samtidigt marginaleffekterna lägre. Detsamma gäller VOC-ärsom
utsläppen.

rapportl applicerade Kågeson resultaten Sverige.en senare
Miljöskatten oblyad bensin och diesel skulle behöva uppgå till
0,86 kronor koldioxidskatt 2,79 VOC- och NOx-skatt 3,65+
kronor liter för klara internalisering de rörliga kost-attper en av
naderna och därmed nå de uppställda miljömålen.

5.6.2 Kritisk granskning studienav

intressantaDet med studien Kågeson använder annorlundaär att ett
perspektiv, nämligen åtgärdskostnadsperspektivet. Med detta
perspektiv undviks osäkra skadekostnadsberäkningar Metoden kan

rimlig i situation där de miljöpolitiska ambitionerna bestämsvara en
ömsesidiga internationella åtaganden. åtaganden kanDessa tänkasav

vägledas Föreställning vilka totala begränsningar krävsav en av som
lång sikt i hela ländergruppen. Det blir därför inte så intressant om

undvikandekostnaderna fullt motiveras den marginella skade-ut av
kostnaden i varje enskilt land.

Det dock inte oproblematiskt fastställa marginalkostnadernaär att
för minska utsläppen. Beräkningarna förutsätter utvecklingenatt att
tillväxt, efterfråga energi, följerpå ländernasetc officiella progno-

Modellerna inte heller i beaktande teknik kan förändratarser. ny som
energibehoven eller lagar och regleringar förändrar ut-som
släppsmönstren. inte hellerDet säkert de kritiska nivåerär att som
Kågeson använder speglar verkliga kritiska belastningsgränser.

Ett intressant resultat marginaleffekterna i vissa fallär äratt stora,
främst mellan Litsläppsminskningar respektive 80 för60 procent

Åtgärdskostnadernasvaveldioxid. mellanskiljer sig också de
europeiska länderna. undersökning skulleResultatet i Kågesons
kunna användas för motivera miljöpolitik för deatt en gemensam
europeiska länderna, där åtgärderna i första hand koncentrerades till
områden där åtgärdskostnaderna låga.är

41 Kågeson, 1993
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biltrañkensVärdering av

koldioxideffekter

Växthuseffekten6.1

de totalaoch 80för mellan 60 växt-Koldioxid står procent av
dikväveoxid,växthusgaserövriga viktigahuseffekterna, är metan,

koldioxidendelenoch Denstabila fluorföreningar största avozon.
bränslen. Haltenfossilaförbränningtillförs atmosfären avgenom

globalaoch denårmed 0,5ökar för närvarande procent perca
tillökat med 0,3 0,6artonhundratalethar sedanmedeltemperaturen

Celsius. genomförts IPCCundersökningarEnligtgrader avsom
ChangePanel Climatlnter-GoverninentalNationsUnited on

celsiusgradermed 0,3ökamedeltemperaturenkommer att perca
minskaföråtgärderingasekel,decennium under attnästa tasom

koldioxidutsläppen.
vilka effekterväxthuseffektentalar ärvanligEn när ommannorm

haskulleväxthusgasernautsläppenfördubbling tempera-avaven
den glo-höjningtillskulle detta ledaberäkningarEnligtturen. aven

Celsius.gradermed 2,5medeltemperaturenbala ca
påverkakommerväxthuseffektenförutsäga hursvårt attDet är att

minsteffekterna 30förtidsfördröjningen ärdärförmycketmiljön, att
svåraeffektermängd indirektafås är attår. Dessutom upp-somen

skatta.
mellan utsläpp ochfinnssambandvilkaBeroende antarsom i

scenarier45:få följandeeffekt kan
temperaturhöjningeninnebärasamband skullelinjärtEtt att som v

klimatzonernatilllederC02-utsläppen,ökningföljer attaven
enligt IPCCstigerhavsytanpolerna,förskjuts från ekvatorn attmot

‘2 1994Nordström,

43 Kågeson, 1992

44 1991Cline,

45 1989Westöö,
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med förutsätt-31-110 vid fördubbling växthusgaserna, attcm en av
ningarna för jord- skogsbruk förändras klimat-och samt att extrema
förhållanden blir effekternaallt vanligare. Värderingen beror sedanav

de effekterna. Temperaturhöjningen kommer intetotala nämligen
bara negativa effekter, får positiva följder,ävenatt utange a p.g.a.
förlängd halvklotet. effek-odlingssäsong det negativaDenorra

dock överväga.terna antas
scenario grundar sig icke linjära föränd-Den andra påtypen av

förändrats till det eko-villkoren har viss nivå kommerNärringar. en
till-logiska i obalans, det kollapsar och hamnar i ett nyttsystemet

stånd, troligtvis medför försämring jämfört medsom en ursprungs-
nivån. Effekten förutses irreversibel.vara

Koldioxidutsläppen i Sverige6.2

miljonertotala koldioxidutsläppen i Sverige 1990 60De ton,var ca
tredjedel härrörde från transportsektorn:varav en

Tabell 6.1 Koldioxidutsläppen i Sverige.

Källa Miljoner ton
C02-utsläpp

Vägtrafik 15,7
Varav personbilar 11,0

lätta lastbilarVarav 1,4
Varav lastbilar 2,5tunga
Bussar 0,6
Flyg 3,1
Sjöfart 2,8
Spår 0,1
Arbetsmaskiner 4,2
Summa 25,9
Totalt alla sektorer 59,1
Källa: Nordström, 1994, 50s

delen de kol-Som vi personbilarna för den största avser svarar
dioxidutsläpp kommer från transportsektorn.som

klimatförändringar,Sverige har undertecknat konvention dären om
minska koldioxid. Kunskapenbl förpliktat utsläppenatta oss av

och dockkoldioxidens effekter värderingen desamma ärom av
medförtbegränsad, kostnadseffektiva mål varit svåravilket har att att
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fastställa. Enligt försiktighetsprincipen, vilken det slås fasti att
vetenskaplig säkerhet får motivera uppskjutandeavsaknaden ettav

åtgärder för försöka minska växthuseffekterna, har Sverige ochattav
formulerat miljömål bristen kunskap. riks-andra länder ltrots

följde klimatkonventionendagens beslut undertecknandet avsom
definieras miljömålet följande:som

klimat-"Koldioxidutsläppen från fossila utsläpp bör... i enlighet med
till nivå för därefterkonventionen stabiliseras år 2000 1990 års att

minska".
tolkning klimatkonventionen har kritiseratsDenna av aav

konventionen lika viktMolander pekar lägger1994 att storsom
till de liggervid kolkällor kolsänkor. Tar hänsyn senaremansom

capita under långsiktignettoemission drivhusgaserSveriges per enav
halveringglobala utsläppsreduktionenmålnivå för den av genom-

beslut förmodligencapita. Eftersom riksdagenssnittliga utsläpp per
kärnkraftsutveckling får det väl så längei konflikt medstår äna

stabiliseringsåtagandet exakta inne-osäkerhetråda visssägas omen
skuggprisberäkningartolkarha i minnebörd. börDetta närman man

for koldioxid.

lokaltkoldioxidutsläpp medVärdering6.3 ettav

perspektiv

globaltgradväxthusgaser i allra högstaEftersom utsläppen är ettav
globaltvid studier problemetproblem, bör även anta ettman av

exempel, isvenskadock med tvåperspektiv. har valtJag ävenatt ta
uti-skattasför minska koldioxidutsläppenvilka betalningsviljan att

studie, indivi-norsk därfrån befintliga och miljömål, ochskatter en
betalningsvilja beräknats.dernas

Koldioxidskatten6.3.1

bygger intekoldioxidskattennivå 33,3Dagens öre per --
gjortsbedömning sl-zadeeffekterna. harnågon explicit Det även ettav

förtillräckligdenna skattesatsberäkningar tyderantal ärattsom
riksdagende målkoldioxidutsläppen i enlighet medminskaatt som

därför endastkoldioxidskattenbörhar Enligt SOU 1994:9satt upp.
för koldioxidutsläppen.marginalkostnadenundre förgränsses som en
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reducerakoldioxid: förTrafik, energi och Strategier6.3.2 att
koldioxidutsläppbränsleförbrukning och -

Transportrådet 9901

Strategier för reduceraTrafik, energi och koldioxidl attrapporten -
åtgärdsförslagkoldioxidutsläpp, lades tvåbränsleförbrukning och

uppställdaenligt vissaminska koldioxidutsläppenfram med syfte att
koldioxid-Förslaget begränsamål. Syftet med det första attvar

nivå.överstiga års Dettaskulle 1988utsläppen så de vid år 2000att
koldioxidutsläppenmålsättningenden miljöpolitiska attmotsvarar

andra åtgärdspaketetnivå.längre sikt ska begränsas till 1988 års Det
Bruntlandkommissionenutgick från de rekommendationer enatssom

om:
till20% årförsta minskas medKoldioxidutsläppen bör stegettsom

årendärefter 40-50Koldioxidutsläppen bör under de2005. närmaste
50%.46med minstreduceras

mellanmålet minska utsläppen med 10Det procentuppsatta attvar
och1988 år 2000.

åtgärdskostnadernaskadekostnadernaberäkningarnal togssamtav
följande faktorer:hänsyn till

ÅtgärdskostnaderSkadekostnader
Personbilstrafikens ökning l BNP1

mellan 1989 och 2000
energi- KonsumtionTransportsektorns 22

förbrukning år 2000
importochKoldioxidutsläppen år 3 Export20003

inomInvesteringar4 transport-
sektorn

Bilinnehav5
Bensinpriset6
Områdesavgifter7

utvärderadesdärefterdefinierades ochåtgärdsområdenMöjliga
miljövinster, kostna-energiskatt,med avseendekonkreta åtgärder

rad åtgärderinnehållandeLämpliga strategier,der, ringeffekter etc. en
föreslogs sedan.

miljar-till 3-3,5uppskattadesför strategitotala kostnadenDen ett
koldioxidsreduktionentotalader kronor år fram till år 2000. Denper,

detför nåmiljonerberäknades bli till 3,12,6 uppsattaatttonca

46 TPR, 1990, 5s
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koldioxidreduktionen till miljonermålet skulle uppgåbehöva 2,8ca
nedan.denna siffra ligger till kostnadsberäkningarnagrund förton,
kronorstrategi beräknades till till miljardertvå kostnaden 5 5,5För

koldioxidreduktionen bli till miljoneroch förväntades 4,2 4,9årper
Åtgärdskostnaden förantaganden redovisas nedanunder skildaton.

åtgärdsperiod 10 år:uppskatta kostnaderna har jag räknat påatt en

Strategi 1 Strategi 2
krKostnad miljarder kr miljarder3-3,5 5-5,5

år. årper per
Diskonteringsränta 0% 0%

miljarder kronor miljarder kronorTotal kostnad 30 50
den denberäknat beräknat

möjliga möjliga kost-lägsta kost- lägsta
naden år naden årperper

kronorKostnad kg kronor 1,110,7 1per ca ca
kol- beräknatkoldioxid beräknat etten

värdedioxidminskning genomsnittligt
miljoner för koldioxid-ton2,8

minskningarna

3%Diskonteringsränta 3%
miljarder miljarder39,5Nuvärde 26,4av ca

kronorkronorkostnaden
kronor 8,8 kronorKostnad kg 9,4 cacaper

koldioxid
kronorkronor 10,7Kostnad i års 1,51995 1ca

penningvärde

utsläppsmålende nämndakostnaden för nåskulleSom attser
avvikerkostnadkg koldioxid,kronoruppgå till 10-1 l somenperca

Ävenkg.koldioxidskatt 33,3från dagensväsentligt öre omper
denindikerarmed försiktighet,tolkasskattning måstedenna storastor

detnås,och de resultatdagens skattesatsskillnaden mellan attsom
vad gällerområdet, bådeosäkerhetfinnas hög gradförefaller aven

lämpligavilka dekoldioxidutsläppenminskakostnaden för samtatt
utsläppsmålen är.
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Verdesettning miljogoder6.3.3 ved bruk samvalgs-av av
Salensmindeanalyse Hammer 1994-

Saelensminde skattade i sin undersökningHammer se avsnitt 5.4.1
för ingående beskrivning betalningsviljan för minskaatt tranport-en

Betalningsviljansektorns koldioxidutsläpp. redovisas i följande tabell
svenska kronor:

Tabell 6.2 Betalningsvilja för koldioxidreduktion.

Faktor Mängd reduktion Betalningsvilja
procentuell förändringC02 dagens nivå 131 262runt -

spel 1,2
57 l 15-
spel 3,4

C02 halvering utsläppen 2.3521.177av -
Källa." Salensminde Hammer, 24s

bästa värde betalningsviljan for marginell utsläpps-Ett en
förändring, kunde skattas till kronor hushåll.102ca per

Kritisk granskning studienav

framfördesGenerell kritik Salensminde studie iHammersmot
endast det faktumavsnitt jag kommentera5.4.2. Här attattavser
betalningsviljestudier metod förlämpligheten hos hypotetiska attsom

kol-värdera koldioxidutsläppen kan ifrågasättas, då kunskapen om
fackmän.och dess följder begränsad, för Fördioxidutsläppen är även

respondenterna i betalningsviljeundersökningen lär det ännuvaraen
problemen, vilkasvårare sig i de komplexa sambanden ochsättaatt

i undersökningen beskrevs relativt kortfattat:

C02-utsläpp från vägtrafiken:
-medför hälsoproblemEJ

andel-bidrar till den så kallade växthuseffekten. Men Norges
världens utsläpp liten. Ca 0,2%ärav

aspekt koldioxideffekterna global karaktär.En ärär attannan av
perspektiv,Om respondenterna värderar effekterna utifrån lokaltett

står detta i konflikt med problemets karaktär.
bedömer därför olämpligt använda den härdetJag att typensom av

studier för skatta kostnaden för koldioxidutsläppen.att
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Koldioxidutsläppen i globalt perspektiv6.4 ett

Slow Slow Nordhaus 19916.4.1 T0 not toor -

Nordhaus har för utsläpp växthusgaserstuderat kostnaden samtav
åtgärdskostnaden for syfte uppskattaminska utsläppen, medatt att
den optimala åtgärdsmängden.

Enligt möjligt relativt exakt skattaNordhaus skulle det attvara
för med visskostnaden minska utsläppen växthusgaseratt av en

diskuterades; iTre strategier for utsläppsreduktionerprocent.
fluorföreningar reduktionminskning utsläppen stabila avav av

koldioxidutsläppen iii koldioxid binds ioch ökning växtersomav
ledningoch träd, och den marginella åtgärdskostnaden kunde med av

beräknas.detta
kvantifiera växthusgasernas skadekostnader.Nästa steg attvar

skadeeffekterna de olika sekto-gjordes beräknaDetta attgenom
i den amerikanska ekonomin, skulle följa 100-enrerna som

befinnaprocentig utsläppsökning. Enligt estimaten skulle skadorna
osäkerhetensig i storleksordningen USAs BNP. P.g.a.0,25 procent av

effekter inte kunnatberäkningarna, då det fanns radi en soma
tillkvantifieras i approximerades skadekostnaderna lmodellen, ca

enligt författarna skulle kunnaresultatUSAs BNP, ettprocent somav
appliceras övriga industriländer.

Nordhaus denfinna optimala åtgärdsnivån optimeradedenFör att
åtgärds-påverkasframtida konsumtionen, antogs avsom a

Allai atmosfären.kostnadernas och mängden växthusgaserstorlek
opti-faktorn Denframtida kostnader diskonterades med 3 procent.

CO2-ekviva-åtgärdsnivån i modell $7,33mala blev denna tonper
koldioxidutsläppenvilket skulle minskninglenter, motsvara en av

skulleoch till dagens penningvärdemed svenska kronorl l lprocent.
reningsnivån kg.den optimala ligga 4,5 öreca per

Greenhouse6.4.2 Social of GasEvaluating the Cost
Emissions Fankhauser 1994-

hänsynväxthuseffekternaförsökte i sin modellFankhauser över att ta
använda stokas-graden osäkerhet,till den höga att engenomav a

konfidensintervallutfallsannolikheten för olikatisk modell, där samt
ökningstaktentillberäknas. modellen hänsynkunde l äventogs av

eftersomviktigackumulerade mängden vilkenden växthusgaser, är
sig tillför ställaekosystemet tillräcklig tidden avgör att omgesom

klimatförändring.en
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Fankhauser också till diskussion lämpligstort utrymme runtgav
diskonteringsfaktor försökteoch lösa problemet användaattgenom
p pure of time preference, slumpmässigt utvald variabel,rate en
med värde mellan och0 där värdet 0,5 konstateradesett ettvara
bästa värde..

Syftet med modellen uppskatta den marginella skade-attvar
kostnaden för ökning koldioxidutsläppen med Genomett ton.en av

simulera klimatsystem med sk Global Circulation Modelatt ett en
GCM, kunde uppfattning då ackumuleringenen om processen av
växthusgaserna i troposfären leder till temperaturförändringar.
Därefter söktes skadefunktion, för estimera dD/dT, däratten
Ddamage och Ttemperaturförändring.costs

Samhällets kostnad för koldioxidutsläppen beräknades sedan för en
tidsperiod sträckte sig från 1991 och 2030. Skadekostnadernasom
skulle öka från kostnad $20/tC $73,4på CO2-ekvivalentertonen per
under perioden 1991 till till kostnad $28/tC $102,762000 en per

C02-ekvivalenter under tillåren 2021 2030. svenska kronor ochIton
till dagens penningvärde, marginalkostnaden för förändringär runten
dagens nivå följande:

1991 2000 2021 2030- -
Kostnad kg C0257 79 kg C02öre öreper per

Fankhauser testade också för utfall enligt det icke-linjäraett sam-
bandet mellan koldioxidmängd och skadekostnader. Utfall enligt detta
samband skulle kunna den antarktiska isen smälte,t att attex vara
Golfströmmen ändrade riktning eller från tidigare frystaatt metan
material frigjordes, då permafrosten smälte. Kostnaden i dettasteg
scenario till kg koldioxidekvivalenter.80 öreca per

6.4.3 Managing the Global Common Nordhaus 1994-

skrift utvecklade1 Nordhaus förmetoden denmätaatten senare sam-
hällsekonomiska förkostnaden utsläpp växthusgaser. användeHanav
sig den sk DICE-modellen Dynamic Integrated Model of Climateav
and the vilken,Economy antyder, dynamisknamnetsom var en
modell där dagens ekonomikunskap och klimat integrerades.om

Modellen ekonomisk optimeringsmodell, i vilkenvar en
klimateffekternas ekonomin kundepåverkan beräknas ledningmed

emissions- skadesamband. modellen bestämdes1 konsumtion,ochav
investeringar utsläppenför minska växthusgaser.åtgärder attsamt av
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osäkerhetenFörfattaren reserverade sig för Dessutomstor.att var
värde,bästaskadefunktionerna symmetriskainte runt ettvar

svagheterkatastrofalt utfall. Andrarisken förberoende ett som
skadefunktionerna,betonades den dåliga kunskapen samt attomvar

marknadsimperfektioner.författaren bortsåg från
data från perioder förmodellen författarenanvändeFör tretestaatt

80-talen.nämligen 60- ochväxthuseffekterna kända, 70-vilka var
den optimala renings-skadeverkningarna ochDärefter beräknades

vägdesKostnader ochutifrån vissa definierade scenarier.nivån nyttor
framtida ekonomisk till-flerperiodisk modell, därvarandra imot en

likvälmed i beräkningarna,effekter klimatetoch dessväxt togs
framtida ekonomiska tillväxten.effekter denmiljöåtgärdernassom

Scenarierna följande:devar

inga åtgärder förpolitik följs ochlaissez-fairEn görs att0
utsläppen GHGkontrollera eller minska av

Åtgärder modell den globalaenligt optimal därgörs nyttan0 en
maximeras

åtgärderår innan någrabeslutar sig för 10Man vänta tasatt0
växthusproblemen.med avsikt öka kunskapenatt om

enligt iiDärefter används åtgärder

Åtgärder GHG-utsläppen nivåstabiliserar 1990 års0 som
genomförs enligt dagens modell

Åtgärder GHG-utsläppen tillreducerar 80 procent avsom0
genomförs1990 års nivå

motverkar GHG-effekternaMetoder tas0 som

Åtgärder minskar temperaturökningarna till högst 0,10 som
genomförs.grad Celsius decenniumper

alternativen visade sig iden-första och det andraDet näravara nog
tiska fram till mitten sekel. Därefter skulle dock skadekost-nästaav

under det andra alternativet stiga kraftigt. Nordhaus fannnaderna
dubblering koldioxidutsläppen,också vilket motsvararatt en av en

temperaturökning 3 grader Celsius, skulle kostnadca cage en
den globala BNPn.1,3 procent av

optimal skatt koldioxidutsläppen somEn motsvarade kostnaden
optimala åtgärdsnivån i det optimala alternativetför den andra

alternativet, skulle till följande nivåer:enligt modellen sättas
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Tabell 6.2 Optimal koldioxidskatt.

År Optimal kon- Koldioxidskatt Koldioxidskatt
trollnivå % $/tC kg C02öre perav
utsläpp

1995 8,8 5,29 14
2005 9,6 6,77 18
2025 10,03 2711,1
2075 13,4 17,75 47

Källa: Nordhaus 1994, 94s

Kritisk granskning studierna6.4.4 av

vissaförsta de studierna, Nordhaus uppvisarDen 1991tre svag-av
sammanfattas nedan.heter, vilka

effekterna jord-Skadekostnaderna i huvudsak begränsade till påär
resultat fås,höjning.bruksproduktionen på havsytans Desamt som

för hänsyn tillapproximativt tillhöjs tämligen 1 BNP att taprocent av
inte specielltmarknaden.skador inte Resonemanget ärmätssom

trovärdigt.
den bygger antagandetsvaghet med modellenEn är attannan

tillväxt i ekono—steady innebär"resource state", att trotsom en som
konstant tiden.min så utsläppen växthusgaser överantas varaav

har utsläp-bestridits, beräknatAntagandet har IPCC attsoma av
till GtCväxthusgaser kommer öka från 7 GtC 1990 9-14capen caav

2025.
den optimaladet marginalkostnaden vidDessutom attantas

$7 koldioxidekvivalenter.reningsnivån vid nivånkonstantär tonper
viss mängd koldioxidKlimatprocessen dock inte linjär, eftersomär en

upphov tillackumulerad koldioxid,tillförs mängdstörre gersom en
Marginalkostnadeneffekter tillförs mindre mängd.då denstörre än en

för mängden koldioxid ackumu-utsläppen skulle öka därför stiga med
lerad i atmosfären.

NordhausYtterligare kritik den diskonteringsfaktor använ-rör som
växthuseffekternader sig eftersomVissa kritiker ärattav. menar

diskonteras,irreversibla långsiktiga, kostnaderoch mycket bör
procent.åtminstone hög faktorinte med så 3en som

Även för häf-Fankhausers Nordhaus modell haroch utsattssenare
diskonteringsfaktor detig kritik, främst vad det gäller valet samtav

till modellerna, och kritikenskilda antaganden legat grund för isom
inomsig indikerar den höga grad osäkerhet finns området.av som

Med den kunskap växthuseffekten besitter idag bedömerom som
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jag det därför svårt skatta den samhällsekonomiska marginal-attsom
kostnaden för koldioxidutsläpp, såväl den optimala reningsnivån.som

På grund osäkerheten i beräkningarna det tills vidareärav som
förmodligen kommer få betydelse För koldioxidavgiftensstörstatt
utveckling, nivån vilken Sverige kommer sin ambitionsättaatt att
verka pådrivande i den internationella klimatpolitiken. takt medl att
den innebörden, och allvaret bakom, stabiliseringåtagandenärmare ett
tydliggörs, allteftersomoch styreffekter kostnader för kol-ochav
dioxidavgifterna kan klarläggas, bör det därför möjligtbli göraatt

precisa skuggprisberäkningar.mer
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Buller-, intrângs-, samt

barriäreffekter

de följande avsnittenI behandlas trafiksektorns effekter iexterna,
l form buller, barriäreffekter Karakteriserande förintrång.samtav

dessa effekter kvantifiera.de mjuka och svåra ochär är mätaatt attt

Beskrivning effekter7.1 av

Barriär- och intrångseffekter7.1.1

varje planerad genomförFör Vägverket sk objektsanalys, medväg en
syfte kan bedömas samhällsekonomiskt lönsam.vägenatt se om som
Givetvis försöker med så många effekter möjligt i analy-taman som

vilken kan delas i två delar, trafikekono-behandlarsen, upp en som
miska effekter och behandlar barriäreffekter. sistnämndaDenen som
faktorn syftar möjligheten förflytta sig längs med och överatt en
väg.

finns dock miljöeffekterDet inte med i analysen, eftersomtassom
de alltför svåra kvantifiera i penningvärden. Hit hör intrångär att a
i och rekreationsområden, försämring landskapsbilden ochnatur- av
försämrad frånutsikt bostaden. problem sammanfattas underDessa
benämningen intrångseffekter.

Bullereffekter7.1.2

Definitionen buller icke önskvärt ljud, där ljud fysikaliskt kanär
beskrivas eller mindre snabba och eller mindre kraftigasom mer mer
tryckvariationer i luften, där variationssnabbheten betecknas
frekvensinnehåll dvs tonhöjd och variationernas storlek benämns
med ljudtrycksnivå dvs styrka.

Mätetalet decibel dB, används för beskriva tonhöjden ochattsom

47 Grudemo, 1993
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bullret, förenklat faktorerhos mycket Andrastyrkan mått.är ett som
bullretuppfattningpåverkat vår bullret dygnetät närt somom ex

approximativa.bedömningar från dB därförhörs. Alla utgår ärsom
främst kan det ledakan rad olika effekter. ochBuller Förstge en

hörselnedsättning. följder rad andratill På försämrad hörsel en
inlärningsproblem, kommuni-problem svårareär mäta, tatt exsom

leda tilloch psykosociala problem. Buller kan ocksåkationsproblem
störningar, sömnproblem, huvudverk ochpsykologiska stress.

arbetslivet finns riskgränsfinns visa riktvärden för buller. lDet en
utanförför bostäder bör ljudnivånför kontinuerligt buller dB,85

överstiga med stängda fönster till bostaden.bostaden dBA55

intrångskostnader,7.2 Nya vägars en samman-

resultat CVM-ställning avav
emot-studieroch för ellerundersökningar -

1994Grudemo

genomförandeIntrångsstudiernas7.2.1

sammanfattades CVM-studier gjortsl rapporten somsomsex
objektsanalys. Grudemo har försöktkomplement till Vägverkets vär-

CVM-studierintrångseffekter, med hjälpdera mjukadessa samtav
referendummodell.en

genomfördes:de studierföljer översiktnedanI övertexten somen

LjungskileE6 vid

utförande undervid studienssträckning E6:anEn ut-av varny
trafik-bygga ökaLjungskile. Motivet förbyggnad i vägen attatt var

byggdes iframkomligheten.förbättra Vägensäkerheten ettsamt att
gamla sträckningenparallellt med denschakt,nedgrävt vägen, somav

trafik.skulle användas för lokal
främstpåverka miljönsträckningen komDen vägen attnya av

och havet.skapades barriär mellan samhälletdetatt engenom
betalningsviljanfrågor, därfickRespondenterna öppnasvara

söktes för iiengångssumma kronorsom annanperson enperen
sträckningenhelt slippa densträckningoch dyrare attsamt nya av

motorvägen.
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EskilstunaGillbergaleden i

i sydvästrainte byggts, planeras drasLeden 1994år ännu attsom
avlastaAnledningen till byggadelen Eskilstuna. vägenatt attvarav

skola. ledenkantad bostäder och DenGillbergavägen, nyaav en
och fler-från villorskulle i Kronoskogen, 50dras kanten metercaav

korsas och koloniområdefamiljshus, motionsspår skulledär ettett
mellan bostadsområdetBarriäreffekter skulle uppkommapåverkas.

specielltskulle dock inte minskaoch Skogens arealKronoskogen.
mycket.

hushålleningick i enkäten sökte hur mycketCV-frågan svarsom
engångsbelopp,höjd kommunalskattberedda betalaatt genomvar

fråganKronoskogen. Tillskulle dras i tunnel underför vägenatt en
dels meddels svarsalternativ,fanns svarsalternativtvå öppet ettett-

förtryckta svar.

Förbifart Osbyholm

km lång.och 2,9Osbyholm öppnades 1986går förbiE22 är casom
frånhastigheter 90motortrafikled medbyggdFörbifarten är som en

samhället, denTidigare gick ledentill km timme.l 10 nyagenomper
minska buller-trafiksäkerheten ochtill for ökasträckningen kom att

störningarna.
den skOsbyholms slott ochleden mellangårNu tätorten, genom

i parkenbostadshuslövträd.främst består EttEngelska parken avsom
till 40 meter.mycket leden 30i liggernågra villor näratätortensamt

ochupphov till buller-sträckningenhar dendessaFör gett avgas-nya
tillalternativförfulning landskapet. Ettproblem vägen attsamt varav
miljoner kronordet skulle dock bli 3slottet,dra den caomnorr

valdes.dyrare det alternativän som
vilka inter-till samtliga i närhet,CVM-studien vände sig vägens

Frågeställningen vilken engångssummavjuades i hemmet. var
skulle bereddarespondentens hushållrespondenten och attvara

överensstämde medsträckning förbifartenbetala, för att av somen
förslag de själva fick utforma.ett som
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Klockartorpsleden Västeråsi

Leden km4,6 lång El8-sträckning, gårär Västeråsen som genom
delar. Leden den tidigare Stockholmsvägen inteöstra ersatte som

ansågs klara trafikvolymen. Tre km gårvägen ettav av genom
grönområde obebyggt innan leden byggdes. fler-En skola,som var
familjshus och villor ligger längs Viss bullerstörning finns,vägen.

bullret har begränsats med bullerplank och nedsänkt väg.men
CVM-studien utformades med alternativa betalningsviljefrågor:tre

mycketHur skulle respondentens hushåll beredd attvara
bidra med som förengångssumma dra hela denatten nya

tunnel Frågan hadevägen öppetgenom en svar.

frågaSamma betalning skulle ske höjdsom ovan, men genom
kommunalskatt. Frågan hade öppet svar.

Samma fråga förtrycktamed svarsalternativ.som men

Söderleden Norrköpingi

Leden 4,6 km lång går de södra delarna Norrköpingärsom genom av
och byggdes Motivet1982-84. minska trafiken i de centralaattvar
delarna staden, skapa tvärförbindelse mellan ochE4samt attav en
E22.

drogsVägen skogsremsor låg mellan bostadsområdena.genom som
Villaområden och flerfamiljshus ligger längs leden och husmånga

till med bara bullervall skydd. Buller-gränsar vägen en som
störningarna dock måttliga bullerplanken.är p.g.a.

CVM-studien ingick i examensarbete. Respondenterna till-ett
frågades hur mycket i kommunalskatt som engångssummamer en
de hade varit beredda betala för leden skulle drasatt att genom en
tunnel istället för mark. Frågan hade öppetovan svar.

Säterivägen Mölnlyckei

Säterivägen går från riksväg till40 Mölnlycke och byggdescentrum
för avlasta den tidigare Allévägen. går iDen båge längs Råda-att en
sjön, sjö rik fåglar. finns antal villorDet på 40är även etten som
till 50 avstånd från Buller- visuella störningar harvägen.meters samt
uppkommit går säteriVägen rid-vägen. även nära ett samt ettp.g.a.
hus, dessutom ängsmarken och lövskogen sträcksär vägensom
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cykelvägar.rik gång- ochgenom
kostnadsskäl. rad miljö-tunnelalternativ slopades EnEtt av

framända tilldock aktivt förorganisationer arbetade vägenatt stoppa
byggstarten.

personligenmycket defick hurRespondenterna varsvara
ökad kommunalskatt, förformbetala årligen iberedda t attatt avex

fick antingenför mark.istället Deskulle dras i tunnelvägen ovanen
från förtryckt skala.eller väljafritt valtett ensvarange

CVM-studiernaResultat7.2.2 av

beroendei olikaCVM-studiernaGrudemo delade grupperupp
imedelvärde och totalt värdeBetalningsviljornabetalningsmetod.

nedan.redovisasde olika undersökningarna

Direkt jämförbaraA
belopp,hushållets svarengångsbelopp, öppet

medelvärde totalt
1.190.160476-Klockartorpsleden, enkät 1

22.943 321.753-Förbifart Osbyholm
7.200-Söderleden
364-Gillbergaleden, alt l

B Direkt jämförbara
svarpersonligt belopp,årligt belopp, Öppet

totaltmedelvärde
1 679 357enkät 381-Klockartorpsleden, 2

1683 045version 380-Säterivägen, l

C Delvis jämförbara
beloppskalaförtrycktolika utformning av

totaltmedelvärde
6972b 1 414-Klockartorpsleden, enkät 387
3174 408-Säterivägen, version 2 540

svagheter med deundersökningen indikerade fleraResultaten från
CVM-studier utfördes:som
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årligaDen betalningsviljan för Klockartorpsleden visade sig0
högre per år den uttrycktes engångs-än när ettvara som

belopp.

individuellaDe betalningsviljorna i de olika undersökning-0
låg medelvärde 500 kronorrunt ettarna ca per person,

beloppet engångsbelopp eller årligtoavsett ett ettom var
belopp, personligt belopp eller hushållets belopp ellerett om
det fråga eller förtryckta svarsalternativ.är öppenen

svaghetEn andelen nollbud i undersökningarna,att0 annan var
då beloppet fritt, 50 Då förtrycktaprocent.angavs var ca
svarsalternativ sjönk nollandelen till 35-40 procent.gavs

indikerarDetta utformningen studien kom påverkaatt attav
svaret.

Studierna behandlade emellertid konkreta förslag responden-som
borde väl insatta lntrångseffekterna lokala effekter.terna Attärvara

skatta betalningsviljan hos de berörda bör därför branärmast vara en
metod för finna intrångskostnaderna.att

Även dessa studier lämnar mycket i övrigt önska tyder deattom
finnsdet beaktansvärda intrångskostnader, inte bör ignorerasatt som

då sträckningen planeras och utvärderas. Slutsatsenväg ärav en ny
därför det bör väl motiverat fler undersökningaratt göraattvara av
detta slag.

7.3 Folkomröstning Vallaleden: analys Val-om av
resultatet beträffande omstritt vägprojekt iett

Linköping Grudemo 1990-

Efter den kommunala folkomröstningen genomfördes 1989-som
1990, beslutades det den planerade Vallaleden, skulle ha gåttatt som

del i ring och sträckts Vallaskogen i centralayttresom en en genom
Linköping, skulle byggas.

Leden började planeras redan 1955, 1976 beslutades stads-om
bidrag och 1979 beslut skulle byggasvägentogs ett att ettom som

schakt Vallaskogen. Alternativa byggnadssätt draöppet attgenom var
bergtunnel känsliga deleni den skogen,vägen ellermestgenom en av

täcka schaktet med betong.överatt
Enligt Vägverkets objektanalys, trafikekonomiskadär effekter,

vissa miljöeffekter anläggningskostnaden i beaktande,samt togs
skulle miljoner kronorVallaleden bli 8,36 öppetnettonyttan av
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miljonkronortunnel 1/3 eller 2,19schakt, miljon kronor5,47
gratis förskulleEftersom leden dessutomtunnel hela vägen. vara

beviljats skullestatsbidrag hade redankommuninnevånarna,
exkluderas frånkunnamiljon kronoranläggningskostnaden 42-l 19

Lnköpingsborna skulleförobjektsanalysen. Vallaledens nettonytta
år.därmed bli minst miljoner kronor20 per

skulle drasfanns dock motståndDet vägenmot attett stort genom
värde. Därförmedrekreations- naturområdeValla, och stortett
skullefolkomröstningovanliga beslutetfattades det att genom-en
år delta. Val-föras. fick alla kommuninvånare 17dennaI över

dessa röstade 25,7deltagandet blev och49,5 procentprocent av
positiva resultatende Väg-och nej till leden. Trots73,5 procent som

majoriteten nej tillröstade alltsåverket fått fram i objektsanalysen,
fullkomlig och miljö-intevisar objektsanalysenDetta ärvägen. attatt

fall värderasbarriäreffekter i vissaeffekter slaget intrång- ochav
beaktande.därför viktiga imycket högt och är att ta

förståelsen förmed syftet ökafolkomröstningen,I analys atten av
ochinkräktar ihur människor vägar natur-om somresonerar

följande slutsatser dras.kunderekreationsområden, a
tenderadeeller Vallaskogenbodde ledenPersoner närmare attsom

genomsnittet. fanns dockkritiska Detän som var-en gruppvara mer
den ledenavsåg användaken nyttjade Vallaområdet eller att nya som

nämligen individer bosattabyggandet,kritiska till utan-ännuvar mer
för Linköpings tätort.

och ickeickebilisterochKvinnor negativa än mänvar mer
bil och/eller kör-harkritiska dekörkortsinnehavare än somvar mer
barnfamiljeräldre, ochkritiskakort. Yngre än merpersoner var mer

skulleinte hade barn.familjer Personer göra storaän somsom
övriga.positivatidsvinster med leden änvar mer

överraskande docktämligen väntade.resultat Det ärDessa attvar
planeradeinteutanför Linköpingsindivider bosatta atttätort som

mycketVallaleden,Vallaområdet ellersiganvända sig varav vare
finnsdettyda påskulle kunnakritiskt inställda till Detta ettattvägen.

kvan-skulle haaldrigi Vallaområdet,betydande existensvärde som
betalnings-studie därtifierats indikerats ieller använtmanens en

viljemetoden.
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Värdering miljöfaktorer7.4 Widlert m.fl.av -
1993

Genomförande7.4.1

Widlert studie, vilken redovisades i detalj i avsnitt 5.3, innehöll ett
delmoment behandlade upplevd risk, visuellt intrång och stads-som
bild. Upplevd risk syftade otrygghet, risken,människors där som
går under benämningen barriäreffekt, trafik,påverkas mängdenav
graden trafik hastighet. delsMed stadsbild avsågstung samtav
visuellt intrång, dels upplevelserikedom för trafikanterna. Här
kommenteras endast det visuella intrånget.

undersökningen fick respondenterna skulle flyttaI tänka sig deatt
till fanns för sjö- ochnybyggt område, där det förutsättningarett a
havsutsikt. Intervju-området skulle med intensiv trafik dras.I vägen

fick därefter ställning till hur mycket de bereddata attpersonerna var
betala för minska risken, det visuella intrånget påverkanatt samt
stadsbilden.

rangordna vilka vardera innehöllRespondenterna fick kort,sex
värden fyra olika faktorer. följde följande mall:Korten

Upplevd risk
för förINGA särskilda åtgärder har gjorts minska riskenatt

olyckor lokalgatan.

intrångVisuellt
Motorvägen försedd med skyddsvallar.är

från bostadenUTSIKTEN sjön SKYMS helt och hållet.mot

Stadsbild
SMÅHUSOMRÄDEFrån bostaden sidan ettser man ena

RÅDEoch på andra sidan INDUSTRIOMRÅDEett

Boendekostnad
LÄGREBoendekostnaden hyran månad din400 krär änper

nuvarande.

Figur 7.1 Mall för betalningsviljekort.

Källa: Widlert, bilaga1993, 3



miljökostnaderBiltrafikens1996:117SOU 145

olycksriskenför halveringgenomsnittliga betalningsviljanDen en av
Betalningsviljanmånad.lokalgatan uppgick till kronor450 perca

bostadsområdet eller ibort frånskulle dras längreför motorvägenatt
månad.till kronor Dettatunnel, uppgick till 800 1000 mot-percaen

fastighetsvärdeeller högrekronor år10.000 ett capersvarar ca
betal-kvinnornaskunde också konstateras100.000 kronor. Det att

gällde också fördettagenomgående högreningsvilja än männens,var
hushållsinkomsthade barn. Faktorerna ålder samtpersoner som

betalningsviljan.visade sig liten betydelse förha
Skillna-betalningsvilja.Resultaten jämfördes med expertgruppens

nedan48:enligt tabellensmå,derna mellan grupperna var

månad ochminskad risk7.2 Betalningsvilja förTabell per
intrång.visuellt

Expertgruppen HuvudgruppenFaktor
Upplevd risk

450olycksrisk 400Halverad

intrångVisuellt
70 10skyms lSjön p.g.a.

skyddsvallar
970bort 940Sjön längrevägsyns,
810900går tunnelVägen genom

Källa: Widlert, 1993

Kritisk granskning studien7.4.2 av

kompletterandeendastkommenterades i avsnitt 5.3.2. HärStudien tas
kritik upp.

studier,hypotetiskaijämföra resultatdet svårtTrots är attatt ser
undersökningar.i Grudemoshögreskattningarna ligger något änatt

undersök-idet oklartdelantagligen till vissberorDetta att var
betalningsviljahushålletsindividens ellerningen det somvarom

mättes.
värderingengrad medi litensainvarierarStorleken inkomsten

luft-lokalavärderingenskillnad frånintrångseffekter, till avav
påverkarandra faktorertydaföroreningar. skulle kunnaDetta att

ellerbarn Dethushållen harbetalningsviljan i högre grad, t omex

48 signifikantaVärden inom parentes är
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givetviskan också indikera budgetbegränsningar inteeventuellaatt
tagits i beaktande.

Faktorerna ingår under rubriken visuellt intrång konkretaärsom
lättförståeliga. Oycksriskoch däremot, komplext och svår-är mer

tolkat. Betalningsviljan för minska olycksrisken med hälften, vil-att
ken uppgår till kronor syftar400 nämligen på denper person, upp-
levda olycksrisken. Eftersom alla har subjektiv riskuppfattning,en
behöver inte de enskilda respondenternas betalningsvilja för att
minska risken syfta på samma vara.

Vidare det små skillnader mellan huvudgruppens och expert-var
resultat. kan indikeraDetta huvudgruppen hade likaattgruppens en

förståelsebra för det skulle värderas tillexpertgruppen,som som
skillnad från värderingen luftföroreningar. betal-Hypotetiskaav
ningsviljestudier följaktligenskulle bra metod använda förattvara en
den här miljöeffekter.typen av

Dessutom kvarstår faktum fördet det saknas alternativa metoderatt
intrångseffekter. Undantaget skulle hedonisk pris-mätaatt vara en

modell, där sambandet mellan närhet till/utformning transportlederav
fastighetspriser kunde fastställas. Bristen på undersökningarsamt av

det slaget kan eventuellt dettyda svårt betalnings-är mätaatt att
viljan för minska intrångseffekterna med icke-hypotetiskatt en
metod.

Priset tystnad: enkätstudie7.5 En om
människors värdering bullerdämpandeav

åtgärder Kihlman, Johansson, Wibe 1993-

Enkätundersökningens7.5.1 utformning

Enkätstudien pilotstudie, rörande människors värderingarenvar av
åtgärder buller. Studien behandlade trañkbuller i storstad,mot en
inomhusbuller ljud från motorgräsklippare, endast densamt varav
förstnämnda bullertypen här.tas upp

Enkäten i trafikbuIlerundersökningen riktades till bostads-8
områden i Stockholm respektive Göteborg och omfattade totalt 750
hushåll. dessaAv svarade eller314 42 på enkäten,procent,personer,
vilket enligt författarna fullt godtagbar svarsfrekvens. Hus-var en
hållen valda sådant de kunde delas följandeisätt att trevar upp
stratan:

Strata Lugna områden: Områden med trañkbuller under dBA55
vid väg
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Trafikbuller-åtgärdade fönster:områden medBullrigaStrata 2:
bullernivånfönsteråtgärder vidtagits sådärnivåer 70dBA attmen

dBAinomhus inte överstiger 40
Trafikbullernivåer överstigande 70områden:BullrigaStrata 3:

dBA.
bullernivån vid vägkanten.trafikbullernivå avsågs härMed

respondentenför dels redautformadEnkäten stör-att ta omvar
betalningsviljarespondentensdes trafikbuller och dessutom mätaav

bullernivån.syfte minskagenomföra åtgärder medför attatt
hyresförhöjning. undvikai månatlig FörBetalningsviljan mättes att

värderafickbudgetbegränsningar respondenterna äventemporära en
de skullebostadsyta,bullermiljön i antal kvmförbättring somav
till dennasänktes. Anledningenbullernivånkunna mot attavvara

respondenternaansågförfattarna våren 1993utformning attattvar
felaktigt kundelikviditetsbrist,tillfälligkunde ha sättettsom

påverka svaren.
respondenternaCVM-studie, därdiskretUndersökningen var en

inom deeller nej. RespondenternaCV-frågor medbesvarade tre
varjevarvid tredjedel inomiområdena delades tre grupper, enupp

förbättradbud de värderadeställning till tområde fick ettta ex om
tillfick ställningmånad, tredjedeltill krfönsterisolering 25 taenper

Antalet ja-svaroch så vidare.månadandra bud 50 krett per
för de olikabetalningsviljanutifrån detta skattadesregistrerades och

alternativen.
följande:Frågorna devar

Är för helt isolerademånadbetala kronordu beredd Xatt per0
fönster

Är för helti månadenbetala kronordu beredd Xatt enmer0
trafikmiljötyst

Är isoleradeför heltkvm boendeytadu beredd avstå Xatt0
fönster

månatligamedbetalningsviljanundersökningenl mättes per person
sedanskattadeFörfattarnatill engångssummor.belopp översattessom

följandebetalningsviljan för populationen. Iden genomsnittligagrovt
genomsnitt-betalningsviljan i formskattadetabell redovisas den av

liga engångssummor:
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Tabell 7.3 Betalningsvilja för bullerminskning.

Område Område1 Område2 3
Värdering heltav
isolerade fönster 5.700 kr kr13.000 l3.000 kr
Värdering heltav

trafikmiljö 30.000 krtyst 100.000 kr 72.000 kr
Värdering av
isolerade fönsteri 0.80 kvm kvm1,0 kvm1,23nya per per per j
hus fönster fönster fönster

Källa: Kihlman, Johansson, Wibe, 1993

7.5.2 Kritisk granskning studienav

Författarna betonar studien genomförs pilotstudie,att utansom en
några ambitioner fram riktvärden för hela landets befolkning.att ta

Undersökningen genomfördes kort tid, vilket medfört atta
påminnelse skickats till deltagarna i enkätundersökningen. Då
populationsurvalet redan från början tämligen begränsat, leddevar
detta till antalet bearbetningsbara lågt. Det lillaatt urvaletsvar var
och den låga Svarsfrekvensen framstår brister.storasom

detP.g.a. låga svarsdeltagandet har det varit möjligt differen-att
tiera inom undergrupperna med avseende bakgrunds-svaren
faktorer, ålder, kön eller inkomst. De standardiserade jämförelsert ex

avslutar studien och i vilka hänsyn till bakgrundsfaktorer, ärtassom
den begränsade mängden data. harDet i övrigtävensvaga a p.g.a.

varit finnasvårt förklaringar till varför skillna-att svarsmönstret, t ex
den i betalningsvilja deframstår osystematiskt, här främstsom avses
små skillnaderna i betalningsvilja mellan område 2 och område

hypotetiskaDe situationerna i undersökningen relativt välär
definierade, och de miljöfaktor respondenterna lätt kanrör en som
förstå och sig nämligen ljudnivånsätta i lägenheten.

Betalningsviljan i månatliga skattehöjningar.mättes Approximatio-
till engångssummor förefaller osäker. Dels sker för-nen en grov

enkling de osäkra sambanden, dels det betalningssättetantas attav
påverkar betalningsviljan.

En intressant aspekt fråga där betalningsviljanär iatt mättesen
kvm inkluderades i undersökningen. dennal respondenterna ianger
område högst betalningsvilja3 kvm.l,25 tillDetta skillnad från
fråga och där del 2 haft lika eller mindre betalningsviljaoväntat stor
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genomsnittligaEftersom deni område 2.respondenternaän
kunna visaskulle detta164.000,i områdelägstinkomsten attär tre

underbudgetrestriktionerindividernas vägs svarsprocessen.

Values: A SurveyNoise andHighway Property7.6

1982NelsonEvidenceof Recent -

Genomförande7.6.1

utförts i ochUSAbullerstudiersammanfattar 9studieNelsons som
studier har buller-samtligatill 1980. 1under åren 1974Kanada

bullernivåns påverkanmetod, därmed indirektskattatskostnaden en
innehållafastigheterPrisetskattats.fastighetspriserna antogs en

bullernivåer.respektive högaför lågapremium/rabatt
trañkled med 3 till 6 dBfrånbullernivånminskarEnligt studier en

fastighetenPrisettill leden.avståndetdubblering antasfor varje av
formelni Villustreraskanfrån leden. Dettaavståndetstiga med

fastighetspriser, Qobserverade ärvektordär VVQ,Z är enaven
vektortystnadsnivån Z.däribland ärmiljöfaktorer,vektor enav

Sambandetfastigheten.hosegenskaperalla andrarepresenterarsom
bullernivån ochbestämmersomtillavståndetmellan vägen

graf:iillustrerasfastighetspriset kan en

Housingmarket
duediscount to

noise

AA

Distance highwaytoA,

frånavstånd och fastighets-vägSamband mellanFigur 7.4
pris.

1982, 119Nelson,Källa: s
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För kunna generalisera resultaten i de olika undersökningarnaatt ska-
pade Nelson index Noise Depreciation Sensivity Index, i vilketett
mätningarna indexerades enligt följande:

För två fastigheter skilde sig enbart det gäller buller-närsom
nivån, definieras den absoluta prisskillnaden D D discount per
decibel följande:som

D difference total noise discount / difference noise exposure
Genom dividera medD det genomsnittliga husvärdet iatt området

och multiplicera med fåslOO
NSDl D/ value lOOproperty

uttrvckerNSDl bullerrabatten/premien decibel procentper som av
det genomsnittliga fastighetspriset. Syftet med skapa index,att ett var
givetvis det då skulle kunna föranvändas beräkna betalnings-att att
viljan, alternativ ersättningskraven, i olika bostadsområden vidoch
skilda tidpunkter, oberoende fastighetspriser och penningvärden. Det
genomsnittliga värdet NSDl då extremvärden tagits bort, uppgick
till 0,4 procent.

Antag har fastighet, värderad till vilken900.000,att utsättsen
för ljudnivån 55 dBA. Antag vidare bygger störreatt en genom-
fartsled i närheten fastigheten. Bullernivån stiger därmed frånav
55dB till dB.70 Fastigheten skulle enligt Nelsons studie sjunka 15
0,4 6 i värde, dvs 0,06 900.000 kronor.54.000procent

Rabatten 54.000 i detta fall det kompensationskravär som
aktörerna fastighetsmarknaden har. Viktigt tänka på äratt att
kompensationskravet för införandet bad WTA vanligtvisett ärav
högre betalningsviljan för nyttighetän WTP.en

7.6.2 Kritisk granskning undersökningenav

Det finns kriterier vilka bör användas i bedömningentre av en
hedonisk prismodell detta slag.av

fastighetsprisernaFör ska reflektera betalningsviljanatt hos de
enskilda individerna, måste bostadsmarknaden fungera som en
perfekt marknad. Det betyder kostnaden för flytta ska lågatt att vara
och inga hinder ska finnas for ska kunna flytta från bostadatt man en
till freedom move. USA, därl undersökningen ägdetoen annan

rörligheten på bostadsmarknadenär hög 40 befolk-rum, procent av
ningen byter bostad minst fjärde ochår transaktionskostnadernavar
förefaller relativt låga. Det första därförkriteriet bör uppfyllt.vara

måsteDet finnas lokaliserad miljöförstörare localiseden
pollutant upphov till besvär. Obehaget får inte detsom ger vara av
slag det ständigtär förnärvarande ubiquitousatt alla bad, utan
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variationerna ska kunnaförtillräckligt mätas.varieramåste att
dåbullernivåni beaktandetagitsundersökningarna har avtarI att

Vid avståndemittenten vägen.fastställdatill denavståndet ökar ett
tillräckligt förtrañkbullret minskatfrån har att300m vägen,ca

vidskerbakgrundsljud dettafrånurskiljbarinte längre annat cavara
områdena 300storlekenbegränsadedB. den meter55 P.g.a.

inom varjefastigheterantaletemellertidharsida vägen,vardera av
olikaochfrån olika årdataåtgärda detta harvarit lågt.urval För att

bullerkälla kanurskiljbarkravetP.g.a.områden lagts ensamman.
for bias iriskmedrörande urvaletfinnas svagheterdet därför

resultatet.
i den beroendeåverkanbullretskriteriettredjeDet är att

bullereffekternainnebärfastställt.måste Dettavariabeln attvara
påverkakanandra faktorerfrånsärskiljasmåste kunna som

fåsvårttrafikled. Detfrån ärfastighetspriserna attt avgaser enex
enskilda studierna.deskett iharhur väl dettauppfattningnågon om

kriterierna.eventuellt treochuppfyller tvåUndersökningen av
värderingforindexetanvändbarthur ärdock diskuteragårDet avatt

marknaden,hoskompensationskravetdetbullereffekter. Dels mäter
detbetalningsviljan. Delshögre nivå ärvanligtvis ligger änensom

fall före-bullereffekten. lisoleralyckatsförfattarna annatoklart om
värderingen,påverkatfaktorerockså andraför tligger det risk att ex

närliggande rekrea-intrång iintrångseffekter utsikttypiska väg,mot
riskuppfattning.tionsområden,

fördelar,sinaprismodellenhedoniskahar denbristernaTrots
marknad.verkligbeteendeverkligtfrånutgårför denfrämst att en

hypotetiskgenomföraintressantmycketdärförDet att envore
vidSverige,prisstudie ihedoniskochbetalningsviljestudie sammaen

värderingenjämförasedantidpunkt, förochplats att avsamma
bullereffekterna.

brukVedmiljogoderVerdesettning7.7 avav
Saelensminde Hammersamvalgsanalys -

1994

beräkninginkluderarundersökningSaelensminde Hammers aven
ochOsloihos invånarebullernivånminskaförbetalningsviljan att

diskute-avsnitt 5.4. Härredovisad ifinnsUndersökningenAkershus.
bullerstudien.resultatet fråndärför endastjagrar
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CA-studienI dels den marginella betalningsviljanmättes För en
procentuell reduktion dagens ljudnivå, dels betalningsviljan förrunt

halvering ljudnivån. Dessutom estimerades betalningsviljan fören av
olika intervall. Skattningarna redovisas i tabellen nedan:

lTabell 7.5 Betalningsvilja för bullerreduktioner.

lBullerreduktion Betalningsvilja

lProcentuell förändring i 50-101 spel 2,3
bullernivån 46-91 spel

i
4,5

Betalningsvilja för olika inter- -20% till 0% -20% 20%
vall, kronor hushåll och år försämring 88 kronorper -

0% till 30% kronor39-
30% till 90% kronor21-

Halvering bullernivån, 3.603- 7206 kronor/årav
betalningsvilja bullerutsattper i
individ

Den intressanta siffran torde den marginella betalnings-mest vara
viljan för bullerminskning, här ligger mellanpå 50-100en som
kronor, med bästa värde kronor,91 procentuell Förändring.ett per

Generell kritik framfördes studien i avsnitt jag5.4. Här villmot
endast kommentera det faktum buller förefaller miljö-att vara en
effekt lämplig värdera justär med hjälp betalnings-attsom av
viljestudier. Respondenterna lär ha god information bullretsom
effekter. Tillfälle skapa uppfattning värdet buller kan haatt en om

i andra, konkretaäven sammanhang, igetts samband medtmer ex
husköp. Dessutom buller faktor drabbar de befinnerär en som som
sig bulleremittenten. skullenärmast Det därmed relativt enkeltvara

urskilja målpopulationen för undersökning.att en

7.8 Svenska folkets miljöbudget Johansson
-

Zavisic 1989

Anledningen till denna studie inkluderas den på tydligtatt är att ett
illustrerar desätt bristerna med hypotetiska betalnings-storaen av

viljestudier.



miljökostnaderBiltrafikens1996:11SOU 7 153

Studiens genomförande7.8.1

detundersökning få bildSyftet med ZavisicsJohanson attvar en av
åtgärder.betalningsvilja för miljöförbättrandefolkets totalasvenska

inte lämpligtfokuseringseffekter ansåg författarna detP.g.a. attatt var
betalningsviljanenskilda undersökningar, därresultaten isummera

tillräckligt åtgärderför antalviss åtgärd skattats. När ett summerasen
disponiblabetalningsviljan dennämligen den totalaöverstiger

totalahushållensinkomsten. Författarna frånDärför utgick mätaatt
miljöförbättrandekunna spenderasmiljöbudget, vilken skulle

trafiken.åtgärder bl ia
skickadesgjordes CVM-studieUndersökningen i form somav en

svarade 250till slumpmässigt valda hushåll i Sverige. dessa500 Av
Undersökningen inne-frågor utgjorde enkäten.de 10personer som

jämföras medkontrollfråga, där kundehöll också ensvarenen
tidigare undersökning.

bedömningenbetydelse förfrågor centralFöljande två var av mer
miljöproblematiken:inställningen tillav

hushåll maximalt villigtHur mycket skulle Ditt attvara
till miljöförbättrande åtgärderbidra med

årkronorhöjs med miljonerTänk dig skatterna lOOatt per
användas.bäst börhuroch fick bestämmaDuatt pengarna

kronormiljonerdessa 100skulle viljaDuHur att extra
används

tilluppgickenligt frågabetalningsviljan,genomsnittligaDen ett, ca
hamnade 400 kronor.Medianenhushåll och år.kronor1.200 per

från lberedd avståfolketinnebär det svenskaDetta attatt pro-cavar
totalaförbättra miljön. Denfördisponibla inkomstenden attcent av
år.till miljarder kronoruppgå till 3 4betalningsviljan skulle då per

geografiskbetalningsviljan visade sigFaktorer påverkade varasom
i deoch lägsti västkustläitenbetalningsviljan högsttillhörighet var

hushållsiitkomsten. Däremotnordligaste länen och storlekensex
betalningsviljan.sektortillhörighetellerpåverkade sig kön, åldervare

ochfolket sjukvård/äldreomsorgsvenskaVidare så prioriterade det
skullemiljoner kronorbudgetförstärkning lOOmiljön, då tänkten

sjuk-förbättratillfördelas. använda29,1 vill attprocent pengarna
finansierade skulleansågvården/äldreomsorgen och 30,4 attprocent

åtgärder.miljöförbättrande
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7.8.2 Slutsats

intressantaDet med denna undersökning författarna tagit hänsynär att
fokuseringseffekten,till innebär nyttighet får lägre värdeattsom en
den tillsammansvärderas med andra nyttigheter, nyttig-änom om

heten värderas för sig själv.
genomsnittligaDet värdet det svenska folkets miljöbudget,

skattas i undersökningen 1.627 kronor år och hushåll isom per
dagens penningvärde ligger ungefär nivå värdensamma som som

framtagits i flera andra CVM-undersökningar. Skillnaden dockär att
i dessa undersökningar har endast betalningsviljan miljö-för enskilda
Förbättringar finnstyder det allvarliga brister hosDettamätts. att
många CVM-undersökningar.
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Analys och slutsats

Värdering miljöeffekter8.1 av avgasernas
l

Tabell redovisas frånl 8.1 resultaten rad undersökningar, i vilkal enll kostnaden för regionalalokala och miljöeffekter värderats.l avgasernas.
de redovisade studierna ingår det i samtliga, förAv med undantag

Kågeson, värdering de lokala miljöeffekterna främst hälso-en av
effekter. Löfgrens effekterLeksells och Leksell estimat för lokala

förhållandevis väl, undersökningarna skiljeröverensstämmer trots att
punkter. Jämförsig vissa vi resultaten med de Smallsom

fått fram med likvärdig tycks det emellertid finnasKazimi metod,en
skillnader. värderar hälsoskadorna frånDestora senare

partikelutsläppen till det dubbla, jämfört med Leksell och fyranästan
gånger så högt med Leksell Löfgren. beror emellertidDetta
till del Small Kazimi sig amerikanskpå använtatt stan-stor av en
dard för statistiskt dödsfall. Korrigerar för dettavärderaatt ett ser

de skattade hälsokostnaderna för partikelutsläppen uppgår tillatt ca
resultatet420 kronor kg partiklar, siffra ligger inäraper en som

Leksell Löfgrens undersökning kronor kg partiklar.ca 480 per
visar sig svårare jämföra resultaten i WidlertsDet attvara

respektive Saelendsminde undersökningar, då denHammers senare
behandlar kostnaderna marginalen och den tidigare tittar den
genomsnittliga kostnaden. Vad kan emellertid Widlertssäga är att
undersökning ganska väl med de tidigare nämndastämmer överens
studierna, något inte helt eftersom studien till vissär oväntat,som a
del låg till grund for Leksell Löfgren. Saelendsminde Hammers
marginalkostnader för förändring dagens nivåer visar sig liggarunten
högre de genomsnittliga kostnaderna i Widlerts studie. Dettaän utgör

flera finns marginaleffekter, vilkaexempel det betydandeett attav
i flertalet studier valt bortse från.attman

reservation för marginaleffekter, kan med ledningMed dessa man
området, kostnaden förstudierna dra slutsatsen att avgasernasav

hälsoeffekter kr/kg NOx-ekviva-lokala effekter uppgår till minst 40
kostnaden för partikel-lenter. pekar resultatenDessutom att

utsläppen till minst kronor kg partikelutsläpp.uppgår 400 per
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Tabell 8.1 Sammanställning studier.av

Under- Område årsMetod Variabler Resultat 1995
sökning penningvärde

Leksell lngenjörs- HC, CO, Sverige Hälsoeffekter: 23-40 kr/kg
metod NOx. och NOx-ekv.tätort
kollektiv partiklar landsbygd Skogseffekter: 23-31 kr/kg
betal- NOx-ekv.
ningsvilja Partiklar: 900 kr/kg

hälsoeff., 260 kr/kg
nedsmutsning

Leksell lngenjörs- NOx, Göteborgs Hälsoeffekter: 48 kr/kg
Löfgren metod VOC. NOx-ekv., dvs 48 kr/kgtätort

CA-studier partiklar. VOC, 480 kr/kg partiklar,
CO, 1 kr/kg CO, kr/kg100
S02 SO2

Widlert CA-studic Hälso- och Stockholms kr/kgHälsoeffekter: 200
län, Växjö, NOx-ekv. 1760canatur-

effekter Linköping, kr/pers/år för halveringen
utsläppSundsvall av

Natureffekter: 30 kr/kg
NOx-ekv. 1490ca
kr/pers/år för halveringen

utsläppav
Nedsmutsning: 670
kr/pers/år för halveringen

utsläppenav
95-190Salendsmind CVM- och Lokala Oslo. Hälsa: ca

kr/hushåll årCA-studie naturför- Akershus och förHammere en
procentuell förändringoreningar

främst Nedsmutsning: 57-96
hälsa kr/hushåll och år för en

procentuell förändring
Small lngenjörs- Ozon. 1.527 kr/kgLos Partiklar:
Kazimi metod Partiklar partiklar för statistiskaAngeles

CVM- endast dödsfall, 75 kr/kg partiklarregionen
studier hälso- för hälsoproblem

effekter Ozon: 21 kr/kg förozon
hälsoproblem

Kågeson S02: kr/kgUndvi- S02, Europa 7,6 60%
minskning, kr/kg vidkande- VOC, NOx 34,4
80% minskning MCkostnads- natur-
NOx VOC: kr/kgperspektiv effekter och l 1

förNox el. VOC 30%
minskning, 14 kr/kg för
50% minskning MC

betalningsviljestudiernaviktig faktor de tvåintressant ochEn är att av
endasttill studeraSaelendsminde begränsat sighar Hammer att

liknandesiglokala hälsoeffekter. Widlert däremot, använt av ensom
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metod, har dessutom studerat regionala effekter. leder migDetta på
jag diskutera, nämligen valet metodnästa ämne att samtsom avser av

kostnaden för de regionala miljö-effekterna.
Metoderna används skulle kunna delas i delstvåsom upp grupper,

studier utgår från skadekostnadsperspektiv, dels studier i vilkaettsom
styrmedelsperspektiv har Till den höranvänts.ett senare gruppen

egentligen bara Kågesons undersökning. övriga studier skattasl
istället samhällets marginalkostnadskurva för biltrafikens miljö-
effekter. rimligt då möjlighetdet finns realistisk skattaDetta är atten

mycketskadekostnaderna. många fall detta emellertid svårt,l är a
därför effekterna komplexa,skadorna och i mycket kollek-äratt
tiva iiioch de drabbar flera generationer. Som gällermotsvararser
detta framförallt miljöeffekter. Lokala effekterregionala och globala
till del hälsoeffekter mindre komplexa, de intedäremotstörsta ärär
kollektiva i närheten utsläppskällandå de främst drabbar personer av
och följaktligen inte kommandede verkar kortsiktigt och drabbarmer
generationer.

ingenjörsmetodenUtifrån detta ochattresonemang ser
betalningsviljeundersökningar lämpadetenderar att attvara mer

för effekter för regionalaanvända lokala och globalaän
miljöproblem. Leksells Widlerts skadekostnads-1987 och 1993
beräkningar för regionala effekter natureffekter kan därför ifråga-

både undersökningarna nås dock likvärdigt därI resultat,sättas. ett
kostnaden för de regionala miljöeffekterna skattas till kr/kg30ca
NOx. Med reservation för metodvalet den höga gradensamt av
osäkerhet, skulle denna kostnadsnivå kunna ses som en
minimiskattning för de regionala effekterna. Siffran ligger dock något

påladesunder den avgiftsnivå kr/kg NOx-utsläpp, vilken40
implicitsvenska elproducenter och ofta användsår 1992 somsom

NOx-utsläppen49. bör därförvärdering för Skattningen ses som en
miniminivå för regionala effekterna.för skadekostnaden de

sigTill skillnad från övriga författare, använder Kågeson ettav
styrmedelsperspektiv, miljöskatterna medeldär ett att styrases som
utsläppen medviss nivå, bör överensstämma naturensmot en som
kritiska förknippat med dennabelastningsgränser. problemDe ärsom
metod givetvis fastställa de kritiska belastningsgränserna,är samtatt

beräkna för nödvändiga åtgärder.kostnadenatt
undersökningen från beslut tagits i radl utgår Kågeson som en

sammanhang. iakttagelse avgifternainternationella En intressant är att
fastställda miljömålen faktiskt ligger under dekrävs för nå deattsom

49 1995Johansson,
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tagits fram skadekostnadsstudierna. Tyder dettavärderingar medsom
värderar skadeverkningarna för högt, eller det så deäratt att
utsläppsmålen för hållbar utvecklingbeslutade tillräckligaär en

undersökning indikerarintressant aspekt KågesonsEn är attannan
utsläppsnivåernaskillnader mellan kostnaderna för nå i olikaattstora

länder. frågan egentligen inte hör hemma här, bör vi kanskeTrots att
miljöeffekternafrågan huruvida vi lokaltställa bör ettsomoss se
eftereller globalt problem. Ska därsträva sättaett att resurserna
där marginalkostnaderna förkan kostnadseffektivamestvara

utsläppsreduktioner låga, eller ska först och främst vårtär se om
och ignorera det faktum miljöeffekterna i många fall intehus atteget

håller sig inom lands gränserett
avslutning vill jag alla beräkningar, enligt skade-betonaSom att

såväl åtgärdskostnadsperspektivet, betingade denkostnads- ärsom
kunskapmiljön besitter idag. takt med vårkunskap l attsomom

miljöproblemen. Betal-ökar, blir vår medvetenhetdesto större om
jmf betalningsviljan hosberor kunskapningsviljan, som a

i Widlertsmed betalningsviljan hoshuvudgruppen expertgruppen
tiden. gällerdärför tänkas förändras med Detsammastudie, kan

detta byggeruppställda miljömål. studie pågivetvis En sättsom
och bör därför reviderassynnerligen statisk,dagens kunskap alltsåär

jämna mellanrummed
valet värderingsmetodsammanfatta: börDet betonasFör attatt av

ska värderas. Vimiljöeffekter måstemåste ske i enlighet med de som
biltrañkensförsök studeraockså medvetna alla attattvara om

därför intetill Resultaten börmiljöpåverkan statiska sinär natur. ses
mellan resulta-sanningar. finns vissa skillnadernågra rena Detsom

emellertidanalysi de olika studierna, i närmare attten men en ser
skattning lokalavissa ligger varandra. rimlig devärden Ennära

kr/kg NOx-ekvivalenter, partik-miljöeffekterna uppgår till i 40
docklarnas hälsoeffekter till i 400 kr/kg partiklaruppgår men är

statistiskt dödsfall. Slutligen,starkt värderingenberoende ettavav
skadekostnads-de osäkranatureffekterna svårare värderaär att p.g.a.

förkr/kg NOx de regionalaberäkningarna. kostnad minst 30En
rimlig minimiskattning.effekterna bör dock kunna ses som en

koldioxidutsläppVärdering biltrañkens8.2 av

effekterfrån övriga ikoldioxidutsläppen skiljer sigVärderingen av
Ytterligarekoldioxideffekten globalt problem.det är ettatt en

högsta gradkoldioxid i allradagenskomplikation utsläppär att av
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generationer.kommandedrabbar även
mycketfinns, läggsproblem attdeTrots resurser nersom

resultatmodeller nåseffekter. fleralkoldioxidutsläppensvärdera som
särskiltintenettoeffektkoldioxidensför ärkostnadenpekar på att
förenaremellertid det DetpåvisarAndra resultathög. motsatta. som
ochhögmycketosäkerhetengraden attundersökningarna ärär att av

i modellerna.gjortsantagandendedel berorresultaten till stor som
områdetfinns inomundersökningardeResultaten i några somav

tabellen nedan:redovisas i

studier.Sammanställning8.2Tabell av

Område ResultatMetodUndersökning
Åtgärdspaket kostnad 26Enför SverigeTransportrådet ca

förmiljarder krmiljömål attnåatt
års C02-överskrida 1988

år 2000.utsläpp Motsvarar
kr/kg C02.10-11ca

Betalningsvilja på 1.177Oslo ochBetalningsviljaSaelendsminde -
år föroch2.353AkershusHammer persper

halvering C02-aven
utsläppen.

åtgärdsnivåOptimalkanUSA menIngenjörs-Nordhaus
med 11%,minskningapplicerasmetoden1991

påskattglobalt motsvarar caen
öre/kg C024,5

förMarginalkostnadenmodellGloballngenjörs-Fankhauser
öre/kg.C02-utsläpp 57metoden

Ökar öre/kg 2021till 79
åtgärdsnivå 8,8%,OptimalGlobal modelllngenjörs-Nordhaus

på 14C02-skattmetoden motsvarar1994
Ökaröre/kg.

kontinuerligt

ständigtkoldioxideffekternakunskapvårVärt är attatt notera om
1991,den frånmedfrån 1994modellNordhausökar. Jämför ser

år.dessaunderbarajusteratskostnadsberäkningarna treatt upp
ochBNPtill 1,3från 0,5har ökatSkadekostnaden procent av

tillfrånstigit 4,5haråtgärdsnivån öreoptimalavid denskatterna ca
erhållersiffror vivilkafrågaberättigatdärförkg. Det14 är attöre per

koldioxidenskunskaptjugofem år, då vårellertio år, omomom
svårigheterdeocksåpåvisarytterligare. Dettaeffekter har ökat som

vilken de direktamedingenjörsmetoden,skförknippade med denär
integivetvis barafinnsMetodproblemenvärderas.skadekostnaderna

uppenbaradenkraftigtbetonas härkoldioxidområdet,på p.g.a.men
kunskapsbristen.
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Till skillnad från Fankhauser och Nordhaus värderar
Saelendsminde Hammer koldioxidutsläppen med hjälp av en
betalningsviljeundersökning. Det dock tveksamt individernaär om
besitter tillräcklig kunskap för kunna värdera förändring i kol-att en
dioxidutsläppen. Dessutom det intressant fråga sigär att om respon-
denterna framtida generationers betalningsvilja i deväger legna
värderingarna. Sker inte detta, inte betalningsviljan hosrepresenteras ilde individer i utsträckning kommer drabbas dagensstor att lsom av llutsläpp. Dessa brister hos metoden talar betalningsviljestudieremot l

värderingsmetod för koldioxidutsläpp.som
Enligt kriterierna i Föregående avsnitt, förefaller det ettsom om

styrmedelsperspektiv föredra framför skadekostnads-är att ett
perspektiv för värdera kostnaden för koldioxidutsläppen. Enligtatt
tranportrådets beräkningar skulle kostnaden för nå vissaatt

Ävendefinierade utsläppsmål uppgå till kronorl0-ll kg.ca per om
denna skattning försiktighet,måste tolkas med indikeraräven dock

detta, tillsammans med resultat, dagens koldioxidskattandra föräratt
låg för kunna fungera förstyrmedel nå koldioxidmålatt ett attsom

med klimatkonventionen avsnitt 6.4.4.överensstämmer tsom ex
För sammanfatta: effekterKoldioxidens såpass osäkraär ännuatt

det vanskligt utifrån de undersökningar genomförtsäratt att som
försöka värdera effekterna och fastställa marginalkostnader för kol-
dioxidutsläppen. finns skillnader mellanDet de resultatstora som
tagits fram, både det gäller skadekostnadsvärderingar och åtgärds-när
kostnader. jag redanSom förefaller det därför detnämnt, attsom som
tills vidare förmodligen kommer få betydelse för kol-störstatt
dioxidavgiftens utveckling, nivån vilken Sverige kommer sättaatt
sin ambition verka pådrivande i den internationella klimat-att
politiken. taktl med den innebörden, och allvaret bakom,närmareatt

stabiliseringåtagande tydliggörs, och allteftersom styreffekterett av
och kostnader för koldioxidavgifterna kan klarläggas, bör det därför
bli möjligt precisa skuggprisberäkningar.göraatt mer

intrång-8.3 Värdering buller-, ochav
barriäreffekter

Med ledning det material ingår i denna studie, går det draattav som
slutsatsen det finns betydande betalningsvilja för minskaatt atten
såväl barriär- och intrångseffekter bullernivån. effekterDessasom
skiljer sig från de tidigare miljöfaktorerna, i det de lokala ochäratt

därmed det intedrabbar begränsat antal ärett attsagtpersoner
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dennabetalningsvilja endast finns hos de direkt berörda. Avärsom
skadekostnads-anledning förefaller det lämpligt medatt ettman
betalningsvilje-perspektiv värderar effekterna. lämpligtMest är

individuella betalningsviljor,undersökningar utgår från t exsom
CVM eller CA.

antalgenomförtGrudemo har under de åren stortettsenaste
skattaförbetalningsviljestudier, där CVM-metoden har använts att

det finnsstudierna framgår detintrångskostnader. lvägars attnya
vanliga objektsanalysen.i beaktande i.denkostnaderstora tassom

vissa brister. Resul-emellertidCVM-studier utförts visarDe som upp
demotsägelsefulla och indikerarstudie i flera falli Grudemos ärtaten

betalningsviljestudier.förknippade medmetodproblemen ärsom
betalningsvilje-Linköping viktigFolkomröstningen i är en

verk-skillnad från övriga studierundersökning, eftersom den till var
hypotetisk. Väljarna valde nej tilllig och inte rösta vägen, trotsatt

olämpligtvisartrafikekonomiska vinster. alltså detDetta ärattstora
deintrångseffekter, endast med motiveringenbortse från ärattatt

isvåra värdera.att
medförenadefinns kostnaderdet bevisligenTrots storaatt

inter-frågan möjligttrafikens intrång, bör ställa det är attomman
lämpligtavgifter.nalisera med hjälp skatter och Ettkostnaderna av

hän-utsträckning försökaialternativ skulle kanske större taattvara
vid planeringentill intrångs- och barriäreffekter redan av nyasyn

trafikens intrångs- ochminimera kostnaden förför så sättvägar, att
barriäreffekter.

jag ska kommenteraraden miljöproblemsista i ärDet somav
endastdrabbaroch barriäreffektervilket liksom intrång-buller, ett

deni närheteneller arbetarleverbegränsat antal avsompersoner,
dockbullerundersökningaraktuellaaktuella Antalet ärvägen.

bullerstudierrena samtendast tittat tvåoch jag harbegränsat en
flera effekter.där buller ingår som en av

betalningsviljeundersökningWibesJohansson ochMed Kihlman,
ibullernivånför minskabetalningsviljangrund attattsersom

Även framtagitsbullerindex,Nelsonsbetydande.bostaden är som
prismetodendär den hedoniskaundersökningarhjälp radmed av en

minskabetalningsvilja förväsentligindikerar attanvänts, att en
emellertid vissa bristerstudierna har sefinns. Bådabullernivåerna

ochvidare avsnitt 7.6.7.5
för biltrafikenskostnadenviledning dessa studier,Med attserav

studiermängdenbegränsadebetydande. denbullereffekter P.g.a.är
godfram skatt-emellertid svårtförefaller detinom området, att ta en

förändring iför vissbetalningsviljangenomsnittliganing på den en
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ljudnivån. faktumetDet bullereffekternakostnaden för varieraratt
kraftigt mellan område, tid dygnet, körsätt indikerar dessutommm,

det kan svårt pålägga bilisterna kostnadsansvar För bil-att att ettvara
trafikens bullereffekter.

För sammanfatta: Hypotetiska betalningsviljestudier, vilkaatt av
C den vanligaste, framstårVM lämpliga metoder förär attsom
värdera både buller- och intrångseffekter. tycks finnas betydandeDet
buller- och intrångseffekter ibland vid byggandetignorerassom av

Det dock svårt uppskatta "Standardiserad"vissvägar. är attnya en
kostnad för dessa eflekter. förefaller också påläggaDet svårt attvara
bilisterna kostnadsansvar för buller- och intrångsejfekter. Eventuellt
skulle det kanske lämpligare redan på planeringsstadietattvara av

försöka värdera och hänsyn till betalningsviljan förväg ta atten ny
bevara ochmiljön, på så intrångskostnaderminimerasätt vägarnas
såväl kostnaderna för biltrafikens bullereffekter.som
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Introduktion1

miljö-formiskattebasermöjligafierafinns detjordbruket avInom
för-användningmiljöskattsådanverksamhet. En ärstörande av

bekämpningsmedel.ochhandelsgödselsåsominsatsvarororenande
markanvändningmiljöförorenandeskattebaserYtterligare utgörs av

mark-miljöstörandeExempelstallgödsel.hanteringoch av
biodiversitetminskadmedförvilketmonokultureranvändningar är

läckageförhöjtinnebärhöstsäsongmark underobevuxenoch avsom
ochintäkterfinansiellaberäknasstudiedennaInäringsämnen.

nämligenverksamhet,miljöstörandeenbartmiljövinster typ avenav
och-fosforhandelsgödselkväve,formiinsatsvaroranvändning av

iberäkningarna monetäraskabekämpningsmedel. Det poängteras att
med fleraoch skaosäkramiljövinsterna tasär nyporyttersttermer av

salt.
hjälpmedberäknasmiljövinsterochintäkterfinansiella avBåde

bekämpnings--fosfor ochhandelsgödselkväve,efterfråganskattad
faktorerflerabestämsinsatsvarordessaEfterfrågan sommedel. av

försäljningspriser grö-ochproduktioninsatsvaror,olikapriser
jordartklimat,beroendei singrödorProduktionen är turdor. av

variationerRegionalalandet.delari olikavarierar upp-avsomm.m.
insatsvaroranvändningenmiljöeffekterför deockså gerstår avsom

Effek-vattendrag.olikapåverkannegativalltframförtill,upphov
där-kommerolika skattesatsermiljöochintäkterfinansiella avter

utförsanalyserRegionalaregioner.olikaivarierasannoliktför att
grundPå-fosfor.ochhandelsgödselkväve avskattesatserdärför av

beräk-regionalagenomföramöjligtintedetbristfälliga data är av
bekämpningsmedel.miljöskatterningar av

analytiskadenbeskrivningkortfattadmedinledsRapporten aven
miljövinsterochintäkterfiskalaberäkningför avavramen

kortfattadmycketDärefterinsatsvaror.på presen-miljöskatter enges
ochhandelsgödselmiljöavgifterförnuvarandetation systemav

miljö-ochintäkterfiskalaredovisaskapitel 4bekämpningsmedel. l
Kapitel inne--fosfor. 5ochhandelsgödselkväveskattervinster av

bekämpningsmedel.miljöskattförresultatmotsvarandehåller
sammanfattning.medavslutasRapporten en
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2 Analytisk modell

Effekter miljöskatt på miljöstörande insatsvaror beräknas,av en som
med hjälp efterfrågan ifråga.sagt, Både intäkter ochav varorna

miljövinst miljöskatt bestäms insatsvarans priskänslighet.av en av
illustrerasDetta i Figur 2.1.

P+t MC+P

P

D

N’ N

Figur 2.1 Illustration intäkter påoch miljövinst skattav av en
insatsvara.en

Efterfrågan insatsvaran illustreras kurvan Vid detD.av ursprung-
liga priset P efterfrågan N, givet jordbrukarenär vinstmaximeraratt
så efterfrågan på insatsvara bestämsatt dess bidrag tillen av
produktionsvärdet. Låt vidare känner till kostnaden föranta attoss
miljöförstöring, vilken MC. optimalaDen avgiftenutgörs mot-av

då Vid höjning priset insatsvaran avgiftensvaras av en av av
minskar den efterfrågade mängden till N.

De finansiella intäkterna avgiften helt enkeltutgörst tav av
multiplicerat med den resulterande efterfrågan vilketN, motsvarar
den streckade i Figur 2.1. Miljövinsten det ökadeytan utgörs av
miljövärdet till följd den minskade användningen insatsvaran,av av
vilket multiplicerat med N-N. Emellertid minskar jord-motsvarar t
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detstigerinsatsvarananvändningenvinsterbrukarnas när p.g.a.av
produktionsvärdetminskade ytanmotsvaraspriset. Detökade av

Å undvikersidanandraoch N.mellan NDefterfrågekurvanunder
g Denmängd insatsvaror.motsvarandebetalningjordbrukarna av

till Nfrån Nminskningeni nettovinstensamhällsekonomiska av
vilkenvinstminskning,jordbrukarnasminusmiljövinstendåutgörs av

Figuriskuggadeden ytanmotsvarar
inkluderarinteillustrationenkladennaviktigtDet attär att notera

administration,förutgiftermiljöskatt,kostnaderandra t.ex.enav
spridningseffekterEventuellaefterlevnad.kontrollellertillsyn av

höjdaeventuelltmed såsomhellerekonomin intedelar ärövriga av
påjordbruksvaror.konsumentpriser

Figur 2.liillustrerasinsatsvaranefterfrågan vore merOm som
sjunkerefterfrågekurva,flackared.v.s.priskänslig, en

d.v.s.gäller,Omökar.miljövinstenmedan motsatsenskatteintäkterna
miljövinstenochskatteintäkternastigerefterfrågekurva,brantareen

2.2.i Figurfall illustrerasbådaminskar. Dessa

D

MC+PP+t

NN’N’

skattmiljövinsterochIntäkter2.2Figur enav

bådeforefterfråganbådamellan deSkillnaderna typernaär stora av
förokänsligrelativtefterfråganmiljövinsten När ärochskatteintäkter

den jäm-minskar2.2,D’ i Figurillustrerasvilketprisförändringar, av
fall.i vårt Entill N"från Nprisökning,givenvidliteförelsevis en

MCmiljövinster,småocksåefterfråganminskningliten gerav
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multiplicerat med N-N". Skatteintäkterna blir däremot relativt höga
eftersom dessa baseras den resulterande efterfrågan efter prisök-
ningen, vilka multipliceratutgörs med SkatteintäkternaN". blirtav
lägre efterfrågan priskänslig,när är iD Figur 2.2. Intäkternamer som

då multiplicerat medmotsvaras N. Däremot blirt miljövinstenav
förhållandevis högre, MC multiplicerat med N-N.

givenFör insatsvara i viss region har med andra orden etten
motsatsförhållande mellan miljövinster och skatteintäkter. Hur detta
motsatsförhållande beror regionala förhållandenutser som
bestämmer hur känslig miljön för den förorenande insatsvaran.är All

Iika, miljövinsten vissär minskning insatsvaranannat istörreav en av
föroreningskänsliga regioner i andra. Motsatsförhållandetän mellan
de båda önskemålen höga skatteintäkter och förbättringstorom av
miljön kan då i viss mån motverkas miljöskatter införs i förhål-om
landevis föroreningskänsliga regioner.
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milj Öavgifter påNuvarande

bekämpnings-handelsgödsel och

medel

bekämpningsmedel infördes denMiljöavgifter handelsgödsel och 1på
influtnamiljö- och hälsoproblem.juli i syfte motverka De1984 att

rådgivning och för minskaavgifterna till forskning ochhar använts att
miljöavgifter förekombekämpningsmedel.användningen Utöverav

bl.a. finansieraprisregleringsavgifter användes tillockså s.k. attsom
Prisregleringsavgifter infördeskostnader för spannmålsöverskott.

avskaffades 1992. Undermiljöavgifter, 1982, ochnågot tidigare än
vilket redovisas imiljöavgifterna varieratperioden till har1984 1994

Tabell 3.1.

på bekämpnings-handelsgödsel ochMiljöavgifterTabell 3.1
medel

Bekämpnings-
medelHandelsgödsel, öre/ kg
kr/kg aktiv
substans

Fosfor KaliumKväve

4ljuli 601984 30

ljuli 60 1201988

8ljanuari 60 120 3 0001994

000 203 november 1994 180 3-—
författningssamlingSvensk 1993:1320,Källa: SJV-rapport 1992:41,

1994:1706, 1994:1707

prisökning medmotsvaradeMiljöavgifterna kväve och fosfor en ca
År den totala för-uppgickårs priser. 1993respektive 6% 199310

respektivetill 520handelsgödselkväve och fosfor 185brukningen av
finan-deuppgår dåVid oförändrade förbrukningsnivåer19 030 ton.

miljonertill 334efter ändringen i november 1994siella intäkterna
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kronor. Priser kg aktiv substans varierar för olika bekämpnings-per
medel. relativa prishöjningen orsakad miljöavgiften, kr/kg,Den 20av
beror då på vilken bekämpningsmedel Dentyp av som avses.
sammanlagda förbrukningen ogräsmedel, insektsmedel ochav
svampmedel uppgår till vilket finansiella intäkter1993 1388 ton, ger
motsvarande Mkr vid oförändrad förbrukningsnivå.28 en

Under perioden 1986 till har de totala intäkterna miljö-1993 av
avgifter stigit från nomi-119 miljoner till miljoner kronor i190ca
nella Användningen miljöavgifterna har fördelatstermer. av a
skogs- jordbruksforskning, föroch Mkr, åtgärder halvera40 attca
användningen bekämpningsmedel 35 Mkr.av ca
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höjdaoch miljIntäkter4 av

fosfor ikväve ochskatter på
handelsgödsel

fiskala intäkterkan beräknaredovisades hurkapitelI l avman
Miljö-skattad efterfrågan.hjälpmiljöskatter insatsvaror med av en

dels vilkakräver kunskaputtryckta ivinster monetära termer om
ochåstadkommerinsatsvarornaanvändningenmiljöproblem avsom

problemvanligtvärderas i Ettdels hur dessa kan monetära termer.
ocheffekterekonomiskantiljöåtgärdersbestämningvid av

bådasig fördata lämparfå tillgång tillmiljöpåverkan är att som
länsnivåoftast tillgängligadataEkonomiskaskattningarna. är

ellertill de miljöproblemanpassaderegionaltmedan miljödata är
för dessasällanstuderas.ekosystem Det gränsernaär ytterst somsom

därför kortfattadKapitlet inleds medsammanfaller.regioner en
Däreftervalts i denna studie.regionindelningbeskrivning den somav

skatteroch miljövinsternafinansiella intäkternaredovisas de av
-fosfor.handelsgödselkväve och

regionerVal4.1 av

tillfredsställaSverige regioner måste,Indelningen i olika sagt,somav
miljöfororenandeefterfrågandatatillgång for skattningkrav på av

miljöeffekter i Deoch beräkninginsatsvaror monetära termer.av
övergödningorsakafosfor kanmiljöproblem kväve ochkända ärsom

förhöjda nitrat-for kväve,och,inlandsvatten och marina vattenav
Övergödning bio-destruktionmedförakanhalter i grundvatten. av

ide syrefria bottnarnaexempellogiskt liv i Ett utgörsvattnen. av
ÖstersjönÖstersjön Effekterutslaget.biologiskt livdär allt är av

underfor forskning 30varitfosfor hartillförsel kväve och utsatt caav
for denmycket dataförhållandevisår. Därför finns det typen av

for de för-enbartmiljövinsterskäl beräknasmiljöproblem. dettaAv
Östersjön miljödatastudie.i denna Förbättringar uppstår i attsom

med tillgångenavrinningsområden skaför olika överensstämma
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ekonomiska data blir det nödvändigt med indelningen grov av
Sverige i olika avrinningsområden.

Sverige delas i olika avrinningsområden: Bottniska Viken,7
Östersjön, Öresund,Bottenhavet, Mälarregionen, Egentliga Kattegatt

och Skagerack. regionerDessa olika i flera avseenden, ekonomiskaär
och naturmässiga. väsentlig skatteintäkterEn aspekt För totalär
användning handelsgödselkväve och -fosfor. Faktorer på-av som

Östersjönverkar övergödningen storlek avrinningsområdetärav
och jordbruksmark.arealen framgår TabellDet 4.1 regionernaattav
skiljer sig med avseende dessa aspekter.påavsevärt

Tabell 4.1 Total jordbruksmark, användning handels-yta, av
gödselkväve och -fosfor, 1993

km‘:Region Fosfor,Yta, Kväve, ton
ÅkermarkTotalt ton

B0ttn.vik. 116388 522 2394 433
gBottenhav. 172835 3660 12563 1645

Mälarreg. 333221206 4466 30092
Eg.Ostersj. 62597 8499 65687 6529
Öresund 2412 1426 22173 1617

8622 49063Kattegatt 67019 5074
Skagerack 6252 629 3548 400
Totalt 1903048980 27824 185520

Östersjön förbrukasavrinningsområden till Egentliga och1 Kattegatt
fosfor. sammanlagdade mängderna både kväve och Denstörsta av

fosfor de totalaförbrukningen kväve och drygt 60 %motsvarar avav
intäkter ochförbrukningsnivåerna de båda näringsämnen. Bådeav

fosformiljövinster skatter kväve och kommer då i stor ut-av
insatsvarornas priskänslighet och miljö-sträckning bestämmasatt av

förhållanden i regioner.dessa

Finansiella intäkter miljöskatter handels-4.1 av
fosforgödselkväve och

Som redovisats i kapitel beräknas intäkter miljöskatterav
insatsvaror med hjälp skattade efterfrågeekvationer. dåDet ärav
särskilt intressant efterfråganundersöka insatsvarorna i deatt stora
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Öster-Egentligaochtillavrinningsområdena Kattegattregionerna,
detpriskänslig, kanregioner relativtefterfrågan i dessasjön. Om är

gissningförstaskatteintäkter. Somförhållandevis lågainnebära en
Tabellpriselasticiteter, 4.2.regionalaberäknadepresenteras se

på fosfor iochhandelsgödselkvävePriselasticiteter4.2Tabell
avrinningsområdenolika

FosforKväveRegion
1.800.27Bottniska Viken
1.440.45Bottenhavet
0.630.34Mälarregionen

Östersjön 0.980.32Eg.
Öresund 1.46l 2

0.680.25Kattegatt
0.310.51Skagerack

ochefterfrågeregressionerlinjäraberäknade frånElasticiteterna är
fosfor.förbrukningsnivå kväve ochvid årsutvärderade 1993 av

appendixfosforförBrännlund 1995,ochKällor: För kväve, Gren se
A.

ochpriselasticiteterna för både kväveframgår dettabellenAv att
föravrinningsområdenaieller lågasig särskilt högafosfor är vare

Östersjön. förutomskaEgentliga DetochKattegatt att,noteras
fosfor genomgåendeförpriselasticiternaSkageracksregionen, är

utvärde-elasticiteternaorsakväsentligför kväve. En ärhögre är attän
underFosforförbrukningen har,förbrukningsnivå.årsrade vid 1993

kväve-Minskningensjunkit med 2/3.period,års20 aven
lika påtaglig.förbrukningen inteär

anpassningenkortsiktigadeni Tabell 4.2Priselasticiteterna avser
siktfosfor. Med kortrespektiveefterfrågan kväve ettmenasav

produktionsfaktor inteminstanvändningentidsperspektiv där enav
jorbruksarealenbetraktasefterfrågeregressionernaförändras.kan l

produktionsfaktorersikt allaproduktionsfaktor. På långfast ärsom en
Enligtpriselasticiteter.innebär högrerörliga vilket samman-en

priselastici-långsiktigadenefterfrågestudier kväveställning äravav
kortsiktigadendubbelt så högför handelsgödselkväveteten som
långsiktigaockså för degällaBurell, 1989. Detta antas

regioner.kvävepriselasticiteterna i samtliga
i marken,lagrasfrån kväve fosforTill skillnad är ämneett som

utnyttjas underfosfor intedel denvilket innebär att ensomen av
rikligaperioder.nästkommande Denfinns tillgänglig underperiod
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användningen handelsgödselfosfor under 1970-talet, delvisav som
lagrades ijorden, förklaring till den kraftiga minskningenär en av
efterfrågan fosfor under efterföljande år.20 En analys de lång-av
siktiga effekterna miljöskatter fosforpå måste därför inkluderaav
fosfordynamiken i mark. Så vitt jag har det inte utförts sådanavet
analyser. Denna innehåller därför inga långsiktiga effekterrapport av

fosforskatt.en
Resultaten i Tabell 4.2 pekar på den kortsiktiga kväve- iatt

iefterfrågan oelastisk i samtliga regionerär vilket innebär
förhållandevis höga skatteintäkter viss skattesats. Omfattningen fav en

E
de totala intäkterna bestäms självfallet också den ursprungligaav av

förbrukningen redovisades i Tabell 4.1. I Figur 4.1 illustreras desom
beräknade totala intäkterna från samtliga regioner vid olika skatte-

Skatteförändringen procentuellsatser. ökninganges som en av
gällande kvävepris, vilket kr/kg år Kvadraterna6.45 1993. illustre-är

de kortsiktiga intäkterna trianglarnamedan avspeglar de lång-rar
siktiga.

1200

000l

OG

oc
Lângsikliga-ø-intäkter

oo

20° Konsiktiga... intäkter

0 50 I00 l50 200 250 300 350 400 450 500
Skatti priset%av

Figur på4.1 Intäkter skatt kväve.av

Av Figur framgår4.1 det de kortsiktiga skatteintäkternaatt är som
högst och uppgår till drygt Mdr kr kväveskattenl ökar mednär ca
150 %.. När kväveskatten medför prisökning med 200 %änen mer
sjunker intäkterna relativt snabbt. långsammaDen minskningen av
skatteintäkter vid avgifter överstigande 400 % kvävepriset berorav

Öresundsden låga priselasticiteteit i avrinningsområde se Tabell Bl,
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appendix På lång sikt uppgår skatteintäkterna högst tillB. 500som
Mkr, vilka uppnås skattesatsen innebär fördubblingnär en av
kvävepriset.

illustre-Det ska påpekas den utveckling skatteintäkternaatt somav
i Figur ska betraktas hypotetisk vid relativt höga4.lras som

prisetkväveskatter. Vid kväveskatter överstigande upphör250 % av
jordbrukkväveförbrukningen helt i de flesta regioner. Ett utan

förändringaranvändning handelsgödsel kräver strukturella somav
genomförs iinte i de ekonometriska skattningarbeaktadeär som

denna studie.

SkagerackBottenvikeno
Bonenhavet‘Kamgan

Méilarregionen‘

g‘eg."om;,-55;

100%skatteintäkter. KväveskattFigur 4.2 Regionala av
priset

priset defördubblingVid kväveskatt utgör motsvararaven som en
regionerna, Kattegatt ochkortsiktiga skatteintäkterna defrån "stora"

Östersjön, skatteintäkterna,totala vilketEgentliga de2/3ca av
illustreras i Figur 4.2.

från EgentligakommerDen andelen totala skatteintäkternastörsta av
Östersjöns skatteintäkter erhållsavrinningsområde, %. Lägst35ca

avrinningsområden.från Bottniska Vikens och Skageracks
betydligt lägrefosforintäkterna miljöskatterDe totala änärav

desin förklaring i delsmotsvarande handelsgödselkväve. harDet
förbruknings-lägrerelativt höga priselasticiteterna och dels de

basfallet, redovisades i Tabell uppgårnivåerna. I som
imiljoner kronor, fyrkanternaskatteintäkterna till 84mest sesom ca
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Figur Olika Skattesatser fosforpriset4.3. uttrycks procentsom av
1993, vilket uppgick till 21.5 kr/kg.

år

Basfallet’ +
I00

Hälftenr
såhöga
priselas-
ticileter

v
100 I50 200 250 300 350 400 4500 50

Skatti priset%av

4.3 fosforskattFigur Intäkter av

hälften så höga ipriselasticiteterna i samtliga regionerOm somvore
%basfallet femdubblas skatteintäkterna skattesatsen 100utgörnär av

i Figurfosforpriset, vilket illustreras trianglarna 4.3.av
skatteintäkter frånavrinningsområde, erhållsBottenvikensFörutom

vilket framgår Figursamtliga regioner, 4.4.av

ÖstersjönEg.

Fosforskatt 50% prisetFigur 4.4 Regionala skatteintäkter. av
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Östersjön intarEgentligaochtillAvrinningsområdena Kattegatt en
fos-miljöskattintäktergällerdetdominerande roll näräven av en

totalade3/4regioner nästanfrån dessafor. Intäkterna motsvarar av
fördelningredovisasappendixTabell B3,skatteintäkterna. I av

fosfor.påSkattesatservid olikaregionernaolikaskatteintäkter på de

användningminskadMilj övinster4.3 avav
fosfor.ochhandelsgödselkväve

orsakaroch fosforbåde kvävetillförsel eutro-väl käntDet är att av
Marktillforseloch kustvatten.inlands-övergödningfiering eller avav

grundvatten.nitrathalter iförhöjdaåstadkommakankväve även
syrebristmedföraÖvergödning kan närkustvattenochinlands-av

Syre-krävervilketbrytsiväxtlighetenrikligaden vattnen syre.ner,
områdevisstliv inombiologisktalltorsakasin ettibrist kan atttur

Östersjön. OmibottnardödafinnsDet ytorstorat.ex.utrotas. av
emellertidinträffar beroröverhuvudtagetövergödningskador av

växtligheten. Detförbegränsande attnäringsämnevilket är ansessom
marinaförkväveochinlandsvattenibegränsadefosfor det ämnetär

detbetraktasfosforalltidemellertid integäller utanDetta somvatten.
Öster-övrigaViken. IBottniskaiväxtlighetenförbegränsade ämnet

relativtdetforskarefleradetkvävesjön ämne varaär ansessom av
begränsade ämnet.mest

Öster-tillkvävetillförselminskadvärdetskattakunnaFör avatt av
förbättringarbiologiskavilkadelstillkännasjön måste som upp-

förutsätt-Eniuttryckas monetäradessa kan termer.dels hurochstår
hurkunskapeffekternabiologiska ärdeberäkningforning omav
Detkustvattnen.nårhandelsgödselmängdvissmycket somav en

ochskerdeponeringendärläckageinformationi sinkräver tur om
Bortgångenkustvattnen.slutligen nårläckagethur mycket avsomav

s.k.denkusten,tillkällanfrånundernäringsämne re-transporten
hydrologi ochklimat,faktorerflerabestämstentionen, somav

destoretentionhögreavrinningsområdet. Jumarkanvändning i
Vikusten.slutligennårfosforellermängd kvävevissmindre enav

litenändåläckageförhållandevis högthakan således enett men
skatillräckligt hög. Det attretentionen noteraseffekt kusten ärom

Tabell 4.3grundvattnet. Ikvalitén påforintresseläckaget är av
ochläckerhandelsgödseltillförd mängdandelenredovisas som

andeldenregionerna. Dessutomde olika presenterasretention för av
når kusten.slutligennäringsämnemängdviss somen
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Tabell 4.3 Läckage, retention och kusteffekt kväve ochav
fosfor i olika regioner, tillfördaandelar mäng-av
der

Bottn. Mälar- Eg. Skage-
Östersj.viken havet regio- sund rackgatt

nen
Kväve

Läckage 0.04 0.25 0.08 0.12 0.30 0.12 0.24

Reten. 0.25 0.25 0.60 0.40 0.30 0.20 0.30

Effekt på 0.03 0.19 0.03 0.07 0.21 0.10 0.17
kusten

Fosfor
Läckage

0.18 0.26 0.09 0.21 0.24 0.25 0.34
Reten.

0.40 0.40 0.40 0.45 0 0.40 0.25
påEffekt

kusten 0.10 0.16 0.05 0.12 0.24 0.15 0.26
Källa: Elofsson, K., 1994, 1995.

framgårDet tabellen både läckage och slutlig effekt kustenattav
skiljer sig väsentligt mellan olika regioner. Den högsta andelen av en

Öresund.viss minskning både kväve och fosfor uppträder iav
Jordarten i denna region lätta, genomsläppliga sandjordar.utgörs av
Vi också regioner med relativt hög användning kvävenoterar att av
och fosfor har ungefär genomsnittlig effekt kusterna.

Beräkningar hur andelar kg handelsgödselkväve-1storaav av
respektive fosfor medför läckage och når kusterna förstautgör ettsom

i analys och skattningar motsvarande miljövärden isteg monetäraav
kunnaFör ändamålsenliga värderingar måste vi,göratermer. att som

sades också känna till hur koncentrationer kväve/fosfor i deovan, av
marina påverkas, vilka biologiska implikationer föränd-vattnen som
rade halter medför och, slutligen, hur dess biologiska förändringar
värderas i monetära termer.

Tyvärr finns fördet närvarande inga analyser biologiska effekterav
olika reduktioner i tillförseln näringsämnen. harDäremot detav av

Östersjönutförts värderingsstudier förbättring innebärav en av som
återgång till de biologiska förhållanden ansågs råda vid sluteten som
1950-talet innan den omfattande tillförseln näringsämnenav star-av

tade Söderquist al., 1995. Två värden har då skattats:et typer av
rekreationsvärde och s.k. existensvärde. Med existensvärde detavses
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aldrigsjälvbevarandenaturresursvärde åsätter även om manman en
kommer nyttja den.att

%-igminst 50krävasskulle detWulff al. 1992Enligt et en
Östersjön ska åter-förnäringsämnentillförselnminskning attavav

1950-talet.rådde föresituationekologiskt hållbarställas till den som
användningeniolika reduktionervärdetbestämmaFör kunnaatt av

övergöd-tilltill bidragbl.a. känna desshandelsgödsel måste viav
Jordbruketkällor.förhållande till andrai ärningen kustvattnen enav

ÖvrigaÖstersjön.tillfosfortillförselkväve- ochflera källor avav
trafik. .lord-industri och, för kväve,reningsverk,källor utgörs av

ochkvävetillförseln 25 %andel totalabrukets motsvarar avcaav
minsk-Effekteral.,fosfortillförsel Gren 1995.total 20 % et avca

vadberoendehandelsgödsel bl.a.användningenningar i är somavav
p minskningkraftigdet skerövriga utsläppskällor. Omsker med aven.

reduceradformytterligare minskningar itroligenderas utsläpp har av
mindre betydelse.handelsgödseltillförsel via en

för-någrainte skerdock detfortsättningen störrel attantas
intresseradeGivetfrån andra källor.i utsläppenändringar äratt av

närings-jordbruketsminskningsamhällsekonomiskt effektiv aven
olikavärdenadiskuteradededenna delsbestämsämnen avovanav

olika åtgärder.kostnader för Detoch dels ärreduktionsnivåer t.ex.
använd-minskadåstadkommesmiljövinstmöjligt denatt genomsom

medkostnadlägreuppnås tillhandelsgödselkväve kanning enav
samhälletåsamkaskostnaderandra åtgärder. Dehjälp extra somav

tilldå läggashandelsgödselreduktioner måsteväljaändåattgenom
reduktioneroptimalainnebär lägrei sinkostnader, vilketövriga tur av

kost-beräknatstudie därResultaten frånhandelsgödsel. manen
Östersjön pekartillfosforreduktionerochnadseffektiva kväve

handelsgödselanvändningen ärminskningar iemellertid på att enav
i fort-därförVi kanal., 1995.kostnadseffektiv åtgärd Gren et

allokeringineffektivmerkostnaderfrånbortsesättningen avp.g.a.
åtgärder.

betalningsviljaangåendeantagandendjärvamycketviOm görnu
vissamöjligtdetfosforreduktion göraochkväve- attärper

handelsgödsel.användningminskadmiljövärdetgissningar avavom
medför de bio-minskning%-ig50antagandetförstaDet är att en

dettaVidare1950-talet.gällde föreförhållandenlogiska antassom
samtliga 75årmiljoner kronorvärderas till 90 000tillstånd avper

Östersjöns Söderquistavrinningsområdei etmiljoner invånare
linjärtantagandenväsentligamycket ärytterligare ett1995. attEtt

näringsämnen.reduktioner ivärden ochmellanförhållande råder
Östersjön uppgickfosfor tillochkvävetillförselntotalaDen av
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till1993 l 090 respektive000 36 Gren 1995.000 Enton ton et
halvering kvävetillförsel innebär då minskning med 545 000 tonav en
N/år. Miljövärdet kg kvävereduktion blir 165 kr. En halveringper av
fosfortillförseln minskning med 000 år. Miljö-18utgör tonen per
värdet fosforkg reduktion blir då kr.5000per

Biologiskt hållbara kännetecknas viss kvot råderattvatten av en
mellan fosfor- och kvävemängden. Beroende denna kvot är
växtligheten i första hand antingen fosfor eller kvävebegränsad.
Huruvida det uppstår biologiska förbättringar vid kväve- och fosfor-
reduktioner beror då vilket främst förbegränsandeämne ärsom
växtligheten. Inlandsvatten fosforbegränsande medananses vara
marina betraktas kvävebegränsande. dockDet gällervatten som
växtligheten i Bottniska Viken fos-begränsas tillgångensom av
for. därför förenklandeJag det starkt biologiskaantagandetgör att
förbättringar i de övriga regionerna reduktioneruppnås enbart med i
kvävetillförseln. Givet alla antagande bestäms miljövärdetdå av en
minskad användning handelsgödselkväve läckageoch -fosfor deav av

retentionskoefñcienteroch redovisats i Tabell och de3som ovan
angivna värden reducerad N respektive vid kusten. VärdenPper

kg kväve eller fosforreduktion redovisas i Tabell 4.4.per

Tabell 4.4 Värde minskningar i kväve- ellerav
fosfortillfdrseln, kr/kg N P reduktionresp.

ÖresundBottn. Botten Mälar Eg. SkageKatte
Östersj.Viken havet region rackgatt

0 3 35Kväve l 5 l2 17 28

Fosfor 250 0 0 0 O 00

förutom för Mälarregionen, kan miljövinstenNotera kg kväveatt, per
överstiga kväveskatt innebär fördubbling kvävepriset,en som en av
d.v.s. kr/kg kväve.6.5 Miljövinsten fosforskatt motsvararav en som

fosforpriset klart skatten50 % högre kr/kg.10.25är änav
Östersjön,Miljöproblemet i och många andra sådanaekosystem, är

miljövinster för ytterligare reduktioner i tillförseln närings-att av
uppträder endast under del tillförselintervallet. Detämnen en av

betyder reduktioner i användningen handelsgödsel dessautöveratt av
reduktionsnivåer inte medför några miljövinster. Som sades ovan
bestäms miljövinsten reduktioner i användningen handelsgödselav av
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från källor. Dåutsläpp andraeventuella minskningaroch avav
emellertidkostnadseffektivt åtgärd dethandelsgödsel ärutgör en

kraftiga reduktioner.uppträda vid mycketmöjligt miljövinster kanatt
redovisats iför olika regionermi ljövinsterdet skäletAv antas att som

reduktionsnivåer.uppstår vid samtligaTabell 4
i kapitel framgick detanalytiska diskussion 2denAv netto-att

miljöförorenande beståranvändningvinsten minskad varaav enav en
nettoproduktions-form minskatminus kostnader imiljövärdet avav

nettoproduktionsvärdeminskadeoch jordbrukarnasvärde. Miljövärde
jagi Figurkväveskatter illustreras 4.5. D.v.s.nationella antar attav

införs i hela landet.skatten

3000

2500

år 2000

COG

Kostnaderl000 +

-v--Miljövärde500

450350 400200 250 30050 100 I500
Kväveskani % priserav

och kostnad4.5 MiljövärdeFigur

till kväveskatterrelativt snabbtMiljövärdet stiger motsvararsomupp
ytterligareskattenivå uppstårEfter dennakvävepriset.300 %ca av

Öresunds avrinningsområden,ochmiljövinster enbart i Kattegatts se
kostnader,miljövärde minusAppendix Nettovinsten,Tabell iB4 B.

Fördelningkvävepriset.300 %ökar till skattesatsen motsvarar ca av
vid skattolika regionernettomiljövinster mellan motsvararen somav

regionalkvävepriset illustreras i Figur 4.6. Enfördubblingen av
i appendixför olika skattesatser redovisas B,fördelning kostnaderav

Tabell B5.
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T

ÖstersjönEg.

Kväveskatt 100 %4.6 Regionala nettomiljövinster,Figur av
kvävepriset.

ÖstersjönsEgentligafrån ochNettomiljövinsterna Kattegatts
total vinsten.denavrinningsområden drygt 50 %motsvarar av

Öresunds förhållandevisfåravrinningsområdenochBottenhavets en
kväve-kgmiljöeffektenbetydelse den relativt storastor perp.g.a.

reduktionen, Tabell och3 4.se
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Intäkter och milj övinster av

miljöskatt på bekämpningsmedel

På motsvarande vis för näringsämnen kan förvänta attsom oss
bekämpningsmedlens priskänslighet och miljöeffekt varierar i olikal delar landet. finns det inte regionalaTyvärr data detgörav som

l möjligt regionala analyser för bekämpningsmedel. dettagöra Iatt
kapitel utförs därför beräkningar hela Sverige. Kapitletsom avser
inleds med presentation beräknade finansiella intäkter olikaen av av
nivåer skatter bekämpningsmedel. Därefter följer mycket
preliminära beräkningar miljövinster.av

Intäkter5.1 skatt bekämpningsmedelav

Enligt Gren varierar priselasticiteten1994 för olika typer av
bekämpningsmedel. Tabelll 5.1 sammanställs information om
priselasticitet, förbrukning i aktiv substans, och värde kg aktivton per
substans.

Tabell 5.1 Priselasticitet, Förbrukning och värde för olika
årbekämpningsmedel 1993

Ogräsmedel Svampmedel lnsektsmedel

Priselasticitet -0.97 -0.34 -0.15

Ton aktiv substans 1131 242 15

Kr/kg aktiv substans 350 260 3060

1 Gren 1994



SOU 1996:11 7bekämpningsmedelHandelsgödsel och190

förrelativt högpriselasticitetenfrån TabellVi 5.1 ärattnoterar
totala för-andelföroch dettaogräsmedel ämne storatt avsvarar en

foremellertid högstaktiv substansbrukningen. Värde ärper
olikaförintäkternafinansiellaberäknadeinsektsmedel. totalaDe

substanskr/kg aktivprocentuell ökningiuttrycktaskattesatser av
FigurMkr, 5.1.till 220uppgår mest secasom

l50

IOO

450 500400350250 300200l5050 I000
aktivsubstanskr/kg%

på bekämpningsmedelskattIntäkter5.1Figur av

innebärskattesatstillstiger snabbtIntäkterna ensomenupp
långsamt.sjunka ochdärefterförmed %, avtaprisökning 50 att

ocksåochökningensnabbaför denogräsmedelSkattesatsen svarar
priset.fördubblinginnebärskattesatstillminskningen avensomen

insekts-ochpriselasticiteternalågade relativtgrundPå svamp-av
upphörlångsamt. Dedärefter mycketskatteintäkternamedel sjunker

insektsmedelprisökningskattesatshelt vid motsvarar ensomen
med 700 %.

användningminskadövinsterMilj5.2 avav

bekämpningsmedel

hälsorisker:miljö- ochbekämpningsmedelAnvändning typer avav
vidhälsoriskerbekämpningsmedel,hanteringenvidhälsorisker av

bekämpnings-innehållakanochfödaintag restervatten avsomav
tillspridsbekämpningsmedelriskerekologiskaochmedel, när
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område kring den bearbetade jordbruksmarken Fogelfors m.fl. 1991.
korrektEn värdering i ska då inkludera samtligamonetära termer

dessa effekter.
försökEtt inkludera samtliga effekter utförtshar Malmbergatt av

1994, endaden studie betalningsviljan för minskadutgörsom av en
användning bekämpningsmedel i Sverige. har härMan använtav en
metod innebär frågar urval den svenska befolk-att ettsom man av
ningen deras Förbetalningsvilja halvering respektive heltom en upp-
hörande användningen bekämpningsmedel. Resultaten pekar påav av

betalningsvilja mellan mdr och halverad3.1 6.4 mdr fören en
användning bekämpningsmedel. resultat förMotsvarande ettav upp-l hörande användningen varierar mellan mdr och 9.5.4.71 avlle Jordbrukarnas kostnader För användningenhalveringen av avl
bekämpningsmedel formuppgår till miljoner kr i120 netto-ca av
värdet minskad skörd. betalningsviljanNettovinsten,av av
bekämpningsmedel minus kostnaden i form minskad skörd, uppgårav
då lägst till Mkr. vi, i förra avsnittet,2980 När detgörsom som
mycket vilda antagandet nettovinsten linjärt korrelerad medäratt
användningen bekämpningsmedel blir nettomiljövinsten minstav

kr/kg aktiv2147 substans minskning.
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Sammanfattning

och miljö-studie beräkna fiskala intäkterSyftet med denna är att
handelsgödselkväve,vinster påjordbrukets användningskatter avav -

enbartpartiell analys utförs därfosfor bekämpningsmedel.och En
miljövinsterskatter,inkluderas. Fiskala intäkterjordbruksektom av

då beräk-minskad skörd kani form nettovärdetoch kostnader avav
deefterfråganekonometrisk skattningmed hjälp avavnas

ifrågavarande insatsvaror.
fiskalapåpekas både dediskussionenden inledande analytiskaI att

känslighetefterfrågansmiljövinsterna avhängigaintäkterna och är av
intäk-lägre fiskalapriskänslighet destoför prisförändringar. högre.lu

Vid relativt höggiven skattesats.miljövinster föroch högreter en
miljö-kvantiteten denefterfrågadepriskänslighet sjunker den

miljöeffekt.medförvilketmycketförorenande storenvaran
dessa baseraseftersomrelativt lågaSkatteintäkterna blir däremot

skatten.prishöjningen orsakadefterfrågan efter av
i svenskamiljöföroreningar varierarförkänslighetenEftersom

fosforochminskning kvävemiljöeffekten vissblirregioner avenav
regionala beräkningarskäl utförsolika i regionerna. dettaAv av

miljöproblemdeStudien fokuserasintäkter och miljövinster. som
Östersjön Sverige delasfosforanvändning.ochkväve-förorsakas i av

Bottenhavet,Viken.Bottniskaavrinningsoiiurådeii;då i olika7
Öresund,Östersjön, och Skage-KattegattMälarregionen, Egentliga

möjligtdata det intefinns tillräckligadet interack. Då är att genom-
bekämpningsmedel.miljöskatteranalyserföra regionala av

pekarhandelsgödselskatterberäkningarResultaten attavav
fosforskatter. Somñskala intäkterbetydligt högrekväveskatter änger
miljard kr år.tillkväveskatt 0.7intäkternauppgårmest percaav en

fördubblingkväveavgiftviduppnåsDetta motsvarar avensomen
fosforprisetökninginnebärfosforskattkvävepriset. En avensom

kr år.miljoner För160de högsta intäkterna.med 50 % attpercager
mednödvändigtdetmiljövinster iberäknakunna ärmonetära termer

fosfor iochkväveangåendeantagandeomfattande transporter av
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Östersjön,mark biologiskaoch effekter i betydelsenochvatten, av
reduktioner i användningen handelsgödsel. Givet alla antagandenav

fos-resultaten olika skatter handelsgödselkväve ochsummeras av
for och bekämpningsmedel i Tabell 6.1.

Skattenivå.Tabell 6.1 intäkter, insatsvarureduktion och netto-
påmiljövinster miljöskatt handelsgödselkväve,av -

fosfor och bekämpningsmedel.

l
l

Skatt, Intäkter, Nettomiljö% lnsatsvaru
i priset Mkr vinster,red. %

MkrI

Handelsgödselkväve 100 844 30 670

Handelsgödselfosfor 50 84 57 72

Bekämpningsmedel 110050 225 45

Totalt 18421153

indikerar miljöskatterResultaten de sammanlagda intäkternaatt av
skatte-de olika insatsvarorna kan uppgå till Mdr kronor1.1 närca

respektive priset. kväveskatt50 100 En% %satserna motsvarar av
intäkterna,priset för den andelen totala100 % största caav svarar av

kostnader inettomiljövinsterna, miljövinst minus3/4. beräknadeDe
ocksåform skörd, sådan kväveskattminskad nettovärde ärav av enav

fosforskatt blir betydligt lägre,relativt höga. Nettomiljövinsten av en
det då antagitsmiljoner kr. viktigt72 Det är attatt notera attca

fosforreduktioner enbart uppträder imiljöförbättringar till följd av
bassängBottniska Viken, eftersom växtligheten i endast denna

betraktas fosforbegränsad.som
miljövinster skattBeräkningar ñskala intäkter och avav

intäk-bekämpningsmedel utförs nationell basis. Som uppgårpå mest
inträffar vid skattesatstill miljoner kronor vilket225terna somen

genomsnittliga priset bekämpnings-höjning det påmotsvarar en av
miljövinstermedel omfattande antagandenmed 50 Givetprocent. om

i formkan dessa betydande och klart överstiga kostnaderna avvara
skörd.nettovärdet minskadav

resultaten i denna studieSammanfattningsvis kan sägas att
indikerar handelsgödsel-de fiskala intäkterna miljöskatteratt av
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-fosfor,kväve, och bekämpningsmedel till mdr.kan uppgå Det1.1
inträffar vid miljöskatter prisetfördubblingmotsvararsom en av

kväve och ökning fosfor1993 med priset på50 procenten av
och bekämpningsmedel. För samtliga insatsvararor är
nettomiljövinsterna positiva. effekter ska emellertid tolkasDessa som
kortsiktiga. På längre sikt anpassningmöjligheterna till deär nya
avgifterna ocksåvilket innebär lägre finansiella intäkter,större men
högre miljövinster. halvering skatteintäkternaEn av
handelsgödselkväve då möjlig.är
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Appendix A

Skattning efterfrågan på fosfor i olika regionerav

Den kortsiktiga efterfrågan handelsgödsel bestäms under
antagande jordbrukarna väljer den mängd maximerarattom som

i vinsten. reducerade efterfråganDen kan då uttryckas funktionsom en
l priser rörliga produktionsfaktorer vegetabilieroch och till-av

gångar fasta insatsvaror. rörliga produktionsfaktorerDe som
inkluderas här arbetskraft. fasta faktornDen areal åker-är utgörs av
mark. tidsvariabelDessutom inkluderas fångar trenderen som upp
under skattningsperioden hänsyn1963-1991. För till deatt ta gemen-

faktorer för samtligakan gälla regioner, konjunktur-t.ex.samma som
växlingar, används den s.k. estimatornSURE Seemingly Unrelated
Regression Equations. Resultaten redovisas i Tabell Al där
PPfosforpris, PQ PLprispris vegetabilier, arbetskraft,
HAareal åkermark och Ttidsvariabel.
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efterfrågan påSkattade handels-Tabell regressioner för
gödselfosfor

Po PL. Adj.R2C HA T DWRegion

-0.01 0.004 0.90 2.001159 -0.: I 73.7 -0.02Bottn.
-0.90 0.520.83 -4.7l 4.70 -0.09viken

0.02 -0.13 0.82 0.793636 -0.I3 -105.8 3.38Botlen-
4.25 -6.45I.39 -2.15 -2.46 5.01havet

-0.18 0.86 0.95708 -0.19 -227.5 4.20 0.04Mälar-
-6.240.19 -2.01 -3.65 4.24 11.5region

E.Öster -0.63-0.32 0.05 0.95 1.0010167 -599.3 8.55
-11.l1.12 -|.91 4.61 7.76sjön -5.10

Öre- 0.07 -0.l5 0.96 1.07-2734 -0.13 -78.3 2.41
8.73 -9.97-0.97 -2.94 -2.49 4.85sund

0.03 -0.42 0.92 0.8713923 -0.19 -428.5 6.87Katte-
7.82 -11.02.70 -1.62 -5.25 5.30gatt

0.21 0.01 -0.0l 0.74 1.01Skage- 705 -0.0 -17.7
2.90 -5.051.66 0.83 -2.86 2. I 7rack
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Appendix B

Tabeller

från handels-skatterintäkterTabell Bl Fördelning av
på krmiljonerolika regioner,gödselkväve

Öre- TotaltSkageKatte-MälarAvgift Eg.Bottn. Botten
Öster racksundregionViken havet% gatt
sjönpriset

5.6 508.7138.567.280.6 178.650 6.7 31.5

237.6 5.4 844.1125.7290.711.2 128.4100 45.1

1002.8297.1336.2 172.6143.2150 13.5 40.2

1006.5216.8 317.3315.1125.3200 13.7 18.3

862.3249.3 296.4227.477.4250 l 1.8

593.6239.273.2 273.4300 7.8

430.9140.9288.5350 1.5

298.3400
3.2
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Tabell B2 Intäkter fördubblad kvävepriskänslighet förav en
olika regioner

Botten Öre-% ök- Bottn. Målar Eg. Katte- Skage Totaltavet --. .viken . Öster sund rackgattnmg region
pris sjönav

50 5.6 22.5 64.2 145.3 62.9 l 18.9 4255.6

100 6.7 8.9 62.6 157.4 108.9 I60 505

150 3.9 31.6 l36.6 120.1 292

200 142.6 2.5 l45

250 141.2 141.2

300 117.5 117.5

350 76.5 76.5

400 18.218.2
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på handelsgödselfosfor i olikaTabell B3 Intäkter mil jöskattav
baspriselasticiteter ochregioner: variation mellan

dess halvering.

ÖresundÖster TotaltSkage-Mälar- Katte-% Botten- Eg.
rackökning havet region sjön gatt

prisav

84-13930.1- 4.7-4.92.l-9.7 l3.2- 3l.6- 2.2-9.450
23.7 49.3 4I

1 8.1-9.4 30-1790-4.7 21.3-100 0-53 0-29.7 0-66.4
i 65.2
11

10-1310—44.l 0-64.8 10.1-150 O-8.7
g 13.3

1 I-59|0.9- l200 0-42.5
|6.l

191l0.5-250
18.6

8.7-20.3 9-20300

5.7-21.5 6-22350

2-221.8-22.0400

0-2221.7
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Tabell B4 Regionala mil olika kväveskatter,jövärden av
år.miljoner kronor per

Öre-Skatt i Målar TotaltBotten- Katte- Skage-
% havet region Ostersj. sund rackgattav
priset

50 86 21 124 48 104 43451

100 173 51 247 94 208 76 849

150 259 76 371 312 99 1258141

200 346 102 495 188 416 99 1642

250 390 127 1992619 235 522 99

22981300 390 734 282 642 99151

390 788 328 728 2484350 151 99

390 375 2590400 151 788 787 99

2685450 309 151 788 423 834 99
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nettoproduktionsviirdeminskningJordbruketsTabell B5 av
l kr/år.miljonerg kväveskatter,olikavid

Ös-l Öre- TotaltSkageKatte-Mälar E.BottenSkatt i Bottn.
racktersjö. sundhavet regionviken% gatt

priset

442.92.2 9.68.2 l6.64.550 0.2

17939.0 8.567.0 8.717.8 32.94.8100

39616.78973.9 150.0 20.040.4150 6.4

16.7 687158266 34.071.9 131.58.6200
i 105316.7247416.1 54.7101.3 205250 13.4

16.7 14603557829l 599101.3300 19.3

16.7 1765483741 |0629126.3 101.3350

194516.7631138291 74126.3 101.3400

741
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sammanfattningInledning och

undermiljön harmiljöskatter i syfte förbättraFörändringar attav
traditionella arbets-förändringar itid sammanfogats medsenare

dubbel-med kFramför allt detmarknadsrelaterade skatter. är s
iskatteväxlingar,gjorts gällandedet iblandvinstargument attsom

skatterminskning störandeochprincip ökad miljöbeskattning aven
såväl miljönpositiva effekterarbetsmarknaden, kan ha som

arbetenandraOates 1991. Isysselsättningen 1991,se Pearcet ex
Bovenberg desannolikamindre sesådana effekter t exsomses

studierder Ploeg 1994a. DessaBovenbergMooij 1994, van
effekternafördels diskuterafungera underlagkan attett avsom

diskussionerockså underlag förmiljöskattereformer, omsommen
bedömahämtas i syftekunskaper behövervilka empiriska attsom

studiernabeteendekonsekvenser. teoretiskareformers faktiska De
flera arbets-erhålla informationviktigtvisar det är attatt om

hurframför kunskapallt gäller detmarknadsrelaterade storheter: om
lönerhur sysselsättning ochskatter ocharbetsutbudet påverkas av

arbetsinarknadsrelaterade skat-iföljd ändringaravanpassas som en
Även arbetsinarknadsrelaterade skatternaförändringar i de ärutanter.

indirektaanvändning miljöskatter harökaddet sannolikt att aven
arbetsmarknaden.verkningar

kunskapsläget vadbildskall jag försökadennaI uppsats avge en
frånutgångspunktmedeffekter arbetsmarknadenbeträffar skatters

Sverige under de 15bedrivits iforskningden empiriska senastesom
effek-diskuterasförstasektioner. dendelad i två låren. Uppsatsen är

genomgångarbetsutbudet. Eninkomstbeskattningter avav
arbetsutbudetsResultatstudier områdetsvenska presenteras. om

studier,mellan olikadelbeskattning skiljer sigkänslighet för en
ochBådekönen.mellanskillnader mänframför allt finns det stora

marginalskatter,sänktapositivtkvinnors arbetsutbud menreagerar
marginalskatte-ändringar iförkänsligtarbetsutbudkvinnors är mer

Även skillnaderviktigafinnasförefaller detinomsatser. grupperna
finna faktorerförsökocksåDärförolika studier.mellan attgörs ett

kvanti-iskillnadernaandelskillnaderna.förklara Enkan stor avsom
vari-med hjälpförklarasstudier kanmellan olikatativa resultat av

och data.i metodför skillnaderkontrolleraabler attavsersom
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andraDen delen effekterna beskattningåtägnasuppsatsenav av
lönebildning och sysselsättning. bedrivs omfattandeDet i Sverige en
empirisk forskning lönebildningsfrågor där effekterna skatterom av

naturligt inslag. denTrots relativa mångfalden studierutgör ett ärav
robusta slutsatser svåra dra. reala produktlönerFöretagens inomatt
olika sektorer ekonomin förefaller positivt höjd beskatt-av reagera
ning, och de förklaringsmodeller finns till förfogande därförsom ger
upphov till hypotes sysselsättningen borde minska följdtillatten om

detta. Skatters effekter sysselsättningen har relativtstuderatsav
lite och de resultat återges inte entydiga. förklaringEnär är attsom
skatters effekter reallönen och effekten lång siktär temporär att

obefintlig.är
Under tid har några studier genomförts i syfte undersökaattsenare

den progressiva beskattningens effekter reallöner. enlighet medl
de teoretiska förväntningarna finns visst stöd för hypotesenett att
skatteprogressivitet leder till återhållsamhet i löneförhandlingarna,
vilket samtidigt innebär ökad skatteprogressivitet tilllederatt en
högre sysselsättning. Detta något kontroversiella resultat pekar på en
fördel med progressiv inkomstbeskattning skat-progressivaäven om

har negativa effekter ekonomin andra orsaker. finnsDetter av
empiriska studier syftar till belysa effekter arbetsmarkna-attsom
den beskattning olika insatsvaror, energi, detyper tav av av ex men
resultat finns tillgängliga tyder arbetskraftsefterfråganattsom

negativt prisökningar inom tillverkningsindustrin.reagerar
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utbudetpåeffekterSkatters2. av

arbetskraft

konsumtionsval studerar hurhushållensteorin förneoklassiskaDen
olikadessaallokeraväljermed givnaindivider attresurser

flitigtanvändningsområdeanvändningsområden. Ett är genom-som
datasvenskaoch medsvenska forskare ärtillämpningarlyst med av
studeraflera orsaker.sannolikt Atthararbetsutbud.individers Detta

bestämningsfaktorerarbetskraftsdeltagandetsocharbetsutbudets
vadblandbeslutsfattareinformation förvärdefull annatgenererar

Inkomstbeskattningeningrepp.ekonomisk politiskaeffekter avavser
studeradesSverigehärvidlag.exemplet Iviktigastedetkanskeär
med hjälp1980-taleti börjaneffekter redaninkomstbeskattningens av

tradi-och dennaBlomquist 1983exempelvistvärsnittsdata seav
studierinitieratharSkattereformen 1991fortsatt.tion har sedan nya

intressefannsBland forskarearbetsutbudsproblematiken. attett avav
demed tanke påminstskattereform, inteårhundradetsvidnärvara

börjanreform frånsådanegenskapernaexperimentellanaturligt en
innebära.ansågs

teoriramGrundläggande2.1

effektergäller inkomstskattersvadhuvudsakliga idéernaDe en
enkeltfrånutgångspunktmedarbetsvilja kan illustrerasindivids ett

konsumtionenbetecknaLåtFigur 2.1.diagram se samman-enavc
budget-h hartid. Individenarbetadbetecknaoch låtsatt envara

linjeninitielltarbetsutbudet. Dennarestriktion beror avgessom
lönenmarginelladenlutning beroroch dessi figuren som0 a-

axelnmedSkärningspunktenlika medi utgångsläget är c angerw. -
kyo. ochicke-arbetsinkomst Kurvorna är spersonens

arbetsutbudetsfritidkombinationervilkaindifferenskurvor avanger
behovs-individenkonsumtionspegelbild och sammasom ger

nordvästligibehovstillfredsställelse ökarindividenstillfredsställelse.
1,. Givethögreindifferenskurvanriktning, d ännyttagersv
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lönen w och icke-arbetsinkomst yo, väljs den kombination av
arbetsutbud fritid och konsumtion högst behovstillfreds-som ger
ställelse, i detta fall vid således individens arbetsutbudär isom
utgångsläget.

hh

Figur 2.1 Effekten proportionell inkomstskatt.av en

Antag inkomstskatt påförs individenatt så denne i stället harnu en att
lägre marginell lön lika w1-tmed Detta vrider budgetlinjenen

medsols punkten till 0-b.lägerunt Individenett väljernytt0 nu
i arbetsutbud, d utbudet minskar följd skatten.v s som en av

Denna slutsats emellertid inteär universell. Arbetsutbudet kan också
öka, det mindre troligt.är För bättre förstå de mekanismerattmen

upphov till arbetsutbudsförändringen, kan dekomponerasom ger man
effekterna i två delar den k Slutsky-dekomponeringen,s en
inkomsteffekt och substitutionseffekt. Den sistnämnda effektenen
uppstår tänker efter skatteförändringenatt erhållerom oss personen

klumpsummesubvention sådan han exakt uppnåren att samma
behovstillfredsställelse fore skatteförändringen vilket illustrerassom

kbudgetlinjen k . figurenI skulle detta experiment upphovav ge—

1 Jag diskuterar inte uttryckligen mervärdesskatien. En ökning av
påverkarmervärdesskatten påpriset konsumtionsvaror och därför

relativpriset mellan fritid och konsumtionsvaror. Dessutom påverkas det
reala värdet icke-arbetsinkomst ändringar i priset påav av
konsumtionsvaror.
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fullstän--hz i figuren. Detta ärutbudsförändring s.e.till enen
-hz berorUtbudsförändringenprlsförändring.kompenseraddigt

konsumtion. Omtillrelationiblivit billigareharfritidenbart att nu
utbudetklumpsummetransfereringensedan avgestar personenav

vilkenfiguren,i-hz i.e.inkomsteffektenhl. Skillnaden är
köpkraft.individensminskatlöneförändringenendast beror att
alltidlederökad lönpositiv såalltidSubstitutionseffekten är att enen

lönesänkning.vidarbetsutbudet tvärtomeffektpositivviss en
inegativoftaobestämd,priorilnkomsteffekten antasär varamena

illust-falldetocksånormal Detk ärfall fritidvilket är somvara.en s
högredinferiorocksåFritid kani figuren. envara, v svara enreras
Efter-potatis.jämförfritidefterfråganlägreleder tillinkomst en

normalhuruvida fritid ärnågotteorin inte varaensvargersom
effektkvalitativainkomstskattersproportionellaeller inte, kan

förhandvividare. Det trorinte bestämmasarbetsutbudet ossutan
den kom-ellersubstitutionseffektenviahöjda skattesatserärveta att

fritidarbetsutbud. Om ärlägrelöneförändringenpenserade ett enger
substitutions-huruvidaeffektentotalaberor dennormal vara

inkomsteffekten.dominerareffekten
progressivtproportionella. Ettvanligtvis inteskattesystem är

medstigerinkomstenandelskattensinnebärskattesystem att av
tvåindividgivenförinnehållerskattesystemVårtinkomsten. en

marginalskattesatserz. innehållerbudgetlinjeninnebärDetta attolika
000ungefär 220närvarandeinkomstnivå förvid någonknäcken

medindividFörskattesystemet.illustreras2.2figurI enkronor. en
arbetsutbud likaovanförmarginalskattesatsen ettstörregiven lön är
i skattesystemetbetydelsehardärunder. Detlägremed och varnu

somutgångslägetvi frånändras. Antagmarginalskattesatsen att ges
allthållerochmarginal skattenb högrehöjer denlinjen a0av — -

tilländrasbudgetlinjeninnebäroförändrat. Detta c.aatt 0annat - -
budget-påverkas intemarginalskattenlägremed denFör personer

arbetskraftsutbudet. Dehellerintedärförochrestriktionen som
dettaochdockpåverkas ärmarginalskattenden högainitiellt möter

medlönen. Personermarginelladensänkningmedliktydigt aven

också faktorerandrapåverkas marginallöner somverketI själva av
bidrag.inkomstberoendeatt göra, tskattesystemetmedhardirekt ex

med fler änbudgetrestriktionmånga individer möterinnebärDetta att en
innehåller också segmentSkatteskalan etttvå marginalskattesatsenolika

skullenkelhetsgrundavdraget. Förkdetbetalasinkomstskattdär s
Walker 1995 förSe Aronssonfrån möjligheter.jag dessa enbortser

några typindividerförutseendebudgetrestriktionensdiskussion av .
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arbetsutbud lika med knäckpunkten eller ovanför densammastrax
påverkas mindre förändringar på det högre skattesegmentet. Perso-av

initiellt har arbetsutbud lika medett knäckpunktenner kansom
sjunkerpåverkas endast skatten det högre Ettom segmentet annat

experiment höjaär marginalskattenatt det lägre vilketsegmentet
ändrar budgetrestriktionen dtill För med den lägre0 e personer- - .marginalskattesatsen effekten liktydigär med sänkning denen av
marginella lönen. För med den högre skattesatsen kommerpersoner
förändringen framstå parallellskiftatt nedåt i budget-ettnu som
restriktionen, vilket endast inkomsteffektgenererar atten p g a
genomsnittsinkomsten fallit.

h
Figur 2.2 Inkomstskattesystemet

2.2 Empiriska studier skatters effekt på arbets-av
utbudet

Föregående avsnitt har värdefull informationgett önskaross om
studera arbetsutbudsproblemet empiriskt. Av modellen kan urskiljas

För bjuder arbeteut lika med knäckpunktenpersoner som kan inte
substitutions- och inkomsteffekter härledas. Generellt påverkar inte
marginella förändringar i skattesystemet dessa individers beteende. För
att avgöra diskret förändring i skattesystemet påverkarom en deras

måstearbetsutbud dessa individers nyttofunktioner påutvärderas de olika
segmenten.
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sådanaDelsarbetsutbudet.påverkarfaktorer somtvå typer somav
påverkarsådanadelsochbudgetrestriktion,individenspåverkar som

huvuduppgiftkonsumtion. Enfritid ochförpreferenserindividernas
deanalysempiriski utmodellför denna är separeraattinom ramen

arbetsutbudsbeteendet.påverkanfaktorernasolikatvå typerna av
studeramedelenklarelativtmedvikanpreferensernakännerOm
skatte-icke-marginellabudgetrestriktionen,i tförändringar ex

struktu-teoretiskadominerandedenvaritharModellenförändriitgar.
arbetsutbudetsforskningenempiriskasvenskadeninom omren

kandiskuteratsmodellenklaDenbestämningsfaktorer. ovansom
påverkaraspekterrelevantaallafånga personsinteemellertid ensom

struktu-grundläggandedenutvidgningarsådanaFleraarbetsutbud. av
flerpersonshushâll ochinnefattandestudierskönjas,kan t exren

resultatdiskuteraföljandei detskallJagarbetsutbudsbegränsningar.
områdetflinomforskningensvenskafrån den

arbetsutbudetsstudierempiriskaantalfinns omDet stortett
resul-redovisaskall jagföljandedetSverige. Iibestämningsfaktorer

tvärsnitts-utnyttjarallaarbetsutbudsstudierolikaelvafrån somtaten
individens fullständigt,integjortsurval är menDetdata över som

området. Ilitteraturensvenskadenvältämligentorde representera
inkomstelasticitetere förangivnaochlöne-finnsstudierdessa

ochförstycken män24arbetsutbudsekvationer,olika38sammanlagt
mellanutbudsekvationerFördelningenkvinnor.förstycken14 av

Mänslitteraturen.välockså rättkvinnoroch representerarmän
flergrundalltframför attstuderaenklare avarbetsutbud attanses

analysen.statistiskadenunderlättarvilketarbetskraftenideltarmän
dessaförinkomstelasticiteterochlöne-redovisaroch 2.42.3Figur

studier.

ifinnsbestämningsfaktorer4 arbetsutbudetsöversikterInternationella om
Pencaveloch1986HeckmanKillingsworth1983,Killingswortha 1995 ochWalkerAronssonÖversikter ärsvenskaAndra1986.

1989.Löfgren
1993,ApelAckum-Agell5 1989,flAabergestudierDessa är m
Palme1995, AronssonKarlsson1989, AronssonAndersson

Blomquist1983,Blomquist1994,WikströmAronsson1995,
1982Jacobsson1992,MaCurdyFlood1990,Hansson-Brusewilz

1995.Sacklénsamt
förändringprocentuelladeninkomstelasticitetenLöneelasticiteten anger

inkomsten.i lönenökningprocentsföljerarbetsutbudeti enavsom



216 Skatter, löner och sysselsättning SOU 1996:11 7

1.5

1.0

g c

E 0.5
Q sg - I:O o-‘ f å a

0.0

-0.5
M K

Kön

Figur 2.3 Löneelasticiteter.
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Figur 2.4 Inkomstelasticiteter.

börDet observeras den resultatredovisning i dettaatt avsnittgörssom
inte hänsyn till hur precist skattade de olikatar elasticiteterna är, utan
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redovisas.7 för de empi-genomgåendemedelvärden Ettendast tema
måttligt påtämligentenderarriska resultaten mänär att att reagera

i allmänhetLöneelasticitetenförändringar i reallönen Fig. 3. är
Median-tämligen liten.studiernaspridningen mellanpositiv och är

löne-kvinnorungefärurvalet 0.08. Förelasticiteten i ärär
studiernamellanfall och spridningenelasticiteterna i många ärstörre

ungefär 0.3.Medianelasticitetenbetydligtockså ärstörre.
medskattadenoll, oftastlnkomsteffekterna Figur 2.4 är nära nega-

fall därdet finnsfritid normaltivt tecken, d ävenär vara, mens env
Även skillnader vaddetfinnstecken. härinkomsteffekten har positivt

Medianenkönen.punktelasticiteter mellanispridningen avavser
förför kvinnor -0.06lägreinkomstelasticiteter dessutom än mänär

också någotoch kvinnorSkillnaderna mellan är-0.02. män som
andra länder.studier utförda ikaraktäriserar

brukar intressetarbetsutbudeteffekterskattersdet gällerNär
Skatte-löneeffekterna.kompenseradederiktasframför allt mot

vilket innebärfinansierade,reformer tenderar attatt manvara
och dettaskatten,tillbaka den indragnafördelalämpligt börnågot sätt

kompenseradedenperfekt sättintebättreillustreras men ett av
elasticitetenkompenseradefungerar denlöneelasticiteten. Dessutom
Teoringiltighet.teoretiska modellensdenindikation pre-som en

Substi-positiv.substitutionseffekten skalldikterar att vara
kompenserade löne-endast denpositivtutionseffekten är om

innefattas härstudiernapositiv.elasticiteten Av rapporterasär som
frånestimatekvationer 10i 26elasticiteterkompenserade ärvarav

den kom-i fallFigur Endastutbudsfunktioner se 2.5.kvinnors ärett
negativ.löneelasticitetenpenserade

förkonfidensintervallräknaskäl det inte varit möjligt utAv olika har att
studier där dengäller särskilti studier. Dettapunktelasticiteterna samtliga

därochfunktion lönenicke-linjärskattade utbudsfunktionen är aven
ochpå egenlöne-variabler och parametrar änelasticiteterna beror andra

egeninkomst-parametrarna.
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Kön

Figur 2.5 Kompenserade löneelasticiteter.

Varför skiljer sig elasticitetsskattningarnaoch mellan deparameter
olika studierna finns flera tänkbara förklaringar.Det Låt mig här
försöka analysera några dem. det första finns det skillnaderFörav
mellan studierna vad datamängd och sampelurval. Merpartenavser av
de studier ingår i data från levnads-genomgången utnyttjarsom
nivåundersökningarna LNU. utnyttjar data från detEtt studierpar s

frånHUS-projektet och ytterligare använder datak studierett par
hushållsinkomstundersökningen studier dess-HlNK. Flertalet gör

urval där endast i åldern år ingår. huvud-25-55 Denutom ett personer
anledningen tillsakliga detta det, beroende utbildnings- ochär att

finnspensioneringsbeslut, goda skäl befinnerattatt tro personer som
sig tidpunkten för in- och utträde arbetsmarknadennära reagerar
annorlunda löne- och inkomstförändringar jämfört med andra

grupper.
ytterligare skillnad mellan informationEn studierna vilkenär om

budgetrestriktionen utnyttjas i estimationsproceduren. finnsDetsom
skillnader både vad informationgäller skattesystemet ochom
inkomstberoende transfereringar. finns skillnader i denDessutom det
metod utnyttjas for estimera utbudsfunktionen. Olika metoderattsom
utnyttjar olika information tidigtbudgetrestriktionen. Ettom

det gäller estimera utbudsfunktionerangreppssätt när att attvar
utnyttja information endast härrör från det skattesegment därsom
individen observeras. k lineariseringsmetodDenna emellertids ger
upphov till problem på grund timlöne- och inkomstvariablernaattav

k endogena individens budgetrestriktion icke-linjärär ärs om
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grund skattesystemet. stället används metoder för korrigeral attav
de förväntningsfelaktiga skattningar lineariseringsmetodenför som

ursprungligen upphov till. den kmetodEn Hausman-ärger annan s
metoden istället utnyttjar hela budgetrestriktionen i estimations-som
proceduren, och därför kan hänsyn till endogenitets-taanses
problemets enkel uppdelning studierna med avseende på metodEn av

dels studier utnyttjar Hausman-metoden och sådanaär görsom som
Studierna skiljer sig också åt vad beträffar den matematiska formdet.

hälftenutbudsfunktionerna har. ekvationerna skat-Drygt ärsom av
utbudsfunktioner.tade enkla linjära eller loglinjära Några stu-som

utnyttjar ickelinjära utbudsfunktioner inflytandet lönendier där påav
arbetsutbudet kan ha regioner med såväl positivt negativt tecken.som

Vissa studier har haft det ambitiösa syftet simultant studeraatt
kvinnors arbetsutbud i k hushålls- eller familjemodeller.ochmäns s

jämförttillåts för ytterligare effekter med de studier endastHär som
Korseffekter mellan makars arbetsutbud kanstuderar den parten.ena

studeras ingående i hushållsmodeller. Slutligen,exempelsom mer
koncentrerat till timintervall kringarbetsutbud starktmäns är ett

timmar år. enkla modell1800-2100 Den presenteratssom ovanper
arbetsutbud.vidare förklara denna spik i observeratkan inte utan

hänsyn till arbetsutbudet be-Vissa studier försöker därför ärattta
därför beteendet underomständigheter och studerargränsat yttreav

tillåts önskad tid,förutsättningen inte nödvändigtvis arbetapersonen
k kvantitetsrestriktioner.s

identifierat faktorerjag olikadenna genomgång harl sex som
syfte studeraförklara skillnader mellan studierna.eventuellt kan l att

olikapunktelasticiteterna harolika faktorernas inverkan påde sex
studierLNU dummy fördummyvariabler konstruerats. är somen

25-55 årutnyttjat levnadsnivåundersökningen och variabeln är en
försökför studier endast valt denna Ettdummy attutsom grupp.

inflytandet metoder har gjortskontrollera för olika attgenomav
värdet för studierdummyvariabeln Metod lkonstruera antarsom
dummyvariablerYtterligareutnyttjar Hausman-metoden. ärsom

och kvin-Simultan för de ekvationer samtidigt skattar mänssom
linjära i lönenarbetsutbud, Icke-linjär för ekvationer ärsomnors

bådaanföras dessakanDet finns ytterligare invändningar motsom
Blomquist 1995.MaCurdy 1990 ochSe diskussioner imetoder. m

också detjämför olika metoders egenskaperSe Blomquist 1996 närsom
småväntevärdesriktighet i urval.gäller
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föroch/eller inkomsten, dummy kontrollerar kvantitets-samt en som
Tabell har generell specifi-restriktioner. regressionerna se 2.1I en

först Variabler med t-värden mindre har sedankation utnyttjats. län
eliminerats successivt.

Tabell 2.1 Elasticitetsekvationer.

KvinnorVariabel Män
Inkomst KompLön Inkomst Komp. Lön

0.25 0.59 0.32 -0.21 0.34-0.29Konstant
3.8 2.2 -6.9 4. 1-7.6 6.7
0.05 I.35 0.10 0.960.07LNU -

4.4 l.8 6.Il.0 l.5
-0.84 -0.08 -0.53år -0.2I 0.18 -0.5025-55

-3.l -5.2 -2.8 -l.4 -3.23.5
0.12 -0.-0.05 -0. l 5 15Metod --

-l.l 4.1 -1.6-l.l
-0.07 -0.23 -0. 19 0.05Simultan --

-1.1 1.5-1.1 -2.1
0.28Kvantitetsrestriktioner - -- - -
1.1
-0.l8 0.04Icke-linjär 0.06 - --
-l.l 1.4l.5
0.83 0.75 0.910.720.40 0.66

20.245.56 4.703.1 I3.2O l6.67F-test I
I 4 10l 6 | 4Antal observationer 24 24

t-värden angivna inom parentes.anm:

inflytandevisstgenomgåendeSampelurvalet har ett
löne-kompenseradeLöneelasticiterna och depunktelasticiteterna.

medanurval,i studier med begränsatelasticiteterna lägreär
urvalet begränsat. Enför dåinkomstelasticiteterna högre ärmänär

bland studierskillnaderbidra till förklaraförefallerfaktor att avsom
utnyttjar LNU-dataStudierarbetsutbud data.kvinnors är gersom

ocksåpåverkasviss månlöneelasticiteter.högre l
metodvalet inteinkomstelasticiteter. Det värtär attatt notera genom-

Hausman-metoden lägrepunktelasticiteter.har effektergående ger
arbetsutbud. övrigtskattningar kvinnors linkomstelasticiteter i av

effekter.signifikantafinns inga
Övriga effekterha någrafaktorer förefaller inte

flestakorseffekterna i depunktelasticiteterna. simultana modellerl är
noll.dessa effektertolkningskattade, såfall insignifikant ärär atten

kvid1994emellertid observeras AronssonbörDet ett testatt av s
finnerutbudsfunktionkvinnansseparabilitet i att mannenssvag

arbetsutbud, dkvinnansförklarabidrar tillsignifikantarbetstid att v s
viktiga.därförKorseffekter kanförkastas.separabilitet kan varasvag
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jag kontrollerar förOm studier försöker hänsyn till arbets-ta attsom
utbudet begränsat omständigheter, finner jag inga skillna-är yttreav

med Övriga studier.der heller ijämförelser gjorda inom dessalnte
studier verkar föreliggadet skillnader mellan skattningarstora som

det.9hänsyn till kvantitetsrestriktioner och sådana Slut-görtar som
genomgången skillnader mellan studierna till inteärsatsen attav en

obetydlig sig fångasdel låter med många de enkla karaktäristikaav
här. Mellan och30 90 skillnaderna förklaras ianvänts procentsom av

olikade ekvationerna. Data och sampelurval viktigastedeär
förklaringsfaktorerna. förefallerDessutom metodvalet ha vissen
betydelse. Skillnaderna mellan de skattade elasticiteterna blir därför
mindre till skillnaderhänsyn i hur studierna genomförts.när tas

Överskottsbördan och skatteintäkter2.3

kompenserade löneelasticiteterna i allmänhet skattade medDe är
positivt innebär Förändringar i skattesystemet hartecken. Detta att

effekterkonsekvenser för arbetsutbudsbeteendet dessa troli-även om
effekt förändringar i skattesystemetsmå. Enär ärgen annan av

välfärden.konsekvenser för Alla skatter inte k klumpsum-ärsom s
effektermeskatter har snedvridande arbetsutbudsbeteendet och

orsakar välfárdsförluster,välfärdsförluster. Dessa den k överskotts-s
bördan, relaterade till storleken de kompenserade löne-är
effekternaw vissa studier försök uppskatta snedvridnings-l görs att
effekterna. diskuterarBlomquist i sin tidiga studie från 1983
snedvridningseffekter inkomstskattesystemet. finnerHan över-attav

ungefärskottsbördan 14% skatteintäkterna för medär mänav genom-
snittliga löner. Palme beräknar utifrån årsAronsson 1995 1991

till mervärdes-skatte- och transfereringssystem, där hänsyn också tas
överskottsbördan kan så 30skatten, att stor procentvara som av

innehåller flerskatteintäkterna. tidigare års skattesystemFör som
överskotts-marginalskatteklasser och marginalskattesatser beräknas

simule-bör emellertid observera dessabördan Manän större. attvara
hypotetiska och innebär mycket förändringar i skatte-ringar är stora

beräkningarMed utgångspunkt i dessa kan vi också sägasystemet.

9 Sacklén1995 och 1995.Se exempelvis Aronsson Karlsson I dessa
på det relativt individerstudier beror slutsatserna rimligen äratt som

rapporterade arbetstid.sig vilja mindre sinarbeta eller änanser mer
l° genomgång snedvridningseffekterSe Löfgren 1989 för pedagogisk aven

i inkomstskattesystemet.
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med utgångspunktöverskottsbördan förändrasnågot hur omom
mindremarginalbeskattning ifrån gällande skattesystem ändrar

beräkningar baserasomfattning. utgår från Blomquists påOm som
marginalbeskattningeninnebär ökning iskattesystemet 1980, somen

till ökning istatlig inkomstökning medleder till säg l procent enen
betydligtantagligenöverskottsbördan minst och0.14är procentsom

överskottsbördanstill detta den marginellaAnledningen ärstörre. att
med skatternas storlek.storlek växer

överskottsbördan diskuteratssimuleringarDe tarovanav som
följerförändrat arbetsutbudsbeteendeendast hänsyn till som av en

förefallervad gällerArbetsutbudet åtminstone mänskatteändring.
i inkomstskatterna. Vidmåttliga ändringarändras litetämligen av

bete-finns andra möjligheter till ändratsidan arbetsutbudet detav
förändrade löne-marginalskatter.ende ändrade t exsom svar

Särskiltbenefits arbetsintensitet.betalningsformer fringe och ändrad
egenföretagare har relativtinkomstklasser ochinkomsttagare i högre

gäller beteenderesponser. Endiskretion det sådananär annatstor
försöka fåarbetsinsats skall läggaexempel hurär attstor man

marginalskattersjälvdeklarationen. Vid högaigenom avdrag i är extra
ansträngningen tordeavdrag värda relativt mycket, så störresett vara

icke-negligerbara,effekteri högskattesystem. Om denna ärett typ av
förändringar iarbetsutbudsmodeller beräknautifråndet svårtär att

ändrade inkomst-skatteintäkter följdöverskottsbörda och avsom
Feldstein 1995genomförd amerikansk studienyligenskatter. En

denmarginalskattereffekterna ändradeundersöker i stället av
före-beskattningsbara inkomsteninkomsten.beskattningsbara Den

marginalskatter deändringar ikänslig förfaller mycket änvara mer
tolkning dettagäller arbetsutbudet. Enexisterar vadresultat äravsom

dimensionerockså i andraindivider ändrar sitt beteendejust änatt
förändrade marginalskatter.arbetsutbudsdimensionen som svar
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Lönebildning och beskattning

Utgångspunkten i detta avsnitt modell Iönebildningenär överen
arbetsgivarebygger på förhandlingar mellan fackföreningar ochsom

k törhandlingsmodeller. skall i det följande huvudsakligens Jag
diskutera nämligen fallspecialfall förhandlingsmodeller, det dåett av
arbetstagarorganisationen företagenensidigt bestämmer lönerna och
ensidigt för förenklabestämmer sysselsättningen. Detta görs att
framställningen. Företagen hagenerell modell låter ocksåEn ettmer

Iönebildningen."visst resultateninflytande principiellaDeöver
vipåverkas emellertid inte detta förenklande antagande. Somav

kvalitativt stringenta eller omöjligakommer resultat svåraär attatt se
fackföreningar monopolhärleda under förutsättningen har påäven att

arbetsmarknaden. teoretiskt uttala sigsåledes mycket svårtDet är att
därföreffekterna beskattning Iönebildningen. Slutsatsen ärom av

effekter empirisk frågeställning.skatters i detta avseende äratt en
Efter teoretiska överväganden kommerinledande genomgången av

övergå till diskutera empiriska resultat vad skattersjag att att avser
effekter i förekommande fall arbets-löner, sysselsättning och även
löshet.

påEffekten skatter lön och sysselsättning3.1 av -
teori

standardmodell Iönebildningen den k monopol-En över är s
fackföreningsmodellen. denna modell fackföreningar harI antas att
monopol vad lönesättningsbeslut, arbetsgivare tillmedanavser en
given lön beslutar hur mycket arbetskraft skall anställas.om som
Tolkningen modellen löneförhandlingar försiggåär att antasav
lokal företags- nivå, kan förändringar också tolkasstörreutanmen

11 I till den Norska skatteväxlingsutredningenrapport diskuterar Mikaelen
Hoel påeffekter utgångspunkt frånIönebiId-ningen med modell dären

företagäven har inflytande i lönesättningen. Se Hoel 1995.
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sektornivå. i fack-diskuterasbeskattningFörhandlingar Närsom
beskattning:olikaföreningsmodeller särskiljs vanligen på tre typer av

inkomstskattesats. Fort-arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och
beskattningformerskattesatser för dessasättningsvis benämns sav ,

inkomstskattesystemetInledningsvisoch ärantas att propor-m . inkomstbeskattningprogressivkommer ocksåtionellt, attmen senare
målfunktionenbeslutsproblem därberöras. Fackföreningen löser ett

mig påskall här koncentrerainnehåller flera Jagpotentiellt argument.
Fackföreningenför teorins prediktioner.viktigaärargumenttre som

beskattninginkomstnivån. Underförsta intresserad ärför detär av
konsumtionslönenrealatill denfackförenings intresse relateratvarje

1-1.W/ ellerlöndärefter vilkenskatt ärp,wc wges av
fackföreningensiandraprisnivån.inkomst och Detär argumentetp

tredjeDetvilken benämnssysselsättningen,mâlfunktion är
Rbetecknasochreservationsnyttanden kslutligen, ärargumentet, s .

tolkaskall jagtolkningar.olika Härkan ha fleraReservationsnyttan
fackföreningsmedlemfallersättning i dealternativden ensom en

relevantajag detVidarei företaget.sysselsättningerhåller attantar
Rarbetslöshet, så ärjämforelsealternativet attär

arbetslöshetsersättning.
efterfrågarochproducerarVinstmaximerande företag varaen
s/ppw1+l lwp,z där ärrelationarbetskraft enligt wen ,

arbetskraftskostnadarbetsgivarensdreala produktlönen,den persv
vektoroutputpris, ochproducentens ärarbetare, är avenzpp

mellanskillnadenenvarufalletvariabler.efterfrågepåverkande l är
relatio-ochmomsbetalitingenprisnivånoutputpris ochproducentens

1+ mp/,. bekvämtDetförstnämndade är attmellan är p:nen
denproduktlönen. Detikonsumtionslönen äruttrycka termer av

arbets-och därmedsysselsättningsnivånbetydelse förharsomsenare
ochproduktlönenarbetskraftsefterfrågan beroreftersomlösheten av

skrivaskanKonsumtionslönenkonsumtionslönen.
produktlönmellan-9, 9 skattekilen1 totaladendär ärwl,wc

12 underarbetsmarknaden ochpartiell jämviktModellen kan tolkas som
ocksåsektorerföretag ellersymmetriantaganden mellansärskilda som

arbetsmarknaden.jämviktsmodellallmän aven
13 valetmotiverarantagandetunderliggandeDet avsom

reservationsnyttan är attförarbetslöshetsersättning att representera
avtalsperioden.underföretagen/sektorernaorörlig mellanarbetskraften är

låtafås attreservationsnyttandefinitionmöjligEn genomavannan
under perioden.mellan sektorernakostnadsfritt sigarbetskraften röra
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och konsumtionslön. totala skattekilenDen avges

61-|:1-c/1+s(1+m) . målfunktionfackföreningensOm vi låternu ges av

uuwp1—G,l(wp,z,R avseendeoch maximerar denna med

produktlönen första ordningens villkor för löne-erhålls ett

wpl,9,R.utseende relationsättning med principiellt Dennaw
fackföreningensden k lönesättningsrelationen hur dens anger ur

efterfrågesituationer,synvinkel optimala lönen varierar olikaöver
Marknadsjämvikten kan illustrerasskatter och arbetslöshetsersättning.

enkel figur.i en

W
P

wpwp61,R

llwp,z

l

för sysselsättningFigur Bestämningsfaktorer lön och3.1

växande funktionlönesättningsrelationen ritatsFigur har3.1l som en
allmänhetLutningen beror isysselsättningen. denna egen-av

företagensmålfunktionskaper i fackföreningenssåväl som
l lwp,zefterfrågekurva,produktionsteknologi. Företagens är en,

antagandetföljer frånfunktion produktlönen.negativ Detta omav
sysselsättningocheffekter reallönvinstmaximering. Skatters

9 vilkenskattekileni totalaillustreras i figuren ändringar denav ,
emellertid intepåverkarpåverkar lönesättningsrelationen. Skattekilen

skattekilen,direkt berorefterfrågekurvans läge eftersom denna inte
intressantaproduktlönen. Denindirekt via ändringar iendastutan

14 förvånande produktlönen i ställetväljerDet förefalla fackföreningenkan att
emellertid detsammamodell utfalletför I dennakonsumtionslönen. är

låter fackföreningen välja.oberoende vilken lönav
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frågeställningen vilka Iönesättningsrelationen förändrasär sätt som
följd ändrade skatter. fråga obestämt.Svaret denna generelltärav

förkonstatera detta kan följande enkla målfunktionFör att anta

P
1-9-R +alw ,zfackföreningen, Dennau w .

fleras.k. CES-nyttofunktion tämligen generell och innehållerär
intressanta fall. det gäller skatters effekter ochNär lön sys-

hurselsättning visar det sig dessutom viktigtvara
arbetslöshetsersättningen bestäms. skall skilja mellan tvåJag här
olika fall. första fallet efterI det antarjag arbetslöshetsersättningenatt

indexerad15 specielltskatt till den reala konsumtionslönen,är

eO,1.R7.wp1—9, där ersättningskvoten ochanger
Under detta antagande arbetslöshetsersättningen påverkar skatterom
Iönesättningsrelationen endast vrida denna origo. Treatt runtgenom
principiellt viktiga fall kan urskiljas.

Ändringar-0. på deni skattekilen har effekteringap
reala produktlönen och sysselsättningen.

0. Iönesättnings-iökning skattekilen vriderEn-oo p
sambandet moturs,

ochproduktlönenvilket tenderar höja den realaatt
minska sysselsättningen.

1 O. Iönesättnings-vriderökning i skattekilenEnp
produktlönen ochvilket sänker den realasambandet medurs,

höjer sysselsättningen.

fackföreningens vilja substituera löne-relaterar tillParametern attp
vid bibehållen lägreökningar sysselsättningsökningar Junytta.mot

lönfackföreningen vilja substitueradesto mindre benägen är attp
sig noll intressant.sysselsättning. Specialfallet ärnär närmarmot p

målfunktionfackföreningensresulterar i klass modeller därDetta en
skattekilenantagande har ändringar iisoelastisk. Under dettakär s

innebäroch sysselsättning.inga effekter produktlön Detta att
arbetstagarna,tillbakaskattehöjningar helt och hållet övervältras

skattebeloppet.helasjunker motsvarandeså konsumtionslönenatt

15 på Bovenbergrad olikaArbetsIöshetsersättningen kan indexeras sätt.en
några fall fackföreningensolikader Ploeg 1994a undersöker närvan

målfunktion isoelastisk.kär s
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fall också intressant såtillvida populära specifikationerDetta är att av
model|klassen.16fackföreningars målfunktioner tillhör andraDet

0fallet innebär skattehöjningar höjer den reala produkt-p att
lönen och minskar sysselsättningen. detta fall kommer arbetsgivarenI

bördan för ökning skatten. Skattebördan skiftasstå delatt en av en av
således tillbaka löntagarna. tredje fallet,inte helt och hållet Det
slutligen, innebär lönen sjunker följd ökad beskattning.att som av

leder till intressanta resultatet arbetstagarna bärDetta det änatt mer
för skatteökningen, d vi har etthundrahela bördan än procentsv s mer

Observera övervältringövervältring bakåt på löntagarna. denna äratt
synvinkel."önskvärd fackföreningensur

fall arbetslöshetsersättningenLåt mig också beröra där ärettnu
b /R den nominella inkomsten i arbets-indexerad, där b ärt p,ex

löshetstillståndet. fall komplicerat och skatter kanDetta är mer nu,
förutom vrida lönesättningsrelationen, också skifta densamma.att

skatter inte symmetriska effekter såtillvida det inteDessutom har att
skattekilen för reallön, sysselsättningden totala har betydelseär som

och därmed övervältring framåt på arbetsgivarna. lnkomstskatters
ieffekter hur arbetslöshetsersättningen behandlasberor a

beskattningshänseende. arbetslöshetsersättningenOm antar att
inkomsten fall analogtbeskattas med skattesats dettaärsomsamma

beskattastidigare diskussionen. ersättningen i ställetmed den Om
rimligt löne-vilket förefaller kommermed lägre skattesatsen

skifta tillförutom vridas också uppåtsättningsrelationen attatt nu
inkomstskattesatserna.följd allmän enhetlig höjning Detavav en

övervältring framåtfinns tendens till högre gradsåledes en aven
arbetslöshetsersättningen beskattas med lägrearbetsgivarna när en

effekt i dettaArbetsgivaravgifter harskattesats inkomst.än en annan

6 specifikationerna fackföreningenTill hör de klassiska antasdessa när
förför sina anställda eller den förväntade nyttanmaximera lönesumman

de anställda.
17Även effekter inkomst- ochhär kan beskattningens dekomponeras i enen

beskattning sänkersubstitutionseffekt. Den innebär ökadattsenare
bruttolönen sysselsättningen. lnkomsteffekten leder underoch höjer

högre och lägrenormala omständigheter till bruttolön enen
CES-nyttofunktion används här innebärsysselsättning. Med den som

fallet där p0 substitutionseffekten dominerar inkomst-effekten. medanatt
substitutionseffekterna likap-0 illustrerar fall där inkomst- och är storaett

så ocksåeffekten Se avsnittet progressivaden samlade noll.att är om
skatter nedan.

1° betydelse marginalnyttanEn faktor har monetärär att avannan som
arbetsmarknadstillstånd.ersättning kan skilja sig mellan olika
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fall. förekommerHär alltid uppåtskift i lönesättningsrelationen tillett
följd skattehöjning. bidrar tillDetta höja den reala produkt-attav en
lönen och sänka sysselsättningen. Den totala effekten emellertidär
fortfarande obestämd, eftersom lönesättningsrelationen också vrids på
det diskuterats tidigare. Skillnaden jämförtsätt med fallet medsom
indexering beror ändringar i arbetsgivaravgiften inteatt auto-
matiskt påverkar arbetslöshetsersättningen eftersom den ärsenare
fixerad till givet realt värde. Effekten ändringar iett momssatsenav
m, slutligen, skiljer sig inte från effekten under indexering av
arbetslöshetsersättningen.

Skattebördans fördelning beror ytterligare viktigEnparametrar.
faktor lutningen företagens efterfrågekurvor. negativär Ju större
lutning ju Hackare efterfrågekurva desto effekt har skatter påstörre
sysselsättningen och desto mindre framåtskift företagen. För en
finansminister det således till fördel beskattningshänseendeär ur om
efterfrågekurvan efter arbete har liten negativ lutning.en

Empiriska3.2 resultat skatteövervältring-

i föregåendeResonemanget avsnitt utmynnade i prediktionen änd-att
ringar i skattekilen priori ha kvalitativakan vilka effekter helsta som

reallönen. denI modell studerats det harär parametern psom som
kvalitativ betydelse för effekterna reallön, sysselsättning och över-
vältring. finns ingen direkt informationDet empirisk fackföre-om

målfunktionerningars och plausibel hållning därför skattersär atten
verkningar på arbetsmarknaden fråga. Låt mig övergåär öppenen nu
till diskutera de empiriska framkommitresultat vid estima-att som
tion reallöneekvationer. finns antal studier hjälpDet medettav som

tidsseriedata försökt effekterna skatter i Sverige.undersöka Deav av
flesta fråndessa studier utnyttjar aggregerade data näringslivetav
eller data frånfrån någon specifik näringslivet. Resultatsektor av
svenska studier skiljer sig inte kvalitativa effekternavad gäller de

skatter, medan det finns viss variation det gäller de kvanti-närav en
tativa effekterna. flesta svenska studier åtskillnadDe ingengör
mellan olika skatter, diskuterar effekter den totala skattekilenutan av
9 . Sådana studier Calmfors och Forslund 1990, Holmlund 1983,

Löfgren Wikström1989, Karlsson Löfgren 1990, 1991,
vidHolmlund 1988 handenNormann 1983 och Pencavel ger

fallföretagen bär ungefär halva skattebördan. erhålls till1 ettatt par
skattebördan bärsoch med resultatet före-delän störreatt aven av

studier positiv effektindikerar således skatter harDessatagen. att en
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den reala produktlönen. Med utgångspunkt från den teoretiska
modellen förmodas skatter därför också ha negativ effekten
sysselsättningen.

Holmlund 1990 finner skattekilen har något inflytandeatt
den reala produktlönen lång sikt, däremot finns vissa temporära
effekter. Holmlunds studie upphov till intressant frågeställning.ger en

skatterHar varaktiga effekter reallönen eller effekterdeär som
19temporära Ett problem med de studieruppmätts genomförtssom

de baserade data med relativt fåär är datapunkter ochatt över
korta tidsperioder. Med få datapunkter kan det svårt skiljaattvara
mellan varaktiga och effekter. gäller särskiltDetta detemporära om
dynamiska anpassningsprocesserna långlivade. Vissa de studierär av

heller inget ambitiöst försöknämnts skilja mellangör attsom ovan
och effektervaraktiga skatter vilket innebärtemporära tolk-attav

ningen resultaten något oklar. Det svårt eller omöjligtär är attav ge
något definitivt frågan skatter har varaktiga effekter ellersvar om

det anledning tolka resultaten övervältring medattmen ger oss om
försiktighet. Att skatter har effekter klingar långsamt har visatsom av
sig viktigt i andra studier. Vid jämförelse mellan OECD-vara en
länder rapporterade OECD 1990 halva initialeffektenatt av en
höjning i skattekilen kvarstod efter fem år.

Om skatter påverkar produktlönen positivt lång sikt bör de också
ha effektermätbara sysselsättningen. faktornDen avgörande när
det gäller storleken sysselsättningseffekterna hur efterfråge-är

efterkurvan arbetskraft lutar. Om arbetskraftsefterfrågan oelastisk,är
d ökning produktlönen med för med sigprocentv s om en av en en
efterfrågeminskning med mindre sysselsättnings-än ärprocent,en
effekterna skattehöjningar små jämfört löneeffekterna.med lav
Sverige skattningar efterfrågesamband resultatet efterfråganattger av

arbete oelastisk se Aronsson Wikströmär 1993, Forslundt ex
1989, Holmlund 1989, Pencavel Holmlund 1988, Wikström
1991. Elasticitetsskattningarna varierar relativt kraftigt både inom
och mellan studier bland beroende vilken sektor ochannat
aggregeringsnivå studierna hur dynamikenoch specificeras iavser
modellerna. allmänhetl erhålls elasticiteter varierar mellan -0.2som
och dvs-0.7, ökning i produktlönen med upphov tillprocenten en ger

19 Varaktiga effekter skatter innebär högreatt skattesats permanentav en
ökar eller minskar reallönen d idag höjer säg arbetsgivar-s omv

låteravgiften och kvarstådenna höjning kommer reallönen öka elleratt
minska i alla framtida effektperioder. En innebärtemporär högreatt en

påverkarskattesats reallönen under begränsad tid varefter reallönenen
återgår till sitt ursprungliga värde.
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förefterfrågeminskning mellan och 0.7 talar0.2 Dettaprocent.en om
arbetskraftsefterfrågan oelastisk och sysselsättnings-är attatt

effekterna ganska Observera det här finns anledningsmå. ävenär att
försiktig det gäller tolkningar de kvantitativa resulta-näratt vara av

ten.2°
Sysselsättningseffekter skatter kan också studeras direkt, t exav

former.21 fåestimation k reducerade finns emellertidHärgenom av s
studier genomförda. Pencavel Holmlund 1988 studerar löner,
sysselsättning och arbetstimmar i tillverknings- och gruvindustrin. De

tillfinner ökning i arbetsgivaravgifterna med lederprocentatt en en
sysselsättningen med halv Wikströmminskning procent.en av en

syssel-finner ökning i skattekilen förvisso sänker1991 att en
inte statistisktsättningen i byggnadsindustrin, skattningen ärmen

effekten syssel-säkerställd därför också möjligt tolka påoch det är att
obefintlig lång sikt. annorlunda användssättningen En ansatssom

experimentellutnyttjar naturligtBohm Lind 1991. De enav
sysselsättningseffekter arbets-i syfte utvärdera sänktaansats att av

kan inte säker-givaravgifter i Norrbotten under perioden 1983-86. De
sysselsättningseffekter, pekar samtidigt påställa några positiva men

reduk-fiera förklara resultaten. En sådantolkningar kan är attsom
för reellaarbetsgivaravgifter varit för liten någrationen i har att

inte förväntat sigföretageneffekter skall ha uppstått. En är attannan
inne-tid. Sammantagetförändringen skulle bestå under längreatt en

förgenomgående finns stöd hypotesenbär resultat det intedessa att
effekt sysselsättningen.skatter har negativatt en

bestämningsfaktorer påarbetslöshetensForslund 1995 studerar
från skattekilen.signifikant inflytandemakronivâ och finner inget

rimlig slutsats. Arbetslöshetenmycketförefaller ocksåDetta vara en
tämligenfram till konstantlåg under hela efterkrigstiden 1991 en

2° aggregeringsnivâ ingen skillnadhög attEtt problem med studier ären
lönemått används iärolika arbetskraft. Demellangörs typer somav

medanarbetstagarkategorier,löner för olikaallmänhet genomsnittliga
Efterfråge-arbetstagarkategorier.aggregeradsysselsättningen är över

ochegenlöneelasticiteterdärför blandningkan mellanelasticiteter vara en
korslöneelasticiteter för olika arbetstagarkategorier.

därformen för sysselsättningenreducerade relation sägDen är en
beror d variablerendast variablerdenna är somav exogena, v ssom

avsnitt den reducerade formeni I i dettabestäms systemet. modellen är
l l 2,9, Rsysselsättningenför .
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stigit kraftigt undernivåerskatternasoch nivå, samtidigtlåg som
trend-ha någonförefallerarbetslösheten intedenna period. Eftersom

ha haftendastdedet, kanskatter harmedankomponent senare
sikt.arbetslösheten kortbetydelse för

och lönerinkomstbeskattningProgressiv3.3

övervältringgradenbeträffandeinte någon konsensusexisterarDet av
interesultatenempiriska äroch löneskatter. Deframåt inkomst-av

positivhaförefallerSkatterförenliga.inbördeshelt och hållet en
Näreffektenosäkertdeteffekt reallöner, är permanent.är ommen
vadfå studierna åtsig deskiljersysselsättningochdet gäller skatter

komplikation detytterligareerhållits. närEngäller de resultat som
arbets-gäller hursysselsättningochlönereffektergäller skatters

i skattesystemetsförändringartagarorganisationer reagerar
Manning 1993Lockwood1984,progressivitet. Hersoug m

genomsnittsskatter frånförändringar iviktenbetonar att separeraav
marginalskattesatser.förändringar i

avsnitt.föregåendeteoriram iliknandeutgå frånLåt somenoss
syssel-ochoptimala löne-fackföreningensillustrerarFigur 3.2

valtjagharprogressivt. Här attskattesystemetsättningsval ärnär
val-fackföreningensutgångspunkt frånmedillustrera problemet

erhållsnettoefterfrågekurva. Dennavilken begränsasmängd, av en
linjenbruttoefterfråganföretagensfrånatt ges avsomgenom

lönen efterdenochl lwp skattebetalningen,,z subtrahera anger

upphovbruttolönhögrewc. Enkonsumtionslönenskatt, d gersv
progressivitet. Iskattesystemetsmarginalskatttill högre g apen

utgångslägetvalmängd. Ilinjärbitvismeddettafiguren illustreras en
marginalskatthögreEnvalmängdenfackföreningenmöter a0 — .

-b. Föränd-valmängdtillupphovdet andra 0segmentet en nyger
förstadetlönesättningsbeteendet. Föreffektertvåringen har

ilöneförhöjningarytterligareavkastningfackföreningensminskar av
produkt-sänkavilket tenderarsysselsättning,högre attrelation till en

22 i dencash-Iimitskbudgetbegränsningar sfrågeställningrelateradEn om
från dennaresultat1995. EttHolmlundanaly-serassektornoffentliga av

ökadeviafinansierasoffentlig budgetökadstudie attär somen
på totalanågra deneffekterentydigahararbetsgivaravgifter inte

påblandmodell annatHolmlundsiEffekten berorarbetslösheten.
anställda.och privatoffentligtmellanrelativlöneläget
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B.23lönen och högre sysselsättning A till Samtidigt innebärge en
skatteförändringen fackföreningens valmängd blivit mindreatt
inkomsteffekten, vilket förmodligen tenderar höja bruttolönen Batt
till C. Sammantaget går det därför inte uttala sig syssel-att om
sättnings- och bruttolöneeffekter till följd marginalskatte-av
förändringen.

Jämfört med den tidigare analysen består inkomstskattesystemet
lokalt två komponenter, där den marginalskatten. Denärav ena
andra komponenten k virtuell inkomst yo. förändringEn iär en s
den virtuella inkomsten yo upphov till inkomsteffekt. Denger en
partiella jämviktseffekten högre virtuell inkomst högret ettav en ex
grundavdrag normalt lägre bruttolön och högre syssel-är en en
sättning C till B. denna modelll påverkas inte arbetsgivarens
incitament ändring i inkomstbeskattningen. Eftersomav en
beslutsproblemets lösning återfinns efterfrågekurvan, detsamt
faktum ändringar i inkomstskattesystemet påverkarinteatt
bruttoefterfrågekurvans position, företagen löne-endastutgör en

inkomstskattesystemet.nedpressande faktor helt oberoende av

23 erhålls påfigurenI produktlöner bruttolöner avläsning värdengenom av
bruttoefterfrågekurvan. Rörelser till längs den horisontella axelnvänster
innebär alltid högre bruttolöner och vice versa.

24 påverkalnkomstskatter skäl.kan naturligtvis företags beteende andra
Höga förmarginalskatter arbetsgivaren instrumentett sämre attger

efterdisciplinera eftersom marginella Iöne-skillnadernaarbetstagarna, de
små. efter andraskatt blir leder rimligen företag till sökaDetta att

snedvridningseffektIönebetaInings-former. Vanligtvis exemplifieras denna
använd-ning betalningar ochinkomstskattesystemet ökad avav av

sådanaförmåner vid sidan lönen och särskilt ärsomav
beskattningen liten,beskattningsbara eller där den marginella tär ex

utnyttjande vidareutbildning och konferenser.av
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Figur3.2. Lön och sysselsättning under bitvis linjärtett
iskattesystem.

Ett resultat i detta sammanhang liten höjning i marginal-är att en
skatten vid given genomsnittsskatt tenderar sänka fack-atten
föreningarnas Iönekrav och leder därför till marginellt lägre brutto-en

ochlön något högre sysselsättning. En ökning i genomsnittsskattenen
vid given marginalskatt inga klara prediktioner, förmodasen ger men

lägre sysselsättning. gällerDetta under förutsättningen attge en
sysselsättningen normal vara i fackföreningens nyttofunktion.är en
Empiriska studier med syfte studera hur lönesättningen påverkasatt

parallellskift i företagens efterfrågan efter arbete i allmänhetav ger
resultatet lönen beror svagt positivt efterfrågeskift, vilketpåatt är

indikation på sysselsättning normal fack-iatt ären en vara
föreningens nyttofunktion. tolkning inte invändningsfri.Denna Omär
vi utanför modellramen och också företag har infly-rör antar attoss
tande lönebildningen, kanöver empiriska observation erhållassamma

sysselsättningen inferior varaäven i fackföreningensärom en
nyttofunktion. Det därför viktigt fackförening-nå kunskapär att om

preferenser oberoende förhandlingspositioner.arnas av
Av diskussionen framgår progressiva skatter vissaattovan ger

testimplikationer vad löne- och sysselsättningsbeteendet påavser
arbetsmarknaden. Lockwood Manning 1993 studerar effekterna

det brittiska inkomstskattesystemet aggregerade tidsseriedata.av
De utnyttjar testimplikationen höjningarsmå i marginalskatte-att



1996:117SOUoch sysselsättningSkatter, löner234

bruttolönerna,sänkatenderagenomsnittskatter börgivnavid attsatser
KolmHolmlundförstöd hypotesen.visstfinner ocksåoch de ett

effekternadiskuteratestimplikation förutnyttjar1995 att avsamma
HUS-materialetfrånutnyttjar datai Sverige. Deskatteprogressivitet

stöd för hypotesen.visstlikaledesfinneroch ett
metodologi inte kan använ-dennaobserveraemellertidbörMan att

huvudsakligaskattereformer. Deneffekternastuderai syftedas att av
företeelser,marginellainteskattereformertill ärorsaken detta är att

ochmarginalskattesatseriförändringardiskretai stället ärutan
annorlundautnyttjarfl. 1995skatteintervall. Aronsson enm

Utgångs-syften.användas i sådanaprincip kanimetodologi som
fackförenings-stället estimeraii dennapunkten är attansats en

fack-tillblanddå hänsynstrukturparametrar attmodells annattas
Omlinjär till följd skattesystemet.bitvisvalmängdföreningens är av

refor-vilkakannyttolnaximeringförvissa villkoruppfyllermodellen
emellertid inte. Iförsöksådanastuderas. Någrahelst görsmer som

tidigare.diskuteratsliknande dehypoteserstället testas som
effekterannorlundastudiehar i dennaMarginalskatter avsevärt

dei någoneffekten starkaregenomsnittsskatter,jämfört med är än av
för viktenytterligaretalarstudierna. attnämnda Detta avovan

dessochi skattesystemetolika komponenterstuderaingående
sysselsättning.ocheffekter löner

Även effekternastuderadet gällerarbete återstårmycket när attom
tillgäng-delönebildningen,inkolnstbeskattningprogressiv gerav

beskattning. Högaoptimalaspektintressantliga resultaten en
snedvridningseffektertillupphovkanmarginalskatter avgesoln

underminskararbetsutbudsdimensionenexempelvis iskälandra
kartell-följdtillsnedvridningseffekterförutsättningarna avovan

arbetsmarknaden.25bildning

insatsvarorbeskattningeffekterIndirekta3.4 avav

höjsmiljöfarligaskatterlniljöskatteväxling innebärEn att varor
Även isolation,miljöskatter ibetraktarsänks.andra skatteroch om

studie-intressantarbetsmarknaden. Ettåterverkningarhadessakan
förändrad beskatt-påverkasarbetsmarknadendärför hurområde är av

exempletkanske bästaarbetskraft. Detinsatsfaktorerandraning änav

25 medbeskattningoptimaldiskuterar1995KolmHolmlund
ocksåtvå Modellenineffek-tiviteter.frånutgångspunkt dessa ger

arbetslöshetsgraden.optimaladenvadimplikationer avser
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energibeskattningenergibeskattning. ändradhärvidlag ändrad Enär
användningen den be-beteende såtillvidapåverkar företagens att av

emellertidRelevant för arbetsmarknadenskattade påverkas. ärvaran
arbetskraftsefterfrågan.skatteförändring påverkarsådanhur en

produktionsteknologi och kan inteföretagensUtfallet beror a
energi ochutifrån teoretiska utgångspunkter. Omteckenbestämmas

innebär detkomplement i produktionsprocessenarbete tekniskaär att
löner skiftar efterfrågekurvanenergipriser vid bibehållnaökning ien

substitut gällerför arbetskraft origo. Om deinåt är motsatsen.mot
förstaför olika faktorer.intresserar vi två DenspecifiktMer oss

mellan produktions-effekten till graden substituerbarhetrelaterar av
relativpris-given produktionsnivå kommerfaktorerna. Vid enen

användningenleda tillförändring mellan produktionsfaktorerna attatt
användningenbilligare ökar ochfaktor blivit relativtden settav som

effekten skaleffekt. Ettminskar. andraden andra faktorn Den är enav
marginalkostnaden för produceraenergi tillpris lederhögre attatt

minskningstiger, vilket leder tillenheterytterligare output en av
bådadärmed användningproducerad kvantitet och resurserna.av

prisobestämd för denNettoeffekten dessa två är vara varsav
i fall.ändrats arbete detta

ibedrivitsproduktivitetsdelegationen har arbeteförlnom ettramen
svenskproduktivitetsutvecklingen isyfte uppskattaatt

estimera olikaviktig komponenttillverkningsindustri där är atten
korspriselasticitetersubstituerbarhet ochproduktionsfaktorers

analysResultaten från dennaHjalmarsson 1991.Walfridsson
kbränsleanvändningochhanden arbete arbetstimmarvid äratt sger

elenergi intemedan arbete ochi produktionen,tekniska komplement
fore-bränsleökad beskattningkorspriseffekter.signifikanta Enhar av

Storleken påarbetskraftsanvändningen.minskafaller således
till-olika delarmellansubstitutionseffekterna skiljer sig avsevärt av
i despeciellanågraverkningsindustrin. svårtDet mönsterär att se

högreförefaller ändå rimligtresultat Det attpresenteras. ensom
arbetskraftsefterfrågantill lägreinsatsvaror lederbeskattning enav

och föränd-sysselsättningen fallerindustrierna.berördainom de
industrin. Påinomtill lägre lönerbehöver inte, ledaringen kan, men

harmellan sektorernaarbetskraftsrörlighetbegränsadsikt medkort
och syssel-för lönsignifikant betydelseingenskatteförändringen

i andra sektorer.sättning
mellan sektorerna,arbetskraftrörlighetstället tillåter föriOm av

haocksåinsatsvarorbeskattningförändradkommer attaven
andra sektorersysselsättning inom änför löner ochbetydelse

effekterna medindirektadekortfattat diskuteraLåt mig härindustrin.
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byggerexempelfrån enkeltutgångspunkt ett ensom
industrinfinns två sektorer,fackföreningsmodell. detAntag att som
använder densektorenergiskatt ochförutsätts somen annanen

sektor för tjänste-kalla dennaenergitypen. Låtbeskattningsbara oss
effektertill ytterligarekan upphovmekanismsektorn. En avsom ge

fackföreningsmodellförenergibeskattning inomökad är attramen en
sannolikhetenberorreservationsnytta blandarbetstagarnas annat

arbetslös,blirhåll i ekonominerhålla anställning annatatt om man
likaanställning. Alltersättning i alternativden ärannatsamt som ges

arbetslöshet mindrehändelseerhålla anställning isannolikheten att av
minskadedenvilket berorindustrin för energiskatt,utsätts enom

lägrebidrar tillarbetskraft inom industrin.efterfrågan efter Detta en
skatten. Enföre införandetvad falletreservationsnytta än avsom var

reallöner.oundvikligen lägre Utanreservationsnyttalägre ger
således tillskatteförändringenarbetsmarknaden lederfriktioner en
inom tjänste-industrin ochbåde inomlönemoderationhypotes om
motverkas påarbetslöshetinitiella ökningen idel densektorn. En av

syssel-förmodanreservationsnytta. rimliggrund fallet i En är attav
sysselsättningsfalletochtjänstesektornstiger något inomsättningen

effekten förisoleradejämfört med denindustrin blir lägrenågotinom
omfördelning syssel-tendenser tillfinns såledesindustrin. Det aven

arbetskraftenantagandetundermellan sektorernasättning att
tendenser kansig mellan sektorerna. Dessakostnadsfritt kan röra

för sänkaanvändsskatteinbetalningenförstärkas attom
arbetsgivaravgiften. Enskatter,arbetsmarknadsrelaterade t ex

övervältrasarbetsmarknadsrelaterade skatteravgörande faktor är om
bakåt arbets-övervältringfullständigUnder ärbakåt eller

skatternaarbetsmarknadsrelateradeoberoende dekraftsefterfrågan av
skattesänkningen. Denarbetsmarknadenpåverkasdärföroch av

för destigerkonsumtionslönenrealadenenda förändringen är att som
fullständig, ökarbakåt inteövervältringenbefinner sig i arbete. Om är

hypo-ytterligare. Dennatjänstesektorninomsysselsättningen typ av
sådanaheller ingafinnsempiriskt.svåra Detmycketär att testateser

litteraturen.den empiriskaförsök gjorda i
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Avslutande kommentarer

Föreliggande har huvudsyfte diskutera det empiriskauppsats attsom
kunskapsläget vad gäller beskattningens effekter arbetsutbud, lön
och sysselsättning. offentligaandel den sektorns intäkterEn stor av
kommer från beskattning finns därför implicitarbete. i politi-Detav
kers bedömning preferens förbeskattningsproblemet denna typenav

beskattningens effekterbeskattning. Empiriska resultatav om
arbetsutbudet tämligen entydigt budskap. Arbetsutbudetettger
minskar till följd ökad beskattning, effekterna måttliga. Detärav men

betydligt beskattningens effektersvårare klargöra lön ochär att
sysselsättning. empiriska bevisföringen kan liknas vid läggaDen att

pussel. teoretiska modellerna hypoteserDe prövasett genererar som
med analystekniker. Allastatistiska pusselbitar inte ihop på ettpassar

de teoretiska modellerna. finns fort-indikeras stället detIsätt som av
farande olika tolkningarviktiga frågor där kan ges.

viktig fråga där inte kan basis den empiriskaEn ett svar ges av
kunskapen skatters verkningar ellerärär temporär permanentom av

inte har några effekter sysselsättningenkaraktär. Om skatter på
lång sikt inte företagens användning arbetskraft. Medstörs av
utgångspunkt i modeller för förklarade används löne-attsom
bildningens bestämningsfaktorer detta liktydigt med arbets-är att
marknadsrelaterade skatter bakåt på arbetstagarna. Underövervältras

utmärktarbetsmarknadsrelaterade skattersådana förhållanden är en
ñnansieringskälla användningenför eftersom de påverkarstaten, av

förutsättningar små ellerSkatteväxlingar har under dessaresursen.
pris-inga effekter sysselsättningen. Effekterna verkar via

förändringar miljöfarliga beskattas.de Dessutom ärresurser som
dessa välfärdshöjande eftersom de bidrar till internaliseraskatter att

innebär.de externaliteter miljöförstöringensom
resultatet skatter långflesta studier emellertidDe ävenattger

sådana förhållandenUnder ledersikt påverkar lönenivån positivt.
sysselsättning,högre vilketminskad beskattning arbete till mot-en

följd ökade miljöskatter.verkar sysselsättningsminskningar till av
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Miljön förbättras och snedvridningar till följd beskattning ellerav
andra marknadsimperfektioner kan minskas. allaUnder Förhållanden
förefaller det den minst följden skatte-som om gynnsamma av en
växling negativa skadeverkningar miljön reduceras.är att
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Inledning och sammanfattning

i förslag kallad skatteväxling.På många håll världen diskuteras såom
skatterdrag innebär det löneskatter skall medI ersättasattgrova

fråge-analytiskautnyttjande finns mångaDetnaturresurser.av
dennasådan omläggning politiken.ställningar intresse för Ien avav

internationellafrågan hur denskall koncentrerarapport oss
linnebärkonkurrenskraften skatteväxlingpåverkas attsom enav en

höjda energiskatter.löneskatterna bekostassänkning avav
konkurrenskraft.fråga här vad med IförstaEn är som avses

konkurrenskraft konkurrens-skiljer vi makroplanetrapporten -
näringslivet mikroplanet denkraften hela det svenska och påhos --

företag.konkurrenskraften hos olika branscher ochrelativa
med-skatteväxling knappast kanförsta slutsatsVår väntasär att en

konkurrenskraftenoöverstigliga problem det gällerföra några när
den svenska andelen världsexporten,makroplanet, definierad som av

det första sambandet mellanbytesbalansens saldo. Föralternativt är
och exportpriser eller kost-marknadsandelar relativautvecklingen av

Andelsutvecklingensikt tämligennader lång styrssvagt. mera av
kapacitetstillväxt produktinnovationerochinvesteringar, än av

prisvariabler.kostnads- och
effekten skatte-den omedelbaraandra kommerFör det enav

dentill sänkningtendensväxling, såvitt kan snarast att avse, ge en
denberorigenomsnittliga enhetskostnaden Detta attexporten.

med ekono-eitergiintensiv jämförtinte specielltsvenska ärexporten
min i övrigt.

förengångsökning kostnadentredje begränsadFör det utgör aven
kanbalansenstörning makroekonomiskaden rättasexport somaven

kompenserandeutlöserstabiliseringspolitik, och ocksåtill med som
prisförändringar.

också påverkarskatteomläggningvill understrykaDäremot att en
ocholika branscherkonkurrenskraften iden relativa internationella

mikroplanetdessa effekter påföretag. Vår andra huvudslutsats är att
makro-förut nämndakomma bli betydligt viktigare dekan änatt

principiell analyseffekterna. delsslutsats byggerDenna aven
studierstruktureffekter, empiriskaskatteväxlingens dels av

och specialisering bådeförklaringsfaktorerna till komparativa fördelar
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i det svenska näringslivet och i OECD-länderna.
Det uppenbart energi har alla förutsättningar för bliär att att en

viktig lokaliseringsfaktor. Vår studie det specialiserings-svenskaav
bekräftar denna Visserligen har tillgångmönstret på data tvingattes.

fokusera på elpriser totala energipriser. Studienänattoss snarare
visar ändå klart på det näringslivetsvenska har komparativa för-att
delar i elintensiv produktion, vilka utvecklats under 1970- och 1980-
talet. jämförelseEn länder pekar sådana komparativa för-över att
delar har med olikheter mellan länder avseende tillgång ochgöraatt
pris energi. Generellt gäller länder med låga elpriser tenderaratt att
ha hög elproduktion och specialiserade på, och elexportera,vara
intensiva produkter.

Att sambandet mellan specialiseringsstruktur och elintensitet/el-
priser så starkt och tydligt pekar förändrade elpriserär att
verkligen har klara struktureffekter. Genom utnyttja resultatenatt av
de statistiska beräkningarna kan överslagskalkylgöraman en grov av
storleksordningen dessa effekter. Det visar sig då vidävenattav
mycket skatteförändringar effekterna de mindre elintensivastora
branscherna blir tämligen blygsamma. elintensivadeFör mest
branscherna effekternablir dock betydligt dramatiska. Vårmer
slutsats mikroeffekterna för vissa branscher betydande,kan bliär att

de blir tillbegränsade den energiintensiva sektorn.attmen
principiellaDen analysen skatteväxlingens struktureffekterav

pekar resultaten i hög grad beror hur elastiskt utbudetatt av
energi och i vad mån kan och importeras. Om energi-är exporteras
tillgången betraktas given skatteväxlingen enbart effekter påsom ger
inkomstfördelningen inte produktionsstrukturen. Om kanmen

importeras till givna priser kommer skatt på el-exporteras en
produktionen lämna konkurrenskraften hos energianvändarnaatt
opåverkad.

På kort sikt kan den strukturomvandling kan utlösassom av en
skatteväxling medföra anpassningskostnader, främst i form av
strukturarbetslöshet. problemDetta blir allvarligare, arbets-mer
kraftens kompetens och kunskaper speciella för den stagnerandeär
elintensiva industrin, mindre flexibla relativlönerna ochär större
hindren för arbetskraftens rörlighet. Regionala skillnaderär i
industristruktur kan komma leda till ökade kostnader för denatt
strukturella omvandlingen. Vår analys regionala data vissavisar attav
län, sk glesbygdslän i Norrland, betydligt specialiserade it ärex mer
energiintensiv produktion län deandra sydsvenska. före-än Detsom
faller svårare och därmed förknippat med samhälleliga kostna-större
der tillverkning eller produktionsfaktorer ocksånär måste flytta
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mellan regioner. tycks emellertidDet dessa obalanser någotsom om
kunde lindras avgifter fossila bränslen ökadeängenom snarare
punktskatter el. förtjänarDet också påpekas det inte endastatt att

glesbygdslän specialiserade energiintensiv produktion.är ärsom
Också vissa storstadsregioner kan komma drabbas regionalaatt av
obalanser till följd skatteväxling.av
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Vad konkurrenskraftär

deñnitionsfrågaKonkurrenskraften2.1 en-

konkurrenskraftinternationelldebattenden allmännaI är termen
förekommande, ofta dock det någonvanligt närmareutan att ges

begreppsförvirringenltill dendefinition. orsak rådande är attEn
avseendemakroplanet,i olika sammanhang, bådeanvändstermen

mikroplanetochnäringslivets konkurrenskraft,hela det svenska
Det ärföretag, skillnaden klargörs.enskilda branscher och utan attom

sikt,och långkonkurrenskraftviktigt skilja mellan kortockså att
företagensolika dvsoch former konkurrens, attav

marknadsform. Dessutomkonkurrensmedel kan variera beroende
eftersomkonkurrenskraft,hålla isär företagets och landetsmåste man

inte alltid sammanfaller.dessa

påKonkurrenskraften makroplanet2.2

kon-internationellanvändsekonomisk-politiska debatterl termen
näringslivetsz produkterförmåga sälja sinakurrenskraft utom-attom

måttdirektmed företag från andra länder. Ettlands i konkurrens
världsexportensammanlagdasvenska andelen dendetta denär avav

konkurrens-försämradeller frånindustrivaror OECD. Enexporten I
kanmarknadsandel,fallandekraft i denna mening, dvs menen -

ochbytes-försvagadförknippad medbehöver inte alltid vara-

1 har termenEnligt amerikanske ekonomen Paul Krugmanden
förloratdenkonkurrenskraft grad missbrukadinternationell blivit till den att

attUtanférbjudas.all mening, varför dess användning egentligen borde
långtså måstefullt instämma med Krugman.sträcka dessvärreoss

Sverige;lokaliserad tillSom definerarhär den produktion ärsomsom
konkurrenskraft,detta inte detsamma de svenska företagensär somsom

Som visatsdotterföretag.inkluderar produktionen i utländskaäven av
företag,svenskaförBlomström Lipsey 1989 har konkurrenskraften

utvecklatsvärldshandel,andelen världsproduktion ellermätt som av
Sverige,inäringslivetbetydligt konkurrenskraften förängynnsammare

påberoende expansionen utlandsinvesteringar.svenskaav
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betalningsbalans och nedgång efterfrågan svenska produkteren av
leder till lägre kapacitetsutnyttjande och högre arbetslöshet.som

Det vanligtär utvecklingen lands andelantaatt att ettav av
världsexporten bestäms utvecklingen dess relativa kostnader iav ‘W

valuta. Som mått de oftastanvänds den rela-gemensam ett senare
tiva arbetskraftskostnaden enhet, RULC relative unit labor cost.per
bland används RULC för direkt konkurrenskraften.t.0.m. mätaatt
Den fråga här har behandla gäller huruvida skatteväxling,att en

här tolkar ökad skatt energi balanserassom som en som av
minskade skatter arbetskraft, kan leda till försämradväntas en
konkurrenskraft makroplanet, minskad andel på världsmarknaden
och nedgång produktion och kapacitetsutnyttjande.en av

Vi behandlar först effekten på mycket kort sikt, vi allanär antar att
andra priser hemma och i utlandet inklusive växelkursen förblir- -
konstanta. Frågan blir då huruvida den genomsnittliganärmast rela-
tiva enhetskostnaden i dvs RUC, relative unit cost,exporten som
förutom lönekostnaden inkluderar kostnaderna producerad enhetper
för andra inklusive energi, stiger eller faller. Eftersom skatte-resurser
växlingen här balanserad, så ökade energiskatter ochantas attvara
minskade löneskatter till beloppet lika berorär stora, svaret om

mindreeller energiintensivexporten är respektive arbetsintensivmer
produktionenän i övrigt se appendix.

Enligt input-output-tabellen för Sverige 1985 den genomsnitt-var
liga kostnadsandelen för och i l,7värme och iexporten procent,
den sammanlagda användningen och tjänster 2,7 procent.av varor
Exporten således mindre energiintensivär genomsnittet förän den
totala förbrukningen tjänster.och Detta sammanhänger medvarorav

både privat offentligatt och konsumtion har energikostnadsandelen
över 4 uppvärmning och belysning offentligaprocent som avser av

lokaler, vägar bostäder. inklusiveLönernas kollektivasamtm.m
avgifter andel BNP till faktorpris år 67,5 procent.av var samma
Någon siffra för löneandelen i har inte; för industrin,exporten som

för löneandelen 69,7svarar merparten exporten, procent.av var
Sannolikt dock industrivarorär i genomsnitt mindreexporten av
arbetsintensiv industrin helhet.än som

Att mindre energiintensiv ekonominär i övrigt innebärexporten än
exportsektornatt drabbas i motsvarande mån mindre skatte-av

höjningen på energi. finnsDet ingenting klart tyder skatte-attsom
växlingen mycket kort ledasikt skulle till höjningen av
kostnadsläget för den svenska Det troligtär tvärtomexporten. att
effekten sänkta löneskatter, totalt balanseradvid skatte-settav en
växling, skulle effekten energiskatterökadeöverväga enhets-av
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konkurrenskraftenkostnaden för i denna mening skulle alltsåexport;
förbättras. denna bedömningDet bör understrykasväntas attsnarast

oförändrade lönergäller vid och priser.

i9

Relativa enhetskostnader och världsmarknads-2.3

andelar

höjning enhetskostnaden för svenskhuruvidaFrågan är exporten av
konkurrentländerna fallande världsexportandelarrelativt till leder till

produktion kapacitetsutnyttjande. Finns det någotoch minskad och l
samband mellan exportandelen och RUC eller RULCentydigt

kostnadslägebetydelse i debatten tilldelas RULCTrots den som
konkurrenskraftoch relativa exportpriser indikatorer deärsom

samband ganska och långtempiriska beläggen för sådantett svaga
sambandetifrån svensk studie Lundberg 1986entydiga. En av

industri-andelen OECD-ländersmellan den svenska 11 export avav
för svenskkonkurrensvägda relativprisetoch det exportvaror

visar signifikantkvartalsdata för perioden 1985:21973:1 ettt.o.m.
hänsyn till tidsfordröjningarnegativt samband, i varje fall tarom man

emellertid inte förklara denanpassningen. Prisutvecklingen kani
periodensutveckling undernegativa trenden i den svenska andelens

använda utvecklingenRisken med alltför okritiskt RULCatt av
utveckling sikt fram-indikator konkurrenskraftens långsom en

ochFigur där utvecklingen RULCgår klarare 2.1, export-avav
marknads-till förändringenvolymtillväxt vilket kan översättas av

jämförts antal länder.under förandelarna i volymtermer 1987-92 ett
kunnatvadfiguren framgår sambandet, väntaAv tvärt emotatt man

exporttillväxten harsnabbastedvs länderna med densig, positivtär -
och dessutomsnabbaste ökningen RULCockså haft den av -

Lundberg 1995;statistiskt signifikant Hansson
linjen. Framför alltbeskrivs den heldragnaregressionsekvationen av

NIC-länder uppvisardetta antaluppkommer resultat att ettgenom
kostnadsläge.4och starkt försämratbåde snabb exporttillväxt etten

signifikant mellanErixon 1988 finner huvud inget sambandtagetöver
Beräkningarna genomförs därrelativa exportpriser och marknadsandelar.

på första-differenser förändringar för reducera effekternaatt av
autokorrelation.

någotpositiva sambandet;Om dessa länder uteslutes försvagas det
går vilkanegativt emellertid urskilja ländersamband inte oavsettatt som

utelämnas.
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Ökning relativökningochexportvolymFigur 2.1 avav
enhet iproduceradarbetskraftskostnad gemen-per

IndexNIC-länder.ochOECD-i antalvaluta ettsam
1987100.för 1192,

mellan RULCsambandetnegativaförväntadetill detFörklaringen att
föreställ-givetvissiktlängregällermarknadsandel inte äroch att

Förändringgivensamband, därkausaltenkelriktatningen avett enom
överförenkling. Denandelsutvecklingen,bestämmer ärRULC en

iför lönertillväxttakternaRULC bestämsförändringenrelativa avav
faktorerväxelkursen. Dessaochproduktivitetochinhemsk valuta av

exportutvecklingen.påverkassiktemellertidkommer att av
skillnader ityder påFagerberg 1988Flera studier se attt.ex.

variablerförklaras bättreländerexporttillväxt mellan somav
ochFoUproduktutveckling t.ex.medsammanhänger

kostnadsvariabler.pris- ochmedinvesteringarkapacitetstillväxt än
snabb ökningocharbetskraftensnabb tillväxtland medEtt avav

metoderochprodukterutvecklarocksåkapitalbeståndet, nyasom -
få snabbtakt, kommeri snabbexisterande teknikeller överför att en-
överskott iväxandeexportkapaciteten. Denökning exporten gerav

tendens tillbetalningsbalans och kanochbytes- väntas ge en
och RULCbådeökningstaktenappreciering valutan. Att exportavav
och 1970-1960-Storbritannien underiibetydligt högre Japan änvar

ochinvesteringarnamed de högaframför allttalet sammanhängde att
densnabb ökningledde tillteknikspridning i Japansnabb avenen

apprecieringochvärldsexportenandelenjapanska yenen,avenav
betalnings-tillkronisk tendensgrundmedan pundet sjönk av en

exportutveckling.balansunderskott föranlett svagav en
exportmarknadsandelen hängerden svenskatrenden inegativaDen

långsamjämförelse övriga OECDi medmednärmast ensamman
produktionskapacitet därmedochtillväxt industrins export-avav

16-04969
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kapaciteten Lundberg 1986. Utvecklingen RULC är snarast ettav
resultat detta i kombination med i förhållande tillav en
konkurrenterna snabb nominell lönestegring, långsam produktivitets-
stegring SOU 1991 :82 och återkommande devalveringar.

2.4 Skatteväxling och konkurrenskraft på makro-

planet

Vår preliminära analys förefaller inte något stöd för uppfatt-att ge
ningen skatteväxling leder till höjda energipriser kortatt en som
sikt kommer det svårare för företaggöra svenska sälja sinaatt
produkter världsmarknaden. slutsatsDenna bygger på att exporten

mindre energiintensiv, och möjligen ocksåär arbets-snarast mer
intensiv, produktionen i övrigt. Härvid har vi dock antagitän inte bara

växelkursen given också såväl energipriset deatt är utan att som
nominella lönerna oförändrade. själval verket kan sigär väntaman

skatteväxlingen, i varje fall något längre sikt, upphov till skatt ger
allmän jämviktseffekter, dvs anpassning till den situationenatt en nya
sker antal mekanismer tenderar återskapa balansett attgenom som
både och faktormarknader liksom i utrikeshandeln. kanDettavaru-
ske växelkursen antingen via medvetent attex genom anpassas, en
och diskret förändring växelkursen fastunder växelkurs ellerav

rörlig växelkurs kontinuerligt förändras, eller pris-att attgenom en
utvecklingen olikapå slags blir långsammare eller snabbareresurser

i alternativfallet.än
På kort och medellång sikt kan skatteväxling leda till makro-

ekonomisk obalans. Låt priser och löner siktkortt.ex. anta attoss
orörliga nedåt inteär uppåt. kan dåDet tänkas skatte-attmen

växlingen lämnar priset energi före skatt oförändrat, medan
lönerna fore skatt höjs motsvarande det ökade "löneutrymme" som
uppkommer sänkningen skatten arbetskraft. falll så ärgenom av
det sannolikt får tendens till ökning enhetskostnadenattmera en av
för kan,Detta vid låsta växelkurser, leda till minskadexporten.
aktivitet i ekonomin och till eller mindre under-temporärtett mer

resurserna.5utnyttjande av
börDet emellertid understrykas dessa effekter konkurrens-att

engångsökningAtt begränsad det kostnadslägetsvenska ien av
nuvarande någrasituation skulle medföra drastiska problem för den
svenska svårtutveckling måsteexportens dock eftersomär kronanatt se,

starkt undervärderad jfr Finansdepartementet 1995.anses vara
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balans-mindre temporärellermedsammanhängerkraften meren
intedetföreställa sigdet svårtsikt attlångmycketrubbning. På attär

återförakanmekanismjämviktsskapandefinnas någonskulle som
svårtdärförbalans. Det attattinre och ärekonomin till seyttre

mening påha någonskullemakroplanetkonkurrenskraftbegreppet
ländermellanvärldsexportenandelarFörskjutningarsikt.lång avav

tillväxttakt,produktionskapacitetensiskillnaderfrämstdåbestäms av
lönebildningochpris-ifrågaegenheternationellaoberoende omav

beskattning.och
detoviktiga,Även inte ärfrågornamakroekonomiska ärdeom

effekternamikroekonomiskaallt deframföruppfattningenligt vår av
ekonomi kan väntaslutencentrala. lskatteväxling är manensomen

vidgårsektorerenergiintensivainomoch priserkostnadersig uppatt
tillbaka. Dettaefterfrågansåenergiskatten,ökning att pressasaven

frånöverflyttasstrukturomvandling attutlöser resursergenomen
resursprisermåndensektorer. lövrigatillverksamhetenergiintensiv
begränsad,rörlighetsektoriellaoch/ellertrögrörliga,är resursernas

anpassningsproblem,slag t.ex.olikatillledadettakan av
strukturarbetslöshet.

såintestrukturenemellertidekonomi kommer styrasattl öppenen
utvecklingenutvecklingefterfrågansinhemska utandenmycket avav

sektorer. lolika nästakonkurrenskraften iinternationelladenav
internationellarelativahur dendiskuteradärförskaavsnitt

skatteväxling.påverkaskonkurrenskraften enav
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3 Skatteväxling och relativ inter-

nationell konkurrenskraft

3.1 Resurspriser, relativ konkurrenskraft och

komparativa fördelar

För företag tillverkar standardproduktett bjuds ochsom uten som
efterfrågas världsmarknaden antal aktörer, blir produkt-ett stortav
priset i givet. För företaget kort siktstort sett skallatt vara
konkurrenskraftigt krävs det förmår tillverka sin produkt tillatt en
rörlig kostnad förenligt med kortsiktigtär krav lönsam-ettsom
het. Denna kostnadsnivå kräver företaget minst lika effektivtäratt

konkurrenterna i andra länder, dvs behovet rörligasom att av resurser
enhet produktionen detsamma eller lägreär konkurren-änper av som

Exempel sådana arbetskraftternas. med olika kompe-ärresurser
och utbildning, halvfabrikat, råvarortens och energi kort sikt kan-

realkapitalet i form maskiner och anläggningar givet.av ses som
Dessutom krävs det företaget kan köpa de används iatt resurser som
tillverkningen till priser desamma eller helst lägreär deänsom som
konkurrenterna möter.

På längre sikt blir kapitalet rörlig Villkoret föräven en resurs.
långsiktig konkurrenskraft blir då företaget, vid givna priser, kanatt
betala för arbetskraft, råvaror, energi och dessutomm.m. generera en
tillfredsställande avkastning kapitalet. Det krävs för attsenare
säkerställa sparande, alternativt attrahera kapitalett eget nytt
finansmarknaderna, för finansiera de investeringar krävs föratt som

tillväxt produktionen minst lika hög hosär konkurren-en av som som
ternas

alternativtEtt definiera villkoretsätt för relativ konkurrenskraftatt
i bransch detta kräver företagetär förmår betala för deatt atten
inhemska tillverkningen kräver, i konkurrens medresurser som
andra företag och branscher i det landet. På denna punkt detäregna
emellertid viktigt hålla isär med olika grad sektoriellatt resurser av

För analys konkurrenskraftsbegreppet i tillväxtsammanhangetten av se
Fagerbergt.ex 1988.
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arbetskraftellerskogsråvaravissaMedanrörlighet. t.ex.somresurser
ianvändsdesektorsspecifika dvs stortspecialutbildningmed viss är -

andraskogsindustrin ärbranscher t.ex.vissainombara merasett -
exempelElenergibranscherna.mellan är ettlättrörliga resursen

Konkurrens-och företag.branscherlättrörlig mellanär extremtsom
rörligaför debetalningsförmågandefinieraskraft resurserna.som

intersektoriell ochgradenberorPrisbildningen avresurser
efterfrågarindustribranschrörlighet. Förinternationell ensomen

i landet,branscherandramedi konkurrensenergirörlig sägresurs --
ellerkanenergi intevidare exporterastillsdet attkommer antasom-

förförutsättninggivet. Enuppfattasenergiprisetimporteras att som-
totaladendelför såstårsjälv intebranschen stordetta är att av

priset. Enpåverkarefterfrågandessenergiförbrukningen att egen
konkurrensmarknad. Omsäljsenerginförutsättning är att enannan

lokaltelmarknaden ärmonopolinslag, attdet förekommer t.ex. genom
el-differentieraeftersäljarna sträva attsegmenterad, kommer att

fallsåanvändare lpriskänsliga olika är.hurberoendepriserna
inslaginnehållasannolikt också störreettprisbildningen attkommer

förhandling.av
iolikheterinternationellakonkurrenskraftenpåEffekten av

påberoendebranschernamellanvarierakommerresurspriserna att
visssigbelöpertotalkostnadernaandelhur resurs,ensomstor av

produkt-andelenergikostnadernasellerlönekostnadsandelen avt.ex.
elintensivförviktigastgivetvislandenergipriser i ärpriset. Låga ett
branschermindre förbetyderaluminiumverk,industri t.ex. mensom

utbildning hosoch högkonkurrenskraft kompetenssinbaserarsom
högthävdaskulle kunnaverket att ettsjälvaarbetskraften. l man

sektorer däri dekonkurrenskraftenstärkasikt kanlångenergipris
förekomstenförutsätterlåg.energiintensiteten Dettaär resonemang

växelkurs,rörligsiktfallvarjeijämviktsmekanism, t.ex. enav en
utrikeshandeln.ibalansgaranterarsom

konkurrenskraften i densigförklartviktigt attgöraDet är att
ökadEnbegrepp.relativtanvänderhär ärmening etttermen

upptäcktenoljeutvinningsektor,konkurrenskraft i avt.ex. genomen
skerDettasektorer.i andrakonkurrenskraftendrabbaroljekällor,

ellerlönenivåhöjdmekanismer,olikaflera t.ex. enengenom
överföringblirSlutresultatetvalutan.appreciering resurseravenav -

ochsektorer,övrigafrånoljeutvinningen exporttillarbetskraft m.m -
minskadoch/ellerimportökad exportolja avmotsvaras avsomav

varor.övriga
energi.andrapåpriserlågafungerar t.ex.På sätt resurser,samma

produk-energiintensivenergiprislågtinternationelltEtt sett gynnar
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tion, bekostnad verksamhet. Man kan sägamen av attannan ett
sänkt energipris ökar den energiintensiva industrins betalnings-
förmåga för andra arbetskraft. Den energiintensivat.ex.resurser som
sektorn kommer därför kunna dra till sig rörliga ochatt påresurser,
sikt kapital, från övrigaäven sektorer. Alternativt kan säga attman
det relativa resurspriserär relevanta; energiprisetär lågtärsom om
jämfört med andra länder innebär detta någon eller några andraatt

dyra.ärresurser
Internationell konkurrenskraft hos tillverkarna i viss branschen

betingas deras tekniska kunnande i förening med de resurspriserav
företagen måste betala. l allmänhet kan sigväntasom attman

branscher har teknologiskt försprång framför konkurrenternaettsom
och dessutom bara i begränsad omfattning användersom resurser som

dyra i internationellär jämförelse dvs kostnadsandelarna för sådana
låga, bör haär stark konkurrenskraft, vilket kan väntasresurser en

avspegla sig i hög Omvänt får branscher effek-nettoexport.en vars
tivitet och produktkvalitet och dessutomär kräver storasvag som
insatser dyra i landet, konkurrenskraftär ochav resurser som en svag
tenderar bli nettoimportörer. kapitell skall vi4att studeranärmare
hur den relativa internationella konkurrenskraften inom olika delar av
det svenska näringslivet sammanhänger med åtgången olikaav resur-

i allmänhet och med energiåtgången i synnerhet.ser

3.2 Skatteväxling i liten ekonomi:öppenen
effekter på lång sikt

I detta avsnitt skall principiellt diskutera hur förändrade skatter
olika arbetskraft och energi, påverkar resurspriser,t.ex.resurser, som
konkurrenskraft och näringsstruktur. Effekterna beror bland påannat
graden sektoriell och internationell rörlighet hos den beskattadeav

För renodla analysen skall vi först effekternastuderaattresursen. av
skatteväxling inom för starkt stiliserad och förenkladramen en
modell. Till börja med behandlar effekterna på lång sikt,att som
definierar tidsperiod tillräckligt lång förär attsom en som resurserna
skall rörliga mellan näringsgrenarna.vara

Låt frånutgå modell där finnsdet två produktionsfaktorer,oss en
arbetskraft och energi, för vilka utbudet givet och inte påverkasär av
elpris respektive lön. Varken energi eller arbetskraft rörligaär över

däremot de fullständigt mellangränserna, rörliga sektorer.ärmen
Modellen har två sektorer näringsgrenar; den arbetsintensivärena
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energiintensiv.7 allaråder påkonkurrensFullständigandraoch den
helaiblir desammaelprisochinnebär lönvilketmarknader, att

skalavkastning.under konstantskerproduktionenekonomin, och
tillvärldsmarknadenpåoch köpassäljaskanprodukternaBägge

energi-fördel ikomparativharlandetVipriser.givna attantar en
produk-energiintensivadenoch ocksåproduktionintensiv exporterar

ten.
införsedantänkerochjämviktsläge attfrånVi enettstartar oss

subventionskatt ellersänktfinansierarenergiskatt enensom
energiproduktionenskattfall kommerarbetskraft. dettal en

el-ellerskattelpriset inklusivesigpåverkasikt intelång att vare
förändras.elanvändarnalönsamheten hoshellerproduktionen. Inte
minskadeformbakåt iövervältrasskattenAllt händer är att avsom

motsvarandePåelproducenterna. sättför"kvasiräntor"inkomster
det hellerspelarnettolöner. Härökadetilllönesubventionenöverförs

produktioneninhemskadenformellt läggsskattenrollingen om
nämligenblir detsamma,Resultatetenergi.användningeneller av

Vi fåroförändrad.förblirindustrielintensivkonkurrenskraften hosatt
helstingainkomstfördelningseffektalltså sommenen

struktureffekter.
förstadet harföljande. Förresultatmärkligadetta ärtillOrsakerna
givna påproducenternainhemska ärdeförprisernaantagit att

förhål-litet ilandetbaraintefordras ärdettavärldsmarknaden. För att
fullständigtprodukterdessockså ärövrigt,itill världenlande attutan

fall kanomvärlden. såi Iproduceras ettmed vadidentiska som
världsmarknadspriserna.frånavvikainteexportpriserlandsenskilt

bestämtanalyserarmodelli dendetandra finns ettdetFör sam-
elleroch prisernaprisernamellanband resurservaror

avsaknadantagandenaföljerproduktionsfaktorer. Detta avomav
marknader. Menallafullständig konkurrensstordriftsfördelar och
resursprisernaocksåoförändrade kommervaruprisernaeftersom är -

förblibetalafårföretagende priser attdvsskatt,inklusive -
produktionsstrukturenförändraincitamentNågotoförändrade. att

alltså inte.uppkommer
arbetskraftochbåde ärutbudetantagittredje hardetFör att av
nettointäktensänkningmotsvarandetilllederskattengivna. Att aven

utbudetdärför intepåverkarenergiproducenternaförenhet avper
elkraft.

7 energiförbrukningendefinitionsmässigtsektornenergiintensiva ärdenl
i denenergi större änförkostnadsandelenochsysselsattper

lön/energipris.på relativprisetvärdevarjevidarbetsintensiva sektorn
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kanDet emellertid lång sikt realistiskt tänka sigatt attvara mera
utbudet energi elastiskt, dvs elproduktionen minskarär el-att närav
priset efter skatt faller. På motsvarande kan detsätt antas att en
högre lön leder till utbudet arbetskraft ökar. Fortfarande gälleratt av
dock resurspriserna inklusive skatt förblir oförändradeatt så länge
världsmarknadsprisema oförändrade.är

kommer,Däremot till skillnad från den förra modellen, utbudet av
minska, och arbetskraft öka. Man kan visaatt seatt t.ex.av

Chacholiades 1978 sådan förändring resurstillgângarna iatt en av
denna modell måste leda till strukturomvandling till förmån fören
den arbetsmtensiva sektorn. Liksom i förradet fallet ger en
konsumtionsskatt effekter produktionsskatt. Eftersomsamma som en
konkurrenskraft sikt relativt begrepp kommer energiskattär ett en

de icke elintensiva delarna näringslivet bekostnadatt gynna av av
de eltunga branscherna. Om skatten/subventionen tillräckligtär stor
kan handelsmönstret till och med växla så landet blir nettoimportöratt

ienergiintensivaav varor.

3.3 Skatteväxling internationellaoch resursernas

rörlighet

Om elektrisk frittenergi kan köpas och säljas världsmarknad,en
kommer beskattningens effekter bli drastiskt förändrade. Antagatt att
överföringskostnaderna praktiskt noll energi-och landetsär taget att
producenter förstår så liten del den relevanta marknaden EU,en av
Europa, världen världsmarknadspriset energi kan betraktasatt

givet. Vi också gäller försak den energiintensivaantar attsom samma
industrin, säljer homogen bulkvara till givet exportpris.som en

förenklaFör analysen partiell analys energi-göratt en av
produktionen energiintensiv industri. Om energi intesamt av en
kunde importeras eller kommer skatt på energi-exporteras, en
produktionen delvis övervältras användarna i form höjdaatt av
energipriser. Effekten blir minskad energiproduktion och för-en en
svagning den elintensiva industrins konkurrenskraft. Om energinav
kan importeras kommer däremot skatt el-exporteras en
produktionen inte ha effektnågon alls energianvändarna. Skäletatt
till detta det pris användarna världsmarknadsprisetär möteratt som -

inte påverkas. Skatten bärs energiproducenterna.helt Om dessasav-
utbud elastiskt kommer minska.energiproduktionen Detta på-är att

förbrukningen Effektenverkar dock inte landet.energi i tasav upp
minskad export/ökad import energi.genom av
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den i sinenergianvändningen kommerskatten istället läggsOm
energiintensivaHärvid drabbas denhelhet bäras användarna.att av

konkurrenskraften i dessaförsämradespecielltindustrin Dentungt.
sysselsättning.ochproduktionminskadbranscher leder till export,

spelar inteoelastiskt eller inteenergiutbudetdet inhemskaOm är
roll.längre någon

det enbartsåinteredan påpekat behöver det ärSom attvara
konkurrenskraft.internationellfråganresurspriserna avgör omsom
i bred mening,teknologiska nivånviktig faktor denEn ärannanj

produkt-ocksåprocessteknologinomfattande inte bara själva utan
etablerad producentmarknadsföring Enkvalitet, formgivning, etc.

företag,till nystartadeförhållandeteknik ibesitta överlägsenkan en
iledningen,erfarenhet hosförvärvadsig ochvilken grundar FoUi Ävenl förarbetskraften.hoskompetensförening med förvärvad

höjdaöverlevamöjligtdärförföretag kan detenergitunga attvara
till dessaVi återkommermarknaden.slås frånelpriser att ututan

frågor kapiteli
kunnalönsamhet skulleförsämradmotverka attEtt sätt att varaen

där inteländertill andraverksamhetföretaget omlokaliserar sin man
Huruvida dettaomfattning.elpriser i utgördrabbas höjda sammaav

förutsätt-andrai vad mångivetvisalternativ berorrealistisktett
utlokali-rörliga. Såinternationelltverksamheten ärningar för är t.ex.

vidareförädlarföretagalternativ förnågotsering knappast som
grundar sigfrämstkonkurrenskraftochinhemska råvaror vars

branscherAndraskogsindustrin.exempeltill denna;närheten ärett
tillgänglig för alla kust-metallverk där råvaranochstålverk ärsom

tillnärhetenoberoendevillkor,ibaserade verk stort sett avsamma
synnerhet gällerflytta. Ibetydligt lättaremalmförekomster, är att

företagsledningensitter hosteknologiöverlägsendetta eventuelltom
kanarbetskraften,hosi väntasoch inte ingår kompetensen varasom

trögrörlig över gränserna.

strukturomvandlings-Skatteväxling och3.4

siktförloppet kortprocessen:

rörlighettillrimligt hänsyndetPå kortare sikt attär att ta resursernas
modell därfrånutgåbegränsad. Låtmellan sektorer kan enossvara

börja medarbetskraft tillenergi och ärproduktionsfaktorerna att--
faktorprisernabranscher. Ommellan momentanthelt orörliga även
kombinerad med löne-energiskattkommeroförändradeantas enen

i den arbets-enhetproduktionskostnadensubvention sänkaatt per
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intensiva sektorn relativt till den elintensiva. Vid oförändrade
produktpriser blir den arbetsintensiva sektorn därför lönsam,mer
medan lönsamheten i den elintensiva sektorn faller.

Låt hur detta påverkar faktorpriserna kort sikt. Omoss se resur-
sektorsspecifika, dvs varken arbetskraftenär eller energi kanserna

flyttas mellan sektorer, kommer produktionen oförändrad ochatt vara
all anpassning sker förändrade faktorpriser. bådaI sektorernagenom
söker företagen energi, blivit dyrare, med arbetskraft.ersätta som
Eftersom dessutom lönsamheten i arbetsintensiv produktion ökat, blir
effekten arbetskraft efterfrågas och lönen stiger i dennaatt attmer
sektor. På motsvarande kommer efterfrågan på energi minskasätt att
och energipriset ned i den elintensiva sektorn. efter-Huratt pressas
frågan arbetskraft och lönen i den elintensiva sektorn utvecklas är
däremot oklart; detta gäller elpris energiefterfråganoch i denäven
arbetsintensiva sektorn.

Vi kan också vad händer faktorpriserna inte heltärnu se som om
flexibla. Om elpriset i den elintensiva förblir oförändratsektorn
kommer produktionen i denna sektor falla. inte orealistisktDet äratt

faktorpriser rörliga relativt rigidauppåt neråt. Detatt äranta att men
innebär omvandlingsförloppet kan upphov till arbetslöshet ochatt ge
outnyttjade lägre faktorpriser. synnerhet kanIänresurser snarare
detta fallet med arbetskraft.väntas vara

fallAntag utbudet påverkas priserna. sålt.ex. att av avresurser
leder skatteväxling lång sikt förut tillnämnten som en
förändrad näringsstruktur och omfördelning både och arbets-en av
kraft till förmån för arbetsintensiv omvandling blirsektor. Denna
dock med all sannolikhet inte helt friktionsfri. hänsyn tillOm tarman

arbetskraften i den elintensiva sektorn rimligen haratt typen annan
kompetens fordrasden i den övriga näringslivet,delenänav som av

och lönerna rörliga ellerknappast nedåt, blir resultatetäratt en mer
mindre strukturarbetslöshet. kan dock motverkasDenna påtemporär
sedvanligt bidrag till omskolning och andrasätt t.ex.genom
rörlighetsstimulanser inom arbetsmarknadspolitiken.

skatteväxlingDet uppenbart via effekterna relativ inter-är att en
nationell konkurrenskraft kan till strukturomvandlingupphovge en

kan medföra icke obetydliga anpassningskostnader. Ensom mera
detaljerad analys anpassningsförloppet dess kostnader liggerochav
dock för dennautom rapport.ramen
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internationellElpriser och relativ4

konkurrenskraft

specialiseringKomparativa fördelar och4.1

enlighet medmöjligt för land ihandel detInternationell gör ett att
branschervissaspecialisera sigsina produktionsförutsättningar

importi utbyteoch produkter kannäringsgrenar, motexporterasvars
specialiseringensinternationellaoch tjänster. Denandraav varor

kartläggassvenska näringslivet kanbranschmönster i det attgenom
ochtillverkningmellan svenskför bransch beräknar kvotenvarjeman

kvotSverige, inklusive import. Dennaförbrukningen i -
hemmamarknadmarknadsandelarnaspecialiseringskvoten mäter-

harspecialiseringskvotenoch exportmarknad. Om änär större ett
värdebranschen; högreinomSverige nettoexport

hemmamarknad ochställningstarkarespecialiseringskvoten desto
företagenssvenskahar devärldsmarknad

de svenskabransch reflekterai kanSpecialiseringskvoten sägasen
Branschmönstretinternationella konkurrenskraft.relativaföretagens

näringslivets kompa-det svenskaavspeglarför specialiseringskvoten
faktorergäller vilkahär skall behandlarativa frågafördelar. Den

och ikonkurrenskraften,relativadeni praktiken bestämmersom
ienergitillgângenergipriser ochspelassynnerhet vilken roll som av

sammanhang.detta
i kapitelprincipielladrasslutsats kan deEn resonemangenavsom

och prisertillgångmed avseende påskillnader mellan länder3 är att
specialisering-internationellaavspegla sig i denolika börresurser

ländersigkundeGenerelltbranschstruktur. vänta attsett manens
använd-intensiva ibranscherskulle specialiserade ärsomvara

förekom-och/eller rikligtbilliganingen sådana ärav resurser som
branscher,i sådanauppvisai och därmedmande landet, nettoexport

rela-Förändringar despecialiseringskvotendvs större änär ett.att av

företagensingår svenskadel deendast denObservera häratt av
tillgång till jämförbaraSverige: har inteförlagd tillverksamhet ärsom

utlandsproduktion.på företagensmultinationelladata de
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tiva resurspriserna Förhållande andraenergipriset i tillt.ex. att-
resurspriser i landet ökat visa sighos konkurrenterna borde iänmer -
form försvagad specialisering energiintensivaav en varor.

Elpriser bestämningsfaktorer vid inter-4.2 som
nationella lokaliseringsbeslut

för vår utredning fråga energiprisernaEn central hur viktigaär egent-
ligen ijämförelse faktorer internationellamed andra denär styrsom
lokaliseringen industriell verksamhet, eller elprisets rollav m.a.o.

bestämningsfaktor till komparativa fördelar. Inledningsvis kansom
konstatera kriterierna viktiga lokaliseringsfaktorer deför är äratt att

internationellt trögrörliga sektoriellt rörliga inom landet,I men

den relativa användningen skiljer sig mellan branscher,attI
och

relativa tillgångar skiljer sig mellan länder.attI

Elenergi har hittills uppfyllt förstadet kriteriet. El är
utomordentligt lättrörlig mellan branscher. Till skillnad från vad som

i varje fall kort sikt gäller för både realkapital och arbetskraft är- -
den elenergi används i viss bransch precis lika användbar isom en

Åalla andra sektorer, dvs den fullständigt icke-sektorsspecifik.är
andra sidan har internationell handel i hittills knappastnågon elenergi
förekommit i skala. Exportkvoten, dvs andelstörre exportens av
produktionen, inom el, och i Sverige år 1990sektorn värmegas var
mindre 3 och importkvoten lägre Hanssonän ännuprocent, var

drastisktLundberg förhållande kan emellertid komma1995. Detta att
förändras tillkomsten internationella distributionsnät. Vigenom av
återkommer till frågan konsekvenserna elenergi bliratt enom av
internationellt lättrörlig resurs.

det andra kravet gäller för elektrisk energi framgårAtt även av
Figur Staplarna kostnaden för inköpt elenergi sysselsatt4.1. visar per
för urval Skillnaderna energi-branscher. mellan deett mestav
beroende branscherna, och mindrede elintensiva,t.ex. gruvor. som
textilindustri, avsevärda.är
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Elkoslnad

slålvdk clektnprodmaskinbyggprod lransponkemisklcxlillivsmedel trävarorpqJpagruvor
Källa: SCB

i olikaenergielektriskforKostnadsandel4.1Figur
rörelsekostnad.totalProcentbranscher.f av
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50001
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Statistisk årsbokKälla:

länderurvalenergi ielektriskProduktion ettFigur 4.2 avav
innevånare.kWh1991. per

elproduktiontotalelenergi,tillgången mättvisarFigur 4.2 att som
Elförbrukningolika länder.mellanstarktskiljer sigcapita,kWh per

rikai dehögrebetydligtgivetviscapitaelproduktion äroch per
iutvecklingsländerNordamerika ioch änindustriländerna i Europa

skillna-OECD-länder ärinomAsien. MenAfrika och även gruppen
ochicapita-produktionen Norgespeciellt högderna ärstora: per
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Sverige. Elektrisk energi uppfyller tydligen det tredje kravetäven på
viktig lokaliseringsfaktor. nämligen tillgången varierar mellanen att

länder.

Är4.3 svensk industri specialiserad på elintensiva

produkter

Vid första anblick förefaller det uppenbart den svenskaatten
industrin specialiserad elintensivaär produkter. Hur draränman

för den elintensiva sektorngränsen uppkommer betydandeett
exportöverskott. Så blir specialiseringskvoten för elintensivt.ex.
sektor, den definieras de 9 elintensiva branschernamestom som
SNI 4-siffernivån: fodermedels-, och kemikalie-,massa pappers-,
plast— och cementindustri jämte kvarnar och raffinaderier stål-samt
och metallverk, år likal992 med 1,37.

Den svenska konkurrenskraften förefaller således starkatt vara
inom energikrävande tillverkning. Denna slutsats bestyrks resulta-av

i Tabell 4.1. Sambandet mellan konkurrenskrafttet och elintensitet
vid jämförelse mellan tillverkningsindustrin branscher SNI 4-en
siffernivå har där studerats med hjälp regressionsanalys därav en
specialiseringskvoten i bransch förklaras användningenen av av
elenergi sysselsatt i branschen. tabellen framgårAv högreattper
elförbrukningen sysselsatt desto högre specialiserings-per var var
kvoten såväl 1980 1992. Regressionskoefficienten positiv ochärsom
starkt signifikant. Resultatet emellertid förkänsligt fåtalär ett extrem-
värden, eftersom utslaget tenderar försvinna i sk robustatt en
regression t-värden inom { } där sådana observationer tilldelas lägre
vikt. För kan1969 något samband huvud inte spåras.över taget



konkurrenskraftinternationell 269ochSkattevdxling1996:1 1 7SOU

ochelintensitetmellansambandetenklaDetTabell 4.1
specialisering.

nivåSpecialiseringskvot:
i

199219801969

-0,958-0,507-0,288konstant
0,3010,1530,068elintensitet

*3,70*3,031,57
*/3.31//2,38//0,99/

{0,19}{0,73}{0,04}
0,1450,0980,019R‘
7676of 76obsnr
13,709,152,46F

. dett-värden,regressionskoefficientenunder ärinomsiffrornaNot. De parentestre
förkorrigera/ /andraQLS-regression, det attlinjärerhålletförsta genomur en

regression.s.k robust}urtredje {metod, och detHubcrsheteroskedasticitet enligt en
uttrycktavariablernivå. Alla äroch på 10%5%signifikans på 1%,* anger5 sysselsattelenergiinköptkostnad förElintensitetenlogaritmer. mätt peri är som

TSDB.produktionHandel ochIndustri.SOS1987. Källa ur

emellertidkanbranschernaelintensivadeinomKonkurrenskraften
g elek-kostnadsandel förhögfaktorerandra änl delvis betingas enav

föräd-processindustri byggerdendeltrisk energi. En stor somav
mekaniserad.elintensiv och högtocksåråvarorinhemskaling ärav

starkadenpappersindustrin. Frågan ärochexempelEtt är ommassa-
till-godbetingasfrämstbranscherkonkurrenskraften i dessa enav

inhemskatillegentligen närhetenintedetelenergi:billiggång är
avgöranderåvaror ärsom

elenerginsrättvisande måttfåregressionsanalysvid ettFör att en
samtidigtdärförmåste taspecialiseringskvotenförbetydelse man

påverka konkurrens-kanbranschegenskaperandratillhänsyn som
och byggna-maskinerbeståndetkapitalintensitetkraften, såsom av-

kanråvaror. Dettainhemskatillkopplingenochsysselsattder per -
iredovisasregressionsekvationdenkomplettera somgöras attgenom

liknandeifaktorervariablermed mäterTabell 4.1 somtre som
konkurrens-internationellforbetydelsevisat sig haundersökningar

ocharbetskrafthögutbildadandelenkapitalintensitet,nämligenkraft,
for skogsråvara.kostnadsandelen

branscher inomanalys 75sådanvisar resultatet4.2Tabell avenav
SNI. Av4-siffernivåntillverkningsindustrinsvenskaden av

tenderade1992specialiseringskvoten attframgårtabellen varaatt
kapitalintensitet,branschensbranscher,energiintensiva givetihögre



270 Skatteväxling och internationell konkurrenskraft SOU 1996:11 7

utbildningsnivå hos arbetskraften och kostnadsandelen för skogs-
råvara. Den partiella regressionskoefficienten för energiintensitet är
nämligen positiv och starkt signifikant. Resultatet dock i viss månär
avhängigt fåtal observationer medett värden jmft-värdetextremaav
inom { } för robust regression. Att svensk industri har nettoexport av
energiintensiva produkter beror alltså delvis, inte enbart, attmen

del den energiintensiva sektornstor bygger förädlingen av av
svenska naturresurser.

Tabell 4.2 Sambandet mellan energiintensitet och
specialisering, givet kapitalintensitet, kunskaps-

råvaruberoende.intensitet och

Specialiseringskvot: nivå Förändring
1969 1980 1992 1969-92

konstant -0,653 -0,536 -0,521 0,132
andel hög- 0,028 0,166 0,396 0,368
utbildade 0,44 2,25 3,39 * 4,03 *

/0,45/ /2,24/ /3,06/ * /3,49/ *
{0,6l} {2,72}* {3,75}* {4,77}*

realkapital 0,01 1 0,006 0,001 -0,010
0,18 0,08 0,01per -0,11

sysselsatt /0,2 /0,08/ /0,01/ /-0, 13/
{0,41} {-0,35} {-0,25} {0,01}

skogsråvara l 07 0,123 l 73 0,066
3,46* 3.5l* 3.ll* L53
/3,19/ * /5,29/ * /4,66/ * /l,56/
{2,l6} {3,75}* {3,42}* {L38}

elintensitet 0,048 0,1 17 0,235 0,188
0,79 L69 2.14 Z18
/0,73/ /1.70/ /2,12/ /2,21/
{-0,74} {L34} {L74} {L17}

l 29 0,224E2 0,290 0,285
F 3,75 6,33 8,54 8,37
antal obs. 75 75 75 75
Not. Alla variabler uttryckta i logaritmer.är Andel högutbildade: andel av
branschens sysselsättning med någon form eftergymnasial utbildning.av
Källa SCB, opublicerade data för sysselsättning fördelad bransch och
utbildning. Realkapital sysselsatt: bearbetningar opubliceradeper egna av
data från SCB för kapitalstock år 1985 SNI 2- och 3-siffernivå.
Skogsråvara: total åtgång, SCB tabelllnput-output 1985. Elintensitetur se
Tabell 4.1.

Tabellen visar också sambandet mellan energiintensitetatt och
specialisering jämförelsevisär fenomen inteett förelåg vidsent som
slutet 1960-talet. Av den fjärde kolumnen framgår det svenskaav att
näringslivets specialisering förstärkts humankapitalintensiv
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arbetskraft,högutbildadandelmedbranscherdvsproduktion, storen
regressions-framgårvilketenergiintensiva attoch avvaror,

specialiserings-förekvationenienergiintensitetförkoefficienten
signifikant.positiv ochFörändring 1969-92kvotens är

inter-energianvändning:ochEnergipriser4.4 en

jämförelsenationell

energiintensitetochspecialiseringskvotmellansambandpositivtEtt
däri länderuppkommaskullebranscherjämförelse väntasvid överen
deenergi. Eftersomelektriskbilliggod tillgångharnäringslivet

olikamellanregionalt,varierarbetalarFöretagenelpriser som
vanligenstorförbrukaredärkundermellanochleverantörer t.o.m. -

entydigt ochsvårt rätt-detrabatterslagsolika att ettåtnjuter är ge-
visar4.3elkraft. FigurFörbetalaindustrin fårvadvisande mått

OECD-länderantaliför företagprisernationellagenomsnittliga ett
svenskadeframgårfigurenServices.Utility Av attNationalenligt

jämförelse.internationelllågt imycketliggeråren 1993-94elpriserna

ScandinaviaKälla: NUS

OECD-inomföretagelpriser förGenomsnittliga4.3Figur
länderna

växel-för valetkänsligagivetvisprisjämförelserInternationella är av
november 1994förväxelkurserharFigur 4.3iomräkningen;förkurs

konkurrens-internationellarelativadenpåpekatSom äranvänts.
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kraften i olika branscher dock egentligen fråga relativaen om
resurspriser. Får få rättvisande jämförelse har i Figuratt en mer
4.4 beräknat det relativa elenergipriset kvoten mellan elpriset isom

kWh och denöre genomsnittliga timlönekostnaden, inklusiveper
sociala kostnader för industriarbetare, också angiven i svenskm.m,
valuta total arbetskraftskostnad timme enligt SAF.per

relativtelpris
0,9.
0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0.2

0,|

0
tysk ital hel ned fra engl fin kanostspa usa nor sve

Källa: SAF och NUS Scandinavia

Figur 4.4 Genomsnittliga relativa elpriser för företag inom
OECD-länderna

Figur 4.4 något annorlunda bild elpriserna i OECD Figuränger en av
4.3; den drastiska förskjutningen mellan Tyskland ochnoterarman
Spanien, beror de tyska lönerna så mycket högre deäratt änsom

Ävenspanska. detta emellertid de svenska elprisernamätt sätt är
mycket låga; Sverige delar sista platsen i figuren med Norge.

denl mån energiproduktionens storlek i olika länder främst avspeg-
lade skillnader i tillgången "naturliga" energikällor borde man
kanske sig låga elpriser i länder med tillgånggod energi, dvsvänta
hög energiproduktion, och därmed hög energiförbrukning, efter-även

internationell handel med elektrisk energi jämförelsevisärsom
obetydlig. Figur 4.5 och 4.6 framgår också falletAv så tycksatt vara
vid jämförelse inom OECD. Länder där elenergin jämförelsevisären
billig sig detta företagens elpriser kWh iöremätsvare av pr som-
Figur eller elpriset4.5 relativt till priset arbetskraft, här mättsom

total arbetskraftskostnad inklusive semesterersättning, socialaav
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4.6i FigurtimmeSEKindustrin, iinomtimmeavgifter perperm.m
elektriskförbrukningochproduktionhatenderar stor avatt en-
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4.5 Elkraftens betydelse for det svenska närings-
livets konkurrenskraft i historiskt perspektivett

I historiskt perspektiv kan konstateraett den svenskaattman
industrialiseringen i hög grad exportledd, och att exportensvar
inriktning bestämdes landets dvs skogen, malmennaturresurser,av
och vattenkraften, elenergi till jämförelsevis låg kostnad.som gav
Efter hand borde emellertid denna kostnadsfordel ha minskat i takt
med energin marginalen inteatt längre byggde naturresurser,
dvs vattenkraft, kärnkraft. Den initiella drivkraftenutan till
specialisering energiintensiv produktion borde därmed för-ha

eftersom kärnkraften inte påsvagats, kostnads-sättsamma gav en
fördel till den lokala industrin. Den svenska specialiseringen el-
intensiv sektor har emellertid förstärkts jmf Tabell 4.2.snarast

Det svårt få framär jämförbara data elprisernasatt utveckling
tiden i olikaöver länder. Det därför svårtär hur de elpriseravgöraatt
svensk industri får betala har utvecklats relativt till konkurren-som

Däremot framgår det Figurterna. 4.7 ökningen den svenskaattav av
produktionskapaciteten för energi, främst utbyggnadengenom av
kärnkraften, under perioden 1970-89 utomordentligt stark i inter-var
nationelljämförelse endast i Finland ökningen större.var-

Finland
Sverige
Kanada
Japan

Tyskland
EG

Norge
Världen

USA
Storbritannien

0 50 I00 I50 200 250 300
Källa: SCB

Figur 4.7 Index för produktion elektrisk energi capitaav per
1989. 1970 100.

En grundläggande fråga gäller i vad mån kan betrakta landsettman
produktionsstruktur och specialiseringsmönster konsekvenssom en av
dess resurstillgângar, därmed betraktas eller mindresom som mer
givna storheter. Detta betraktelsesätt varakan rimligt det fråganär är

jordmån, klimat ochnaturresurser mineraltillgångar. frågaom Isom
energi kan det också rimligt betrakta de nationellaom till-attvara

gångarna givna och bestämmande för produktionsstruktur ochsom



konkurrenskraftinternationell 275ochSkatteväxling1996:11 7SOU

utbyggbarocholja,förekomstergällerdetspecialisering gasnär av
vattenkraft.

förproduktionskapacitetenbetraktaknappastkanDäremot man
denOavsettgivenoljekondenskraftochkärnkraft resurs.ensom

ländergällafortfarandeemellertid attdetmåstetolkningenkausala
elkraftcapitaförbrukningochproduktiontotal avmed hög peren
energi-inriktadindustristruktur ärhatenderarockså somatt en

produkter.energiintensivaochbranscher, nettoexport avtunga en
energiintensivspecialiseratemellertidland kanEtt vara

låga. Ensärskiltbehövernulägetielprisernaproduktion varaattutan
sektornelintensivadenkonkurrenskraften hoskanförklaring attvara
råvaror,billigatilltillgångrikligienergiprislågti utanliggerinte ett

råkarocksåråvarornaförädlingenOminhemskadvs avnaturresurser.
energiintensivauppkommerenergiintensiv nettoexport varor.avvara

regressionmultipeli"avslöjas"dockbordesambandsådant enEtt
påverkarfaktorertill andrahänsyndärTabell 4.2 somi tarmansom

eflektdåblirkraftproduktionhög avkonkurrenskraften. En en
efter-högråvaruförädlingeninomkonkurrenskraften ger ensom-
dennaEnligtdenna.tillorsakenergi änfrågan ensnarare- blinågotelpriserna snarastemellertidbordeförklaringsmodell om

länder.andraihögre än
frånverkligennäringslivlandetskanförklaring attEn varaannan
till-konkurrenskraftstarkerhöllochpå,specialiseradesbörjan en

specialiseringdennaochenergiintensiva attverkning varor.av
källor. Genom"naturliga"energi frånbilligtillgånggodbyggde på

uppbyggnad över-till ettledakanproduktionen averfarenhetatt av
denhoskonkurrenskraftentänkasdetkankunnande attteknisktlägset

ursprungligadenefterlångt attkvarstårindustrin ävenelintensiva
i före-Liksomförsvunnit.harelpriserlågakonkurrensfördelen -- hoskonkurrenskrafteninternationellastarkadenlederfallgående

försprångteknologiskaförvärvadegrundindustrielintensiv avnu- kraft-utbyggnaddärmedochenergiefterfrågan avstarktill enen-
produktionen.

betonarochforskningmodern mermerattDet värt noteraär att
dvshandel, attochproduktioni"hysteresis-effekter"sksådana

närlångsamtrelativt ävenförändrashandelsmönsterochproduktions-
sådandrastiskt. lförändrasfaktorpriserochfaktortillgångar mer

effekter.fåocksååtgärder permanentapolitiskakananalys temporära
kunnautbyggnadkärnkraftenssubventioneringskulleT avenex

produkterelintensivaspecialiseringuppnårlandbetyda ettatt en
utjämnats.elprisernaefterkvarstå långt attkommer attsom
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5 Effekter skatteväxling ochav

förändrade elpriser på relativ inter-

nationell konkurrenskraft och

specialiseringsmönster

5.1 Elpriser och specialiseringsmönster i OECD

länderAtt med låga energipriser har energiproduktionstoren per
capita kan delvis bero de tenderar användaatt energiatt mer per
sysselsatt i alla branscher, framför allt produktionenatt ärmen
koncentrerad till energiintensiva sektorer. Detta i sin kan delvistur
sammanhänga med konsumtionen energiintensivaatt produkterav per
capita kan något i andra länder.större än I små ekonomieröppnavara
avspeglar hög total elanvändning emellertid framför allt inter-en en
nationell specialisering energiintensiv produktion.

dettaI avsnitt skall studeranärmare sambandet mellan
specialiseringsmönster och elpriser vid jämförelse mellan OECD-en
länderna. Frågan det gårär urskilja någon tendens tillattom att
länder med låga elpriser specialiserar sig elintensiv produktion. Ett
sådant samband skulle styrka elprisets betydelsetesen om som en
faktor den relativa internationella konkurrenskraften.styr Somsom
redan påpekat det vid sådanär analys viktigt samtidigt hän-atten ta

till andra faktorer påverkar den internationella konkurrens-syn som
kraften; kan slutsatserna elprisets betydelse lätt bli miss-annars om
visande.

Vi har skattat sambandet mellan specialiseringskvoten for vissen
bransch i land år 1989/91 ett medelvärde ochett antal förkla-ett
rande variabler länders tillgångar ochmäter priser olikasom

i kombination med branschers användningresurser, av samma
se appendix. De resursslag ingår förutom elenergi,resurser är,som

realkapital, mänskligt kapital i form utbildad arbetskraft, jord-av
bruksmark och skogsmark. Dessutom har vi sökt hänsyn skill-tillta
nader ifråga teknologi och produktivitet mellan tillverkare olikaiom
länder uppkommer högre FoU-aktivitet hossom ängenom en
konkurrenterna.
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till-inombranscheroch 22ländergenomförts för 14harAnalysen
metoder ochdata,beskrivningverkningsindustrin. För närmare aven

SomLundberg 1995.ochHanssontill Gustavsson,hänvisasresultat
vissmedelprisernaberäknadedetidigare börbetonade taman

elpriserlägreindustrinelintensivadenländer harmångareservation. l
olikaföretagförskilja sig åtprisernaVidare kanindustri.övrig avän
Trots1995:39.SOUländerolika delarmellanochstorlek av

utgångs-användbarelpriserdock dessakanreservationerna envara
analysen.fortsattadenpunkt för

Attteoretiska hypotes.vårbekräftarTabell 5.1iResultaten
produktendefinieratshärenergivariabeln,forkoefficienten somsom

starktochnegativelpris,landetsoch ärelintensitetbranschensav
FoU-verk-givetelpriser,med lågaländerbetydersignifikant att

uppvisa högatenderarandra atttillgångarochsamhet resurser,
el-konkurrenskraft, istarkdvsspecialiseringskvoten,värden på en

vilkenförkänsligtvarkenresultat ärDettabranscher.intensiva
ielprisföretagensdvsanvänder,elpris gemensamdefinition man

industrin,timlönekostnad itotalmeddivideratelprisetvaluta eller
beroendehelleroch inteheteroskedasticitet,förkorrektioneneller för

elintensitet.högmedobservationer extremtantallitetettav

ivariationerspecialiseringskvotenEffektenTabell 5.1 av
medkombinationiländer,mellanelpriset

branschermellanelintensitetivariationer .

elintlnelintlnelintln
elpris/löne1pris94elpris93
-0,0l60-0,01 1722-0,0lkoefficient

*-3,34-2,49-2,47t-värde: OLS
*-3,00-2,20-2,16Huber

0,4850,4680,467§2
regressionrobust

-0,0200-0,0l79-0,0l28koefficient
*-4,80*-4,72*-2,64t-värde

korrigerade fört-värdenradentredjet-värden,Siffra inomNot. parentes anger
innebärregression att extrem-Robusterrors.standards.k Huberheteroskedasticitet

signifikansbetecknar*vikt.tilldelas lägreresultatetinflytandemedvärden stort
skattadedeharnivå. För10% utrymmeatt5% och1%, spara

realkapital,regressionsekvationenivariablerövrigaförregressionskoefñenterna -
skrivits Denskogsmark ut.ochjordbruksmarkarbetskraft,högutbildadandel -

förbransch ilandispecialiseringskvotenförlogaritmenvariabelnberoende är
genomsnitt.1989-91
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Effekter5.2 förändrade elpriser räkne-ettav -
exempel

Våra beräkningar visar elpriset viktig bestämningsfaktoräratt tillen
branschmönstret för relativ internationell konkurrenskraft i landsett
näringsliv. Frågan resultatenär kan ledning för bedömningenom ge

storleksordningen de sannolika effekterna specialiserings-av av
kvoten i olika branscher ökning elpriset orsakasav en av som av en
skattehöjning. Sådana bedömningar effekter hypotetiskav av en
förändring utifrån samband beräknatsett tvärsnittsdata måstesom
tolkas med viss försiktighet. Vi vill hävda ändå bör kunnaen att man
använda resultaten för någragöra överslagskalkyler.att grova

Effekten specialiseringskvoten i bransch införa skattatten av en
elenergi kommer bli störreju elintensiv branschenatt Somär.mer

framgår Figur 4.1 varierar energiberoendet starkt mellan olikaav
delar näringslivet. Det därför uppenbart effekternaärav att av en
elprishöjning kommer bli koncentrerade till vissa branscher.att

Elintensiteten i vår regressionsanalysmäts kostnad för inköptsom
sysselsatt. En överslagskalkyl se appendix tyder på konse-per att

kvenserna skatt elkraft till 50 blir blyg-av en procentupp
för den genomsnittliga industribranschen medianvärdetsamma for

inköpt sysselsatt. En prishöjning elenergi motsvarandeper en
20-procentig skatt skulle reducera specialiserings-kvoten för sådana
branscher med till2 3 Vid oförändrad inhemsk konsumtionprocent.
skulle produktionen minska i omfattning. iMen elintensivasamma
branscher blir effekterna kraftiga. branscherFör elintensitetvars

3:e kvartilvärdet skullemot SO-procentig skatt kunnasvarar en
minska specialiseringskvot och produktion med till 25 procent.upp

Tabell 5.2 Effekter på specialiseringskvoten i branscher med
olika hög elintensitet vid given energiskatten

1:a kvartilen median 3:e kvartilen
elintensitet 3,2 6,2 24,0
skatt 20%
beta -0,0l2 -0,01 -0,02 -0,06
beta -0,020 -0,01 —0,03 -0, 1O
skatt 50%
beta -0,012 -0,02 -0,05 -O,15
beta -0,020 -0,02 -0,08 -0,25
Not: beta-värdena i tabellen alternativa estimerade förär värden den partiella
regressionskoefñcientcn för energivariabeln Tabell Elintensitet5.1. mätsur som
inköpt elenergi 000 krl sysselsatt.per

n
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prishöjningen utlösermedräknaredan måsteSom nämnt attman
växelkursen.priser inklusive li andrakompenserande förändringar

negativ förblir effektenredovisatkalkylstegetförsta enkladet som
s kortsiktseffekt där ingauppfattasalla branscher. kanDetta som en

längre siktPåhunnitkompenserande prisförändringar äga‘ rum.
minskandebranschernasde elintensivaemellertidkommer

tillledaoch andrabetalningsförmåga för arbetskraft att enresurser
dellitenelkostnaderna barabranscher därexpansion i utgör aven.i densig sänkningsamtidigt kantotalkostnaden; vänta avenmani ökningResultatet blirbytesbalansen.jämvikt iväxelkurs engersom

j energi-specialiseringskvot i de minstproduktion ochexport,av
i elintensiva sektorn.faller denbranscherna, medan kvotenberoende

l effektenden hypotetiskaberäknaprincip skulle kunnaI av enman
för samtligaspecialiseringskvotenelprisetökninggiven av

kompenserandetill denhänsynbranscher, med tagenl
regressions-skattadeEftersom detappendix.jämviktseffekten jmf

fästadock integenomsnitt börsambandet bara gäller ett mansom
förräkneexempelsådantavseende vid resultatenalltför ettstort av

emellertid denanalysvårbranscher. Slutsatsenenskilda är attav
sysselsättningochproduktionspecialisering,effektennegativa

blikommerelprisetbeskattningvid höjduppkommer attavensom3
i ändanandrabranscherna. denelintensiva lkoncentrerade till de mest

prisförändringarkompenserandediverseskalan kommer att ge enav, effekternaelintensitet.med låg Detill branscherpositiv impuls senare
i förhållandevis obetydliga.blir dock

skatte-fullständig analysgjortvisserligen inteVi har av enen
höjningeffektenbehandlarbaraväxling eftersom avenav

emellertid skatte-understrykerenkla kalkylerenergiskatten. Våra att
inter-förskjutningarbetydandeganskaväxling medförakan av

leda tilldärmedbranscherna ochnationell konkurrenskraft mellan en
till denkoncentreradstrukturomvandling, övreomfattande änom

analyselintensitet. Enänden med avseendeskalan närmare avav
utanför föremellertidliggeromvandlingförloppet för sådan ramenen

utredning.denna



i
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lobalanserRegionala6

skatteväxling påeffekternaVår slutsats från analysen av av
detmöjligt hävdaindustristrukturen det knappast ärär attattatt upp-

konkurrens-med internationellagenerellt problem denstår något
den rela-får förskjutningkraften. det troligtDäremot är att aven

industristrukturen.specialiseringen därmedtiva internationella och av
energiintensiva branscher kommerkonkret kan vi förväntaMer attoss

förväntasbranscher kani arbetsintensivaminska storlek, medanatt
strukturomvandlings-upphov tillförväntasexpandera. kanDetta ge

uppnåtts.kostnader innan nyjämvikt haren
analyserattidigare analysis, däruppenbart från vårDetta är även

analyssådanemellertid troligtfrågan nationell nivå. Det är att en
energiintensivaregional nivåunderskattar obalanserna om

kanregioner.koncentrerade till vissa Innanbranscher starktär man
verkligensåemellertiddra sådan slutsats måste ärveta omen

sysselsättnings-branschindeladdärför utnyttjafallet. Vi kommer att
Sedankoncentration.gradenför undersökastatistik länsnivå att av

ochregionala obalansergjorts kan dra slutsatserdetta har svaraom
struktur-underskattaranalysennationellafrågan denom

identifieramöjlighethar ocksåomvandlingsproblemen. Därmed att
struktur-medproblemspecielltenskilda läni vilka storasom

litendockLåtuppstå.omvandling kan komma göraatt enoss
huvudsakligenanvändasberäkningar skallVårareservation redan här.

kan kommaregionala obalanseridentifiera till vilken gradför attatt
sådanavilka regionerexakt iskatteväxling och intetill följduppstå av

ocksådock våra dataFörhoppningsvis kanobalanser Lippkomma.kan
kan uppstå.regionala problemvissa indikationer om varge
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Tabell 6.1 Regional fördelning industriproduktion.av

Lä" 1 2 3 4
Total % Energi- Papper, Järn,

tilIv.indus int. stålmassa
Stockholms län 17.4 22.1 14.9 3.6
Uppsala län 2.1 2.4 1.7 1.3
Södermanlands län 2.8 3.2 l.2 13.0
Ostergötlands län 5.9 3.9 5.5 6.1
Jönköpings län 4.8 3.7 3.5 3.1
Kronobergs län 2.7 1.8 2.3 1.3
Kalmar län 3.2 2.4 3.1 1.0
Gotlands län 0.4 0.7 0.2 0
Blekinge län 2.8 l.I l.5 0.2
Kristianstads län 3.3 3.3 3.3 0.7
Malmöhus län 8.3 8.5 8.6 6.3
Hallands län 2.5 3.0 5.5 1.0
Göteborgs och Bohus län 8.9 8.3 5.4 l.0
Alvsborgs län 5.6 4.2 5.8 0.5
Skaraborgs län 3.7 2.1 1.7 0.5
Värmlands län 3.3 4.5 6.8 6.3
Orebro län 3.4 3.3 2.7 5.6
Västmanlands län 3.6 2.4 l l 6.7.Kopparbergs län 3.6 5.2 5.0 19.5
Gävleborgs län 3.8 5.2 7.5 13.4
Västernorrlands län 2.8 4.6 7.2 2.1
Jämtlands län 0.6 0.3 0.1 0.3
Västerbottens län 2.1 1.9 1.5 4.9
Norrbottens län 2.6 2.4 5.0 5.1
Källa: lmlustristatistik, Regional redovisning Intafiir år 993, SCB.I Kolumn lav
redovisar de olika länens andel det totala iörädlingsvärdet i tillverkningsindustrin.av
Kolumn 2 redovisar länens andel energiintensiv produktion SNl 34, SNl 35,av
SNl 36, SNI 37. Kolumnerna 3 och 4 redovisar länens andel produktion i SNlav
34 och SNl 37 respektive.

Data energiförbrukning sysselsatt har hämtats från Brännlundper
1995, medan data regional industristruktur hämtat frånär
Industristatistik, Regional redovisning data för år 1993, SCB. Härav
finns data på 2:a nivån SNl. Det uppenbart från data i Brännlundärav
1995 fyra branscher betydligt energiintensivaatt är än restenmer av
tillverkningsindustrin. Dessa SNl 34 Massa ochär pappersindustri,
SNI 35 Kemisk industri, SNl 36 Jord- och stenvaruindustri och
SNI 37 Järn- stål och metallverk.-

Som första enkelt den energiintensivaett industrinstest av
regionala lokalisering jämför olika läns andel den energi-av
intensiva produktionen, definierad dvs SNI 34, 35, 36 samtsom ovan,
37, med deras andel den totala tillverkningsindustrin. Resultatenav
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redovisas i första olika länensTabell 6.1. kolumnen redovisas del
andel det förädlingsvärdet tillverkningsindustrin.totala i Dennaav

energiintensivaandel kan sedan jämföra med andelen denav
produktionen. helt klart vissa län överrepresenterade medDet är äratt

lenergiintensiv redovisas de olikaproduktion. den andra kolumnenl
länens andel den energiintensiva produktionen. vissa fall bekräf-Iav

glesbygdslänenden konventionella bilden där det hävdas de ktas att s
har andel sin produktion i energiintensiva branscher. Tstoren exav
har Värmlands län, Kopparbergs län, Gävleborgs län och Väster-

produk-norrlands län betydligt andel den energiintensivastörreen av
itionen totala industriproduktionen. ocksåden finns däremotDetän av

glesbygdslän energiintensivdär inte specialiserade påärman
produktion. gäller Norrbottens ochDetta Jämtlands, Väster-t ex
bottens län. kan län har andelVidare det Stockholmsnämnas att en

lenergiintensiv andel denproduktion klart överstiger desssom av
Söder-totala produktionen. gäller i viss mån Uppsala ochDetsamma

manlands län.
omvända.länen i södra Sverige Förhållandet generellt detFör är

och Skaraborgs länhar Blekinge, Jönköpings, KronobergHär t enex
andelandel energiintensiv produktion klart understiger dessav som

den totala produktionen tillverkningsindustrin. vi betraktari Om enav
skatteväxling lämnar kostnaderna ii genomsnittsom

fråntillverkningsindustrin oförändrad skatter skiftatsattgenom
arbetskraft tillverkningsindustrin i södratill energi, skulle därför

jSverige fågenerellt lägre kostnader.
förtjänar i högreDet betonas skogslänen generellt gradännuatt att

i den allra energiintensiva produktionen,överrepresenteradeär mest
VästernorrlandsSNI har Värmlands, Gävleborgs, och34. Här t ex

dubbla ellerNorrbottens län produktionsandel detär runten som mer
tillverkningsindustrin.jämfört med deras andel totalproduktionen iav

norrländska glesbygdslänen däremot underrepresenteradeDe iär
jämförtkemisk industri visserligen energiintensivSNI 35 ärsom

med genomsnittet tillverkningsindustrin, samtidigt hari denmen som
lägst energikonsumtion anställd bland branscherdeper
klassificerat energiintensiva. också framförallt härDet ärsom som
Stocksholms län har betydande produktion. kan dock betonasDeten

den andra riktigt energiintensiva branschen, stålverkjärn ochatt
SNI37 delvis lokaliserad också till de centrala delarna Sverige.är av
Studera den sista kolumnen i Tabell olika6.1. redovisar desom
länens andel järn- stålverksproduktion.och synnerhet har Söder-lav
manlands län speciellt hög andel sin produktion i dennaen av
bransch. länDetta kan därför förväntas drabbas betydandeettav

.
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följdstrukturomvandlingsproblem till skatteväxling. övrigt detI ärav
dock de k glesbygdslänen i också specialiserade i denna.ärs norr som

höjning energipriser skulle initialt leda till ökadeEn generell av
initiala kostnader för energiintensiv produktion, medan kostnaderna

for arbetsintensiv produktionen ochminskar produktion. Kommer
specialiserade energiintensivsysselsättningen i de län ärsom

inte heltproduktion automatiskt minska troligt, säkertDet äratt men
faktorer. förekomstenoch beror antal synnerhet beror detlett

energiintensiv produktion och isk kvasiräntor hos kapitalägarna iav
vilken mån reallöner rörliga nedåt i enskilda regioner.är

den teoretiska diskussionen i kapitelLåt bygga 3oss om

l omvandlingstrukturomvandling nationell nivå och diskutera
regional från regioner, Norr och Söder, ochnivå. Låt utgå tvåoss

l bortse från nationell nivå.problem med strukturomvandling Ennu
internationell framföralltregional analys skiljer sig från attgenomen

produktionsfaktorer rörliga mellan regioner mellani högre grad änär
nationer. Låt också också det rimliga antagandetgöra attoss nu

relaterat till användningen fysiskt kapital. Vi tänkerenergi är ossav
arbetsintensivmed två medan den andramodell är ären varaen varor,

ocksåoch därmed energiintensiv. Utgångspunktenkapitalintensiv är
Norr andelempiriska analysen antyder harden störreattsom en

inför skatte-produktion Söder ochkapitalintensiv än att en;
växling.

mellanfaktorer orörliga bådekort sikt det rimligtPå ärär att
behålla full syssel-regioner. Endabranscher och mellan sättet att

löneflexibilitet. lönernadärför Omsättning i båda regionerna ärär
anställdaför dearbetslöshet uppståorörliga nedåt kommer äratt som

speciellt besvä-arbetslöshet blirproduktion.kapitalintensiv Dennai
produktionkapitalintensiveftersom sysselsättning irande i utgörNorr

sysselsättningen.andel den totalaspeciellt stor aven
arbetskraftrimligt tänka siglång sikt detPå medellång och är att

mellan regio-och viss månkapital rörliga mellan branscher ioch är
Stolper-handelsteorins Rybczynski ochsikt frånPå lång vetner.

faktortill-ochoförändrade produktpriserSamuelson medattteorem
produktionenlångsiktiga faktorpriserna ochgångar kommer de att

emellertid långt från säkertkapiteloförändrade se 3. Det är attvara
förändringar. möjlighetför regionalagäller också Endetta är att ny-

finns tvåiske i Söder Norr. Detinvesteringar kommer änatt snarare
kapitalersättningarnatänkasför det första kan detskäl för detta: att

resultati SöderNorrinitialt drivs i än ett avsomsnarareupp
faktorproduktivitetenförstärkaseffekt kanskatteväxlingen. Denna om

Norr.Söder ihögre iindustri generellticke-kapitalintensivi änär
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SÖder,Anledningen till vid lika faktorpriser i Norr ochatt,
Norröverhuvudtaget lokalisera tillverkningsindustri i detär att

finns lokaliseringsfördelar, tillgången till ärnaturresurser,t somex
industri. dessa lokaliserings-viktiga i energi- och kapitalintensiv Tas

frånfördelar kan möjligt med kapitalflyktbort det mycket väl vara
jämvikt också faktor-Norr till Söder. återställa påFör att
institutionellt har i Sverige,marknaden, till givna faktorpriser som

Ärarbetskraft. arbets-också mobilitet till Söderkrävs av
effekt förstärkas.produktiviteten dessutom lägre i Norr kan denna

möjlighet, detscenario vi beskrev uttrycker baraDet ovan ensom
faktorpriserna, och i synnerhet löner,behöver inte alls så. Om

anpassningen betydligtförändras i enskilda regioner, skullekunde
tilltro harförenklat därför attjulättare. Lite kan störresäga manman

problemenflexibilitet desto mindre blir medtill marknaders
ekonominshävdat den svenskaobalanser. Många har störstaettatt av

bedömningVårflexibilitet arbetsmarknaden.problem bristenär
kan bli relativt betydande. Dedärför de regionala obalansernaär att

produktion kan därförandel energiintensivlän har storensom
regionalai synnerhetfå minskad sysselsättningtemporärt som

Sverige.löneskillnader begränsade iär ytterst
också bero hurskatteväxling värderas kanFrågan hur manom
arbetskraften jämtochbehovet låta produktionenpå att varaser av

målviktigtdetspridd landet. de tyckerFör är attöver ettattsom
därförlandet kanrelativt jämt fördelatbibehålla produktion över

besvärande.efffekter upplevasskatteväxlingens som
konsumtionelkonsumtion ochVi har redan tidigare diskuterat att

korrelerade med varandra. Debränslen relativt välfossila ärärav
de tvåperfekt korrelerade. Tabell 6.2 visardock inte typernaatt av

el-ihop. tabellenenergikonsumtion generellt hänger l anges
kronorkonsumtion ikonsumtion i Mwh anställd och tusen avper

Tabellfossila bränslen anställd jämför också 6.1.per
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Tabell 6.1 Elkonsumtion fossilaoch konsumtion bränslenav
anställdper

SNI EI/Anställd Fossila bränslen/Anställd
31 0.26 0.09
32 0.23 0.08

i 33 0.25 0.04
34 0.121.12

2 35 0.59 0.07

g 36 0.39 0.20
37 1.17 0.18
33 0.1 0.021
39 0.08 0.05

Källa: Industri 1991, SCB.

Vissa branscher dock betydligt högre grad fossila bränslenanvänder i
Framför och stenvaruindustriel. allt gäller detjord- SNI36än samt

Åtextilindustri sidan har den kemiska industrinSNI 32. andra
elintensiv, relativt begränsadSNl35, mycket användningär ensom

skulle därför intefossila bränslen anställd och påverkaså av per
fossilaspeciellt mycket skatt bränslen.av en

betydelsedärför viss regional väljer läggakan fåDet attomen
konsumtion energi eller skatten i ställetskatt generell av omen

skatt fossila kol-fossila bränslen. En bränslen,läggs t ex
därför drabba de län produktiondioxidskatt, skulle har storsom av

Delvisspeciellt hårt. det andra län iSNI och 3236 är än annan
gäller stenvaruindustrinproduktion. Vad jord- och såenergiintensiv

produktion här. Såsydsvenska län betydandeflera ochhar väst- en
tillverkningsindustrin 0.4Gotland i mothar 5.2 % produktionenav

antalsiffror gäller föri hela tillverkningsindustrin. Följande% ett
stenvaruindustri: Kalmarochandra län specialiserade påjord-ärsom

Skaraborgs län%; 8.8län 10.2 % 3.2 %; Malmöhus län 16.1 % 8.3
Älvsborgsoch3.7 % län 5.6 %.% 7.1 %

till-vissa andra branscher iDet ska dock betonas medanatt
mark-den internationellaverkningsindustrin inriktademycketär

stenvaruindustrin SOUsenaden, gäller för jord- ochså det knappast
skatte-möjligheterfinns därför1995:139. denna branschl större att

minskadtillväxlingen helt enkelt leder till priserhögre änsnarare
produktion och sysselsättning.

genomförandetSammanfattningsvis kan därför säga att av enman
framför alltskulle leda till regionala obalanser. Detskatteväxling är

specialiserade i energi-relativtnorrländska glesbygdslänende ärsom
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koldioxidskatt for-produktion. Effekterna kanintensiv enbartav en
med undantagbli något annorlunda, det någotärväntas sammamen

regional löneflexibilitet och inter-drabbas. Med den bristlän som
mobilitet kapital finns i Sverige kanregional arbetskraft ochav som

underutnyttjandemycket väl tänka sig längre perioder ett avavman
omställningproduktionsfaktorer, arbetslöshet, innan har skett.t.ex. en

frånför strukturomvandling vi drogkostnaderDe slutsatser somom
regionalanationella materialet förstärks därför de datadet somav

i detta avsnitt.analyserat
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konkurrenskraftLångsiktig7

konkurrenskraft lång sikt påVi har för begreppetargumenterat att
skatteväxlingmeningenmakroplanet inte speciellt relevant i denär att
för och kon-Sveriges förmåga producerasikt skulle drabba att

kommer visser-världsmarknaden. Som diskuterat förutkurrera
kompense-eller krympa, dettaligen vissa industrier att stagnera men

i branscher kommerproduktion och sysselsättning andraattras av
kort sikt fåindustristrukturen kanöka. FörändringDenna av

anpassningskostnader, kaneffekter i form olikabetydande menav
avsnitttillväxttakten. dettapåverka den långsiktiga Imöjligen också

ske.ställer frågan vilka detta kanvi vägaross
säkra slutsatser knappast kan drasfast någraLåt redan slå attnuoss

möjliga alternativ. Viantyda vissafrågor. Vi kan dockdessaom
tillväxtteori. Enligttraditionell handels- ochfrånbörjar med utgåatt

fungerar väl, landsmarknaderlänge alladenna såär, ett
tekniska framstegbetydelse. avsaknadmindre Ibranschstruktur avav

tillgångennationalinkomsten capitaoch externaliteter bestäms avper
Tillväxten investe-fysiskt kapital. bestämshumankapital och av

Utifrån neoklassiska teorinproduktionsfaktorer. denringar i dessa är
strukturomvandling skatteväxlingendendet svårt att att gersomse

resursallokeringen ellerpåverka effektiviteten itill skulleupphov
tillväxttakten.

modellermodifieratforskning denna INyare har i någon mån syn.
externaliteter iofullständig konkurrens, tekniska framsteg ochdär t ex
branschstrukturenkankunskapsöverföring viktiga egenskaper,är

teoribildningdennapotentiellt påverka levnadsstandard och tillväxt. I
externaliteter, ikarakteriseras högteknologiska sektorervissat avex

ochforskningmeningen företag lagtettatt resursersom ner
kommersiella värdetutveckling inte kan det fullatillgodogöra sig av

företag.den till andrakunskapen, tenderar "läcka ut"attnya som
i dessa branscher skEtt fenomen förekommer är över-annat som

vinster och stordriftsfördelar endastgrund odelbarheterattav
tillåter antal aktörer världsmarknaden. Genombegränsatett en

monopolvinster överföras tillaktiv handels- och industripolitik kan
utnyttjas bättre. branschstrukturdet landet eller externaliteter Enegna

med positivautsträckning karakteriseras branscheri störresom av

l0 l60496
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villkoreller övervinster skulle vissa kunnaexternaliteter under
resursallokeringen positivt.påverka

ellerövervinsterEftersom har små empiriska kunskaper om var
dradet svårtexternaliteter faktiskt finns, och hur de är, är attstora

förefaller dockkonkreta från dessa teorier.policy-slutsatser Det
kännetecknasenergiintensiva branscher oftast intesannolikt att av

kunskapsöver-positiva externaliteter, i formspeciellt tstora av ex
olikabransch eller mellanföring mellan olika företag i samma

arbetsintensiva branscher förväntasbranscher. del de kanEn av som fexternaliteter, ikarakteriserasexpandera skulle däremot kunna av
iarbets-fall arbetskraften utbildad. Andrasynnerhet i de högtär
ioutbildadhuvudsakligen använder relativtintensiva branscher som

förekomstensådanarbetskraft däremotkan natur att avvara av en
lvanliga.externaliteter inte specielltär

skatteväxlingskulle därförförsiktig slutsatsmycketEn att envara
innebärtill branschstrukturlång sikt kan leda snararemer,somen

vårbetonadock återigenpositiva externaliteter. Låtmindre, attän oss
möjlighet kanalternativbegränsad.empiriska kunskap Enär ytterst

produk-haft betydandeland längesektorer däremellertid ettattvara
produktivitetovanligt högskogsindustri, hari Sveriges falltion, t ex

tiden.förstärkseffekterinlärningseffekter och dessa överattgenom
inte generelltindustrierdessa ärskulle innebäraDetta ävenatt om

föreffekter uppståsådanainlärningseffekter så kankarakteriserade av
industrier.haft produktion i dessaländer längesom

skkunskaperempiriskabegränsadehar mycketOm om
dvs"övervinster",grad begreppeti högrespillovers, gäller det än

marknads-arbetskraft detill kapitalägare ellerersättning utöver
dentänka sigteorin skulle kunnafaktorpriserna.bestämda l attman

mindretill ellerskulle kunna ledaförändrade branschstrukturen större
övervinster.

i praktikenbranschervilkaemellertid svårtDet sägaär att som
handelspolitikstrategiskövervinster.kännetecknas Argumentet omav

operationalisera.därför svårtvid övervinster är att
diskuterathittillshandelde vinsterviktigtDet är notera attatt av

national-realadennivåhöjningdvsengångsvinster,rör aven
kunskapsinlärning,effekter,Till del detinkomsten. är t exsammaen

ocksåfaktorerdock andrafinnstiden.verkar Detockså över somsom
ochskatteväxlingmellanrelationengällerdetintressekan närvara av

långsiktig tillväxt.
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Appendix

Effekten på enhetskostnaden för skatteväxlingexport av en

dt dtLåt och förändringen skatterna arbetskraft,på ochvara avL
och och åtgången och arbetskraft producerad enhet ia a av per,
genomsnitt i hela ekonomin. skatteförändringenFör skallatt vara
balanserad, dvs skattehöjningert till beloppet likaatt är stor som
skattesänkningen på arbetskraft, måste då gälla att

dtüah. +dt,‘a,‘ O A.l

Förändringen enhetskostnaden för kan då skrivasexportav

dcx dtrjal-,pr dtI,aI,,’ A-2l

positivärsom om

a aA LK A3
an al,
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konkurrenskraftenbetydelse förElprisets

formenTabell hari 5.1regressionsekvationenskattadeDen

+Zy+Zp,.D,.25,1, +1nf.,.1nVk, A.4lnr. +5.kvk,

där

bransch landjispecialiseringskvotenrij

länder ii ochför branscherdummyvariablerD; ,Dj

syssel-realkapitalbranschk ifaktoråtgången t.ex. pervki av
arbetskrafthögutbildadeller andelensatt

realkapitaltillgångenmåttVkj t.ex. perett resursen
kprisetalternativti landekonomini helacapita resursen

landj.i

förädlings-andelFoU-kostnaderFoU-intensiteten avsom-
itill konkurrenternaförhållandeland ibranschvärdet i-

bransch.samma

specialiseringskvotenpåelprisethöjningEffekten avav en

Vwelprisetpartielltderiverasregressionsekvationen A.4Om m.a.p

får man

v,5,§,,d A.5lnVwdlnirü

värdenaskattadeinsätta deerhållesTabelli 5.2Värdena attgenom

jmf Tabell 5.1. Uroch -0,02Omellan -0,012liggerför som
För första,värdenaväljselintensiteten,värdenFördelningen v,av ,

kvartilen.medianen och tredjeandra
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kompenserandejdmvikrseflektBeräkning av

höjdjämviktseffektenpositivakompenserandeDen enav
energiskatt, i uttrycketot

+v,,,.,fi§dlnV,,:.,.dlnni A.6OL

såoförändrad ellerbytesbalansen bibehållesdå såbestäms att m.a.0
branschersamtligaFörändringarna imedelvärdevägtettatt av

sig till noll:summerar

Zqdlnrü 0 A.7

utgiftsandelar.där vikterna är varugruppernas
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Introduktion1

hurkringlitteraturempiriskteoretisk ochomfattandefinnsDet en
dennafrångenerell slutsatssamhällsekonomin. Enpåverkarskatter

samhälls-påverkarvissa skatteruttrycktenkeltlitteratur är att
skatterandramedannegativtfunktionssättekonomins sätt,ett

Löneskattersamhällets ärutnyttjandebidrar till bättreett resurser.av
ellermiljöskattermedanskatter,snedvridandeexempelett

skall iVirättvridande skatter.exempeliställetmiljöavgifter är
skatte-svenskadetFörändringartänktafokuseradenna uppsats av

medkombineraskoldioxidskattenhöjningdär ensystemet, aven
oför-skatteintäkter ärlöneskatten sånedsättningallmän statensattav

skatte-andra intressantafinnas mångadetGivetvis kanändrade.
naturligavgränsningensvensk del, ärförväxlingsmöjligheter men

dominerandeheltidag denkoldioxidskatterna utgörtankemed att
Sverige.imiljöskatteiittäkteritatotaladelen deav

kring skatte-teoretiskadeUtgångspunkten är att resonemangen
faktumtill dethänsynmed attbelysasväxling bör taransats somen

beroende aktörer.ömsesidigtantalekonomi består stortettaven
spridningseffekter och åter-kanskattesystemetFörändringar geav

beläggamycket svåraekonominsvenska attden ärverkningar som
jämviktsmodellerberäkningsbara allmänden somtyputan av

visat sigjämviktsmodeller harSådanai dennaanvänds uppsats.
politik och harekonomisk använtsempiriska analyservärdefulla i av

förminstår, inte attantal områdenmycket stortett senare
miljöl. exempelEttoch ärekonomimellansambandetbelysa en

långtids-årsenergipolitik i 1990i miljö- ochmålkoitflikterstudie av
utredningz. jämvikts-allmänberäkningsbaraförklaring tillEn att

Förbättringdenårpositionviktigare ärfåttmodeller somsenareen
lösakanbordsdatormeddatorsidan,skett när ennumeraman

Förbättringarsuperdatorer.till sktillgångkrävdeförutmodeller som
ökadetill denorsakbidragandemjukvarusidan är popu-annanen

lariteten.

Jorgenson1995Goulder samt1995ViscusiKrutillaBoyd,Se tex. ,
1995.Wilcoxen

2 1990,1995.Se Bergman
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allmän jämviktsmodellI uppfattas ekonomin systemetten som av
ömsesidigt beroende marknader. förändringEn vid förstasom
påseende endast påverkar marknad, kan i praktiken påverka allaen
marknader i ekonomin. Fördelarna med detta helhetsperspektiv är
flera. Erfarenheten visar många gånger blottlägger indirektaatt man
och komplexa samband vilka kan svåra alter-upptäcka medattvara
nativa koldioxidskattEn påverkar i första led prisetansatser. t.ex. ett

fossilapå bränslen, i andra led priset substitutbränslen, iett ett
tredje inkomster för de säljer fossila bränslen, Dessasom osv.
spridningseffekter fortplantar sig i ekonomin sättett som man
med allmänna jämviktsmodeller kan hantera.

Vidare finns det fördelarmånga med modell där etten man
konsistent behandlar inkomster och utgifter för olikaekonominssätt
aktörer. Exempelvis det i detta sammanhang intressant belysaär att
samspelet mellan olika skattebaser. höjning koldioxidskattenEn av
påverkar konsumtionen fossila bränslen och därmed indirekt denav
delen energiskatten träffar dessa bränslen. kanSkatteväxlingav som
också ha betydelse för och andra skatteintäkter, spridnings-moms-
effekter i princip ganska enkla hantera inom för deär attsom ramen

modeller här.typer presenterasav som
Även beräkningsbara allmänjämviktsmodeller kan stortom vara av

förvärde empirisk belysning komplexa ekonomiska frågor,att ge
finns det anledning peka några osäkerhetsfaktoremaatt av som
med nödvändighet uppkommer. Modellerna bygger efterfråge- och
utbudssamband inte kända med säkerhet. Denna osäker-är typsom av
het inte unik för den valts här, gäller för mångaär ansats utansom
andra empiriska analyser inom samhällsvetenskapen. kan inteMan

förhand exakt hur konsumenter företagoch kommerveta att
förändring efter-skattesystemet. Omreagera en av

fråge/utbudssambanden felaktigt specificerade i modellen kanär
felkälladenna fortplanta sig modellen, ytterligare tilli vilket bidrar

sällan kan goda vad gäller nivåer för enskildagöraatt man prognoser
variabler.

På kartor uppfattning riktningar,sättsamma som ger en om ger
analysen vägledning i vilken riktning ekonomin påverkasen om av
olika reformer. belysaFör i någon mån osäkerheten i antagandenatt

olika genomförsvärde känslighetsanalys. Denparametrarsom en
innebär alla eller inågra medeltal kommer haatt parametrar att

värde i grundkörningen, varierar känslig-isamma som men
hetsanalysen beskriver den osäkerhet finns kringsättett som som
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beräkningarna antalvarje Genom ett stortattparameter. upprepa
fårparametervärdenoch i varje upprepning välja olikagånger man

förkänsliga de antagandenuppfattning hur slutsatserna är somen om
görs.
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2 Beräkningamas syfte

Beräkningarna främstsyftar till illustrera hur skatteväxlings-att en
reform kan påverka resursförbrukning, resursfördelning samt
miljökvalitet. syftarDe också till uppfattning hur vissaatt ge en om
skatteintäkter påverkas förändringartänkta skattesystemet.av av

faktumVidare beaktas det hushållens köpkraft kan påverkas,att t.ex.
via prisförändringar olika och tjänster, i viss mån löne-samtvaror

Ävenförändringar och inkomst från kapital. det faktum att
handelsmönstret kan förändras inkluderas i modellen.

första problemkomplex diskuteras hur skatteväxlingDet ärsom
priserpåverkar centrala ekonomiska variabler såsom ochvaror

tjänster förädlingsvärden. förväntar sig prishöjningMansamt en
koldioxidskattenfossila bränslen under scenario kallat därC100,ett

fördubblas löneskatter. dock inte förhandoch växlas Det ärmot
Effekternagivet hur priserna jordbruksvaror påverkas. drart.ex.

ekonomin förändras.olika håll priser i Enpotentiellt sett allanär
relativa lönsamhetenförändring skattesystemet också denpåverkarav

flyttar produktionsfaktorernai olika sektorer. Pâ lite längre sikt
relativt högst avkast-arbete och kapital till de sektorer settgersom

ställerekonominning. Vissa sektorer minskar, andra expanderar när
huruppfattningsig till förutsättningar. Modellen ger en omom nya

strukturomvandling tänkasdenna kan ske.
modellenstuderas med hjälpandra frågorDen grupp av som av

välfärd påverkas skatteväxling.gäller allmänt hur hushållenssett av
bli relativtVissa blir dyrare tillverka/konsumera, andra kanattvaror

billigare, betydelse för hushållensvilket harsett sammantaget
konsumtionsutgifter. Eftersom hushållen företagen förändrasäger
hushållens inkomst eventuella förändringar i arbetadinte bara av
inkomst förändrade från kapital vinster.också via inkomsterutan

hurDet dock inte bara nivåerna intressanta, ocksåär är utansom
inkomster fördelas hushåll, inte minst i ljusetoch utgifter mellan av

miljöskatter regressiva. Till dessadet faktum ofta äratt
förbättrad mil jö.välfärdseffekter givetvis läggas värdetbör av en

gällerfrågan här empirisk belysning skatte-tredjeDen som omges
miljövinster.alternativ Vidväxling i allmänhet är ett ensom ger

minskardet tyckas självklart utsläppenförsta anblick kan att enom
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koldioxidutsläppende globalaNettoeffekternamiljöskatt höjs. av
negativa,koldioxidpolitik kan dock närsvenskensidig varaen

produktioninhemsktillhemmamarknadspriser kan ledastigande att
svenskambitiössig fallkan tänkaimport. Man närersätts enav

koldioxidutsläppen.global ökningleder tillkoldioxidpolitik aven
utsläppenvaruflödet mellan länder,tillhänsynModellen tar men

ökar;och tjänsterimportenutomlands endastflyttar varoravom
ambitiöslandet. Ensåledes inomproduktionsfaktorerna stannar

bemärkelsendemonstrationseffekter ikankoldioxidpolitiksvensk ge
ochexempletdet svenskaföljerförr ellerländerandraatt senare

här.kan belysasfråga intedettaminskar sina utsläpp, är sommen en
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Modellen

landetekonomi, där det enskildalitenModellen beskriver öppenen
konstruktionerLiknandevärldsmarknadspriserna.påverkainte kan

organisationer föroch andraf.n. Världsbankenanvänds ut-av
speciellt konstrueratsModellen harekonomisk politik.värdering av

vidare arbe-skattepolitik och bygger påeffekternaför analyseraatt av
Harrison, Rutherford ochbland andra Melo Tarr 1992,ten av

ochoch Rutherford, Tarr 1993.RutströmTarr 1993
betydandearbete innebärföreliggandekanDet nämnas att en

jämviktsmodellerallmänjämförelse med andraambitionshöjning i
Ävenaggregationsnivån.beträffarför svenska data vadutvecklade
antalutsläppsförändringar förmöjligheter beräkna ett stortatt

beskrivningendetaljeradeden relativtoch börsektorer nämnas samt
harländer Arbetetandramellan Sverige ochhandelsmönstretav

sådan tekniskambitionshöjningarinneburit betydandeockså naturav
sammanhang.intresse i detta Förde inte primärtäratt en merav

Kriström 1996.Harrisondetaljerad beskrivning, se
skalavkastningkonstantProduktionsteknologin karakteriseras av

likaproduktionsnivå där prisväljerenskilda företagenoch de ären
sälja sina produkterkan väljamed marginalkostnad. Företagen att

specifikafördelasdär påhemmamarknaden eller export, exporten
exportmarknader.

primära insatsfaktorermed hjälpoch tjänster producerasVaror av
råmaterial halv-arbetskraft ochkapital och olika slag samtav

Arbetskraften delasfabrikat intermediära insatsfaktorer.sk
facklärdaarbetare, tjänste-facklärda varuproducerande

varuproducerande arbetare, fack-arbetare, facklärdaproducerande
tjänstemänlägre tjänstemän, lägrelärda tjänsteproducerande arbetare,

imellannivå, tjänstemänutbildning, tjänstemänminst års högre2
yrken,med akademiskabefattning, fria yrkesutövarehögre ledande

tilllantbrukare. harföretagare lantbrukare Deexkl. summeratssamt
långaarbetare/tjänstemän med olikaväsentligenolika kategorier,sex

rörliga sektorermellanProduktionsfaktorernautbildningar. antas
vissajordbruket ochnaturresursbaserade sektorerförutom i som

gruvsektorer.
ellerhemmarknadenprodukter säljs antingenFöretagens
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där fördelas sju länder/regioner. Denexporteras, exporten
länder/regionindelniitg Danmark, Finland, Japan,använts ärsom
Norge, EU-länderna, världen.USA, restenresten samtav av som
nämndes Produktionsfaktorer inte rörliga överantasovan. vara

Ökade inte övervältras världs-kostnader i Sverige kangränserna.
marknaden i enlighet med antagandet Sverige litenär öppenatt en
ekonomi. handelshinder i formModellen hänsyn till tullartar att av

skilja mellan Sverige handlar med.kan sig de regioner
Hushållen efterfrågar produceras hemma-dels de varor som

marknaden, kommer från olikaockså de importvaror demen som
exportområden. Konsumtionsbeslutenimportområdena samma som

steg3.uppfattaskan i två det första väljer konsumenten hurl steget
olikamycket han/hon skall spendera de i de olika sekto-varorna

givet inkomstelasticiteten lika med andradetIäratt stegetett.rerna,
väljer konsumenten fördelningen mellan hemmaproducerade och
importerade givet den fördelning budgeten sektorerövervaror, av

gjordes i första beslutat sig för hurdet konsumentenNärsteget.som
väljsandel budgeten går till importerade sedan hurstor av som varor,

fördelas olika länder.denna andel skall frånvaror
får produktionsfaktorer deHushållen sina inkomster via de äger

nettotransfereringar från den offentliga sektorn. Hushållenssamt
från års undersökningutgifter och tjänster hämtade 1992ärvaror

undersökninghushållens utgifter. använder i dennaMan en annanav
i nationalräkenskaperna. Vadindelning vad falletän ärav varor som

länkar ihop dessa två databaser. Ibehövs nyckelärsom en som
utgifts-officiell nyckel och istället hardagsläget saknas en

tillsammans med andraundersökningar från andra länder utnyttjats
konsumtionsutgifter.ochbedömningar för koppla ihop sektoreratt

imperfektioner pågrundversionen modellen förekommer ingal av
ofrivillig arbetslöshet.arbetsmarknaden, således finns heller ingen I

fritid och arbete,modellen hushållet således fritt välja mellankan
vilket prisförändringar påbetyder arbetsutbudet påverkas ävenatt av

visat sigandra koppling harmarknader arbetsmarknaden. Dennaän
utdelningväsentlig i diskussionen begreppet dubbel sevara av ,

dettadiskussionMoijj för utförligBovenberg De 1994t.ex. aven
faktum.

skatter inklusiveDen offentliga sektorns intäkter består olikaav
olikatullinkomster. offentlig konsumtion ochKostnaderna bl.a.är
tullararbetsgivaravgifter,subventioner. Energiskatter,typer moms,av

efterfråganSlutlig CES nyttofunktioner, vilkamodelleras via sk nästade
substitutionselasticitet.bland karakteriseras konstantannat av en

l l 16-0496
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och bolagsskatt finns inkluderade. Bolagsskatten egentligenen en
vinstskatt har till utifrån beräkningar presenterade i19.2%satts
Andersson sidNorrman 1987, 224.

det beskrivningen olikaNär gäller produktionsteknologier iav
sektorer finns betydande osäkerhet de viktigaste parametrarna.en om
Den viktigaste här den sk substitutionselasticitetenärparametern
mellan tekniskaolika produktionsfaktorer. något deDen säger om
möjligheter finns förändra produktionsapparaten närattsom
insatsvarornas pris teknologierändras. olika sektorer har olikaNär
varierar dessa substitutionsmöjligheter Någonmellan sektorer.

imöjlighet systematiskt undersöka dessa i de sektorer ingåratt som
modellen har inte funnits, givet tids- och andra ställetIresursramar.
har befintliga empiriska studier Till har dockutnyttjats. detta en
systematisk principkänslighetsanalys bifogats enligt den som
beskrevs ovan.

återkopplingar i formbör modellen saknarDet noteras att av
finnseffekter produktionsteknologier skatteväxling. ingenDetav

möjlighet till skatte-inom for denna modell hänsyn attatt taramen en
växling kan innovationer nya marknader.leda till och Denna

mindrekoppling kan visa viktig i praktiken. Icke desto liggersig en
forskningsfronten,beskrivning dessa dynamiska effekterav

dröjaåtminstone vad jämviktsmodeller, och det tordegäller allmän
innan fram metod.tagit allmänt accepteradman en
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fmfördeladframviktig har varit data på såEn del arbetet att ta enav
beskrivningi databasen dennivå möjligt. centrala delenDen ärsom

publicerat for år 1992struktursvenska ekonomins SCBdenav som
input-outputmatrisenappendix för detaljer.sektorer, A I88över se

utrikes-olika sektorer i ekonominbeskrivs handeln mellan samt
konsumtion ochoffentlig sektorshandel, investeringsaktivitet, en

sedanharbasdata. tabellermängd andra nödvändiga Dessa
hushållens konsum-beskrivningenvad gällerkompletterats, bl.a. av

utgiftsundersökning HUTtionsmönster, där hushållens använts.
frånbeställtsför kategorier harolikaUppgifter arbetsinkomsterom

SCB.
handels-beskrivalagtshar nedomfattande arbeteEtt att

direktdatainga lättillgängligafinnsDetmönstret. passarsom
nedbrytningsaknarinput-outputtabellenbasdata i modellen, när en

därförharBefintlig tullstatistikoch exportregioner.import
Finland, Japan,och import Danmark,för fördelautnyttjats export

världen.EU-länderna, USA,Norge, samt restenresten avav
forinommiljöräkenskapsmatrisDen presenteras ramensom

förutnyttjatsKonjunkturinstitutet harmiljöräkenskapsarbetet att
svavelkoldioxid ochUtsläppenutsläppsberäkningarna.avstämma av

inom varjefossila bränslenuppgifter konsumtionberäknas via avom
koldioxidinnehållet itillocksåsektor. för övrigtHänsyn atttas

i modellen.importregionernaimporten varierar mellan
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Energi- och miljöskatter4.1

enligtgälldeModellen utnyttjar de energi- och miljöskatter 1995som
följande tabell:

olikaEnergi- priser förTabell 1 och miljöskatter samt
drivmedelbränslen 1995 industrin,

skatt i skatt i Pris,Bränsle Energiskatt i C02 S02
kr/m3pris pris pris% % %av av av
exkl.skatt

Bensin 148 36 0 2175
Diesel 1468109 67 0
Eldnings- 120348 82 0
olja 1 E1

963102E2-E5 60 11
268 319Kol 5677

Koks 268 56 31977
1407Gasol 73 08

18861 0 1Naturgas 16
Åke Finans-fuels Sweden 1995 Nordlander,Källa: Current prices fossil pmon

departementet.

För tillverkningsindustriundantag gäller energiskattDe samtsom
ienergi- och miljöskatter hanterasandra egenskaper hos separat

1/1/1996.gälldeutgångspunkt från de Skattereglermodellen med som
tillverkandeiför bränslen förbrukaskorthet innebär dessal att som

och kol-ingen energiskatti växthusnäringen utgårindustri eller i
Egenerellt.gäller Utöverden nivådioxidskatt med 25%tas ut av som lienergi-medföretaggenerella skattelättnader kandessa stor i1överstigerskattebelastningennedsättningförbrukning erhålla viss om

fdrséilj11i11gsvéirdet.1.2% av
sektoreri modellen såtekniskt fungerar skatternaRent att som

rafñnaderierna betalar skattfossila frånköper bränslen t.ex. en
Rafñnaderiernaeldningsoljor.bensin, diesel, ochdessa leveranser

kolköpande sektorn. det gällervältrar skatten helt den Näröver
direkt gruvsektorerna.och koks läggs koldioxidskatten en av

koldioxidskatt läggs importeninnebär egentligenDetta att aven
ingen kolbrytning förekommer i Sverige. liknandekol, Ennär ansats

används för svaveldioxidskatten.
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Utsläpp4.2

Data har inhämtats vad gäller förbrukning bensin, diesel,av
eldningsoljor, gasol, kol, koks och i de olika sektorerna.naturgas
Utsläppen koldioxid och svaveldioxid beräknade deärav genom
utsläppskoefñcienter finns för dessa bränslen. Enligt beräkning-som

återfinns de utsläppen i sektorn samfárdsel SAMFstörsta samtarna
El/Värmeverk ELO., vilket har naturliga förklaringar, trafik-när
och energisystem använder relativt mycket fossila bränslen. relationI
till produktionsvärde, återfinns de utsläppen ijärn- och stål-största

Ävenindustrin. tillverkning träfiberplattor TRAF höga ut-av ger
släpp krona produktionsvärde.per

Den svenska importen bidrag till koldioxidutsläppen påettger
ungefär de skapas i20% Sverige. koppling vik-Dennautöver ärsom
tig i måtto ökade förså kostnader inhemskt producerade kanatt varor
leda till importsubstitution och därmed ökade koldioxidutsläpp i
utlandet. bekant koldioxidutsläppensSom eventuella skade-är
verkningar oberoende utsläppskällan lokaliserad. Modellenärav var
kan därför fånga det paradoxala, inte orimliga resultatet, attupp men

skatteväxling leder till global ökning koldioxidutsläppen. Vien en av
återkommer till detta nedan.

jämförelsel med den sektors utsläppsmatris16 METRIS som
tagits fram SCB/Kl inom miljöräkenskapsprojektet, leder beräk-av
ningarna till liknandehär utsläppsmängder. skillnadenDen stora
gäller utsläppen koldioxid från järn-, för-stål- och metallverk, därav
brukningssiffrorna här betydligt högre värden. Skill-använtssom ger
naderna kan till viss del förklaras olika basår för förbrukningattav av
fossila bränslen använts.
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Översikt modellresultatenav

förändringar det svenska skatte-finns flertal tänkbaraDet ett av
inom för denna modell.sig väl för analyssystemet ramensom passar

scenariot och hänvisar denVi skall relativt detaljerat diskutera C100
Kriström förintresserade läsaren till Harrison I996 presenta-en
modellkörningarna. redanytterligare variationer Somtion gav av

koldioxidskatten fördubblas ochinnebär Cl00nämnts att
oföränd-offentliga sektorns storleklöneskatterna sänks så den äratt

varianterbasfall läggsrad. Till redovisningen detta även somav
höjning koldioxidskatten,ochkallas C200 C300 200 300% avresp

olikauppfattning hur ekonomin påverkasvilket bland annat avger en
koldioxidskatten. Avslutningsvis disku-ambitionsnivåer vad beträffar

gällerundantagsreglerdär descenario kallat EXEMPT,teras ett om
åtillverkningsindustrin bort.koldioxidskatten inom tas

effekterhälften såintresse Cl00frågaEn är storat.ex. gerav om
proportionellaeffekternaförhand givet EinteC200. Det ärär attsom

förmodakanskatteförändringarnas storlek. Tvärtom attmot man
också icke-används härmodeller det slagicke-linjära gersom jav

koppladproportionaliteteneffekter. grund och bottenlinjära l tättär
förKriström 1996Brännlund átill storleken skattereformen, seav

diskussion.ingåendeen mer i
:sammanfattasinnebördsimuleringarnastabellform kan de olikal

på följande sätt:
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Tabell 2 De centrala simuleringarna med allmän jämvikts-
modellen

SCENARIO INNEBORD
C100 100% ökning CO2skatt med kompenserandeav

löneskattesänkning
C200 200% ökning CO2skatt med kompenserandeav

i löneskattesänkning
C300 ökning300% CO2skatt med kompenserandei av

j löneskattesänkning

l
1 EXEMPT Undantagsregler för CO2skatt i

tillverkningsindustrin bort med kompenserandetas1
allmän Iöneskattesänkning

Följande tabell sammanfattar de centrala resultaten.

Tabell 3 Sammanfattning modellresultat.av

VÄLFÄRD UTSLÅPPSCENARIO C02 Sänkning
INTÄKTkrMDR % C02 Löneskatt

C100 -3.9 -.4 -0.1% +92% 1.5%
C200 -8 -.7 -.3% +l77% 2.5%

-1.1C300 -12 -.5% +258% 3.3%
-.2%EXEMPT -4.6 -.4 +33% 1.8%

förklaring tabellrubriker,Not: för text.seav

den första kolumnen välfardseffekterna olikal presenteras av
skatteväxlingsvarianter. Välfärd definierat denär som summa

hushåll kan avstå/måste kompenseras med idag depengar som om
skall uppnå välfardsnivå skatteväxlingensamma som om genom-
fördes. välfärd negativ välfärds-Om skatteväxlingenär ger en
förlust, dock i den meningen endast konsumtions- ochsnäva att
inkomstförändringar medräknade. Miljöförbättringar således inteär är
inkluderade i detta välfardsmått. alla simuleringar il presenterassom
tabellen välfárdsförändringarna negativ. bas-Förär summan av
scenariot miljarder kr,C100 4 eller total-0.4%är summan cza av

Effekternakonsumtion. i proportionella skatte-är settstort mot
ökningen, dvs för miljarderC200 förlusten totalt 8 och för C300 12är
miljarder. Om gällande För tillverkningsindustrinnedsättningsregler

bort, fås välfárdsförlust kronor.miljarder Med4.6 andratas en
0rd finns det enligt vinstdenna modell ingen dubbel skatte-av
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och höjerstörande skattsänkerväxling. Trots att enenman
modell inga välfirdsvinsterdennaeffektivitetshöjande finns det enligt
miljö, återkommervärdet förbättradfrånbortser menavmanom-

nedan.frågatill denna
koldioxidutsläppen.minskningenbeskriverandra kolumnenDen av

deSiffrorna skall tolkasmindrede överlag %.lSom änär somsynes
därförtill och inkluderarekonomisk aktivitet bidrarsvenskutsläpp

Läckage-svensk import.skapaskoldioxidutsläppdeäven som av
svenska utsläppenoch demycket små i sammanhangeteffekterna är

utomlands. Enutsträckningnämnvärd närmareinte i någonflyttar
kopplade till hurmycketläckageeffekternavisaranalys näraäratt

till-importenför prisförändringar. Omkänslig importen ärär
Iglobaladominera och deläckageeffekternakanräckligt priskänslig

C100. iskattereform liknandeSverige genomförökautsläppen enom
1996.Harrison KriströmvidareSe

reformernauppfattningutomordentligEn somomavgrov
fåkanlönsammasamhällsekonomiskt attsimuleras är genomman

miljöförbättringen iochkostnadersiffrorna i kolumn luppfatta som
givetvishadeskatteväxling. Resonemangetvinsterkolumn 2 avsom

meningenvinst, i dendubbelfunnitsöverflödigt detvarit attenom
detaljeradeavsaknadpositiva. lhade varitsiffrorna i kolumn 1 av

tillgänglig informationbetalningsviljestudier måstesvenska annan
Change panelensClimatePanelutnyttjas. IPCC lntragovernment on

koldioxidutsläppförkostnadernasamhällsekonomiskauppskattar de
till minsk-skatteväxling leder$ kol. Antagtill 5-125 attton enper

kol-ungefär 600.000med ellerutsläppen 1%,ning de globala tonav
koldioxidutsläpp. Dettasvenskadioxid räknat dagens motsvarar

desiffror värdetIPCC-panelensEnligtungefär kol. är162000 ton av
vidmiljoner kronormilj eller 5.2-130undviks 0.8-20skador som

såledesundvikta skadankr/$. denVärdetväxelkurs 6,50 äraven
förfolkhushållet måste bäradet svenskamindre de kostnaderlångt än

analyskoldioxidutsläppen. Dennaerhålla minskningenatt av
med detaljeravsnittetdet sistaavseende ikompletteras i detta om

hushåll.mellanintäkterkostnader ochfördelning av
från koldioxidskatten.intäktsökningarkolumn1 tre presenteras

blir 16för år 1996intäkternamedFinansdepartementet räknar att
i räknatintäktsökning kronormiljarder. Enligt modellen C100 enger
växthusnäringochtillverkningsindustrinmiljarder. Omkring 15

direktdettahushållenkoldioxidskattfår betala ger ensamma som
med under scenariot EXEMPT.33 %,intäktsökning

sänkningdenoch sista kolumnen beräknasfjärdeden1 av
oföränd-intäkterden offentliga sektornslöneskatten ärgör attsom
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hänsyn tillkalkylihåg dennarade. viktigt kommaDet atttarär att att
intäk-höjs. Såvälkoldioxidskatternapåverkasandra skattebaser attav

Specielltförändras.kanoch andra skattebaserfrån energiskatterterna
Resul-fossila bränslen.träffardel energiskattenviktig denär somav

sänkningardramatiskavisar överlag det inte går göraatt atttaten av
höjs. Bas-enda skattenkoldioxidskatten denlöneskatten är somom
sifframed l.5%,möjliggör sänkningscenariot C100 somenen

utifrån andraberäkningarmed alternativarelativt välöverensstämmer
möjlighet tillFörklaringen till EXEMPTangreppssätt. att sammager

koldioxidskatteintäkterlägrelöneskattereduktion C100 ärtrotssom
energiskatteintäkterna ökar.att
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Detaljerade resultat

De översiktliga resultat presenterades döljeri Föregående avsnittsom
många intressanta aspekter skatteväxling kan studeras medsom
hjälp allmän jämviktsmodellen. princip skall i fortsättningenlav

förstoringsglas den sammanfattande tabellen beskriva5.3 ochsätta
strukturomvandling, fördelningseffekter. miljöpåverkan och stats-
finansiella effekter under scenario C100.

på6.1 Effekter förädlingsvärden

Skatteväxling förändrar relativprisernadirekt miljö och arbete.
sigFöretagen till detta åtminstone sikt, for-påatt, janpassar genom

ändra efterfrågan arbetskraft fossilapå och bränslen. får i sinDetta tur
effekter andra priser i ekonomin. Produktionsfaktorer kommer att

sig ifrån vissa sektorer, till förmån för de relativt högreröra som ger
avkastning. Sockerindustrin intressant illustrationSOCK ger en av
allmän jämviktsresonemangets styrka. Kostnadsstrukturen i socker-
industrin tordevid första påseende vid handen sektornett attger
förlora skatteväxlingsförslag liknande C100. Enligt simu-ett
leringarna sjunker dock depriset insatsvaror SOCK köper från
jordbruket, vilka för signifikant sockerindustrinsstår del kost-en av
nader for insatsvaror. Vidare sjunker också löneskattekostnaden,
vilket Sockerindustrin inte förlorar undergörsammantaget att
C100. sjunker sockerindustrins förädlingsvärdeDäremot under C300,
vilket illustrerar reformernas effekter inte nödvändigtvis äratt pro-
portionella skatteförändringens storlek. ocksåDet är värtmot att

utfallet för ökadedenna sektor avhängigt hur deärnotera att av
skatteintäkterna används. Om de istället används till ökad offentlig
konsumtion, minskar sockerindustrins förädlingsvärde under C100.

Föregående diskussion dettorde klart skatteväxlinggöra att genere-
såväl vinnare förlorare vad beträffar samhällsekonominsrar som

olika produktionssektorer. förväntarintuitivt sig arbets-attman
intensiva sektorer med relativ låg förbrukning fossila bränslen börav
tjäna reformen och vice versa.
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Följande diagram redovisar några sektorer förädlingsvärdenadär
ökar under C100.

1.2

§TRIK i
i1 ‘LAKE

:QJNGJ 3i
åj 1g|JA0.8
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Figur 1 Sektorer förädlingsvärdet 0.5%där ökar med minst
C100.under

Not: appendixSe för förklaring stapeletiketter sektorförkortningama.A av

Förändringarna inte sig kringär rörstora, utan procenten av
Ökningenförädlingsvärdet. i läkemedelssektorn LAKE,är störst

vilket kanske inte förvånande med tanke kostnadsstrukturen iär
denna sektor; kostnader för arbetskraft betydligt viktigare deär än
för fossila bränslen. liknande förklarar ocksåEtt resonemang
ökningen förädlingsvärdena inom TELEsektorn, instrument-av
tillverkning och tillverkningINST hushållsapparatur HUSH.av

intressantDet modellen förutspår ökningär att notera att en av
förädlingsvärdet i cykelindustrin CYKL, vilket måhända följdär en

skatteväxling lätt skulle kunna förbises. tilltalande tolk-Enav som
ning hushållen i utsträckning väljer cyklaär större änatt att att
utnyttja de transportmedel blir dyrare koldioxidskatten stiger.närsom
Sannolikt fångar modellen dock i förändringarutsträckningstörre upp

utbudssidan efterfrågesidan i detta fall.än
Vid första anblick kan det tyckas märkligt förädlingsvärdet iatten

bilsektorn höjtBILA ökar, bensinpris borde leda tillnär ett en
mindre efterfrågan i Sverige.bilar Resultaten avspeglar inya

utsträckning arbetskraftskostnaden långt viktigare förstörre äratt
bilföretagen kostnaden för fossila bränslen i produktionen. Sänktaän
kostnader for bilindustrin möjligheter för den svenska bil-störreger
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ökarvärldsmarknaden. kalkylernaindustrin expandera Enligtatt
exportregionerna,till olikabilexporten med ungefär deprocenten

medan importen bilar minskarav
uppfattning hur den svenskaFigurAllmänt lsett omenger

frånproduktionsfaktorer försi och medekonomin förändras överatt
modellen sker dennahar blivit mindre lönsamma.sektorer Isom

speciella anpassningskostnader. kost-strukturomvandling Dessautan
möjlighetenåtminstone kort sikt,nader kan betydande, menvara

och i vilka sektorer de specielltuppskatta dessa ärär storaatt
diskussion, Lundbergutomordentligt svårt. För närmareen se

i denna bilaga.Torstensson
skatteväxlingenpåverkas negativtdet gäller sektorerNär avsom

producerar deförväntar sig det sektorernaäratt somvarorsomman
Följande figurraffinaderierna.drabbas hårdast, främstbeskattas som

sammanfattar resultaten.

i FskEo
JARN;-1

g STEN
2 lgPAPP i

i3 PPPPg
KEMI4 u i

% ||PETR 35
l SMOR g3l-TEGE6

;i-7 lgJRNCEMEg
;-a

1gGAsv9
3-VARU

C100.underSektorer Förädlingsvärdet minskarFigur 2 där

appendix för förklaring stapeletikettema.Se AlNot: en av

i petroleumsektornFörädlingsvärdet minskar, förväntat, mestsom
fossilaolikavilket naturlig följd efterfråganPETR är atten av

för sek-minskningenbränslen går ned priserna stiger. Dennär stora
i utsträckningStenbrott och andra reflekterarSTEN gruvor stortorn

valtminskar, i nationalräkenskapernaimporten råolja näratt manav
transaktion mellan och PETR.hänföra denna import STENatt som en

följdhårt järngruvor,tredje sektor drabbas relativtEn är avensom
sjunkerrelativt diesel. Enligt modellensektorn förbrukar mycketatt

pappersindustrin vid skatte-förädlingsvärdena också i och enmassa-
kanförädlingsvärdet sjunkerväxling. Bland de övriga sektorerna där

samfärdsel SAMF.peka cementindustrin CEME ochman
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ochfossila bränslenförbrukareCementindustrin relativtär stora av
resultatDetaljeradeför SAMF.gäller, redandetsamma nämnts,som

i appendixscenario återfinns A3.för ochvarje sektor

Priseffekter6.2

prishöjningarmodellenenligtkoldioxidskattenfördubblingEn gerav
petroleumindustrin.frånkommerför produkterungefär 18% som

medanprishöjning med 16%,beräknasgasverken GASVFör en
priseffekter liggerflestamarginella. Deprisförändringarövriga är

ytterligarevilketskilda från noll,den mån dekring i är1%, är en
förhållande tillliten iskattereformendet faktumillustration ärattav

ekonomins storlek.

ördelningseffekter6.3 F

kanjämviktsmodellens utformningmed allmänfördel ärEn att man
Datamaterialetinkomstförändringar.pris-till såvälhänsynta som

inkomsterhur hushållensbelysningfullständigingenmedger av
förinkomstkällorinformation saknasdetaljeradpåverkas, när om

dock inkomst-finnsförhållandenUnder allahushållstyper.olika
datamaterialmed bättreeffekterna medtagna, sättän ett somom

två slag.väsentligenlnkomsteffekternaenkelt förbättras.kan är av
beroendeförändras,löneinkomstenförsta kan värdetdetFör omav

detstiger/sjunker. Föreller lönernamer/mindrearbetarhushållet om
defaktumdetindirekt påverkashushållens inkomsterandra kan attav

kapital.dettainkomstfåroch såledesföretagenäger aven
fördelningseffekterkringlitteraturomfattandefinnsDet aven

skattersådanafinner ofta äroch miljöskatter. Manenergi- att
hatenderarlägre inkomstgrupperdärför hushåll iregressiva, attatt en
rela-uppvärmningsändamål,bränslen tillfossilautgiftsandel förhög

Å hushåll isidan tenderarandramed höga inkomster.tivt hushåll
bensin, vilketförutgiftsandelarha lägrelägre inkomstgrupper t.ex.att

regressiviteten.motverkar
där hus-analysen,ihushållstyperolikainkluderas 30Som nämnts

ochantal barncivilstånd,socioekonomiskidelashållen statusupp
ochutnyttjatsdatadessadiagram harnedanståendeinkomstkvartil. l

hushåll.olikatillslagits ihop typer avsex
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nEnsamstående barnu
ggsammanboende barnu
}cEnsamstéende barnm
gsammanboende 1 barn.2000
gsammanboende 2 barn
gsammanboende 3+ barn

-2500 ..

Figur 3 Välfárdseffekter C100 Ekvivalent Variation perav
hushåll.

framgår figurenSom innebär skatteväxling, enligt dennaav en
modell, genomsnittlig välfärdsförlust real inkomsti termeren av
för alla hushållstyper. Barnfamiljer ochdrabbas hårdare andraän
kostnaden i med antalet barn. Förklaringen till dettaväxer ärstort sett

familjer med barn ha energiinnehåll i sintenderar störreatt att ett
därmedkonsumtion, dvs. de kör bil, har bostadsyta ochstörremer en

högre uppvärmningskostnader konsumtionsmönster i vissderas är--
jämförtbemärkelse koldioxidintensiv med andra grupper.mer

Hushållens utgifter således påverkas prisernakommer också att attav
dock intepå andra sjunker, dessa prisändringar övervägervaror men

medeltal välfardsförlustenkostnader för fossila bränslen stigit. l äratt
ungefär 1018 kr hushåll.per

Effekter på milj6.4 ön

förhand sig hur de globala kol-svårt uttalaDet är att om
skatteväxling, med tankedioxidutsläppen påverkas attav en

Sverige liten priserekonomi. Om högre på hemma-är öppenen
importerarmarknaden i utsträckninggör störreatt varor somman

produceras andra länder med produktionsteknologi, går det attannan
fall globalatänka sig ambitiös svensk koldioxidpolitik ökar denär en

utsläppen. Om också nyinvesteringar i utsträckning läggsstörre utom-
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tabell redovisarFöljandeeffekter.motverkandeförstärks dessalands,
utsläppsforändringarna under C 00.l

C100.underUtsläppsföränd ringarTabell 4

TotaltVärldSverigeScenario
l -0.l%+0.01%-0.l%C100

ungefärminskar medutsläppenochöverhuvudtaget småEffekterna är
I Utsläppsminskningarnakoldioxid.l tal 50.000eller i runda0.l%, ton
l energirelateradei deSAMFsamfárdselsektornfrämst isker samt

i jord-värmeverk ELO. Förel- ochochgasverk GASVsektorerna
vilketnedsättningsreglergäller ingañskerinäringskogsbrukoch samti

ii allmänhetdärminskningarna större änärförklararl att
i desektorer ökar utsläppen,vissatillverkningsindustrin. l t.ex.
små.effekternai och telesektorerna,läkemedels ärexpanderande men

resultatdettaförsumbait,praktiken ärilmportläckaget ävenär om
inhemskasådessaimportpriselasticiteterna. Omför sättskänsligt att
domineraläckageeffektensubstitut kanutländskaoch näraärvaror

globala utsläppen.deskatteväxlingen ökaoch

intäkterkostnader ochjämförelse6.5 En av

under C100välfärdsförlusterna ärpekarhär långtResultaten så att
dock inteinkluderarvälfardsförlusthushåll. Dennadrygt 1000 kr per

kol-minskadeförbättrats viaalltmiljöndet faktum trotsatt
komplettadenibörmiljövärdendioxidutsläpp. Dessa vägas

skatteväxlingsreform. Ensamhällsekonomiska analysen merav en
kol-minskadebetalningsviljan foruppskattningdetaljerad av

utnyttjarVidennautanför förliggerdioxidutsläpp uppsats.ramen
Värdetfram.IPCC-panelen tagitkostnadsuppskattningaristället de av

enligttidigare,ligger,kol i atmosfärenundvika nämntsettatt ton som
C1005-l25$ UndermellanskattningarIPCC-panelens ton.per

Även fördubblingmed0.1%.medkoldioxidutsläppenminskar encza
samhälls-skadekostnader uppgår deskattningarIPCC-panelens avav

hushåll.ungefär 6 kr Dettatill inteekonomiska intäkterna än permer
välfárdskostnaden kr1400genomsnittligamed denskall jämföras

samhällsekonomiskadeföljande tabellhushåll. I presenterasper
kostnadernaskatteväxling, där ärintäkterna och kostnaderna enav

utifrån modellen.beräknade



Effekter3 18 skatteváxling SOU 1996:11 7av

Tabell Kostnader5 och milj6vinster för olika
hushållstyper skatteväxling C100av

Hushållstyp Kostnad EV Milj6vinst 211cc
SNC1 415 6
SNC2 283 6
SNC3 409 6
SNC4 345 6
sc1 521 6
sc2 1164 6
MNC1 1234 6
MNC2 928 6
MNC3 1307 6
MNC4 1387 6
M1C1 1157 6
MlC2 1343 6
M1c3 1611 6
M1C4 2287 6
M2Cl 1666 6
M2C2 1924 6
M2C3 2407 6
M2c4 3033 6

c1M3 1557 6
M3C2 8871 6
M3C3 2397 6
M3c4 2900 6

SEnsamstéende,Not: Mhushå|l med två bam,NCutan lCl barn,vuxna,
barn,2C2 3C3 barn eller fler, l,2,3,4inkomstkvartiler, EVEkvivalent

Variation realinkomst-f‘drséimring, Miljövinst 2lPCC250 USD/ton
kol omräknad till hushåll För minskning0.I% koldioxidutsläppen iper en av
Sverige. Se appendix för detaljerad beskrivningA en mer av
hushållstyperna.

tabellDenna således prislappen för skatteväxling i kolumn 2ger
och miljövärden visari kolumn raden välfärds-Första t.ex. att
förlusten, förändringvilken kan tolkas realinkomst,settgrovt avsom
för första inkomstkvartilenensamstående hushåll barn i denett utan

415 kr. varierar mellan hushållstyperDenna markant ochär summa
kan ända till tvåbarnsfamiljer istiga 3000 kr för den överstaupp ca
inkomstkvartilen. Värdet koldioxidundviker 50.000 iatt tonav man

kratmosfären 6 hushåll, använder sig 2 gånger denär per avom man
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miljöskadorna. Slutsat-skattningarFör lPCCs1995övre gränsen av
studerat inteskatteväxling ärdenkort ochär gott att typ avsen
förhållande tilliför högakostnadernalönsam;samhällsekonomiskt är

befintliga skattningar.enligtmiljön,skadanden undviktavärdet av
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Slutsatser

Enligt allmän jämviktsmodellen finns dubbeldet ingen vinst av
skatteväxling för Sveriges del. bortser från värdetDvs, avom
miljöförbättringen finner inget stöd för hypotesen kol-högreatt
dioxidskatter i utbyte lägre löneskatter samhällsekonomiskmot enger
vinst. huvudsakl dock effekterna for viktigasmå ekonomiskaär

de diskuterade reformerna små relativt ekonominsnär äraggregat,
storlek. Kunskapsintensiva sektorer, läkemedel och telesektornt.ex.
framstår klara vinnare skatteväxling; ekonomin ställer sigsom av om
till industristruktur mindre koldioxidintensiv. Välfárds-ären som
kostnaden bortsett från miljövinster varierar mellan hushåll och är
högre for barnfamiljer jämfört med andra hushållstyper. genomsnittI

välfardskostnaden drygt 1000 kr. Värdet den undvika skadan harär av
beräknats via IPCC panelens studie växthuseffekten och uppgårav
maximalt till kronor hushåll. Utifrån modellresultaten slut-ärtre per

entydig: fördubbling koldioxidskatten med kompense-satsen en av en
rande allmän nedsättning framstår synnerligenlöneskatten ettav som
tveksamt val i det fortsatta arbetet med miljörelateringen detav
svenska skattesystemet.
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Appendix

SektorerA.1

HuntingAgriculture andJORDBRUKJORD
LoggingandForestrySKOGSBRUKSKOG

FishingFsKE FIsKE
JÄRNGRUVOR MiningOreIronJARN

Metal MiningOtherGRUVORANDRA METALLAME
OtherQuarryingStoneDRASTENBROTT, ANSTEN

GRUVOR
SlaughteringMeatsLAKTERIERSLAK

Dairy ProductsMEJERIERMEJE
ofFruits VegCanningFRUKTKONSERVERFRUK
of FishCanningFIsKKONsERVERFISK

andOils FatsOLJORFETT,FETT
ProductionMillGrainKVARNPRODUKTERKVAR

ProductsBakeryBAGERIPRODUKTERBAGE
SugarsOcKERSOCK
ConfectionaryKONFEKTYRCHOKLAD,CHOK

FoodOtherLIVSMEDELDIVERSEDIVx
FeedsAnimalPreparedFODERMEDELFODE

BeveragesDRYCKERDRYC
TobaccoTOBAKTOBA

VÄVNAD WeavingSpinning andGARN GARN
TEXTILSÖMNAD than CloTextiles OtherTEXT
TRIKÅVAROR Knitted GooHosiery andTRIK
ÖVRIGA TextilesOtherTEXTILIEROVRT
BEKLÄDNAD ClothingBEKL
LÄDER, ShoesLeather andSKORLADE
SÅGVERK PreparationsWoodS2GV
TRÄHUS, MateriaBuildingWoodenSNICKERI.TRAH

TRÄMATERIAL MaterialsWoodenOtherANDRAATR
TRÄVARORÖVRIGA Wood ProductsOtherOVR

TRÄMÖBLER FurnitureWoodenTRAM
PulpPaperPAPPERSMASSAPAPP

Manufacand BoardPaperOCH PAPPPAPPERPPPP



Effekter324 skatteväxling SOU 1996:117av
å

TRAHBERPLATTOR.TRAF Fibreboard
PAPPFÖRPACKNINGAR.PFRP Paper Packaging Product
ÖVRKYTPAPPEROVRX Other Paper Products

GRAF GRAHSKINDUSTRI Printing and Publishing
KEMI KEMIKALIER General Chemicals

GÖDSELMEDELGODS Fertilizers and Pestici
BASP BASPLAST Plastics and Synthetic
PLAS PLAST HALVFABRIKAT Semi-finished Plastic P

FÄRGFARG Paints
LÄKEMEDELLAKE Drugs and Medicines
TVÄTTMEDELTVAT Soaps and Detergents
ÖVRIGAOVRK KEMIKALIER Other Chemical Products

PETR PETROLEUM Petroleum Refining
RAFHNADHER
SMÖRJMEDELSMOR Lubricating Oils Grea

GUMM GUMNHVAROR Rubber Products
PLSV PLASTVAROR Plastic Products
PORS PORSLIN Pottery
GLAS GLAS Glass and Glass Product
TEGE TEGEL Structural Clay Product
CEME CEMENT Cement and Plaster

ÖVRIGAOVRM MINERALER Other Non-Metallic Mine
JÄRN STÄLJRN 0 andIron Steel

FERR FERROLEGERDK} Ferro-Alloys Manufactur
JÃRNGJUTERIERHVGJ and Steel CastingIron

META METALLVERK Metal Fabrication
METV METALLVALSVERK Non-Ferrous Metal Produ

JÄRNGJUTERIJA I Non-Ferrous Metal Casti
METR METALLVAROR Other Metal Casting
MSKN MASKINER Industrial Machinery
ELMO ELMOTORER Electrical Machinery
TELE TELEPRODUKTER Electronics and Telecom

HUSHÅLLSMASKINERHUSH Domestic Eletrical Appl
ÖVRIGAOVRE ELPRODUKTER Other Electrical Goods
VARV,BÅTARVARV Ship Building and Repai
RÄLSFORDONRALS Railroad Building and R

ILA ILAR Motor Vehicles and Part
CYKL CYKLAR Bicycles and Motorcycle
FLYG FLYGPLAN Aircraft Manufacture an

ÖVRIGAOVRR TRANSPORTMEDEL Other Transport Equipme
INST INSTRUMENT Scientific Instruments
A;TI ANNAN TILLVERKNING Other Manufacturing
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VÄRMEVERK andElectricity SteamELO EL O
GasGASVERKGASV
WaterVATTENVERKVATT
ConstructionBYGGNADBYGG
TradeVARUHANDELVARU
Hotels andRESTAURANG RestaurantsHOTE HOTELL OCH

SAMFÄRDSEL andTransport StorageSAMF
CommunicationPOST POST OCH TELE

FÖRSÄKRlNGAR andBanksOCH InsuranceBANK BANK
FRITIDSHUS HousingEGNA EGNAHEM,

ASTIGHETSFÖRVALTNING RealOther EstateFAST F
ServicesBusinessUPPDRAGSVERKSAMHETUPPD

ServicesRepairREPARATIONERREPA
TJÄNSTERÖVRIGA Personal ServicesOVRP PRIVATA

HushållstyperA2.

inkomstkvartilenEnsamstående barn 1:aSNCl utan
kvartilenSNC2 2:a
kvartilenSNC3 3:e
kvartilenSNC4 4:e

halvanundreEnsamstående med barnSCl
halvanSC2 övre

kvartilenFamiljer barn lzaMNC1 utan
kvartilenMNC2 2:a
kvartilenMNC3 3:e
kvartilenMNC4 4:e

kvartilenEnbarnsfamiljerM1C1 1:a
kvartilenMlC2 2:a
kvartilenMlC3 3:e
kvartilenMIC4 4:e

kvartilenTvåbarnsfamiljer lzaM2Cl
kvartilenM2C2 2:a
kvartilenM2C3 3:e
kvartilenM2C4 4:e

kvartilenTre+barnsfamiljer 1:aM3Cl
kvartilen2:aM3C2
kvartilenM3C3 3:e
kvartilenM 3C 4 4:e
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FörädlingsvärdeförändringarA3. % under olika

scenarier j

Cl 00 C200 C300 EXEMPT
JORD 0,1 0,1 0,1 0,1
SKOG 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
FSKE -0,1 -0,2 -0,3 -0,1
JARN —1,2 -2,7 -1,8—4,2
AME 0,0 -0,1 -0,3 0,0
STEN -6,0 -10,0 12,9 -8,3-
SLAK 0,3 0,5 0,6 0,4
MEJE 0,3 0,20,2 0,3 å

1FRUK 0,3 0,5 0,6 0,3
FISK 0,6 0,50,4 0,8

.iFETT 0,4 0,6 0,7 0,4
KVAR 0,6 0,7 0,40,4
BAGE 0,4 0,6 0,7 0,4
SOCK 0,1 0,0 -0,2 -0,1
CHOK 0,4 0,6 0,7 0,4
DIVX 0,3 0,6 0,7 0,4
FODE 0,2 0,3 0,3 0,2
DRYC 0,4 0,7 0,8 0,5 g
TOBA 0,5 0,9 i1,1 0,6
GARN 0,4 0,7 0,9 0,5
TEXT 0,5 0,60,9 1,2
TRIK 0,6 1,0 1,3 0,7
OVRT 0,50,5 0,8 1,0
BEKL 0,5 0,8 1,0 0,6
LADE 0,5 0,9 1,1 0,6
S2GV 0,1 0,2 0,10,2
TRAH 0,1 0,2 0,3 0,1
ATR 0,3 0,5 0,6 0,3
OVR 0,2 0,3 0,4 0,2
TRAM 0,4 0,7 0,9 0,5
PAPP -0,4 -0,8 -1,3 -0,6
PPPP -0,2 -0,6 -1,0 -0,5
TRAF 0,4 0,6 0,8 0,4
PFRP 0,2 0,3 0,4 0,2
OVRX 0,5 0,8 1,1 0,5
GRAF 0,3 0,5 0.6 0,3
KEMI -0,3 -0,8 -1,2 -0,5
GODS 0,1 0,1 0,0 0,0
BASP 0,4 0,7 0,9 0,5
PLAS 0,5 0,8 1,1 0,5
FARG 0,3 0,4 0,6 0,3

1,2 1,4
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03
030.80,6OVRK 0,4
09-20,2-15,3PETR -8,9
as-0,5SMOR
030,9OJGUMM 0A
031,1QsPLSV Q5

I 030,805PORS 0A1
ä 030,60AGLAS 03

-Q503 03TEGE1
44-0,80302CEME|

1 on0,1Q1 04OVRM
I —Q2-0,60303JRN1

Q10,20202FERR
Ofi1,3JNGJ op1
030,50,51 META 03
0A0,80,6METV 0A
op1,31,005JA
030,70,503METR
031,20,9Q5MSKN
031,71,2ELMO on
031,903 1,4TELE
091,81,3HUSH on
Q61,10,803OVRE
0A0,80,60AVARV
on-0,2-O,1opRALS
091,81,403mLA
031,41,0CYKL 05
031,00,70AFLYG
031,00,80AOVRR
on05 1,1INST
0Aon0,6ATI 03
Q1030,1Q1ELO
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