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statsrådet chefen förochTill
ationsdepartementetKommuni

chefen fördecember 1994bemyndigade den 22Regeringen
uppdragtillkalla kommitté medKommunikationsdepartementet att en

Sverige.för kommunikationerna inationell planutarbetaatt en
i detkommunikationsplan ska ingånationelltillförslagEtt

lägga framenligt direktiven skullekommitténslutbetänkande som
iuppdraget ingick ocksådecember 1996. Iden 1 att ettsenast

infrastrukturplaneringen förtill inriktningdelbetänkande förslag avge
överlämnatdelbetänkande har kommitténperioden 1998-2007. Detta

den 1996.till regeringen 4 mars
tilläggs-beslutat kommitténapril 1996har denRegeringen 25 att ge

kommunika-styrmedelekonomiska inomförprinciperdirektiv om
delbetänkandekommittén iskadetta direktivEnligttionssektom. ett

i övervägandenprincipiellaredovisa1996oktoberden 15senast av
vägtrafikområdet. Påstyrmedel inomekonomiskaanvändningen av

flyttabeslutade regeringentilläggsdirektivdettagrund attav
till den 1997.slutbetänkandet 1redovisningen senast marsav

februariförordnades den 19951bemyndigandetMed stöd somav
riksdags-ordförande,tillikaRolf Annerberg,generaldirektörledamöter
riksdags-försäljningschef Karin Johansson,Andersson,Elvingledamot

riksdagsledamotNilsson,riksdagsledamotMarklund, BoLeifledamot
Siby, riksdags-kooperativ företagare IngemarSegelström,Inger

ochSmithKarin SvenssonadjunktSkårvik,Kenthledamot
Westerberg.riksdagsledamot Per

april 1995förordnades denkommittén 5biträdaSom attexperter
Åke Catharina Blom,enhetschefAndersson,ekonomidirektör

Ewerstein, direktör YvonneSonjadepartementssekreterare
direktörJohansson,kommunikationsdirektör YngveGustavsson,

Källberg,HelendepartementssekreterareKarlsson,Staffan
vägdirektör Richard Montgomery,Lundin,civilingenjör Ingemar

Olof Nordell,direktörverkställandeNilsson,.sakkunnigLarspolitisk
föredragande GöranCarina Norgren,departementssekreterare

Öhman.avdelningschef HansSmith ochdirektör EvaNyström,
direktör GustavssonYvonnejuni 1995Från den l ersattes av

Skagersjö.civilingenjör Bengt
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Carlsund,direktör Boförordnadesaugusti experter21Den som
Maria Gustavsson,glesbygdsrådEriksson,Mariaprojektledare

direktörKajsastuderande Larsson,Karlström,Urbangeneraldirektör
Norberg,HelenedepartementssekreterareÅsa Lindell-Byström,

verkställande direktör KurtNordin,direktör Tommyverkställande
KarinlandskapsarkitektRoth,AnderstrafiksekreterarePalmgren,

Ärleskog.projektledare JuneochWidlertStaffandirektörSchibbye,
den 1entledigadesNyström expertFöredragande Göran marssom

aprilden 23entledigadesNordellOlof expertDirektör1996. som
ochAnna-Lisa Engströmdirektörförordnadesdag1996. Samma

till kommittén. FrånHermansonförbundsdirektör Gunnar expertersom
entledigatsKällbergHelendepartementssekreterareharoktoberden 26

förordnatsToressonBengt expert.departementssekreterareoch som
Arwidssondepartementsrådet Bengtharnovemberden lFrån

förordnatsEkengerMatsdepartementssekreterarenochentledigats som
heladeltagit iKarlssonavdelningsdirektör JanharDessutomexpert.

utredningsarbetet.
1995denfrån 1förordnadeshuvudsekreterareTill mars

från denbiträdande sekreterareFeldhusen,Kristinabyrådirektör som
denfrånsekreterareFahlström,Eva Lenaassistent199515 sommars

utredaremaj 1995från den 17Silbom,civilingenjör Hansmaj 19951
Marikacivilingenjörnovember 1995från den 21Davidsson,Gunnar

Matzdecember hovrättsassessorden 15frånochEngström
från denförordnadessekreterarebiträdandeSomMårtensson.

Pereira.1996september Lena23
januari 1996.den 12sekreterareslutadeDavidssonGunnar som

Kommunikationskommittén.antagitVi har namnet
trafikpolitikenkursdelbetänkandet Ny iviöverlämnarHärmed w

vägtrafiken.beskattningdelbetänkande avom
Johansson,KarinreservationerfogatsharbetänkandetTill av

Westerberg.Smith och PerKarin SvenssonSiby,Ingemar
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Stockholm den 14 november 1996
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Sammanfattning

Vi har fått i uppdrag i delbetänkande redovisa principiellaatt ett
överväganden användningen ekonomiska styrmedel inomav av
vägtrafikområdet. Delbetänkandet ska underlag för denettvara
särskilda utredare har tillkallats för vägtrafikensöverattsom se
samlade beskattning såväl lätta fordon. Utredarenstungaav som

ska koncentreras till vad den lämpligasteöversyn ärsom
mellan försäljningsskatt, fordonsskatt,avvägningen ochenergi-

koldioxidskatt syfte förbättra den samlade styreflekteni påatt
trafiksäkerhet och miljö.

Utformningen vägtrañkbeskattningen bör byggaav
trafikpolitiska och miljöpolitiska mål och riktlinjer förgemensamma

hela transportsektorn. sådant förslagEtt samlat till trafikpolitikny
kommer vi i vårt slutbetänkande.att presentera

detta delbetänkandeI redovisar vi principer för hur kanman
använda ekonomiska styrmedel och regleringar för att styra
utvecklingen i riktning samhällets mål för miljö och säkerhet ochmot

samhällsekonomiskt effektivt resursutnyttjande. enlighet medImot ett
våra direktiv vi hur kan tillämpa dessa påtar upp man
vägtrafikbeskattningen.

Några övergripande principer för trañkpolitiken

Vi följande principer bör gälla för hur samhälletatt styranser
användningen de politiska målen ochtransportsystemet mot ettav
samhällsekonomiskt effektivt resursutnyttjande:

Trañkpolitiken ska frånutgå såväl långsiktiga mål god0 om en
livsmiljö och vad och människornas hälsa tål politisktnaturen som
avvägda etappmål.

förda politikenDen på nationell, regional och lokal nivå sätter0
för hur inom transportsektorn fördelas iramarna resurserna

samhället, det gäller och järnvägsutbyggnadernär ocht.ex. väg-
utbudet kollektivtrafik.av
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vill ordna sinasjälva hur deföretagenochMedborgama avgör0
detta skasamhället Fördeinom attgett.transporter ramar som

det dockeffektivt förutsättersamhälletförskekunna sätt attett
vinster ochhänsyn tillenbartvalsituation intei sin tar egnaman

kansamhället i Dettaeffekterna påtillkostnader, stort.ävenutan
regleringarstyrmedel ellerekonomiskaske somgenom

enskildefor deneffekterna, dvs.deinternaliserar externa
drabbar andra.kostnaderinkluderartrafikanten som

använda priset påtillräckligtinte transporterDet attär som0
styrmedelekonomiskakombinerahandlarstyrmedel. Det attom
på såtill målenlederregleringarformer ettoch olika somav

möjligt.kostnadseffektivt sätt som

styrningunderlag formeningenligt vårkanprinciper utgöraDessa
principernatillämpningenkantrafikslag. Däremotallainom av

olikatransportslagensmedvarieranaturligtvis komma att
hur deanalyseratdelbetänkande enbarthar i dettaViförutsättningar.

återkommer vi iövriga trafikslagTillvägtrafiken.inomska tillämpas
slutbetänkande.vårt

kostnadervägtrafikensIntemalisering externaav

hälsa,människornasochmiljöninverkar påenskildVarje vägtransport
detunderhåll vägnätetochdriftförkostnaderna gemensammaav

denåoch restid. Försäkerhettrafikantersandra attviss månisamt
gradhögretrafikanterna ivimålenmiljöpolitiskatrafik- och attanser
sinakostnaders.k. gördessa närtillhänsynmåste externata man
deninnebärinternalisering. Detske attkantransportval. Detta genom

beaktatill,incitamenteller fårtvingas, attbeslutar transportom ensom
dettablir påkostnaderna internasätteffekterna. Dede externaexterna

ellertrafikantenför transportören.
varjekostnaderna iinkludera deochsynliggöra externaGenom att

målenriktningitransportsektornkan motvaltrafikantsenskild styras
effektivtsamhällsekonomisktochsäkerhetmiljö,för ettmotm.m.

utnyttjande transportapparaten.av
kombinationskekostnader börIntemalisering externa genom enav

iutsläpp börförKostnaderstyrmedel.ekonomiskaochregleringarav
dvs.fordon,föravgaskravintemaliserashandförsta nyagenom

underframgångsrikvisat sigmetod harregleringar. Denna senarevara
kraftigt.minskatharutsläppfordonsparkensochår
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ekonomiskaAv stynnedel har vägtrafikbeskattningen, och då
främst skatten på drivmedel, hittills betraktats viktigast för attsom
intemalisera de kostnaderna från vägtrafiken.externa

Möjligheterna skatter ochatt avgifter i riktninggenom styra mot
målen och effektiv resursanvändning i vägtrafiksektom beroren
emellertid på hur väl dessa styrmedel kan knytas till vägtrafikens

kostnader. För många deexterna effekterna räckerexterna det inteav
med skatten på drivmedel styrmedel för åstadkomma effektivaattsom
anpassningar och nå målen.

Genom skatten drivmedel kan effektivitetstyra detmot närman
gäller kostnader berorexterna på bränslets egenskaper. Ensom
differentierad skatt har också redan med framgång föranvänts att
minska utsläpp bly och svavel från bränslen. skattEnav ärsom
differentierad efter olika drivmedels innehåll fossilt kol är ettav
effektivt styrmedel för minska utsläppen koldioxid.att av

Skatten på drivmedel emellertidär trubbigt styrmedel eftersomett
den måste nationellt enhetlig,göras medan de kostnadernaexterna
varierar starkt i tid och och med fordonens och bränslenasrum
egenskaper.

Därför krävs kombination styrmedel. fordonsskattEnen av som
differentieras efter fordonens miljö- och säkerhetsegenskaper kan då
spela betydelsefull roll.en

Eftersom de kostnaderna bedömsexterna variera särskilt kraftigt
mellan och landsbygdtätort bör nivån på skatten bestämmas med
hänsyn till kostnaderna för landsbygdstrafiken. Vårt förslag utgår från
förhållandena utanför För lösatätort. tätortsproblemenatt krävs
särskilda lokalt inriktade styrmedel, olika slagt.ex. vägavgifter ellerav
regleringar, vilka läggs ovanpå den nationella vägtrafikbeskattningen.
Om skulle låta tätortsproblemen bestämma nivån på de nationellaman
skatterna skulle landsbygdstrafiken få betala för lösaatt tätorts-
problem. Detta kan medföra ineffektiv resursanvändning ochen
upplevas orättvist. Vi återkommer till tätortsproblemen i vårtsom
slutbetänkande.

kanDet emellertid finnas relativt skillnader mellan destora externa
kostnaderna i mindre samhällen,t.ex. attraktiva fritidsområden och ren
glesbygd. De nationella styrmedlen kan därför drabba de boende och
verksamma i glesbygd för hårt även tätortsproblemen hanteras förom
sig. Detta kan både leda till mindre effektivtett utnyttjande av

och till negativatransportsystemet fördelningseffekter.
boendeFör och verksamma i glesbygd eller i andra områden, som

saknar alternativa resmöjligheter, bilen dessutomär nödvändigen
förutsättning för det dagliga livet. Utan tillgång till bil kan inte taman
sig till arbete, butiker och samhällsservice eller upprätthålla drägligtett
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hårtsärskiltdärför slå motkanbensinprisethöjningliv.socialt En av
arbetsresor.långameddemalltframföroch motinvånare,glesbygdens

andraellerdrivmedelprishöjningarsigvisardet attOm
nationellagenomsnittliga externaintemaliseraförstynnedel att

bör dessaglesbygdenförfördelningseffekteroacceptablafårkostnader
regionalpolitikenföråtgärder inomkompenseras rameneffekter genom

i vårtaspekterregionalpolitiskatill dessaåterkommerVimening.vidi
slutbetänkande.

kostnadervägtrafikens externaBeräkning av

vägtrafik-tillställningstagandenprincipiellavåraförunderlagSom ett
kostnadernadeberäknalåtit externa avviharbeskattningen

vägtrafiken.
lägrebetydligtmedräknarpersonbilarbensindrivna numanFör

beräknadeskostnadenDentidigare. externakostnader änexterna
denbeloppungefärligentill som1992:44 sammaDstidigare

landsbygds-underkr/l3,00omkringdvs.energiskatten,dåvarande
1,80cirkatilluppgåkostnadendenberäknas externaNuförhållanden.

oktoberiliggeroch1992sedan århöjtsharEnergiskattenbensin.kr/l
kr/l.3,411996

beräkningarnaoch deberäkningartidigaremellan nyaSkillnaden
olyckskostnadervilkapåförändraddelentill synberor största en

prissättas.skaochär externasom
kostnadernadeberäknaspersonbilar externa varadieseldrivnaFör

lastbildiesel. Förkr/l2,30omkringbilar,bensindrivna enförhögre än
omkringkostnader,högremed externaännuräknarton7över man
kr/l.1,741996oktoberidiesel ärEnergiskattendiesel.kr/l3,50
betydligtkostnadernadevarierarfordonen externadeFör tyngsta

deharekipage externa60-tonsFörmiljöegenskaper. ettfordonensmed
medårkronor000000-88till 17beräknats perkostnaderna
000till 34uppgårfordonsskattNuvarandekörsträcka.genomsnittlig

deberäknasEuropatrafik externaisemitrailerFörkronor. en
beroendeårkronor000000-103till 19 perkostnaderna

kronor.00013fordonsskatten ärårligaDenmiljöegenskap.

vägtrafikbeskattningenförprincipertillFörslag
främstdvs.delar,vägtrafikbeskattningenshuranalyseratVi har
årligadenochdrivmedelenergiskattemakoldioxidskatten,

Vi harstynnedel.ekonomiskaanvändaskanfordonsskatten, som
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däremot inte behandlat vägtrafikskatternas ñskala roll för att ge
intäkter till Frågan skatterna ska användas medelstaten. attom som
finansiera i sin helhetvägtransportsystemet återkommer vi till i vårt
slutbetänkande.

föreslårVi följande principer för vägtrafikbeskattningen.

Koldioxidskatten

Koldioxidskatten effektivt styrmedel för minskaär utsläppenett att av
koldioxid i den meningen styrmedlet riktar sig direkt detatt mot man
vill påverka. Den bör baseras på respektive bränsles innehåll fossiltav
kol.

Vi det mål vi redovisade i förstavårt delbetänkandeattanser som
minska koldioxidutsläppen från vägsektom med 20 frånatt % årom

1990 till år 2020 ska stå fast. Vi visade där hur detta mål skulle kunna
uppnås kombination styrmedel. Bl.a. räknade vi medgenom en av en
höjd koldioxidskatt så priset bensinpå stiger realt med 10att öre per
liter och år mellan och1998 2020 och priset dieselpå stiger påatt
motsvarande sätt.

påEnergiskattema bensin, diesel och biobaserade drivmedel

Energiskatten bör användas flera styrmedel för minskaett attsom av
sådana negativa effekter exklusive koldioxid berorexterna som av
trafikvolymen. Avgasutsläpp, olyckor, buller och vägslitage är
exempel på effekter delvis kan internaliserasexterna som genom
energiskatten.

Energiskatten används i dag styrmedel påverkaett attsom
kvaliteten drivmedel.på Det sker miljöklassning bränslengenom av
och differentiering energiskatten efter bränslets miljöklass. Dennaav
princip bör behållas.

Energiskattema bör utformas utifrån förhållandena utanför tätort.
Vägtrafikens kostnader i bedöms betydligt högreexterna tätort änvara

landsbygd.på För lösa tätortsproblemen krävs särskilda lokaltatt
inriktade styrmedel. Det kan gälla olika slag vägavgifter ellert.ex. av
regleringar, vilka läggs ovanpå de nationella energiskatterna. Om man
skulle låta tätortsproblemen bestämma nivån energiskatterna skulle
landsbygdstrafiken få betala för lösa tätortsproblemen. Detta kanatt
medföra ineffektiv resursanvändning och upplevas orättvist. Vien som
återkommer till tätortsproblemen i vårt slutbetänkande.
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Bensin

fordonbensindrivnafrånkostnaderna ärdeberäknatVi har externaatt
våraenlighet medienergiskatten,energiskatt. Omdagenslägre än

bordekostnadernanegativaspegla deskulleprinciper, externa
sådanskäl talarfleradockfinns emotsänkas. Detenergiskatten ensom

sänkning:

bensinprisethöjningsuccessivbehövsdetmedVi räknar att aven0
Eftersomnås.koldioxidutsläpp skaminskademåletför att om

betydelse förhar denbensinprisetpåverkarenergiskatten
koldioxidutsläppen.

deberäkningarnaiosäkerhet externafinnsDet stor aven0
kostnaderna.

mellankopplingreellellerformellnågonfunnitsintehittillsharDet0
fiskalocksåEnergiskatten harkostnader.ochenergiskatt externa en

funktion.

motiveratför bensin göradet avstegvi attärskäldessaAv attanser
negativaberäknadedeskaenergiskattenprincipen motsvarafrån att

kostnaderna.externa

Diesel

dieseldrivnafrånkostnadernadeberäknatharVi externaatt
kostnadernadiesel. Deenergiskattenhögre externapersonbilar änär
talar förbensinbilar. Dettafrån atthögreocksådieselbilar änfrån är

höjas.bördieselpåenergiskatten
bestämmasdiesel börförenergiskattennivånVi avattanser

idagbästaanvänderdieselpersonbilar näreffekter manexterna av
framdrivningsteknik.ochfordons-tillämpligapraktiskt

drivmedelBiobaserade

drivmedelbiobaseradeintroduktionmöjliggöraFör anseratt aven
långunderenergiskattfrånbefriadeskadessa enatt vara

introduktionstid.
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Fordonsskatterna

Vi de årliga fordonsskatterna och försäljningsskattenattanser tunga
fordon i möjliga utsträckning bör differentierasstörsta efter fordonens
miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper.

Vi har möjligheten differentieraövervägt den årligaatt
fordonsskatten for bensindrivna personbilar så fordonsskatten sänksatt
för fordon med de bästa miljö- och säkerhetsegenskaperna ochnyare
höjs för äldre fordon med sådana egenskaper.sämre Vi har emellertid
funnit miljö- och styreffekten sådan differentieringatt skulle bliav en
begränsad, samtidigt fördelningseffekterna skulle bli starktsom
negativa.

trañksäkerhetsskälFör jämnare viktsfordelningatt styra motav en
fordonsparken föreslår vi ändrade principer för differentieringenav av

fordonsskatten efter tjänstevikt. Fordonsskatten bör lika i devara
lättare viktsklasserna och öka snabbare med de viktsklasserna.tyngre

fullföljandeEtt denna princip skulle innebära skatten ökar för deattav
lättaste och fordonen jämfört med skattenivån i oktobertyngsta 1996.

Med hänsyn till energiskatten diesel väsentligt lägreatt är påän
bensin, de kostnaderna högre,trots det motiveratatt externa är är att
behålla högre fordonsskatt för dieseldrivna personbilar änen
bensindrivna. Vi emellertid dagens fordonskattattanser person-
dieselbilar felaktigt utformad miljö-är och trafiksäkerhetsskäl,av
eftersom skatten högre bilarär äldre medän sämrenya
egenskaper. bör justerasDetta så fordonsskatten inte blir beroendeatt

fordonets årsmodell. Differentieringen efter tjänstevikt börav
förändras enligt principer vi har föreslagit för bensindrivnasamma som
bilar.

drivaFör utvecklingen trañksäkrare fordonatt behövsmot nya
kravspecifikationer och för klassning fordonensett system av
säkerhetsegenskaper. Vägverket bör i uppdrag utarbetaatt ettges
underlag för sådana för Sverige aktivt ska kunna drivasystem dessaatt
frågor inom bl.a. EU. I avvaktan europeiskt klassningssystematt ett
utvecklas bör åtgärder ökaröverväga användningen sådanman som av
säkerhetsutrustning i fordonen normalt inte efterfrågas fordons-som av
köparna själva, anordning förhindrar färdt.ex. inte förare ochsom om

har bilbältet på.passagerare
Vi konstaterar fordonsskatten skulle behöva höjas föratt de tunga

fordonen den ska de kostnadermotsvara inteexterna redan harom som
förutsätts intemaliserade energiskatten på diesel. Vi villvara genom
emellertid inte ställning till i vilken utsträckningta denna principnu
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mellan olikakonkurrensstarkdet finnsberor påska följas. Detta att en
principernabestämmergodstransportområdet. Närtrafikslag inom man

intemaliseras, ochkostnader börvägtrafikensdenför hur externatunga
börmotiverade, ävendessafrån taeventuella ärvilka avsteg mansom

förintemaliseraskostnadernadehurtillhänsyn externa
samladsådanmed flyg. Enochmed båtjärnväg,pågodstransporter

likvärdigtbehandlas sättskatransportslagenhur ettbedömning av
slutbetänkande.vårtivikommer göraatt

och EUVägtrañkbeskattningen
medsamverkardeutformas såmåsteregelsystem attSvenska

ocksåbegränsningarinnebär ärregelsystemomvärldens. EG:s men
förvärdenkonkretaochprinciperfast ävenläggaskastöd när man

styrmedel berörandraochvägtrafikbeskattningensvenskaden som
följande komponenter:främstbestårEG-reglemavägtrafiken. av

ochfordonsbränslenminimiskattMineraloljedirektiven0 -
ändamål.förbränslenbeskattninglikaprincipen sammaavom

och bullerutsläppsnivå avgasertillåtnahögstaBestämmelser om0
skattedifferentiering itillmöjligheternareglerarmotorfordonfrån -

avgasutsläpp.tillåtnahögstabilarnastillförhållande
förvägavgifterochfordonsskatter tungaBestämmelser om0

lastfordon.

gällerdethandlingsfrihetminskar vår när.Mineraloljedirektiven
ha lägretillåtetintedrivmedel. Det attbiobaserade ärskatt på

pilotförsök.medsambandiförutomdrivmedel,sådanaskattesatser
inom EG-arbetarutsläpptillåtnahögstagällerdetNär man

obligatoriskabliskaavgasbestämmelsermedkommissionen somnya
möjligtdetfastställts blirhar attdessa2005. Närrespektive år2000år

framtida kravtillämpning t.ex.frivilligstimulera engenomaven
fordonsbeskattning.differentierad

medarbetepåbörjatockså attharEG-kommissionen ettInom man
viktigtfordon. Det är attmiljöklassningför tungautforma systernett av

miljö- ocheuropeiskfåförpådrivande i EU attSverige är en
börfordon. Dettaoch lättaförbådetrafiksäkerhetsklassning tunga ge

efterförsäljningsskattemaochfordons-differentieramöjlighet att
säkerhetsegenskaper.ochmiljö-
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föreslagna principerna kan tillämpasExempel på hur de

beräkningsexempel energi-i betänkandet några på hurVi redovisar
kan utformas i enlighet med deoch fordonsskatternaskatterna

föreslagit.principer visom
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Summary

form of interimsetting thewithtaskedhave been report,We out, an
economic instrumentsthe ofconcerningof principledeliberations use

supportiveinterimOurroadthe toreportsector.transport asserve
appointed reviewCommissionerthedocumentation for Government to

vehicles.both light and heavytaxation ofoverall roadthe transport
whatreview "concentrateCommissionsThe Government to on

vehiclesalesbalance betweenthe appropriate taxtax,tax,most energy
thewithdioxide improvingcarbon viewana aggregatetotax, a

ofenvironmentalsafety andeflect the aspects transportsteering on
goalsbasedtaxation should beof roadstructuringThe transport on

environmental policypolicy andofguidelinesand transport common
forof this kindIntegral proposalsof thewholethe sector.transportto a

finalpresentedwill bepolicy report.transport ournew
concerningprinciplesinterimtheIn outsetreportpresent wayswe

attuningforand regulationseconomic instrumentsusingof
safetyandfor the environmentobjectivessocietysdevelopments to

keepingutilisation. Inefficientsocio-economicallyand to resourcea
roadthepossible of applyingconsiderremit,with tosamewaysweour

taxation.transport

of policyprinciplesoverarchingSome transport

of the of thecontrolpublicview, transport systemIn useour
efficientsocio-economicallyobjectives andpolicywithkeeping

principles:governed by the followingutilisation should beresource

objectivesboth long-tennbe basedpolicy shallTransport on0
naturaltheand pennissible impactqualityconcerning habitat on

definedpoliticallyhealth, and alsoand humanenvironment on
objectives.interim

defines theregional and local levelsnational,pursuedThe policy at0
society,ofallocationfor theframes transport sector resources
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development ofregards the road and rail and thetransporte.g. as
of transit.availability mass

Citizens and business undertakings decide their transport0 own
the frames indicatedwithin by society. order forInarrangements

socially efficient however, the electedthis proceedto a manner,
made include, only consideration ofbe to notmustprocess

profit and but also the effects societyimmediate asexpense on a
be achieved through economic instrumentswhole. This orcan

forwhich internalise the external effects, i.e. theregulations
include the incurred by others.individual transport costsuser,

sufñcient.of price steering instrumentThe nottransport as a0 use
of instrumentsWhat needed combination economic anda

forms of regulation whereby the objectives will be achievedvarious
of cost-efficiency.with maximuma

belief, form the basis of forThese principles, in managementour can
principlesof the other hand, implementation of thetraffic all Ontypes.

depending the varying circumstances ofof course vary, onmay
of All that have analysed in thedifferent kinds presenttransport. we

road traffic. will be returninginterim their application Wetoreport
finalconsider other modesto transport report.our

ofIntemalising the external roadcosts transport

single road operation has impact theEvery. transport onan
of operatingenvironment and human health, the andcoston

the safetymaintaining the public road network and, to extent,some on
of ofand travelling times other the achievementFortransport users.

find thatpolicy aims regarding and the environment,transport we
for these externalwill have make allowancetransport to moreusers

achievedwhen making their choice of This betransport.costs can
decidingthrough internalisation, meaning that the person on a

operation obliged, induced, consider its externaltransport toor
effects. this the external become internal theIn costs to transportway

carrier.user or
If external included and made visible each individualcosts are

choice, the be guided towardsuserstransport transport sector can
policy objectives concerning the safety and towardsenvironment, etc. a

efficient ofsocio-economically utilisation the transport apparatus.
External should be intemalised through combination ofcosts a

regulatory and Emission oughteconomic instruments. costsmeasures
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stipulations forexhaustthroughprimarilyintemalisedbe newto
methodsuccessfulprovedThis hasregulatoryvehicles, i.e. ameasures.

declinedvehicle fleet havefromemissionsand exhaustrecent years,
heavily.

taxation,concerned, roadeconomic instruments transportWhere are
regarded thehitherto beenhasfuels,the mostalland above tax ason

traffic.of roadexternaltheintemalisingforinstrument costsimportant
andthroughdevelopments,guidingpossibilities of taxestheBut

inutilisationand efficientobjectivestowards thecharges, resourcean
beinstrumentsclosely thesehowdependtrafficroadthe sector canon

externalof thetraffic. Whereof roadexternalthegeared coststo many
forinstrumentadequatefueltheconcerned,effects nottax anonare

the objectives.attainingandadjustmentsefficientachieving
regardsefficiencyusedbefuel promoteThe totax ascanon

differentiatedfact,properties. Infueldepending taxexternal costs aon
andleadof reducingusedsuccessfullybeenalreadyhas as a means
theaccordingdifferentiatedfuels. Afrom toemissionssulphur tax

ofeffectivefuelsdifferentofcarbonfossil content meansan
emissions.dioxidecarbonreducing

behasbecauseinstrumentbluntThe fuel, however, totax aon
dealexternalwhereasuniform, greatnationally costsmade vary a

fuels.andof vehiclespropertiestheaccordingandandtime tospace
and importantneeded,thereforecombination of instrumentsA an

theaccordingdifferentiatedvehicleplayed by tobethen taxrole acan
of vehicles.qualitiessafety-relatedecological and

particularly heavybejudgedexternalthe toBecause costs are
gearedbeshouldlevel of thetherural toandurban taxbetween areas,

Theconditions.based ruralproposaltraffic.rural Ourofthe costs on
orientedlocallyspecial,requirewillproblemsof urbansolution

kinds,of variousregulationschargesroadsuchinstruments, oruseas
problemstaxation. If urbanroadnationaland above transportover

wouldtaxation, thisnationallevel ofthedecideallowed meantowere
inproblems. Thattrafficof urbansolutionfor thepayingtrafficrural

consideredand beofinefficientlead toturn resourcesuseanmay
finalurban problemsconsiderreturningwill beunfair. We to our

report.
thedifferences betweenrelatively largebehowever,There may,

recreationalattractivecommunities,smallinexternal areascosts, e.g.
therefore,national instruments,Thecountryside.and the remote may

separatelyurban problemsrural residents,hardstrike attoo areeven
of theutilisationefficientlessbothleadThisdealt with. tocan

distributive effects.negativeand totransport system
otherinworking in ruralandlivingagain, forThen orareaspersons

theofalternativewithoutplaces transport, necessaryacarmeans
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prerequisite of daily living. Without people work,cannot get to to
the shops public services maintain tolerable social life. Anor or a
increase the ofprice petrol, therefore, strike hard ruralextra atmay
residents, and above all those with long journeys and from work.at to

If fuel price increases other instruments for intemalisingor average
national external found have unacceptable distributivecosts toare
effects in rural those effects should be offset by ofareas, measures
regional policy in the broad will beWe returning these reginaltosense.
policy finalaspects report.our

Calculating the external of roadcosts transport

basis for standpoints of principleAs concerning the taxation ofa our
road have procured calculations of the external oftransport, costswe
road transport.

The external of petrol-driven estimated becosts tocars are now a
good deal lower than previously. Formerly theDs 1992:44 external

estimated roughly the thatcost at amount tax atwas same as energy
time, abouti.e. SEK 3/l in rural conditions. The external cost now
estimated about SEK 1.80/l petrol. Energy has been increasedat tax
since and October stood1992 1996 SEK 3.41/l.at

differenceThe between previous calculations and the new ones
due mainly change of View which accident externalto to costsa as are
and be priced.toare

The external of diesel-driven estimated be highercosts tocars are
than those of petrol-driven roughly SEK 2.30/l diesel fuel. Theones,
external of lorry over tonnes estimated7 be higher still,costs toa are
roughly 3.50/lSEK diesel. The diesel fuel Octobertaxenergy on
1996 SEK 1.74/l.

the heaviest vehicles,For external deal,costs greatvary a
depending environmental qualities. The external of 60-tonnecostson a
rig have been estimated SEK l7,000—88,000 assumingat per annum,

mileage. Vehicle SEK The34,000. externaltax at presentaverage
of semitrailer serviceEuropean estimated SEKcosts ata are

19,000—l03,000 depending environmental performance.per annum, on
The annual vehicle SEK 13,000.tax

Proposed principles of road taxationtransport

We have analysed which the of roadcomponents transportways
taxation, meaning above all carbon dioxide fueltax, taxesenergy on
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Onused economic instruments.bevehicleannualand the tax, ascan
fiscal role of roadconsidered thehand have transportthe other notwe

ofThe questionnationalof governmenttaxes revenue.sourceas a
the roadof financingusedshould bewhether taxes meansas a

retumingwill bewhichwhole totransport system ourweoneas a
final report.

taxation.of roadprinciplesfollowingthe transportWe propose

dioxideCarbon tax

dioxidecarbonreducingofeffectivedioxideCarbon tax meansan
affected. Thisthing bethedirectly taxin thatemissions, totargets

concerned.of fuelthecarbonfossilbased theshould be contenton
first interimpresentedthat the report,opinion target ourour

thefromdioxide emissionsof carbonreductionnamely 20 centa per
theadhered Inbeand1990 2020, reportbetweenroad to.mustsector

ofcombinationachieved throughcould bethisshowed how target awe
dioxidecarbonincreasedexample,forassumed,Weinstruments. an

andlitrerise by SEK 0.10petrolprice ofthe realcausing to pertax,
thesimilar increaseimplyingandand 20201998between ayear

diesel fuel.ofprice

fuelsbio-basedfuel anddieselpetrol,Energy taxes on

reducingforseveral instrumentsofshould be usedEnergy tax oneas
thedependingexcludeddioxidecarbonexternal effectsnegative on

and roadnoiseaccidents,emissions,Exhaustof traffic.volume wear
internalised bybe partlywhichexternal effectsof the cansomeare

of tax.energymeans
ofqualityinfluencing theofused todayEnergy tax as a means

differentiatingandfuelseco—classifyingdone byThisfuels. energy
retained.beprinciple shouldaccordingly. Thistax

externalTheconditions.ruralbasedshould beEnergy taxes on
higherconsiderablyjudged beurbantrafficof road tocosts areas are

forneededoriented instrumentslocallySpecial,ruralthan areareas.
roadexample,forThisurban problems.solution ofthe usecan mean,
nationaltheand abovekinds,differentofregulationscharges overor
level ofthedecideallowedproblemsIf urban totaxes. wereenergy
solutionfor thepayingtrafficruralwouldtaxation, thisnational mean

ofinefficientleadThat intraffic problems.of urban toturn useanmay
considerreturningwill beunfair. Weconsideredand be toresources

finalproblemsurban report.our
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Petrol

estimate the external of petrol—drivenWe vehicles be lower thancost to
present-day If keeping with principles,tax. tax,energy energy our

reflect negative external should be reduced.to costs, taxwere energy
There however, several against such reduction:argumentsare, any

that the price of petrol willWe need be successivelyto0 assume
raised order achieve the aim of reduced carbon dioxideto

affectsemissions. the price ofBecause petrol, hastaxenergy a
bearing carbon dioxide emissions.on
Calculations of external surrounded by deal ofcosts great0 are a
uncertainty.

till there formalhas been real linkage betweenUp not0 now, any or
and external Energy also has fiscal function.tax costs. taxenergy a

these feel that, whereFor petrol concerned, therereasons we
justification for departing from the principle of taxenergy
corresponding the estimated negative externalto costs.

Diesel

estimate the external of diesel-drivenWe be higher thancost tocars
the diesel fuel. The external of diesel alsotax costsenergy on cars are
higher of petrol-driventhan those which that thesuggestscars, energy

diesel fuel should increased.betax on
view, the level ofIn diesel fuel should betaxour energy on

determined by external effects of diesel using the best practicallycars
feasible vehicle and propulsion technology.

Bio-basedfuels

facilitate the introduction of bio-basedT0 fuels, find that thesewe
should be from for long introductory period.taxexempt energy a

Vehicle taxes

view, the annual vehicleIn and sales heavy vehiclestaxes taxour on
should the possible be differentiated according theto greatest extent to
environmental traffic safetyand properties of the vehicles.
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the possibility of differentiatinghave considered the annualWe
petrol-driven such that will be reducedvehicle tax aon cars way

vehicles with the best environmental and safety-relatedfor newer
increased for older vehicles with inferior propertiesproperties and

found, however, that the environmental andhaveWethese respects.
theof differentiation would be limited,effect suchsteering at samea

profoundlyeffect would be negative.the distributivetime as
traffic equalof encouraging, for safetyAs reasons, a morea means

fleet, amendedthe national vehicledistributionweight we propose
differentiation according service weight.of vehicleprinciples totax

the lighter weight classes, andshould be theVehicle tax same
Consistentsteeply the heavier classes.riseshould more

principle would the lightest and heaviestimplementation of this mean
than Octoberbeing heavily taxed 1996.vehicles more

diesel fuel appreciably lowerConsidering that the taxenergy on
external of diesel fuel, therepetrol, despite the higherthatthan costson
vehicle diesel-fuelledfor retaining higherjustification taxa on cars

present-dayview, however, that thepetrol-driventhan ourones.on
constructed fromdiesel-fuelled wronglyvehicle tax anon cars

traffic safety viewpoint, thatenvironmental and new cars are more
inferior This should beolder with properties.heavily taxed than ones

independent of the whichmaking vehiclerectified by tax ayear
according service weightmanufactured. Differentiationvehicle towas

proposedwith the principles havemodified accordanceshould be we
petrol-drivenfor cars.

of safer vehicles,hasten the developmentorderln to new
forneeded, together withspecifications of requirements systemaare

National Roadsafety Thevehicleclassifying properties.
of compiling supportivegiven the taskAdministration should be

activelyof this kind, that Swedendocumentation for systems so can
thethe and elsewhere. Pendingwithin EUraise these matters

should beof classificationEuropeandevelopment system, measuresa
of vehicle safety equipmentwhich will increase theconsidered notuse

purchasers themselves, suchvehicledemandnormally as aamong
vehicle driver andwhich immobilises thedevice notpassengers are

belts.wearing seat
beheavy vehicles would needfind that the vehicleWe totax on

match the external which haveincreased notcoststo wewere
diesel.internalised through theassumed will bealready tax onenergy

concerningcommit ourselveshowever, unwillingWe present toatare,
be observed, view of the keenwhich this principlethe toextent to
forms of Whenvarious goodscompetition existing between transport.

of heavy roadwhich the externalthe principlesdeciding costson
possibleinternalised, and when deciding whattraffic should be
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justifiable, should alsobeprinciplesfrom thosedepartures onemay
forintemalised rail,externalwhichtheconsider costs seaareway

of this kind,overalloperations. Anfreightand air assessment
different modes,ofeven-handedtheconcerning transporttreatment

finalpresentedwill be report.our

and thetaxation EURoad transport

withinteractdesignedhave beregulatorySwedish totosystems so as
constraintsimposeregulatorycountries. The ECof otherthose systems

principles anddefinition offor theprovide concretebut also support
policyand othertaxationroadSwedishfigures for transport

have therulesaffected. The ECroad trafficwhichbyinstruments
mainfollowing components:

fuels and thevehicleminimumDirectiveMineral OilsThe tax on0 -
theof fuels fortaxationprinciple of equal purpose.same

exhaustemission levelspermissiblemaximumProvisions on0
theregulatingvehiclesfromand noiseemissions motor -

maximumrelation thedifferentiationofpossibilities totax
of vehicles.emissionspermissible exhaust

charges for HGVs.and roadvehicleProvisions taxeson0

regardsof actionfreedomreducedOilsMineral DirectiveThe asour
lowerpermissible havebio-based fuels.ofthe taxation ratestonot
with pilotconnectionother thanof this kind,for fuelsof taxation

experiments.
the Europeanpermissible emissions,regardsAs maximum

whichemission provisionsexhaustworkingCommission areon new
these haverespectively. Onceand 2005obligatory 2000be madeto

voluntarypossiblewill befinalisedbeen to encourage
differentiatedthroughstipulations,of futureimplementation ae.g.

vehicle taxation.
Commission framingthebegun within EuropeanWork has also on

importantof heavy vehicles.eco-classificationtheforsystema
in bringingleadingshould playthe Swedenwithin EU,that, parta

of both heavyclassificationtraffic safetyandabout European eco-a
foropportunityprovideThis shouldvehicles.lightand an

environmental andaccordingand salesvehicledifferentiating totaxes
safety performance.
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Examples of how the proposed principles becan
applied

In number of specimen calculationsreport showpresentour towe a
how and vehicle be framed accordance with thetaxesenergy can
principles have proposed.we
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Riktningl effektiv och rättvismot en

prissättning inom transportsektorn

fåttVi har i uppdrag i delbetänkande redovisa principiellaatt ett
överväganden användningen ekonomiska styrmedel inomav av
vägtrañkområdet. Delbetänkandet ska underlag för denettvara
särskilda utredare har tillsatts för göra översynattsom en av
vägtrafikens samlade beskattning såväl lätta fordon.tungaav som
Utredarens ska koncentreras till vad den lämpligasteöversyn ärsom

mellan försäljningsskatt, fordonsskatt,avvägningen ochenergi-
koldioxidskatt syfte förbättra den samladei styreflekten påatt
trafiksäkerhet och miljö.

Utformningen vägtrafikbeskattningen bör bygga påav
trañkpolitiska och miljöpolitiska mål och riktlinjer förgemensamma

hela transportsektorn. sådantEtt samlat förslag till trafikpolitikny
kommer vi i vårt slutbetänkande.att presentera

detta delbetänkandeI redovisar principer för hur kanman
använda ekonomiska styrmedel och regleringar för att styra
utvecklingen i riktning samhällets mål ochmot mot ett
samhällsekonomiskt effektivt resursutnyttjande. enlighetI med våra
direktiv vi hur kan tillämpa dessa principer inomtar upp man
vägtrafiken, och då framför allt på vägtrafikbeskattningen.

Vi följande principer bör gälla för samhälletsatt sätt att styraanser
användningen de politiska målen ochtransportsystemet mot ettav
samhällsekonomiskt effektivt resursutnyttjande:

Trañkpolitiken ska utgå från såväl långsiktiga mål god0 om en
livsmiljö och vad och människornas hälsa tål frånnaturen som
politiskt avvägda etappmål.

fördaDen politiken på nationell, regional och lokal nivå sätter0
för hur inom transportsektorn fördelas iramarna resurserna

samhället, det gäller och jämvägsutbyggnadernär väg- ocht.ex.
utbudet kollektivtrafik.av
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effekterexternaInternalisering av

tillhänsynhanhon ellertarförsig att görabestämmer resaNär enpersonen
kostnaderDessafarlig den etc.hur ärlång tid den tar,hurkostar,vad resan

enbartdrabbarkostnaderockså betraktasolycksrisk kanoch somtid
intema.därförbetraktasKostnadernasjälv. somtrafikanten

isamhället i stort, t.ex.ochtrafikanterandrapåverkar emellertid ävenResan
samttidsförlusterocholycksriskerbuller,utsläppform avgaser,avav

hontrafikantenenskilde närdenbeaktas intekostnaderDessavägslitage. av
externa.därförbetraktasDebeslutar somhaneller resa.enom

beslut,fatta t.ex.få skadeninnebär atteffekter somintemalisera extemaAtt
själv.eller hennehonomandradrabbar äneffektervägaatt somresa,enom

såeffekterna, attpå de externaprisettinternalisering sätterGenom man
skeInternalisering kantransporten.ellerförkostnadenibakasdessa resan

ellersubventionerochskatter/avgifter genomstyrmedelekonomiskagenom
påbud.förbud ochregleringar

1EXEMPELeffekterexternaInternalisering av

på minaenbartbeslutmittjaggrundarförbilenväljer att tajagNär resaen
restid.beräknademinocholycksriskupplevdamintransportkostnader,direkta

bilenväljaföruppoffring, attkostnad, ellerdirektamininternalisering harEfter
helst motsvaraskauppoffringen,ökadeeller denKostnadsökningen,ökat.

detill dvs.upphovminjustkostnaderde resa gerexternavärdet som -av
jagtidskostnaderocholycks-devägslitagekostnader samt somochmiljö-

andra.orsakar

2EXEMPELeffekterInternalisering externaav
område förstängsvisstettinnebär attgenomförstratiksaneringEn som

boende. Jagför deavgasproblemenochminska buller-genomfartstratik för att
avståellerfår vägområdet väljautanbil annanköra enlängrekan inte genom

tidigareminoch debullerför det resaKostnaden somfrån bil. avgaser,köraatt
kostnadökademininternaliseratsdärmedharboende, genomdeförorsakat

avstå frånuppoffring attminalternativtväg,välja genomför att annanen
resan.
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Medborgama och företagen själva hur deavgör vill0 ordna sina
inom detransporter samhället För detta skagett.ramar attsom

kunna ske för samhället effektivt förutsätterett detsätt dock att
i sin valsituation inte enbart hänsyn till vinstertarman ochegna

kostnader, till effekternaäven på samhälletutan i Detta kanstort.
ske ekonomiska styrmedel eller regleringargenom som
internaliserar de effekterna, dvs. för denexterna enskilde
inkluderar kostnader drabbar andra.som
Ekonomiska och andra styrmedel har således två uppgifter. skaDe0

målen och de skastyra mot samhällsekonomisktstyra mot ett
effektivt utnyttjande transportsystemet.av
Det inte tillräckligtär använda prisetatt0 transporter som
styrmedel. handlarDet hitta kombinationatt ekonomiskaom en av
styrmedel och olika former regleringar leder till målen påav som

så kostnadseffektivt möjligt.ett sätt som
Väl avvägda etappmål kan användas för hur miljöeffekteratt avgöra0
och eventuellt andra effekter ska värderas när görman
samhällsekonomiska bedömningar.

Dessa principer för utnyttjandetatt styra kantransportsystemetav
enligt vår mening underlag för styrprinciperutgöra inom alla
trafikslag. Däremot kan tillämpningen principerna naturligtvisav
komma variera med transportslagens olikaatt förutsättningar. Vi har i
detta delbetänkande enbart analyserat hur de kan tillämpas inom
vägtrafiken. Utformningen vägtrafikbeskattningen kan fåävenav
konsekvenser för övriga trafikslag, det gäller förutsättningart.ex. när
för samverkan och konkurrens. Dessa och andra frågor övrigarörsom
trafikslag kommer vi behandla i vårt slutbetänkande.att

finnsDet flera skäl talar för börja med behandlaatt attsom
vägtrafiken. Vägtrañken det trafikslaget,är största de totalt settger

effekterna,största medför de högstaexterna kostnaderna och har
sannolikt anpassningsförmågastörst till olika styrmedel.

Eftersom vårt delbetänkande ska underlag förutgöra översynen av
vägtrafikbeskattningen har vi valt analysera nationellaatt styrmedel.

kommerVi redovisa förslag på lokalaatt styrmedel, olikat.ex.som
bilavgiftssystem, i vårt slutbetänkande. Vissa våra förslag tillav
nationella styrmedel kan dock komma underlätta för, eller förstärka,att
de lokala styrmedlen.

Vägtrafikbeskattningen ska, utformas på sådantsagts, ettsom nyss
den medverkarsätt till nå målenatt miljöatt och säkerhetom m.m.

samtidigt den samhällsekonomisktstyr mot ett effektivtsom
resursutnyttjande.
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preliminärafrån deutgåttdelbetänkande,förstai vårtVi har, som
samarbets-MaTs-arbetet etts.k.detinomutarbetatsmiljömål som

förnäringslivetochmyndigheterstatligamellan enprojekt
dessanåSvårasttransportsystemet. attmiljöanpassning avav

vägtrafikenfrånkoldioxidutsläppenminskapåkravetetappmål attär
för hurbetydelsemål får2020. Dettaår stortill1990årfrån%med 20

utformas.bördrivmedelsskatten
ingenmåletlångsiktigadet attvägtrafikeni ärtrafiksäkerhetenFör

införs istyrmedelsvårt. Deskadasellerdödas somskamänniska
riktningen.i denbörtrafikpolitiken styra

redovisasmål kommermiljöpolitiska attochtrafik-preciseradeMer
slutbetänkande.vårti

ochprincipertrafikpolitiskaGällande1.1
tillämpningderas

fasthuvudsakiladesprinciperochmåltrafikpolitiska genomGällande
detbeslutdetta ytterstaEnligt är1988.besluttrafikpolitiskariksdagens

välfärden.utvecklaochbibehållatrafikpolitikenmed attsyftet
samhällsekonomiskskatrafikpolitikenförUtgångspunkten vara en

effektivitetsamhällsekonomiskdockbetonadesSamtidigt attgrundsyn.
förvägledningenendadenkanintebemärkelsestrikti vara

kravandramåste motmål avvägasDettatrafikpolitiken.
ientydigtvärderaselleruttryckasalltid kanintetransportsystemet som

miljö,godkravgällakanDet t.ex.ekonomiska termer.
regionaltransportkapacitet,behovtotalförsvaretstrafiksäkerhet, av

samhälletsfördelningrättvisochbalans resurser.av
formåletövergripandefastställdes detbakgrunddennaMot

tilltrafikpolitiken att
delarolikalandetsnäringslivet ioch enmedborgarnaerbjuda

lägstatilltrafikförsöijningmiljövänligochsäkertillfredsställande,
kostnadersamhällsekonomiskamöjliga

delmål:följande femSamtidigt angavs
Tillgänglighet
Effektivitet
Säkerhet

miljöGod
balansRegional
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Styrande trañkpolitiska1.1.1 principer års1988
beslut

Med 1988 års trafikpolitiska beslut lade riksdagen också fast antalett
styrande principer för det trafikpolitiska agerandet.

viktig princip enskildaEn människor företagoch skaär att ges
möjlighet själva hur de ska ordna sina Kundensavgöraatt transporter.
behov ska i och samhällets påverkansättas centrum
transportkonsumtionen ska i första hand ske med hjälp sådanaav
styrmedel för valfrihet for konsumenterna.utrymmesom ger

effektivtFrågan rättvist och kostnaderna försättett att ta utom
trafiken central i 1988 års trafikpolitiska beslut. Följandevar
vägledande principer angavs:

skatter och avgifterDe ersättning for nyttjatas ut attsom som
infrastrukturen ska grundas på väl definierat kostnadsansvar.ett
Grundprincipen ska de avgifter trafikenatt tas utvara som av som

for infrastrukturenersättning utnyttja ska täcka de totalaatt
samhällsekonomiska kostnader trafiken upphov till.som ger
Kostnadsansvaret ska utkrävas på så låg nivå möjligt isom

och i form fasta och rörliga avgifter.transportsystemet av
rörliga trafikavgiftemaDe ska4. de kortsiktigamotsvara

marginalkostnademal.samhällsekonomiska fastaDe
trafikavgiftema ska i princip mellanskillnaden mellanmotsvara
marginalkostnaderna och trafikens totala samhällsekonomiska
kostnader.
Sådana skatter och avgifter inte trafikpolitiskt motiveradeärsom
ska utformas likformigt för olika transportaltemativ.

kostnadsansvaravsikterna med fastställaEn för trafikenatt ettav
uppnå så effektivt utnyttjande möjligt samhälletsatt ettvar som av

skulleDetta ske med avgifter påverkatransportresurser. attgenom
så de planeras och utförs med minsta möjliga totalatransporterna att

resursinsats. definieratGenom väl kostnadsansvar skulle det ocksåett
möjligtbli decentralisera beslutsfattandet i investeringsfrågor.att

Syftet med trafikavgifterna således åstadkomma effektivareattvar en
trafik på marknadsmässiga villkor. skulle bl.a. skeDetta genom
decentraliserade beslut, där varje trafikant har incitament hänsynatt ta
till trafikens samlade kostnader.

1 Begreppen samhällsekonomisk marginalkostnad och kostnadsansvar förklaras i
ordförklaringar.Begrepps- och

2 16-1402
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möjligheterockså det saknasbeslutettrafikpolitiskadet attI angavs
kostnadsansvarfor fulltinomjämvägsområdetinom ettatt ramen

tillskjuta detenligt beslutet,måste,Stateninfrastrukturen.finansiera
haska kunnaför järnvägssystemeterfordrasbelopp att ensom

forprincipernaallmännaoch kvalitet. Deomfattningtillfredsställande
järnvägs-tillämpas påendast delvissåledeskankostnadsansvaret

trafiken.
skullesärskild miljöavgiftföreslogs motsvaraluftfartenFör somen

marginalkostnadersamhällsekonomiskaflygtrafikensdelden somav
luftfartsavgiftema.iuttrycktillkominte

utformasvårighetermedförenatdetansågssjöfarten attFör stora
detbättreavgiftssystem påtillämpbart sätt änpraktiskt ettnågot som

kostnads-trafikensförallmännauppfyller de principernanuvarande
ansvar.

tillämpatsprincipernatrafikpolitiskadeharHur1.1.2
finnsbristervilkaoch

utvärderingredovisade videlbetänkandeförstavårtI somen
trafikenstrafikpolitiska principemadehurgjortStatskontoret omav

följts.harkostnadsansvar
fullasinatrafikslagen bäringetkonstaterarStatskontoret att av

intedock detta ärkostnader. Mansamhällsekonomiska attanser
enligtkostnadsansvar,fulltkraveftersombetydelsefullt,

effektivitet.samhällsekonomisktillbidrarinteStatskontoret,
avgifterna frånheller de rörligainteocksåStatskontoret attanser

marginalkostnaderna,samhällsekonomiskadetrafiken motsvarar
landsbygd. Detpersonbilstrafik är,förmed undantagmöjligen

tydligtfinns någotdet inteproblemStatskontoret,enligt attstortett
trafikensföljautveckla ochfördelegerat att uppansvar

avgifter.ochmarginalkostnader

kostnadsansvaretfullaDet

sig finnsdetStatskontoret,liksomekonomerFlera att varemenar,
fördelningspolitiska motivellereffektivitetsskälsamhällsekonomiska

iFinansieringen börtrafikslagen.kostnadsansvarfulltkräva ettatt av
effekter ochsnedvridandeminst ärdetstället ske sätt somgersom

samhällsekonomiskagrundasbörInvesteringareffektivast.
bedömningar.
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striktarebetydligtforförespråkaredockfinns ettDet
Tankeninstitutionella förändringar. ärbyggtkostnadsansvar att

få kontrollfor bättreincitamentsstruktur överstabil attskapa meren
harkoppling mellan demstarkarefåförochinvesteringarna att somen

trafikåtgärd. Hit hörellerinvesteringbekostardemochnytta ensomav
självfinansieringochskatteröronmärkninglösningar t.ex. avsom

vägavgifter.genom
och fråganfinansieringslösningarolikaanalyseraVi kommer att om

kostnadernasamhällsekonomiskaoch fullafastafor dekostnadsansvar
slutbetänkande.i vårt

förslaggrund för vårakostnadsansvarfulltlagtinteVi har ett som
vägtrafikbeskattningen.rörande

Marginalkostnadsansvaret

marginalkost-principentillämpamedproblemdelfinnsDet att omen
i formtrafikavgifter,rörligaTanken t.ex.nadsprissättning. är utatt ta

samhällsekonomiskadedrivmedelsskatt, motsvararsomav
ligger allakostnaderdessa externamarginalkostnadema. I typer av

ochdvs. utsläppanvänds,fordonenuppståreffekter när av avgasersom
underhålls-drift- ochträngselolyckor,förökad risk samtbuller,

infrastrukturen.för denkostnader gemensamma
kostnadernadeberäknaemellertid svårt ettexternaDet attär

skaeffektivitetsamhällsekonomisknåtillförlitligt Försätt. att
miljöeffekterna dvs.marginelladeförkostnaderna externat.ex.

individernastilltrafiken relaterasifordonytterligareskadan ettav
miljökvalitet.få bättreförbetalningsvilja att

det ocksåbraska fungeramarginalkostnadsprissättning ärOm
med det problemhängeravgiftsbeläggsdetviktigt att sammansom

detavgiftsbeläggabordeEgentligenfrån.bortvill styra manmanman
dock mycketbullerutsläppen. Dettafaktiska ärdeminska,vill t.ex.

ibuds, dvs.avgifter tillstårochde skattermedsvårt göraatt som
ochvägtrafikområdetinomdrivmedelpåhand skattenförsta

det ifordonsutsläppenBlandjämvägsområdet. ärbanavgifter inom
korrelerade tillstarktkoldioxidbara utsläppen ärsettstort somav

samvarierai och for sigeffekter kanAndradrivmedelsforbrukningen.
alltid tydlig.kopplingen intedrivmedelsforbrukningen, ärmed men

samhällsekonomiskadetförena synsättetproblem ärEtt attannat
uppställdamed den styrningmarginalkostnadsprissättning motvid ren

miljö- ochfinns itrafiksäkerhetmiljö,förmål somm.m.
samhällsekonomiskpåfokuseratinte enbarttrafikpolitiken. Intresset är
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effektivitet, i hög grad på nå särskildautan även etappmål påatt vägen
långsiktigt hållbartmot ett transportsystem.

leder tillDetta tvetydighet hur trafikens miljöskador skat.ex.en om
värderas. skadekostnadsbaseradeDen värdering förutsätts isom
bedömningarna samhällsekonomisk effektivitet kan andraav ge
miljövärden dem ligger dolda i politisktän avvägda trafik- ochsom
miljöpolitiska mål.

Efter 1988 års trafikpolitiska beslut har andraanvänt även styr-man
medel marginalkostnadsprissättning för nå miljöpolitiskaän mål.att
Exempel på detta miljöklassning fordon och bränslenär samtav
differentierad försäljningsskatt for fordon.

trafikpolitikEn kan tydligare behövaett sätt än tany nu
utgångspunkt i de politiska målen och söka finna effektiven
kombination ekonomiska styrmedel och regleringar.av

trafikpolitiska1.2 Nya principer for transport-
utnyttjandesystemets

Trafikpolitiken syftar till bibehålla och utveckla välfärden. Dettaatt
måste ske på långsiktigt hållbart Enligt våra direktiv ska densätt.ett
nationella trafikpolitiken ha sådan inriktning den medverkar tillatten

uppnå miljöanpassat samtidigtatt ett transportsystem som
trafiksäkerhet, välfärd, långsiktigt hållbar tillväxt och regional balans

konkurrenskraftigt näringsliv främjas.samt ett
Ett miljöanpassat kräver planerastransportsystem att transporterna

utifrån mål god livsmiljö och långsiktigt till vadom en anpassas
människornas hälsa och tål. långsiktigaDe miljömålen förnaturen
trafiken måste grundas naturvetenskapliga bedömningar. Förytterst
trafiksäkerheten bör motsvarande det långsiktiga måletsätt attvara
inga människor ska dödas eller skadas svårt i trafiken.

De långsiktiga målen riktning för utvecklingen och pekaranger en
slutmålet, de inget i vilken takt målen skasäger nås ochut vadmen om

krävs olika aktörer.som av
påFör tydligare utvecklingen behövssätt etappmål, däratt ett styra
hur långt ska nå inom viss tidpunkt. mål kanDessaman anger man en

dessutom ibland behöva riktade utpekade aktörer.motvara
Inom det s.k. MaTs-arbetet har utarbetat både långsiktiga målman

och specificerade etappmål för miljöanpassade Vi kommertransporter.
ställning till dessa och redovisa förslag till trafik-att ochta

miljöpolitiska mål i vårt slutbetänkande.
förstaI vårt delbetänkande utgick frånvi vissa preliminära

etappmål forinulerats i MaTs-arbetet och redovisade sättett attsom
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medvägtrafikenfrånkoldioxidutsläppenminskamåletklara attom
för deutgjorde grundenetappmåltill 2020. Dettaårfrån år 199020 %

minskaförskulle behövasmedräknadestyrmedel vi att
specifikregleraddrivmedelspris,höjtkoldioxidutsläppen

drivmedel.biobaseradeintroduktionochbränsleförbrukning av
meningenligt vårmiljöpolitiska målochtrafik- ärKvantifierade

utvecklingenkontrolleraochkunnaförnödvändiga styra avatt
effekternamätbaravisavi deönskvärt sätttransportsystemet

säkerhet.ochmiljö
ellermänniskorna skahurbestämmaintedockSamhället ska resa
ellermöjligtpraktisktsiggods.sitt Det ärföretagen transportera vare

effektivthelleremellertid inteeffektivt. Detsamhällsekonomisk är om
utifrån deenbartskertransportvaltrafikantsenskildvarje egna

effekterskulleeftersom detkostnaderna, externastoraochvinsterna ge
Samhällsekonomiskhälsa.miljö ochskadorformi t.ex.av

använda inomförsöktmarginalkostnadsprissättning sättär ett som man
till dehänsyntrafikanternafå externaförtrafikpolitiken att taatt

effekterna.
medförenastrafikpolitikenmålstymingdåkanHur enaven

prissättningeffektivsamhällsekonomiskt

samhällsekonomiskochmålTrafikpolitiska1.2.1
effektivitet

olikainometappmålkvantifieradebestämmamedAvsikten att
samhället harambitionervilka att styratydliggöraområden är att

uppfattningocksåMålenutvecklingen transportsystemet. omengerav
vidtas.behöver Enåtgärderochåtgärdsbehovet närärhur annanstort

utvärderingmål underlättarkvantifieradeaspektviktig är att aven
efterhand.itrafikpolitiken

med kravenförenaskvantifierade mål kandock hurFrågan är
trafikpolitik. Dethelhetligi äreffektivitetsamhällsekonomisk en

här. Enuppmärksammavi kommermålaspekt attdenna som
i vårtmål kommertrafikpolitiskaredovisningutförligare av

slutbetänkande.
preciseradhareffektivitetsamhällsekonomiskBegreppet en

skaönskemålindividernasenskildadeinnebärinnebörd att egnasom
Styrkan iavvägningar.värderingar ochutgångspunkt förenvara

hurbetalningsvilja, dvs.formuttrycks iönskemålindividernas av
önskemålvisstfåbetala förbereddindivid att ettmycket är atten

tillgodosett.
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praktiken harl det visat sig mycket svårt på tillförlitligtatt ettvara
bestämma individernas betalningsvilja för miljöförbättringarsätt t.ex.

eller undvika miljöskada. Problemen handlar bådeatt atten om
bedöma vad utsläpp för skador och metodmässigt skattat.ex. ett attger
hur mycket individerna beredda betala för miljöförbättring.är Deatt en
värden har för dessa s.k. skadekostnader följaktligenanvänts ärsom
mycket osäkra.

Värderingar miljöeffekter har därför kommit byggas påattav
politiska beslut olika styrmedel riktade just den miljöeffektmotom

velat värdera.man
Politiskt beslutade miljömål har den primära funktionen uttryckaatt

den miljöpolitiska ambitionen visst område och därmed skapaett
drivkrafter för hållbar utveckling. Politiska miljömål uttryckeren
därför indirekt värdering undvika negativ miljöeffektatten av en

den uppoffring krävs för uppfylla målet. Accepterarattgenom som
mål ska uppnås, samtidigt läggaatt ett accepterar attman man

mindre vikt vid eller senarelägga andra önskemål motsvararsom
uppoffringen för målet.nå uppoffringDenna går i principatt att
bestämma formi samhällsekonomisk kostnad skulle kunnaav en som
användas grund för prissättning inom transportsystemet.som

sådan indirektFör värdering ska kunna måste dock detgörasatt en
åtgärdsprogram krävs för nå målen genomarbetat ochattsom vara
analyserat, ska väldvs. målen avvägda. Med detta vivara menar

har analyserat och kostnadsberäknat åtgärdsprogramatt0 man som
leder till målen uppnås,att

har ställt kostnaderna i relation till kostnaderna för andraatt0 man
möjliga nå målet ochvägar att

beredd genomföra det samhällsekonomisktäratt att mest0 man
effektiva åtgärdsprogram leder tillmålen.som

mål kan aktuellaDe utnyttja för denna värderingatt typsom vara av
etappmål och inte långsiktiga mål, relaterade till ochär naturens

människans toleransgränser. För de långsiktiga målen är natur-
vetenskapliga bedömningar viktig utgångspunkt. Sådanaen
bedömningar emellertidmåste också utnyttjas komplement tillsom
ekonomiskt och politiskt underbyggda värderingar etappmålen.av

Slutsatsen kvantifierade mål kan integreras medär att ett
samhällsekonomiskt Ekonomiskt härledda värderingarangreppssätt. av
olika effekter kan eller kompletteras med ekonomiskaersättas av
värden uppoffringen för genomföra åtgärds-motsvarar att ettsom

leder till målen nås.attprogram som



transportsektorn 39eflektiv och rättvis prissättning inom165RiktningSOU 1996: mot en

och samhälls-nå målenStyrmedel för1.2.2 att
effektivitetekonomisk

valetbl.a.berorefterfråganMänniskomas transporter av
påfritidssysselsättningochboendeform samtbostadsort,arbetsplats,

transportefterfråganbuds.till Företagensstårtransportvalde som
lokaliseringproduktionensmedmotsvarande sätthänger samman

varjemedförmarknadsförhållanden Detta attorganisation,och m.m.
sinaprövningoch kräverunikblirsitt sätt egnatransport en

företagetellerenskilde individendenendastdetDärförvillkor. är som
transportbehov börderashurbedömningallsidigkan göra egnaaven

lösas.
påinverkarocksåenskildvarjeemellertid transportProblemet attär

bullerformiomgivningenpåsäkerhet,restid ochtrafikantersandra av
denunderhållochför driftkostnadernaluftföroreningaroch samt av

därförkanochTrafikeninfrastrukturen. transporternagemensamma
ensak.och företagenstrafikantemasbetraktasinte som

s.k.till dessahänsyn externastimulerasmåsteTrafikanterna att ta
skekanDettasinabeslutarde transporter.effekter genomnär om

ekonomspråkPåslag.olikaregleringarstyrmedel ellerekonomiska av
kostnaderna. Detta synsättdeinternaliseradetta externakallas att

betalaskaförorenardenprincipenmedockså attöverstämmer som
Principle.P0lluter Paysmiljökostnadema

ieffekternadeoch inkluderasynliggöramed externaAvsikten att
desåledes motval styratrafikants är attenskild transportvarje av

samtidigtställt,harsamhälletmålmiljöpolitiskaochtrafik- somsom
utnyttjandeeffektivt transportapparatensamhällsekonomiskt avett

underlättas.
införtsharregleringarochÄven styrmedelformerolika avom

kanhurdiskussionentrañkpolitiskahar denår,under manomsenare
kommitgradi högkostnaderna attdeinternalisera externa

emellertidtrafiken.avgifter Det ärellerskatterkoncentreras
verkartrafikavgifterochrörliga skattersådanautformasvårt somatt

påenergiskattenkomma åt. T.ex.villeffekter ärdedirekt man
buller,minskatförtrubbigt instrument motdrivmedel styraattett

minskadochkoldioxidutsläppfrånbortsettluftföroreningarminskade
handlarhand intei förstadet attberorolycksrisk. Detta att om

Teknik-effekter.negativadesstrafiken, externabegränsa utan
kanfordon m.m.bränslen,ochanpassningar tystarerenare motorer

Å andra sidantrafikminskningar.målennåbilligare änsätt attettvara
anpassning.kostnadseffektivdeloftatrafikminskningär enaven

ochekonomiskaolikakombinationdet behövsSlutsatsen är att aven
effekterdestyrmedel för nåandra att avser.man
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Valet styrmedel bör utgå från de politiska målen och bestämmasav
bl.a. kostnadseffektivitet, fördelningseffekter och näringspolitiskaav

effekter. Hänsyn måste också till internationella överenskommelsertas
inom vilka förändringar kan ske kapitelse 2.som anger ramar

Uppgiften försöka vilka anpassningarär avgöraatt ärsom
kostnadseffektiva trafikminskning, tekniska förändringar fordonen,på
ändrat trafikantbeteende och finna effektivaetc. riktade styrmedelatt

dessa anpassningar. finnsDet antal tänkbara styrmedelmot ett stort att
välja bland.

harMaTs-arbetet redovisatInom man en gemensam syn
användningen ekonomiska styrmedel inom vägtrafikområdet iav

Användningen ekonomiska styrmedel och incitament inomrapporten av
vägtrafikområdet rekommendationer från MaTs-samarbetet. Se-
bilaga 2.

Ekonomiska styrmedel

Med ekonomiska styrmedel vi skatter och avgifter har tillavser som
syfte påverka beteendet och därmed resursanvändningen i någonatt ‘

iviss riktning.
generella ekonomiskafördel med styrmedel jämfört med andraEn

styrmedel, regleringar, de enskilda aktörerna på marknadenär attt.ex.
-trafikanter, transportföretag själva får sitt val ellergöraetc. anpassa-
sitt beteende utifrån avvägning mellan kostnad och nytta.en egen

styrmedel kan fungeraEkonomiska både piska och morot.som
Exempelvis kan avgift eller skatt begränsa konsumtionenen av

kostnaden för dem ökar och vissa konsumentertransporter attgenom
därför från utföraavstår ekonomiska styrmedelMenatt transport.en
kan också stimulera viss konsumtion den billigaregörs änattgenom
andra alternativ. På så kan få till stånd snabbare utvecklingsätt man en
i önskvärd riktning vad skulle möjligt. Detän ären som annars vara
också möjligt visst beteende direkta bidrag. Ettatt gynna genom

det förexempel premien utskrotning bilar,gamla syfteär ärav vars
påskynda omsättningen fordonsparken.att av
Några exempel på tänkbara ekonomiska styrmedel:

vägtrafiken:Inom
Differentierad energiskatt drivmedel kombinerad med miljö-0
klassning
Koldioxidskatt
Road pricing, dvs. olika med differentierade bilavgifter.system
Vägtullar och områdesavgifter
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Kilometerskatt
Differentierad fordonsskatt kombinerad med miljöklassning
Differentierad forsäljningsskatt
Skrotningspremie

järnvägstrafiken:Inom
Differentierade banavgifter0

vagnavgifterDifferentierade0

sjofarten:Inom
sjöfartsavgifterDifferentierade0

Differentierade hamnavgifter0
reningsutrustningBidrag till0

skattKoldioxidskatt och differentierad på drivmedel kräver0
överenskommelserinternationella

luftfarten:Inom
Differentierade landningsavgifter0
Differentierade luftfartsavgifter0
Koldioxidskatt kräver internationella överenskommelser.0

styrmedelAndra

tänkbara styrmedel både nationell,finns mängd andra påDet en
regional och lokal nivå.

nationell nivå:På
Reglering utsläppsmängder från fordonav
Reglering bulleremissionerav

specifik drivmedelsförbrukningReglering av
Reglering drivmedelskvalitetav

fordonMiljöklassning och märkning av
drivmedelMiljöklassning av

information bilars bränsleförbrukning, miljöegenskaperKrav om
säkerhetsegenskaperoch

förReglering säkerhetskrav fordonav
Information och attitydpåverkan
Planlagstiftning, miljölagstiftning och trafiklagstiftning
Generella hastighetsbegränsningar
Stöd till forskning och utveckling
Förhandlingar överenskommelseroch
Regler för upphandling
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fordon.ipå motorvärmareKrav0

nivå:lokalochregionalPå
trafikochinfrastrukturbebyggelse,Planering av

trafikstymingochTrafikregleringar
Miljözoner

kollektivtrafikstandardHöjd
trañkledningochTrafikinformation

Parkeringspolitik
för motorvärmarepåKrav uttag

iingåendestyrmedelolikabehandla mertyperkommer avVi att
slutbetänkande.vårt

regionalpolitiskaochfördelnings-tillHänsyn1.2.3
konsekvenser

frånutgårkapiteli dettaredovisatviprincipertrañkpolitiskaDe som
påmålenmiljöpolitiska ettochtrafik-denåsyftet är attatt

vägtrafik-Tanken är att t.ex.effektivt sätt.samhällsekonomiskt
lösningar.kostnadseffektivatillbidraskaskattema

olikautformningenochlämpligheten avbedömaskaNär man
kollektiveteffekternafrånutgåenbartdock intekanstyrmedel man

påeffekternabeaktamåste ävenhushåll. Manellerindividerav
fördelningseffektema.alltsåhushållskategorier,enskilda

fördelnings-kaninte accepterasstyrmedel aveffektivtOm ett
styrmedeleffektivtmindreväljaantingen ettmåsteskäl,politiska man

användaalternativ är attmålet. Ett annateller omprövadyrareblirsom
åtgärdermeddettakomplettera somstyrmedlet atteffektivastedet men

hårdast.drabbasdemkompenserar som
vägskattema ärstyrmedel, t.ex.dagensproblem somär attEtt

kostnaderna.deintemalisera externaförinstrument atttrubbigarelativt
förhållandenapåbaserasskastyrmedlennationelladefrånutgårVi att

lokalalösasskatätortsproblemen genomoch attutanför tätort
emellertid finnaskannationella. Detdeovanpåläggsstyrmedel som

mindreikostnaderna t.ex.demellan externaskillnaderrelativt stora
nationellaglesbygd. Deochfritidsområdenattraktiva rensamhällen,

hårt.glesbygd föriboendededrabbadärförkanstyrmedlen
områden,andraiglesbygd elleri somverksammaochboendeFör

nödvändigdessutombilenresmöjligheter, är enalternativasaknar
intekanbil tatilltillgångUtanlivet.dagliga mandetförförutsättning

drägligtupprätthålla ettellersamhällsserviceochbutikerarbete,tillsig
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liv. höjningsocialt bensinpriset kan därförEn slå särskilt hårt motav
glesbygdens invånare, framföroch allt dem med långa arbetsresor.mot

Även förändringar fordonsskatten, höjd fordonsskatt fört.ex.av en
fasa gamla miljöskadliga fordon, kan oacceptabla effekter,att ut ge

eftersom allainte bilägare har råd köpa och bil.att en ny renare
det visar prishöjningarOm sig drivmedel eller andraatt

styrmedel får oacceptabla fördelningseffekter för glesbygden bör dessa
effekter kompenseras åtgärder inom för regionalpolitikengenom ramen
i vid mening. Vi återkommer till dessa regionalpolitiska aspekter i vårt
slutbetänkande.
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Vägtrañkbeskattningen2 och EU

omfattande trañkpolitiskt arbete inom berörDet pågår EUett som
svenska vägtrañkbeskattningen. samladeolika aspekter den Denav

EU-politik för beskattning på trañkomrâdet finns delsbilden dagensav
regler också i rad andra överväganden.i formella Denenmen

hos vårt skattesystem för vägtrafiken måsteprincipiella strukturen vara
långsiktig grund för utformningen den konkretaochstabil aven

beskattningen.
policy-redovisas sammanställning några viktigaNedan aven

för transportpolitiken. Behandlingen EU-dokument från EU av
EU-samarbetethur Sverige kommer påverkasfrågorna i attstort, av

utformningenska bidra till denoch hur Sverige kunna gemensammaav
kraftfullt verka för miljöanpassningtransportpolitiken och aven

vi till i slutbetänkande.återkommer vårtEuropas transportnät

nâgra viktiga policydokument inom EUSammanställning av
transportpolitiken, EG-kommissionenVitbok den gemensammaomo

1992
EG-kommissionenDet femte miljöhandIingsprogrammet, 1993,o

tillförslag januari 1996revidering
Grönbok kostnader, EG-kommissonenlnternalisering externa0m avo
december 1995

kollektivtrafiken EG-kommissonen november 1995Grönbok omo ,
från mellan EG-Auto/oil-programmet, samarbetsprojektSlutrapporto

och petroleumlndustrin,och den europeiska bil-kommissionen
1995, kommissionens 1996december och rapport

för koldioxidutsläppDokument gemenskapsstrategi minskadeomo
EG-kommissionen 1995förbättrad bränsleekonomi, decemberoch

ministerrådets förslag lagstiftning i juni 1996yttrande med tillsamt

vi handlingsfrihet Sverige hardet följande behandlar vilkenl när
Förändra för vägtrañkbeskattningen.det gäller vårtatt system

består främst följande komponenter,EG:s regelsystem av som
också stöd ska lägga fastinnebär begränsningar närärmen man
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vägtrafik-svenskaför denvärdenkonkretaochprinciper även
vägtrafiken:styrmedel beröroch andrabeskattningen som

ochfordonsbränslenminimiskatt påMineraloljedirektivenI -
ändamål.förbränslenbeskattninglikaprincipen sammaavom

bullerochutsläppsnivå avgasertillåtnahögstaBestämmelser om0
skattedifferentiering itillmöjligheternareglerarmotorfordonfrån -

avgasutslåpp.tillåtnahögstatill bilarnasförhållande
förvägavgifterochfordonsskatter tungaBestämmelser om0

lastfordon.

inomutvecklingenbehandlavikommerslutbetänkande attvårtI
frågorvilkaochpåverkasSverigehurtransportsektorn,helaförEU

europeiskadetdriva iSverigeforangelägna attsärskiltärsom
samarbetet.

beskattningBestämmelser2.1 avom
fordonsbränslen

edirektivenjMineralol

fordonsbränslenbeskattningenreglerarEG-bestämmelserDe avsom
innehåller92/12/EEGDirektivmineraloljedirektiven.i deinryms tre

flyttninginnehav,ochpunktskattepliktigareglerallmänna omvarorom
reglerinnehåller92/81/EEGDirektivsådanaövervakningoch varor.av

direktivochmineraloljorskattförstrukturernaharmonisering avom
tillBegränsningenskatter.dessanivåernaregler92/82/EEG om
kolbeskattninggällerinte t.ex.direktiveninnebärmineraloljor avatt

och naturgas.
alltinnebärbl.a.huvudregel attinnehåller92/81Direktiv somen

motsvarandebeskattasskafordonsbränsleanvänds somsomsom
medbensinförSkattesatserolikahamöjligtmineraloljor. Det är att

intedäremotkanMedlemsländerna utanbly.tillsatsrespektive utan av
i övrigt.kvaliteterolikaskattesatserlägrevidare ha

enskildaförmöjligheterantalinnehållerDirektivet ett
för vissaskattenreduceradelvis typerellerheltmedlemsländer avatt

möjlighetartikel 8.2bestämmelse ifinnsbränslen. Det engersomen
delvis ihelt ellerskattenreduceramedlemsländerenskildaför att

miljövänligautvecklateknisktförpilotprojektmedsamband att mer
Begränsningenråvaror.förnyelsebarafrånbränslensärskiltprodukter,
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ligger i det ska sig pilotprojekt.att röra Det pågår f.n. iom en process
EG-domstolen mellan EG-kommissionen och Frankrike tolkningenom

denna bestämmelse. Artikel 8.4 också möjlighet förav medlems-ger
länderna särskilda policyskäl introduceraatt ytterligare undantagav
från bestämmelserna. Ett sådant undantag kräver dock enighet i rådet
innan medgivande kan ges.

Sverige vid förhandlingarna medlemskaptog kravetom upp
skattereduktion för biobaserade bränslen fick nej medmen
motiveringen det pågick arbete inom EG med frågoratt beskattningom

biobaserade bränslen. Sverige har emellertid fått undantag enligtav
artikel 8.4 för bl.a. differentierad beskattning dieselolja efterav
miljöklassning. Sverige har möjlighet undantaäven vissa biogaseratt
från beskattning. Regeringen har i antal beslut dispens frånett gett
vissa svenska bestämmelser energiskatt och koldioxoidskatt förom
pilotprojekt med biobaserade drivmedel, avsnitt 3.3.se

bensinFör och diesel gäller minimiskattesatser för EU-ländema.

Utvecklingen EG-reglerav

I från kommissionen faktiska nationellarapport skatter påen om
motorbränslen i relation till EG:s miniminivåer hävdas minimi-att
nivåerna bör öka betydligt. En beräknas komma förerapport 1996ny
års utgång i samband med revideringen mineraloljedirektiven.av

En fordonsrelaterade skatteröversyn och nivåerna dessa pågårav
hösten 1996 i kommissionens regi.

ECOFIN, dvs. finansministrar,EU:s har i 1996 i uppdraggettmars
till kommissionen fram förslag tillatt ta ett gemensamma
bestämmelser energibeskattningen. sådantEtt förslag väntasom mot
slutet 1996.av

Frågan särskilt direktiv beskattning biobaseradeettom om av
bränslen har varit aktuell vid olika tillfällen de åren. Detsenaste är
dock inte möjligt förutsäga det förslag till energibeskattningatt nu om

förväntas från kommissionen också kommer innehållasom att
särskilda bestämmelser beskattning biobaserade bränslen.om av

Auto/oilprogrammet Samarbetsprogramär pågått sedanett som
1993 mellan kommissionen och den europeiska bil- och petroleum-
industrin. Arbetet har resulterat i från kommissionen tillrapporten
ministerrådet och EU:s parlament, COM96248 final. Rapporten rör
den framtida strategin för kontroll utsläpp föroreningar iav av
atmosfären från Den innehållervägtransporter. bl.a. förslag till
ändringar i direktiv 93/112/EEG kvaliteten på diesel och bensin.om
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kraft årträda iföreslåsbränslenförkravskärptaBestämmelserna om
2005.

utsläpptillåtnahögstaBestämmelser2.2 om
motorfordonfrån

direktivGällande

bilavgaslagstiftningensvenskadenförbestämmelserEG:s ramarger
slagolikaanvändningentekniska kravsåväl avgällerdet avsomnär

innehållerEG-direktivstyrmedel. Det avgas-ekonomiska som
successivthar70/220/EEG,direktivfordon,lättaförbestämmelser

dieseldrivnafråniröksynligBestämmelserskärpts. avgasernaom
88/77/EEGdirektivmedan72/306/EEG,direktivifinnsfordon

föroreningar frånpartikelforrnigaochbestämmelserinnehåller gas-om
till direktivansluterAvgasdirektivenfordon.tilldieselmotorer tunga

direktivfinnshelbilsgodkännande. Det även om70/156/EEG om
buller fråndirektivochanvändsbränslen omkvaliteten som

143/EEG77/direktiv1992ändring omGenommotorfordon. av
vidminimikontrollinfördesbilarkontroll avgasernalöpande avenav

kontroll.periodisk
utnyttjas.kan inteavgaskrav,regleringar,nationellaSärskilda t.ex.

kravnivåermedmiljöklasserytterligareinföramöjligtdock attDet är
finnsdetdirektiv,i EG:svad menänsträngareär angessomsom

styrmedlen.ekonomiskaanvända demöjlighetenibegränsningar att
innebärbestämmelser attf.n.finnsEG-direktiven somI

introduceraförutnyttjasfårendaststyrmedel attekonomiska renare
gemenskapen,antagitskravnivåuppfyllerdenteknologi avsomenom

mindremåstestorlekIncitamentetsobligatorisk.inte varaärännumen
kravnivånavskaffasoch ska närteknikendenförkostnadenän renare

deneftersomregel,sig dennaharSverigeobligatorisk. motsattblir
miljöklassystem.utveckladeinföramedlemsländernaför attförsvårar

EG-reglerUtvecklingen av

skärpningförslagbl.a.finnssuccessivt. DetskärpsavgaskravEG:s om
Kommissionen väntaslastbilar.för lättaavgasbestämmelsernaav

förreglerskärpta ävenförslagläggaoch 19971996under om
lastbilar.ochpersonbilar tunga
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Auto/oilprogrammet avsnittet harresultat se ovanSom ett av
direktiv 70/220/EEG detföreslagit ändringarkommissionen närav

Ändringsförslagenpersonfordon.avgasbestämmelser förgäller
final.COM96248återfinns i rapporten

för lätta fordon innehåller tvåavgasbestämmelserFörslaget rörsom
gälla från ochbestämmelser ska år 2000,medförsta stegettsteg som-

iandraambitiöst, år 2005. Detbetydligtandra, stegetstegett mer
kraft samtidigtföreslås träda iavgasbestämmelsemaskärpningen av

avsnittet ovan. Ikrav för bränslen seskärptabestämmelsernamed om
förslagockså till kommandefinal hänvisasCOM96248rapporten om

fråndet gäller70/220/EEGi direktivbestämmelserskärpta när avgaser
frånhandlar88/77/EEGdirektivlastbilar,lätta tungaom avgasersom

hållbarhetskrav och92/55/EEGdirektivlastfordon samt om
fordon.efterkontroll av

koldioxidutsläppenminskaförinomockså arbete EUpågårDet att
förhandlingarbl.a.innebärpersonbilarna. Detfrån om en

åtagandenbiltillverkama vissaöverenskommelse med samtom
koldioxidutsläppen.regler förmöjliga

avseendemedskattedifferentieramöjligheteninnebärDetta attatt
fastställts ikravendå dekravenkommandepå de öppnassträngare nya

bakgrund kan detdennabörjan 1997. Motellerslutet 1996 varaavav
förinomsvenska politikenför denutgångspunktrimlig att ramenen

styrmedlen såekonomiskasvenskaderegelverk konstruera attEG:s
lämpligtakt bedömsförändras ifordonsparkens egenskaper uren som

perspektiv.svensktett

ochfordonsskatterBestämmelser2.3 om
lastfordonavgifter för tunga

medlems-bestämmelserbl.a.innehåller93/89/EEGDirektiv om
ledadeellermotorfordonavgifter påochskatterstaternas

för godstransportuteslutande avseddafordonskombinationer ärsom
ocksåinnehållerDirektivetminst 12bruttoviktmedoch ton.väg aven

upphävtvägavgifter. Direktivetochvägtullarbestämmelser är avom
dettill dessdet ska tillämpasemellertid uttalatEG-domstolen, attsom

frammedarbetar f.n.Kommissionendirektiv. att taett nyttersatts av
direktiv.tillförslag nytt
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Fordonsskatt på fordontunga

Direktiv 93/89/EEG innehåller bestämmelser miniminivåer påom
fordonsskatter for fordon, tabell 2.1.tunga se

Tabell 2.1. Fordonsskatternas miniminivåer för EU och gällande skatter i
några länder för fordontunga 1995.

Brutto- Tjänste Last- Antal Fordonsskatt, min.nivå.
vikt vikt vikt axlar årKronor per
ton‘ ton ton EU-min s DK NL UK
18 7,5 10,5 2 938 14 274 8 611 7 030
32 10,8 21,2 4 4 538 33 523 15 024 8 864 46 044

2+3238 13,5 24,5 5 915 12 842 16 393 33 580
2+3240 14,3 25,7 5 915 12 842 16 393

‘ tillåtnaFordon 40 inteton i internationellär trafik inom EU. Inom Sverige
tillåter fordon till 60 ton.upp
2 Semitrailer påhängsvagndragbil +
Källa: EG-kommissionen 1996

Vägavgift för fordon Eurovinjettsystemettunga -

Direktiv 93/89/EEG medlemsländerna införa vägavgifterrätt forattger
såväl inhemska utländska åkare. Vägavgifter får endasttas utsom av
den använder eller andra flerfiligamotorvägar vägarsom av
motorvägskaraktär, broar, tunnlar och bergspass. Under vissa
förutsättningar kan vägavgift för användning detäventas ut centralaav

i övrigt. Vägavgiften fårvägnätet uppgå till högst 2501 fordonecu per
och år, inklusive administrationskostnader. skaDen också stå i relation
till hur länge bron används.vägen, etc

Direktivet möjlighet för ellertvå flera medlemsstaterger att
samarbeta för införa vägavgiftssystem,att ett gemensamt ärsom
tillämpligt inom hela deras sammanhängande territorium. Betalningen

vägavgifter ska i dessa fall tillgång till vissa delar deav ge av
deltagande ländernas vägnät.

Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland har
utnyttjat denna möjlighet införaatt vägavgiftssystem,ett gemensamt
det s.k. Eurovinjettsystemet. Samtliga dessa länder tar utnu
vägavgifter. Länderna tillämpar emellertid olika försystem att ta ut
avgiften och olika regler föräven avgifter de inhemskaatt ta ut av
åkarna. Danmark avgift inhemska åkaretar ut på hela påvägnätetav
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avgift inhemska åkareårsbasis. Tyskland däremot endastuttar av om
och kan välja lösa avgift föranvänder år,de motorvägnätet attman

vecka eller dag.månad,
få ansluta sig till Eurovinjettsystemet.har ansöktSverige attom

avtal, dock inteförhandlat framharParterna ärännuett som
regeringskansliet förbereds lagförslagundertecknat. Inom ett om

fordon. Regeringen har lämnatvägavgift förinförande tunga enav
lagrådsremiss.

fordon ochinnebär svenskalagrådsremisseniFörslaget att
totalviktmed 12för godstransporterfordonskombinationer över tonen

använder ifordonavgift. Utländskaårlig stamvägarbetalafår somen
avgiftspliktiga.bliri SverigeSverige ochsödra Europavägama norra

vägavgiftsbevis, kanformbetalas iutländska åkareAvgift för somav
månad eller år.vecka,för dag,lösas

följande:förslagetAvgifterna enligtär

fordonetantal axlar påkr,dag: 50 oavsettper
föroch krmed till axlar 274fordonkr förvecka: 166 treuppper

axlareller flermed fyrafordon
kr föroch 037med högst axlar 1fordonkr förmånad: 622 tre0 per

fler axlarmed fyra ellerfordon
kr föroch 10 375med högst axlarför fordonkrår: 6 225 tre0 per

axlareller flermed fyrafordon

sänkningförslag tillocksåinnehållerLagrådsremissen ett av
med beloppdock högstmed %,fordonsskatten 50 motsvararett som

vägavgiften.förkostnaden
utföraskaninnebär godstransporterEurovinjettsystemet utanatt

svenskadeltagande länderna. Föravgifter i deolikai formhinder av
likvärdigadeltagande isvensktinnebär systemettransportörer ett mer

från andra länder.med åkarejämförelsekonkurrensvillkor i

för denavgiftssystemskatte- ochEG-reglerUtvecklingen omav
vägtrafikentunga

bestämmelserframf.n. medKommissionen arbetar att ta gemensamma
pågårvägtrafiken.för den Detavgiftssystemochskatte- tungaom

officiellt,inteministerrådetinom bl.a.diskussioner ännuett,om
framtidaläggs fram ochsmåningomförslag sådetförslag. Hur ettsom

därför inte klart.utformadedirektiv kommer äratt vara
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vägtrafikbeskattningNuvarande3

fordonsparkenspåverkakanvägtrañkbeskattningenGenom man
säkerhets-ochmiljö-fordonensomsättning,ochsammansättning

differentierakanomfattning. Mantrafikensochegenskaper t.ex.
driva påför på såbränslekvalitetermellan olika sättskattenivån att

utvecklingenpåskyndabränslen ochutvecklingen mot avrenare
miljöklassningssystem.fordonmiljövänligare genom

vägtrafikbeskattningensvenskafor den ärnuvarandeDet systemet
huvuddelar:följandeuppbyggd av

ochenergiskattdieselbensin ochforDrivmedelsskatt0
koldioxidskatt
Fordonsskatt

accisFörsäljningsskatt

viktigytterligarefordonforMiljöklassningssystemet är en
och bestårinfördes 1992Det trei skattesystemet.komponent av

vidare avsnitt 3.2.miljöklasser, se
kilometerskattmedSverigehadeoktober 1993till systemettFram

delsavskaffadesdettillSkälenbussar.ochlastbilar attfor var
intei EGmedlemskapframtidavidSverigedelsadministrativa, ettatt

formförutsätta någonskulleskattesystemkunde ha avett som
gjorde.dåvarandevilket detgränskontroll, systemet

vägtrafikbeskattningenfrånIntäkter3.1

år 1995vägtrañkbeskattningen nästanfrånintäkterStatens var
uppdelade olikaintäkternavisastabell 3.1 poster.mdkr. I44
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Tabell 3.1. Statens beräknade intäkter vägtrafikrelaterade skatter 1996.av
Miljarder kronor.

Typ skatt Total skatte-av Andel i procent
inkomst

Bensin
koldioxidskatt 5,0 11-
energiskatt 19,4 43-

Diesel
koldioxidskatt 3,0 7-
energiskatt 4,5 10-

i Fordonsskatter årliga 4,4 10
Försäljningsskatter accis 2,1 4
Totalt 38,4 85
Moms 7,0 15ca
Summa 45,4 100
Källa: Finansdepartementet och RRV

3.2 Milj Öklassystem for fordon

Fordon miljöklassas i Sverige sedan hösten 1992. Det gäller
personbilar, lätta och lastbilar bussar. Miljöklassningentunga samt
sker i samband med avgasgodkännande hos AB Svensk Bilprovning.
Kraven i miljöklass obligatoriska,3 är medan klass l och 2 är
frivilliga. ~

Syftet med miljöklassningen både påskynda denär tekniskaatt
utvecklingen bättre reningsteknik och få tekniken införd såattav
snabbt möjligt. Kompletterande styrmedel skatterabatter forsom som
modeller i miljöklass 1 och 2 det skapas efterfrågangör påatt renare
bilar.

Enligt bilavgaslagen 1986:1386 ska det finnas miljöklasser.tre
Bilavgasförordningen 1991:1481 specificerar bestämmelsernämnare
för kraven i respektive klass. Naturvårdsverkets föreskrifter talar i
detalj vad tillverkaren måste for AB Svenskgöra Bilprovningattom
ska godkänna bilmodell i viss miljöklass. Tillverkaren ansökeren en

godkännande och miljöklasstillhörighet.om
De regleras koloxid, kolväten,är kväveoxider ochavgaser som

partiklar. För lastbilar och bussar i miljöklasstunga l regleras även
buller. Kraven miljöklassning gäller för alla lätta bilar, oberoende

drivsystem eller bränsle. För bilar gäller däremottungaav att systemet
enbart obligatoriskt för dieselmotordrift,är den helt domine-ärsom
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införamöjligtockså attfordon. Det ärdessafördrivkällanrande
bilar.andraförmiljöklassning tungatyperfrivillig av

förändringBeslutadebilavgaslagen. avenligtMiljöklassernaTabell 3.2.
lagen.förändringarkommandeinnebär avmiljöklassystemet

MK 1MK 2MK 3
uppfyllerdessutomBilarmedBilar somuppfyllerBilar som hållbarhetskravsärskilt högalägreväsentligtobligatoriska ooo

ellerutsläppkrav
låga utsläppföljdtillpåkrav avhögre somoo

lämpadesärskiltärhållbarhet som
tätortsfordon

1986:1386BilavgaslagenKälla:

kravenFörändringar av

innebärDetskärps. attfordongrundkravenobligatoriska nyaDe
och bussarlastbilarbaraifår tunga1996 settoktober stortden 1efter
personbilarsäljas. Förmiljöklass lnuvarandeFörkravenklararsom
nuvarandetillskärpsgrundkravenmotsvarande sätt attpågäller

grundkravenSkärpningenmed 1997.ochfrån av2-kravmiljöklass
EU.inomsker gemensamt

klassnings-ändrabeslutatdettamedsambandiharRegeringen
1996.oktobermedÄndringen ochfrångällerbilar.för tungasystemet

omformasbilarförmiljöklass 1i tungakravtidigareinnebärDen att
3miljöklassTillvidaretillslämnas tom.Miljöklass 1miljöklasstill

denfrånundantagerhållitmedbilarräknas motorer somkommer att
partiklar änutsläpphögrehatillåtsochkravskärpningen avgenerella

mindreantalsig ettmiljöklass Det rörför dengäller omvad nyasom
distributionsfordon.tunga

miljöklassningssystemetbilarpå gör attgrundreglernaskärptaDe
framtiden.ividarelevaskadetutvecklasochkompletterasbehöver om

utvecklasigtagitMaTs-samarbetet attinomharNaturvårdsverket
omfattatillbredda attsystemetAmbitionen ärförslag. attsådantett

beaktas.demmiljöparametrar änandra som nuäven
utformat ettbörmiljöklassningssystemsvenskframtida varaEtt

EG-regelsystem.till EG:skopplatochhållbartlångsiktigt sätt
förslagframläggaoch 19971996under omkommissionen väntas

fordon, ävenochpersonbilarbåde tungaför seavgasreglerskärpta
kapitel
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Erfarenheter miljöklassningenav

Miljöklassutredningen har konstaterat andelen fordon i de frivilligaatt
högre miljöklassema och1 2 har ökat snabbt från l1 % 1992 till-
32 % år 1994. Under 1995 och har1996 utvecklingen accelererat
ytterligare och 1996 års modeller hörde 60 % tillnärmareav
miljöklass ochl

lastbilarLätta och fordon i miljöklass ochl förekommertunga 2 i
väsentligt mindre utsträckning personbilar. För bilarän infördestunga
skatterabattsystemet först i april 1994. Försäljningen fordon itungaav
det fram till oktober 1996 miljöklass 1 har dessutom hindratssom var

tvist tillverkaransvaret. Detta problem dock löst,ärav en om numera
varför försäljningen fordon i motsvarande miljöklass beräknastungaav
öka.

viktigEn hjälp för utveckla efterfrågan på miljöklassadeatt tunga
fordon bestämmelserna miljözoner. har bidragitär De till detattom
från delen finns1995 lastbilar i bättre miljöklass fråntungasenare av
alla de tillverkarna bilar.större tungaav

3.3 Bränslebeskattningen

Beskattningen fordonsbränslen lbestår två skattertyperav av av -
energiskatt och koldioxidskatt. Bränslebeskattningen regleras lagenav

skatt på energi 1994:1776, trädde i kraft i samband medom som
Sveriges inträde i EU. innebarLagen anpassning till gällande EG-en
bestämmelser det gäller energi- respektive koldioxidskattema.när

dennaGenom lag antal äldre lagar: lagen allmänersattes ett om
energiskatt, lagen bensinskatt, lagen koldioxidskatt, lagenom om om
svavelskatt och lagen dieselskatt och användning vissaom av
oljeprodukter.

Energisskatten har differentierats efter kvaliteten hos olika
miljöklasser respektive fordonsbränsle. gällande skattesatsernaDeav
framgår tabell 3.3 och 3.4.av
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från med septemberoch diesel ochför bensinSkattesatserTabell 3.3
frånöverövergångsperiod och med den 1Gällerliter.1996. Kronor enper

ändringjuni 1997 enligt senasteden 30medtill och1996september
på energi.skatt1996:687 i Iagen om

Bensinl Motor-DieselTyp av
alkoholerskatt

3Mk 2 MkMk 1Mk 3Mk 2
2,021,741,523,41 3,47Energiskatt
1,051,051,050,860,86K0ldioxid--

skatt
20779573327Totalt

förbenämningenl velatMan harbensin.för ensaknasMK 1 reservera
Naturvårdsverket ettlämnade1996Sommarenbensinkvalitet.framtida renare

sådan specifikation.tillförslag en
årsskiftet2 tillmotoralkoholerfördispensmedgettharRegeringen rena

1996/97.

19971 julifrån med denochdieselochbensinförSkattesatserTabell 3.4
på energi.skatt1996:687 i lagenändringenligt senaste om

Motor-DieselBensinTyp av
alkoholerskatt

Mk 3Mk 2Mk 1Mk 3Mk 2
2,101,801,583,603,54Energiskatt
1,051,051,050,860,86K0Idi0xid--

skatt
1586644640Totalt

kapenergiskatt 2i lagenbestämmelsernaenligtharRegeringen om
energiskattfrånbefrielseellernedsättningmedgemöjlighet12 § att

bränslenförgällerundantagbränslen. Dettapåkoldioxidskattoch som
miljövänligautvecklasyftemedförsöksverksamhet attanvänds i mer
motsvarandetilldirektknyterBestämmelsernabränslen. an
mineraloljorbeskattning92/8l/EEGdirektivibestämmelse avom

mineraloljedirektivet.
lagenredan innantillämpadespraxisföljt denharRegeringen som

förenergiskattkoldioxid- ochbefrielse frånfullständigdvs.tillkom,
i andrablandasetanolförundantagmedbränslenbiobaserade som

fastställt till 84har skatten örebränslenetanolinblandadebränslen. För
vidbränslen gårdennagäller utdispenserFlertalet typliter. avsomper

dessadärföromprövning kommer göras1996/97. En attårsskiftet av
dispenser.
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3.4 Fordonsbeskattningen

fordon fordonsskattelagenBeskattningen regleras 1988:327 ochav av
lagen l978:69 försäljningsskatt på fordon. omfattarLagama såvälom

sompersonbilar, lastbilar bussar.

Fordonsskatt3.4. l

Personbilar

lastbilar,motorcyklar, personbilar, bussar,förFordonsskatt uttas
och släpvagnar.traktorer, terrängvagnartunga

oktober med förhöjdes från och med 1996 50 %Fordonsskatten
dieseldrivna personbilarmed förpersonbilar och 15 %bensindrivna

modell ochårs1994 senare.av
efter vikt och bränsleslag.differentieradFordonsskatten är

framgåroch dieseldrivna bilarbensin-Differentieringen mellan av
tabell 3.5.

från med oktober 1996.för personbilar ochFordonsskattenTabell 3.5.

TilläggsbeloppGrundbeloppViktsgränserFordonsslag
kr/år kr 100 kgkg per

00 900 585dieseldrift -
149734901-

modellår 0900 1 172Dieseldrift, 1993 0 -
2971 468901-eller tidigare

modellår 0O 900 2 245Dieseldrift, -
5692 814901-1993änsenare

1988:327FordonsskattelagenKälla:

i glesbygds-i 35-tal kommunerbosattaFör är ettpersoner som
med kr/år enligtfor personbil nedsatt 384fordonsskattenområden är

fordonsskattelagen.
miljöklasspersonbilar ijanuari gäller lden 1995Sedan 1 äratt

fem innebärfordonsskatt under de första åren. Detfrån årligbefriade
för medelstorkr i genomsnittskattelättnad 0005 encaen

infördes för kompenseraskattelättnadbil.bensindriven Denna att
syftade tillsamtidig förändring,konsekvenserna attsomav en annan
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försäljningsskatten för lätta bilar tilldifferentieringen EG:savanpassa
avsnittbestämmelser 3.4.2.se

Lastbilar och bussar

för fordon.årlig fordonsskattför personbilarLiksom tungatas uten
högredieseldrivna fordon, hardifferentierad mellanSkatten är som en

övriga fordon.beskattning, och
totalvikt,differentierad efterskattenfordondieseldrivnaFör är

konfiguration. Någonplaceringinbördesderasaxlar ochantal
miljöegenskaper finnsfordonensavseendemed ännudifferentiering

inte.
till sådanförslagmed framarbetedockpågårEUInom att ta en

kapitelvidare 2.beskattningen sedifferentiering av

Försäljningsskatt3.4.2

Personbilar

ochbussarpersonbilar,motorcyklar,förFörsäljningsskatt tas ut
lastbilar.

förförsäljningsskattenjuni 1996beslutade iRiksdagen att
bilaroch föravskaffasoch skullemiljöklass 2accisen i 1personbilar

Ändringen från ochformelltgällertill 000 kr.sänkas 2miljöklass 3i
stimuleravilleregeringenOrsakenoktober 1996.med att envar

miljöskälochtrafiksäkerhets-bilparkensvenskadenförnyelse avav
ekonomin.svenskai denaktivitetenoch höja

kr/kgpersonbilar 6,40förförsäljningsskattenTidigare var
miljöklass.differentierad eftertjänstevikt samt

fordonsskattensamtidigthöjdesskatteboitfalletkompenseraFör att
avsnitt 3.4.1.personbilarför se

föreslagit1996/97:14propositioniRegeringen har atten
medochbort frånmiljöklass 3personbilar iförsäljningsskatten för tas

upphörmiljöklass 3nuvarandeföljerjanuariden 1997. Detta1 attav
meddockmiljöklassnuvarandeochårsskiftetefter ersätts av

miljöklassbeteckningen
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Lastbilar och bussar

for bussar och000krforsäljningsskatten 65juli 1996tillFram var
samband medvikt Ioch med 7miljöklassi 3 över attlastbilar ton.en

förskattenbort sänktespersonbilarflertaletförförsäljningsskatten togs
och med oktoberkr fråntill 6 000miljöklass 3fordonen ide tyngsta

antalmycket begränsatfinnasendastkommer ett1996. Det att
miljöklassihamnarfordonnytillverkade tunga som

formiljöklassberoendeförsäljningsskattendifferentieradeDen av
dessa fordonberördes inteTidigarei april 1994.infördesbilar avtunga

skatt.denna
enligt lagenfor bilarforsäljningsskattgällandevisarTabell 3.5 om

fordon.forsäljningsskatt

från 1996.junioch medbilarförFörsäljningsskatt3.5.Tabell

MK 3MK 2MK 1Fordonsslag

kr00020 krkr0Personbilar

kr/kg2kr/kgzkr/kgz 6,406,406,40medlastbil/bussLätt
kr2 000+500 kgtotalvikt 53

6 000 kr000 krkr 4000skåpkarosseri med 4lastbilLätt utan
500 krtotalvikt 35

6 000 kk00 kmedlastbil/bussTung
500totalvikt 3

1 1996/97:14propositioniförslagenligtTas bort
2 på tjänsteviktbilensRäknat

på fordonförsäljningsskatt1978:69Källa: Lagen om
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Internalisering vägtrafikens4 av

kostnaderexterna

företagen,trafikpolitiken bygger på medborgarna ochsvenskaDen att
själva ska desamhället, hur skainom de avgöragettsramar som av

trafikanternaförutsätter emellertidsina Dettaordna atttransporter.
val utifrån sina vinsterinte detta enbarteller transportörerna gör egna

hänsyn till effekterna förocksåoch kostnader, tarattutan man
samhället i stort.

människornasinverkar på miljön ochenskildVarje vägtransport
och underhåll detfor driftkostnadernahälsa, på gemensammaav

och restid.andra trafikanters säkerhet Föri viss månvägnätet samt
trafikanterna imiljöpolitiska målen vitrafik- ochdenå attatt anser

s.k. kostnadertill dessagrad måste hänsynhögre närexternata man
vilketske internalisering,kantransportval. Dettasinagör genom

fårtvingas, ellerden beslutarinnebär transportatt om ensom
effekterna. kostnadernatill, beakta de Deincitament externaexternaatt

trafikanten ellerfördettablir på transportören.internasätt
kostnaderna i varjeoch inkludera desynliggöraGenom externaatt

målentransportsektorn i riktningval kanenskild trafikants motstyras
effektivtsamhällsekonomisktochför miljö, säkerhet ettmotm.m

utnyttjande transportapparaten.av

från vägtrafikenkostnaderVilka4.1 externa
beaktasbör

användningeffektivEftersom avsikten är styra motatt en av
fordon bränsle det deinklusive val och så ärtransportsystemet av

effekterna, dvs. de hängertrafikvolymberoende externa sammansom
detfordonen används, ska beaktas. första hand sigmed I röratt som

effekter:följandeom

partiklar.Utsläpp och0 av avgaser
klimatgaser.koldioxid och andraUtsläpp0 av

Buller.0
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Olyckor.0
trängsel.vidtrafikanterandraförTidsförluster0

Slitage.0
underhåll ochförkostnadertrafikvolymberoendeAndra0

trafikövervakning.
trafikvolymen vägensgrundbarriäreffekterochIntrång av0

investeringsplaneringen.ibeaktasbarriäreffekterochintrång

de kunnabehövereffekterdessaintemalisera externaFör att
dockmedförrimligt Dettapå sätt.och värderaskvantifieras ett

problem:vissagrundsvårigheter av

effekter.vägtrafikenskunskapbristfälligDelvis om
redaninternaochmellanskiljelinjen externaOklarhet om lintemaliserade effekter.

irörligarespektivefastakostnadervilka ärOtydlighet somom0
itrañkvolymförändringarpåverkas av
EochkostnaderrörligagenomsnittligaSammanblandning av0

ifordon lytterligareuppstårkostnader ettdemarginella avsom
trafiken.

värderas.ochskaeffekterna mätasdehurOsäkerhet externaom0

vårdock4.3-4.6. Detavsnitt ärproblem itill dessaVi återkommer
devärderaochkvantifiera externamedproblemenuppfattning attatt

angelägetintemalisering. Det attärförhindrabörinteeffekterna en
målentrañkpolitiskadetilllederstyrmedel att attutformaförsöka som

effektivareanvänds sätt.till ettochuppnås vägsystemetatt
värderaindirektmöjligtocksådetkapitel atti lredovisat ärviSom

trafik-avvägdapolitisktutgångspunkt frånmedeffekternade externa
mål.miljöpolitiskaoch

bilagabilagor. IimiljöbedömningarförunderlagolikaredovisarVi
ochmiljöpåeffekternegativadesammanställningredovisas3 aven

vattenföroreningarochluft- samtgrundpåuppkommerhälsa avsom
Sammanställningen,utsläppen.andelberäknade somtransportemas av

allalandsbygdstrafik ochochbådefråneffekter tätorts-totalaavser
miljöanpassadeMål förMaTs-arbetetshämtad rapporttrafikslag, är ur

beräkningarförunderlagdetredovisasoch 54bilagomaItransporter.
underlagkapiteli Dettaredovisaseffekter avserexterna somav

utanförvägtrafikenbart tätort.således
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Styrmedel inom vägtrafiken4.2

kostnader huvudsakligenInternalisering skerexternaav genom en
och ekonomiska styrmedel.kombination regleringarav

förstaKostnader for utsläpp bör i hand intemaliseras genom
metod har visat sig framgångsrikavgaskrav för fordon. Dennanya vara

fordonsparkens utsläpp har minskat kraftigt.år och Enunder senare
för fordon får långsiktig verkanreglering avgasutsläppen pånya enav

fordonsparken förnyas. stimulerai takt med Förutsläppsnivåerna att att
fordonsparken i riktning lägre utsläpp kanomvandlingen motav

Ävenfordonens miljöegenskaper.differentieras efterfordonsskatten
användas förskrotningspremier, kanekonomiska styrmedel,andra t.ex.

omvandlasfordonsparken. Fordonsparkenförnyelsenpåskyndaatt av
inriktadeekonomiska styrmedel,ochsåledes motgenom normer

fordonen.
dåvägtrafikbeskattningen, ochstyrmedel harekonomiskaAv

förbetraktats viktigastdrivmedel, hittillspåfrämst skatten attsom
vägtrafiken.kostnaderna fråndeinternalisera externa

internalisera demöjligheternadelbetänkande behandlasdettaI att
stynnedelvägtrafikbeskattningen. Andrakostnadernaexterna genom

slutbetänkande.behandla i vårtvikommer att
trafiken, dvs.de kostnadernadetkonstateratVi har är externaatt av

ligger därförska intemaliseras. Detanvändning,fordonens närasomav
formexterneffekter någonförsöka beakta dessatill hands att genom av

trafiken.avgift eller skattrörlig
effekterna knyta deninternalisera deidealtEtt är attsätt externaatt

storleken den marginelladirekt till påavgiften eller skattenstyrande
det oftastpraktiskt möjligt, vilketeffekten. detta inteOm ärexterna

faktor samvarieraravgiften knytas till någoninte kanär, annan som
vill få beaktad.effektmed den externa man

instrument används i praktiken iDrivmedelsskatter detär som
skatt trafiken pådet egentligen inte påSverige, är utanäven enom

kilometerskatten för dieselfordonavskaffadebränslet. Den varnumera
trafiken.direkt knutet till nåstyrmedel Fördäremot attett varsom

drivmedels- ochsyften har andra styrmedelmiljöpolitiska även än
miljöklassning fordon och bränsle sekilometerskatter använts, t.ex. av

kapitel 3.
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vägtrafikensinternaliseramedel attDrivmedelsskatter som
kostnaderexterna

betraktaskommitharSverigeidrivmedelsskatten attGenom somatt
trafikberoende kostnadernainternalisera deförmedletviktigastedet att

kostnadertotalaberäknablivitpraktiken externauppgiften i atthar per
drivmedel.literförbrukad

medhushållaskältrafikanternadrivmedel attpåskattEn ger
iberoendeblirkostnaderolikapåEffektendrivmedel. externa av

med dessahängerdrivmedelsanvändningengradvilken sammansom
kostnader.

literkostnaderiskillnaderemellertid externafinns perstoraDet
ochberoende närochfordonolikafördrivmedelförbrukat var

skattendifferentierasvårtdetSamtidigtanvänds. attärfordonen
till dessahänsynmöjligtblirdetså att tatillräckligt,drivmedel att

rolldrivmedelsbeskattningensuppfattning harvårEnligt somolikheter.
överdrivits.styrmedel

vägtrafikensinternaliseraforstyrmedel attekonomiskaAndra
kostnaderexterna

idelaskanvägtrafikenforstyrmedelEkonomiska

fordons-drivmedel,energiskattochkoldioxid-vägtrafikskatter0
försäljningsskattochskatt

Stockholmiavgiftssystemetplaneradedetvägtullar, t.ex.
Eurovinjettsystemetdelarvissa vägnätet,för t.ex.brukaravgifter av

ikörafåforavgifter ettmiljörelaterade attdvs.områdesavgifter,
områdevisst

kilometerskatter.0

vägtrafikenförstyrmedelekonomiskautnyttjaoptimalt sättEtt att
bilavgifter. kanDedifferentierademeddvs.pricing,roads.k. systemär

innebärochområdesavgifter attellervägtullarutformas t.ex.som
situationen,beroendevarieraravgiftbetalafårtrafikanterna somen
biltrafikantåker. Enomständighetervilkaunderochnär mant.ex. var,

högreväsentligttillupphovhögtrafiktidunderikör tätort gersom
trängsel,luftföroreningar,formikostnadersamhällsekonomiska av

landsbygden. Det ärkörbiltrafikantenolyckorochbuller än som
for sinbetala transportskatätortstrafikantenmotiveratdärför meratt

landsbygdstrafikanten.än
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enlighet med den s.k. PP-principeniDetta är attresonemang om
Pollutor Principle. Differentieradebetalar Paysfororenaren

detta möjligt, tekniken för sådanabilavgiftsystem kan göra systemmen
detutvecklad. Många bedömareinte tillräckligtännu attär anser

avancerade bilavgiftssystem kantio år innanminstkommer att ta
mindrefår därför nöja medTill dess viintroduceras i Sverige. oss

effektiva, fördärmed också mindreochavancerade, attsystem
avgifter.differentiera

tillgängligför road pricing blirteknikenavvaktanI att angerny
eflektivoch prissättninggrönbok För rättvisEU:s aven

åstadkommaåtgärder förrad andratransportsektorn att en meraen
vägtrafiken:inomeffektivt prissättningochrättvist

förvägavgiftergemenskapslagstiftningbefintligAnpassning omav0
fordon.tunga

påslitagebaseraskilometeravgifterElektroniska som0
eventuellt andraochinfrastruktur parametrar.

områden.känsligaeller påöverbelastadeVägtullar i sättannat
skillnader iavspeglarbränsleskatterDifferentierade som

egenskaper.miljömässigabränslekvalitet t.ex.
ochmiljö-fordonetsberoende påfordonsskatterDifferentierade0

elektroniskatill dekoppladeeventuelltbulleregenskaper,
kilometeravgifterna.

avseendesäkerhetsprestandainformationTillhandahållande omav0
ochfordon transportsätt.

vägtrafikensinternaliseraförmedelalltså radfinnsDet atten
ekonomiskakoncentrerad pågrönbokenListan ikostnader. ärexterna

tillgå.andra medelfinns ocksåstyrmedel, det attmen
ochregleringarnivåinternationellnationell ochPå är avgas-av
harstyrmedel. Ifordonbulleremissioner från tätorternaanväntett

betydelse.regleringar Enoch olikaparkeringspolitikenockså t.ex. en
hurProblemetredovisas i kapitelstyrmedelolika ärlista

leder tillsådantkan konstruerastillgängliga styrmedel sättett som
möjligt.kostnadseffektivitetsåoch liggermålen nära somsom

vägtrafikens olikahurkapitel redovisar viavsnitt i dettaföljandeI
kombination olikainternaliseraskostnader kanexterna avgenom en

styrmedel.
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Vägtrañkens milj Ökostnader4.3

miljöeffekterFöljande vägtrafiken bör internaliseras:externa av

Utsläpp och partiklar.avgaserav
Utsläpp koldioxid och andra klimatgaser.av
Buller.
Övriga miljökonsekvenser intrång och barriärer till följdt.ex.som

trañkvolymen.av

partiklaroch4.3.1 Avgaser

från vägtrafikenoch partiklar såväl lokalaAvgaser regionalager som
och globala effekter.

Till de lokala problemen hör hälsorisker, vantrivsel och obehag,
nedsmutsning, korrosion och vegetationsskador. Problemen beror
främst koloxid,kväveoxider, kolväten, partiklar och ozon.

Skogsskador, övergödning och försurning kända regionalaär
problem bl.a.orsakas kväveoxider, svaveloxider, kolväten ochsom av
ozon.

allvarligaste globala problemet växthuseffektenDet grundär av
koldioxidutsläppen. Koldioxidproblemet behandlar vi i avsnitt 4.3.2.

avsnitt handlar lokala och regionala effekter vägtrafikensDetta om av
utsläpp luftföroreningar.av

effekter vägtrafikensLokala luftföroreningarav

Bilavgaserna innehåller hälsofarligamånga Effekterna varierarämnen.
från mindre obehag till ökad risk för dödlighet i t.ex. cancer.
Kvävedioxid N02 och koloxid CO påverkar luftvägar och
slemhinnor vilket kan ned lungfunktionen ochsätta ge
överkänslighetsreaktioner eller allergiska besvär. problemSamma ger

vilket bildas under inverkan kolväten och kväveoxider. Vissaozon, av
kolväten och partiklar Som indikatorämnen ämnenär cancerogena.

känner och kan förmäta oftaämnensom man cancerogena anges
partiklar, bensen, benzapyrenPAH, och finns emellertidDeteten. en

mängd ytterligare i bilavgaser inte fullständigtämnenstor ärsom
kända, kan innebära hälsorisker.men som
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utifrånställt långsiktiga målMaTs-arbetet harInom man upp
utgångspunkt har varithälsan.påverkan Enluftföroreningamas att

har också ställtdefiniera nollrisknivåer,möjligtså långt men mansom
ledning dagens kunskapMedetappmål för år 2005. omavupp

och ohälsa harexponering för olikamellansambanden ämnen man
tätortsluften.ivissa indikatorämnennivåer förangett

katalysatorreningen, harvidtagits, bl.a.åtgärderDe genomsom
i SålundaFörbättrad luftkvalitet våralett tillårunder tätorter.senare

för N02-halt kunna klaras igränsvärderiksdagens störreberäknas t.ex.
Sundsvall troligastorstäderna ochmedlandetsdelen tätorter somav

antagit etappmålnågotMaTs-arbetet harundantag. I strängareettman
flera inte kommer klarainnebäravilket kan2005,för år attatt orter

mål.detta
föroch partiklarkväveoxidutsläpp NOXmedProblemen är

Underbensindrivna fordon.för dieseldrivnanärvarande änstörre
frånminskat betydligtemissionernaemellertidår har ävensenare

dieselfordon.
oxiderna främsthälsoproblem.inte bara DeAvgasema surager -

vägtrafikenproblem isvaveldioxid knappast längreeftersomNOX är ett
fordon och fasta stålkonstruktionerkorrosiontill ökadleder samtav—
minnesmärkenbyggnader,nedbrytningtill m.m.av

effekter vägtrafikens luftföroreningarlokalaInternalisering avav

effekter sammanhänger med bränsletsskadligaAvgasutsläpp vars
och svavel kan med fördelkvalitet utsläpp blyt.ex. av --

internaliseras differentierad bränsleskatt. har redanDettagenom en
genomförts lett till blyhaltig bensinframgång och harmed att numera

volymerna blyad bensinefter utfasningsperiod dåförbjuden,är en
bl.a. differentierad bränsleskatt.under inverkanminskadesnabbt av en

internaliseraseffekter bör i utsträckningLokala störstaexterna
kombination differentieradestyrmedel,lokala t.ex. genom en avgenom
detta återkommer vi itrañkregleringar. Till vårtbilavgifter och

nationell komponent motiveras i energi-slutbetänkande. Dock kan en
lokala effekter utanfördrivmedel, eftersom uppstårskatten på även

tätorterna.
nationella styrmedel,styrmedel kan stödjas övergripandeLokala av

har såväl lokala regionala och i vissasärskilt för emissioner som som
effekter. kan gälla utsläppnationella Dettafall även t.ex.externa av

varierar vilkenpartiklar, vilka medkväveoxider och typ motorav som
förutsätter visst bränsle elleranvänds. den mån dessaI motorer ett

dieselblandningar alkoholer,tillsatser, diesel eller med kanvissa t.ex.
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håll. Dels kanfrån tvåintemalisering angripasmedproblemet man
ochdels fordonsskattendrivmedel,påenergiskattenanvända

avgasutsläpp.bestämmelser om

vägtrafikens utsläppeffekterRegionala av

övergödning ochförsurning,tillbidrarkväveoxiderUtsläpp av
utsläppgäller förDetmarknära ävenbildning avsenareozon.av
innehållerpartiklar,UtsläppVOC.organiskaflyktiga ämnen somav
nedfall påhälsoproblemregionalakanämnen, genomgecancerogena

odlingsmark.
i skogen.tillväxtenpåverkarochmarkFörsurningen vattenav

och marknäraövergödningmedkombinationökar iSkaderisken ozon.
nivå kankritiskunderpH-värde sjunkereller sjöarnasmarkensOm en

kan ocksåFörsurningenslåsekosystemexisterandedelar ut.av
bundna metallermarkenvissa ihälsoeffektermedföra attgenom—

fornlämningarökad korrosionfrigörs etc.samt ge-
ochbåde skogskador påmedförakanMarknära annanozon
skadligastedetluftföroreningamade långväga ärväxtlighet. Av ozon

hållbarhet.ochkoncentrationtillmed hänsyn
imed utsläppdelhänger tillproblemensvenskaDe stor samman

Å nedtrafik ocksåfrån vårutsläppfallerandra sidanandra länder.
landsutanför vårt gränser.

vägtrafikens utsläppeffekterregionalaInternalisering avav

tillknutnafrämsteffekterregionala utsläppens ärDe externa
kolväten ochframför alltföreningarorganiskaflyktigakväveoxider,

katalysatorbilamasmedi taktkommer,utsläpp.partiklar. Dessa
trafikenfrån denutsträckningi ökadinförande, tunga som

hälftenkommerdieselmotorer. Nuanvänder änhuvudsakligen mer av
denpartikelutsläpp frånochkväveoxidutsläpp tungavägtrafikens

trafiken.
långsiktigfårfordonföravgasutsläppenregleringEn ennyaav

fordonsparken förnyas. Förmedi taktutsläppsnivåemapåverkan att
lägreriktningfordonsparken iomvandlingen motstimuleraatt av

fordonens miljö-efterdifferentierasfordonsskattenkanutsläpp
egenskaper.

fårutsläppskostnademaintemaliseringförsådantI systemett av
utsläppskostnad,roll.mindre Denbränslebeskattningen externa somen

denomfattar endastbränsle,energiskatten påintemaliserasbör genom
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intemaliserats avgasreglema och eventuellainte redandel genomsom
styrmedel kompletterar dessa.ekonomiska som

metoder förtänka sig olika beräkna dekanMan att externa
internaliseras energiskatten bränsle.kostnaderna, ska påsom genom

kan baseras påBeräkningarna
för fordon0 avgasnormer nya

äldre0 avgasnorrner
utsläpp för fordonuppskattningar faktiska nya0 av

fordonfaktiska utsläpp för uppfyller äldreuppskattningar somav0
avgasnormer.

för fordon ligga till grundavgaskraven börVi har bedömt att nya
bilagaberäkningar,för dessa ävense

Koldioxid4.3.2

stabilakoldioxid, dikväveoxid lustgas och klor-Utsläpp metan,av
förändra klimatförhål-s.k. freoner kan lång siktfluorföreningar

befarar ökning den globalajorden. klimatpanellandena på FN:s en av
kan medföra förändringarmedeltemperaturen stora avsom

och klimat.nederbördsmönster
vanligaste växthusgasen, de andraKoldioxid den överlägsetär men

potentialuppvärrnningspotential kg.har Denna ärstörre pergaserna en
för för lustgas och270 gångerungefär gångerll större störremetan,

fluorföreningför CFC 12. Iomkring gånger7100 större en som
för växthuseffekten,koldioxiden 80%Sverige metanca avsvarar

och fluorföreningar 2 %.dikväveoxid 4 %14 %,
Ökningen fossilaberor förbränningkoldioxidhalten avav

biobaserade bränslen däremot inte någotFörbränningbränslen. gerav
koldioxid under förutsättning biomassannettotillskott ersättsatt avav

ny.
koldioxid från fossila bränslen används iUtsläppen somav

miljoner Utsläppenvägtrafiken uppgår till knappt 20 år. ärton per
med hänsyn tillförbrukningen bränsletproportionella mot av

fossilt kol i detta. Utsläppen kan inte och det harinnehållet renas urav
utsläppenbetydelse sker.skadesynpunkt ingen var

beräkna skadekostnaden förhöjda halterFörsök har gjorts att avav
atmosfären. Värderingen de effekter kanväxthusgaser i avser som

Effekternaförväntade temperaturhöjningar. harförutses följa på att
förskjuts, havsytan stiger,med klimatzonemagöra att attatt

jord- och skogsbruk förändrasförutsättningarna för samt att extrema
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klimatförhållanden blir allt vanligare. Effekterna inte bara negativa.är
odlingssäsongen halvklotet komma förlängas.Sålunda kan attnorra

de underliggande naturvetenskapliga sambandenOsäkerheten ärom
finns bl.a. misstankar ekologiskaemellertid och det detstor attom

växthusgashalter kan komma i obalans med riskervid ökandesystemet
försämringar. den internationella klimatpolitiskaför dramatiska Imer

därför ifrån det finns skäl utifråndiskussionen utgår att att ageraman
försiktighetsprincipen. bedömning betydande globaladen s.k. En är att

utsläppsminskningar krävs. har också varit utgångspunkten förDetta
framhåller atmosfärens halt koldioxid skaMaTs-arbetet attsom av

frånfördubblad halt 550 förindustriell nivåstabiliseras ppmen
På lång sikt innebär det de globalaårtionden 2l00-talet.några att

koldioxid ska halveras jämfört med idag.utsläppen av
från de svenska utsläppsminskningama skaMaTs-arbetet utgår att

efter det totala åtgärdsbehovet den globala nivåndimensioneras
uttrycker den ambitionsnivå krävsMaTs-samarbetets mål som om

utsträckning förväntasgenomföra åtgärder i den kanSverige ska som
för undanröjaindustriland och dessutom ledande roll, atttaett enav

miljöhot.detta
lämpligt låtaframstår det, enligt vår mening,På lång sikt attsom

framtida internationellasvenska insatsen bestämmasden av
halten växthusgaser ska stabiliserasklimatavtal syftar till att avsom

nivå. utsläppsreduktion Sverigelångsiktigt hållbar Denvid somen i
idag.få inte förutse med någon precisionkommer går Dengöra attatt

utformas. betydelse hurdet internationella avtaletberor hur Av är
delta, vilka kriteriervilka länder kommer liksommånga och attsom

bestämma olika länders åtaganden.utnyttjas förkommer att attsom
roll för Sverige kraven kopplas till utsläppenspelarDet t.ex. stor om

historiska utsläpp och hänsyn tilltill eller tillcapita, BNP tasomper
marginella åtgärdskostnader.medverkande länders Detskillnader i är

bedöms relativt högaviktigt för Sverige haockså som-
åtagandena knyts till nationellaåtgärdskostnader om-

de kommer kostnadsansvar forutsläppsreduktioner eller att ettom avse
skulle kunna ske utomlands.utsläppsreduktioner som

de svenska utsläppen tillhar, etappmål bestämtRiksdagen attsom
nivå för därefter minska. Vi harinte bör överstiga 1990 årsår 2 000 att

infrastrukturens utveckling utgått frånförsta delbetänkandei vårt om
koldioxidutsläppen inometappmål från MaTs-arbetet attett om

till räknat frånska minska med med 20 % år 2020 1990 årsvägsektorn
detta mål kan höjtutsläppsmängder. Vi visade hur nås ettgenom

bränsleförbrukning och introduktiondrivmedelspris, reglerad en aven
drivmedel.biobaserade
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Detta etappmål, och åtgärdskostnadema för nå det, kan användasatt
för bedömning vilket värde i dag ska minskadesättasen av som
svenska koldioxidutsläpp. på dettaDen beräknade värderingensätt av
koldioxidutsläpp högre gällande nivåär än på koldioxidskatten.

Internalisering koldioxidutsläppav

En skatt på drivmedel, differentierad efter innehållet fossilt kol, ärav
effektiv metod intemalisera kostnaden för koldioxidutsläpp.atten
Politiken bör dock inte riktas ensidigt transportsektorn. Utsläppmot

från olika sektorer lika skadliga och minskningarär möjliga i allaär
sektorer. Koldioxidmålen för transportsektorn har antagits utan
bedömningar vilka anpassningsmöjligheter finns inom andraav som
sektorer. vårt fortsattaI arbete kommer vi översiktligt analyseraatt
vilka skillnader finns i marginella åtgärdskostnader mellan olikasom
sektorer. För kunna resultatkostnadseffektivtatt styra mot ett borde

i klimatpolitiken likabehandla olika sektorer. Detta dock inteman är
ensidigt möjligt för Sverige i dag, eftersom vissa sektorer forär utsatta
utländsk konkurrens och det inte finns internationellen gemensam
klimatpolitik skattenivåer för koldioxid etc.om

4.3.3 Buller

Buller troligen detär omfattande lokala miljöproblemetmest från
vägtrafik. I Sverige räknar med omkring miljoner1,6attman
människor för högreutsätts genomsnittliga bullemivåer dBA,55än
vilket gällande långsiktigaär mål för acceptabel bullemivå utomhus
vid bostaden. Många människor känner sig störda redan vid lägre
bullemivåer. Bullerstömingar i första handär tätortsproblemett om

till antalet störda. Bullerstömingar i tidigare områden påman ser tysta
grund eller jämvägssträckningarväg- problematikärav nya en som
måste beaktas i investeringsplaneringen.

Vägtrafikbuller problemsom

Vägtrañkbullret kommer huvudsakligen från fordonens kraftpaket
motor, växellåda och kraftöverföring och från däckens kontakt med
vägbanan. Vid hastigheter 30-50 km/tim domineraröver normalt däck-
vägbanebullret.

Trafikbullret påverkas mängd olika faktorer t.ex.av en som
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trafikvolymen
fordonandelensammansättning tungatrafikens

fordonsunderhållochdäckfordonskonstruktion,
acceleration/retardationochhastighetkörsätt

varvtalochmotorbelastning
ytegenskapervägbeläggningens

utbredningssättljudets

ökningdBA. EnenheteninormaltuttrycksBullernivåer av
denfördubblingungefärdBA9-10med motsvararbullemivån aven

tydliguppfattakunnaskamänniskanljudnivån. Förupplevda enatt
sådancirka dBA. En3förändringregeliljudnivå krävsskillnad i en

uppnåstrafikbullretgenomsnittligadet enförändring genomav
krävsDettrafikmängden väg.halveringellerfördubbling enav

skabullernivåemaförtrafikvolymförändring attsåledes storen
ändrade.upplevas som

bullerproblemetsförbetydelsehartrafiken storDen tunga
dBAomkring 5-10vanligenorsakarfordon meromfattning. Tunga

cirka lO %fordonandelengenomsnitt är tungapersonbilar. Ibuller än
till debidragfordonensdeinnebär tungatrafiken. Det attav

personbilamas.ungefär likabullernivåema stortärgenomsnittliga som
högrebetydligtförstårfordonendeDärtill kommer tungaatt

nattetid.särskiltproblemkanvilket stortettmaximalnivåer, vara
upplevas störrekanunder ettbullernivåer nattenEnstaka höga som

under dagen.nivåergenomsnittligahögaproblem än
beroendestarktochlokalbullerstömingar ärEffekten avav

dessutomkanStömingenbebyggelsen.ochtrafikenmellanavståndet
installationbullervallar,skyddsåtgärder avminskas somgenom

trafikplaneringvägutformning, etc.lämpligtreglasfönster,

vägtrafikbullerförkostnaderInternalisering av

betydelse förlitennormalt harfordontillkommandeEftersom ett
kostnaden låg.marginelladenomfattning ärbullerstörningamas

vägtrafikensystemkostnad förBullerstömingama somär mer en
nattetid.fordonenstakafrånundantagmed tungamöjligenhelhet,

trafik-främstklarasbörvägtrafikbullretminskning genomEn av
åtgärderolikabehövsDessutombebyggelseplaneringen. somoch

dedäck Utöverochfrånbulleremissionema motorerminskar m.m.
ekonomiskakaninom EUemissioner görstillåtnaregleringar somav

buller-efterfordonsskattdifferentieradstyrmedel i form t.ex. enav
instrument.användbartegenskaper ettvara
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bullerkomponent motsvarande kostnadenEn genomsnittligper
fordonskilometer på landsväg skulle kunna knytas till energiskatten
drivmedel.

trafikvolymberoende bullerkostnaden i bör internaliserasDen tätort
lokal trafikstyrning, lämplig kombinationt.ex.genom genom en av

bilavgiftertrafikregleringar och företrädesvis road pricing när
teknik finns tillgänglig. Vi kommererforderlig återkomma tillatt

metoder för internalisera tätortskostnaderna i slutbetänkande.vårtatt

Intrång och barriärer4.3.4

vägutbyggnad intrång i eller kulturmiljön ochEn skapargör natur-
förbarriärer kan svåra både människor och djur.attsom vara passera

skaEffekterna själva hänsyn till ivägen taav man
investeringsplaneringen. intrång ingen effektDetta skaär extern som
belasta trafikanterna de sitt transportval.när gör

barriäreffekterna förstärksIntrången och emellertid ökandeav
trafikmängder, trafikens sammansättning och fordonensäven om

roll. intrång barriäreffekthastighet också spelar Denna ochstor typ av
kostnad beaktas. emellertidbör Det mycket svårtärär extern somen

trafikvolymberoende intrång-beräkna de och barriäreffekterna.att
effekter i och bör därför i första handDessa tätortemaär störst

lokala styrmedel.internaliseras genom

Vägtrafikens olyckskostnader4.4

för dödadesEnligt SCB:s statistik 1995 572 och skadadespersoner
vägtrafiken. dessasvårt i Av dödades 181 och3 965 personer personer

skadades svårt i1 870 tätorter.personer
kostnaderna för olyckor i vägtrafikenmateriella 1995 uppgickDe

mdkr. kostnader bestårtill cirka 12 Dessa egendomsskador,av
produktionsbortfall, sjukvårdskostnader och administrationskostnader.

samhällsekonomiska kalkyler tillkommer riskvärde för undvikaI ett att
fördödsfall, det s.k. humanvärdet och lidande som denärett sorg

kostnaden.största
långsiktiga målet ingen ska dödas eller skadasDet svårt iär att

vägtrafiken.
målet noll dödade ochnå svårt skadade i vägtrafikenFör att om

både trafikens olyckskostnader internaliseraskrävs och deatt att
Vägverket, kommunernatrafiksystemansvariga, dvs. och bilfabrikan-
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olyckordekonsekvensernaminskaför att somett avtarterna, ansvar
inträffar.

olyckskostnaderviigtrafikensInternalisering av

olyckseffekter,totalavägtrafikensmellanskiljanödvändigtDet attär
intedel dessadenkostnader, ochsammanhängandedärmedoch somav

transportköpare.ochtrafikanterhosintemaliseradeär
kankonsekvenserdessocholyckaförRisken ansesegen

felaktigkan hatrafikanternareservationenmedintemaliserad att en
till dennahänsyneftersomriskuppfattning, tarsubjektiv man

trafiken. Denisigochväljer uttransportsättolycksrisk när german
skadoreventuellasigenskilde försäkrakantrafikanten mot genom

tillvårdkostnaderEgnavagnskadefdrséikringförarplatsförsälcring, etc.
samhälletdeltilldagidessutombärstrafikolycka storföljd avenav

tänkbartdockbeslut. Det atttrafikantens äriintedärförbakasoch
förförsäkringobligatorisktäckaskostnaderdessalåta även av en

bilister.
oskyddadeellerlastbilstrafikantellerbil-förRisken att annan

denintemaliseraddelvisolyckaför ärtrafikanter genomutsätts
docktäckeransvarsförsäkringtrafikförsäkringen. Dennaobligatoriska

skadeståndsrätten äreftersomolycka,vidkostnaderallainte en
försäkrings-skullekraftigthöjsersättningsbeloppenbegränsad. Om
kunnaskullebilisten.enskilde Dettadenförhögreblipremiema vara

skadas.trafikanterandraförriskkostnadenintemalisera attsätt attett
oskyddademedOlyckorskador.materiellagällakundeMotsvarande

därför ikostnader bördessaochtätortsproblemfrämsttrafikanter ettär
styrmedel.lokalautformningenvidbeaktashandförsta av

trafikanter.olikamellanrisksynpunkt sortersskillnadDet är stor ur
förfaktorerbetydelsefulla attexempel påÅlder missbrukoch är

för olikaskadestatistikenUtvecklingenrisk.iskillnaderbedöma av
förunderlagidagliksomindivider kan ettenskildaföreller gegrupper

skadeutfallet.faktiskadetefterförsäkringspremiemadifferentieraatt
därför kunnaskulleandraförriskenökarstarktTrafikantgrupper som
försäkrings-högreriskkostnademaintemaliseratvingas genomatt

premier.
ökandemed denproportionelltnormaltökarolyckorAntalet

trafikantenskildförrisken attregel inteiförändrasDärförtrafiken. en
olyckorantaletökar. Omtrafikmängdenolyckaför närråka ut en

såfördubblasocksåtrafikarbetetdåtrafikbelastad helgfördubblas en
fordonenOm ärtrafikanten.enskildedenförriskeninteökar

såledesinnebärochlikaungefärdvs. tunga,stora enenhetliga,
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ytterligare biltrafikant ingen ökad olycksrisk för andra trafikanter.
Trots detta finns marginell kostnadextern uttrycks denen som av
uppoffring övriga trafikanter gör i vissa fall sänkaattgenom
hastigheten, avstå ifrån eller påatt sitt beteende.sättannatresa anpassa
Detta värde dock svårt beräkna.är att

Om skulle försöka intemalisera olyckskostnaderman externa
energiskatten bränslenpå skulle det leda till minskatgenom

trafikarbete och bränslesnålare fordon. Som vi konstateratnyss
minskar dock inte olycksrisken trafikarbetetnär minskar.
Bränslesnålare bilar i regel lättareär och kan marginellt minska
skadeföljden för övriga trafikanter, kan å andra sidan orsakamen
svårare skador för de resande i det fordonet. Skatten på drivmedelegna

därför inte effektivtär styrmedel förett minska deatt externa
olyckskostnadema.

Sammanfattningsvis vi följande hur vägtrafikensanser om
olyckskostnader bör intemaliseras:

Det viktiga sänka denär generella risknivån.att För detta krävsI
särskilda åtgärder riktade fordon och speciella trafikantgrupper.mot
De trafiksystemansvariga måste också förta ett attansvar
genomföra åtgärder minskar konsekvenserna de olyckorsom av

inträffar.som
De olyckskostnadema kan inteexterna eller bara marginellt0
påverkas energiskatt drivmedel.genom
En försäkringssystemet,översyn fordonsskatt och fordons-0 av

bättre intemaliseraär sätt olyckskostnademaett attnormerna än att
använda energiskatten på drivmedel.

kvarståendeDen effekt knuten till vissaexterna är0 attsom personer
väljer sänka hastigheten, avstår frånatt elleratt sättannatresa,
ändrar sitt beteende, på grund olycksrisken kan dockav
intemaliseras via energiskatten.

4.5 Vägtrafikens slitagekostnader
Vägslitaget bestäms dels tidens tand, dels den trafikav av som
utnyttjar Det framför alltvägen. denär trafiken orsakartunga som
nedbrytningen På högtrafikeradevägarna. finns ocksåvägarav ett
ytligt dubbdäcksslitage från personbilstrafiken. Dessa slitagekostnader
kan lokalt höga, är betydligt mindresammantagetvara änmen
kostnaderna för den trafikens nedbrytningtunga vägarna.av
Genomsnittligt orsakar den trafiken åtminstonetunga tio gånger så
höga rörliga underhållskostnader personbiltrafiken.som
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ochaxellastenmedstarktvarierarfordonVägslitaget tungtettav
totalvikt 60högstamed tonlångtradarefullastadtotalvikten. En aven

ekipaget ärgånger000 än30-1 störrevägslitage ärorsakar omett som
ochbärighetlågmedbyggdagäller vägartalethögre svagtDettomt.

slitlager.starktochvägunderbyggnadutfördvälmedlägredet vägar
fullastadevikten kommertillstarkt knutetsåslitagetEftersom är

volymgodsetsberoende påolikahelt vägnätet,slitafordon omatt
fullastatviktsmässigtlastningen. Ettvidgränssättandeviktdesseller är

fordonfullastatfem gånger än ett sammasliter av60-tonsekipage mer
40baralastat väger ton.slag, som

antaletDärförvägslitaget. ärförbetydelseocksåharAxellasten stor
viktig.placeringinbördesaxlarnasdvs.axelkonfigurationenochaxlar

fördelas20 trelast tonslitageskillnad i t.ex.Det är enstor om
dåligt.ellerbrafjädringssystem ärfordonetsochaxlareller omsex

förbetydelsehar såaxeltrycketoch stortotalviktenEftersom
vissförslitagekostnadenpåverkatransportföretagen enkanvägslitaget
ochantal axlarfordonvaletutsträckningrelativtilast avstor genom

vilkenoch väglastasdethur manaxelkonfiguration, tungt genom
köra.väljer att

VägslitageförKostnaden4.5.1

slitnadenåterställa vägenförkostnadertillupphov attVägslitage ger
itrafikanternadrabbarkostnadertilloch/ellernivånormaltill som

ochfordonskostnaderhögreolyckor,antalrestid, ökatlängreform av
tillämparväghållarenOmbränsleförbrukning. enökad

underhålls-bestämsunderhållspolicyoptimalsamhällsekonomiskt
minimeras.kostnaderdessanuvärdetsåfrekvensen att summan avav

slitagenivåkonstanthakommerunderhåll vägen attoptimaltVid en
förmarginalkostnadenrelevantaDentrafikanter.tillkommandeför

åter-marginelladenlikadärför storpå ärslitage vägnätet som
ställandekostnaden.

trafikantemasiinternaliseradeinteVägslitage ärförkostnadenOm
slitageskapandeförprislågtalltförtrafikanterna ettbeslut, möter

ochomfattandealltförblidåkommerVägslitaget atttrafikering.
samhällsekonomisktmed denjämförtförunderhållskostnaderna stora

ifrånlångthurfrågaÖppenDetnivån. äroptimala en
svenskaför det vägnätet.befinneridagviunderhållsoptimum oss

förunderhållskostnadernaochdrifts-trafikvolymberoendetotalaDe
kanvägtrafikendentillhänföras tungakanoch vägargator som

år.kronormiljardercirka 2tilluppskattas per
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4.5.2 Internalisering vägtrafikens slitagekostnaderav

Eftersom vägslitaget bestäms axellasten, den faktiska totalvikten,av
fårdlängden, färdvägens beskaffenhet och vissa övrigaav
fordonsegenskaper skatt på dieselbränslenär inte effektivtett sätten att
internalisera den trafikens slitagekostnader.tunga

Bränsleförbrukningen ökar den totala lastviktennär ökar, medan
bränsleförbrukningen sjunker. Samtidigttransporterat ökartonper
slitagekostnaden med vikten. Det lönar sig alltså privatekonomiskt att
lasta ytterligare eftersom den påett ton, marginalen höga
slitagekostnaden inte belastar åkaren. Detta illustrerar höjdatt en
energiskatt på drivmedel ineffektiv medelär fordonensatt styrasom
last med hänsyn till vägslitage.

En energiskatt skapar incitament till hushållning med drivmedel,
vilket kan leda till söker sig så kortatt transporterna möjligt.väg som

kanDet då finnas risk för väljer köra kortare,att atten man en men en
från slitagesynpunkt olämplig, dettaI avseendeväg. kan bränsleskatten
få verkan den avsedda.motsatt mot

Fordonsskatten kan alternativt eller kompletterandeett sätt attvara
med ekonomiska styrmedel försöka internalisera lastbilstrafikens
kostnader för vägslitage. Denna skatt kan relaterade till fordonetsvara
nominella totalvikt och beräknad normal årlig körsträcka fören
respektive fordonsslag.

Nuvarande årliga skatter för dragbilar och släp kan ettses som
försök delvis internalisera slitagekostnaderna,att liksom det arbete
med utveckla skattereglema för trafikatt pågår inomtung EU sesom
kapitel 2.

En fast årlig skatt sig dessvärre ocksåter trubbigtettsom
styrinstrument. En sådan skatt incitamentskapar inga till sigvare
lämpligt vägval, återhållsamhet i lastningen eller hushållning med
körsträcka. i

Det bör däremot möjligt vidareutveckla med denatt systemetvara
årliga fordonsskatten för stimulera förändring fordonsparkenatt ien av
riktning slitagesynpunktmot axelkonfigurationerur mera gynnsamma
och fjädringssystem.

Eftersom ekipage med fler axlar lättareett och flexibelt kanmera
lastas inom för tillåtna axellaster med färre axlar finnsän detettramen
också privatekonomiskt incitamentett använda ekipage med fleratt
axlar.

kunnaFör internalisera slitagekostnadernaatt på ändamålsenligtett
skulle behövasätt hänsyn till såväl utnyttjadta vägsträckningman som

faktisk axellast och antal axelkilometer. Detta dock svårtär att
åstadkomma praktiskt.
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skulletotalviktefter fordonetskilometerskattdifferentieradEn
slitagesynpunktmedkombinationimöjligt sätt,kunna ett en urvara

ibaseradkilometerskatt mätarevägavgift. En ärdifferentierad som
långochkoordineringinternationelldockkräverfordonen

utbyggnadinstallation krävstillverkning ochförberedelsetid. Förutom
kanuppbörd. Dettakontroll ochbesiktning,för varasystemav

fordrarvägavgifterdifferentieradeförresurskrävande. System
teknik.utveckling nyav

skillnader iinternaliseraproblemenpraktiskatill de attMed hänsyn
kompletterandekanbeskaffenhet,grundslitagekostnader på vägensav

avgifterochskatterstyrmedelekonomiskatillalternativ som
differentieradgenomföramöjlighet kanEn attövervägas. meraenvara

respektiveaxellasterochboggie-tillåtnai dagreglering än av
trafikdenelimineravissasyfte påi vägartotalvikter attvägnätet

slitageskapande.är extremtsom
gränsvärdenabsolutakonsekvensernegativaundvikaFör avatt

avgifttillstândsförfarande. Motkunnaskulle överväga ett somenman
tillståndkundeslitagekostnaden atttillkommandeden gesmotsvarar

för vissellergångenstakavissteller vägsystemutnyttja ettvägen
EG-kommissionen.inomfinnssådantpåTankarperiod. systemett

slitagekostnadsskillnader förintemaliseringmedProblemet somav
Ävenåterstår.lastenfaktiskadenivariationerföljdtilluppkommer av

totalvikt,nominellbaseratavgiftssystem,fordonsdifferentierati ett
jämfört medmycketförbetalalastvoluminösmedfordon attkommer

Omvolymen.förhållande tilliviktmed höglastharfordon ensom
åkommermedellasterobserveradeavgift baserasstyrande t.ex.

för litet.betalalastmedfordonensidan attandra tung
kunnaskullepersonbilstrafikenfrånDubbdäcksslitaget

dockmåste vägasdubbdäck. Dettaskattintemaliseras genom en
vintertid.däckodubbademedolycksriskökadeventuelltmot en

vägtrafikenshurföljandeviSammanfattningsvis omanser
intemaliseras:börslitagekostnader

instrumenttrubbigtalltfördrivmedelEnergiskatt är ett som0
syfte.sittmotverkardelvis

ochfordonsviktefterdifferentieradKilometerskatt ärsom0
lösning.krånglig,administrativtbättre,axelkonfiguration är menen

hellerInteinom EU.koordineratinförastroligenmåsteDen
lastviktfaktiskiskillnadermedproblemetlöserkilometerskatten

slitagetåliga.olikaoch ärvägaratt
vissapåproblemdubbdäckslitagepersontrafiken ettärFör som0

beskattningeventuellkostnad. Enrelativtmedför avstorvägar en
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dubbdäck måste ökade olycksriskeravvägas mot inte körom man
med dubb.
På kort sikt det lämpligast internaliseraär slitagekostnadenatt0

förändra fordonsskatten ochatt eventuellt försäljnings-genom
skatten för lastbilar för i riktningtunga att styra mot mer

axelkonfigurationer och fjädringssystem.gynnsamma
Särskilda avgiftsbelagda tillstånd för trafik vissa kan0 tung vägar

i enlighet med diskussionernaövervägas inom EU.
Eurovinjettsystemet kan ha nackdel det gäller internali-när0 en
seringen slitagekostnaderna avgiften föratt tas vägarav utgenom

har de bästa förutsättningarna tåla trafik ochattsom tung att
inte efter de faktiskasystemet är slitagekostnaderna.avpassat

4.6 Vägtrañkens övriga kostnader

Övriga kostnader bör beaktas i förstaexterna hand tidsförlusterärsom
for andra trafikanter vid trängsel, trafikvolymberoende kostnader för
drift, underhåll och trafikövervakning utöver slitagekostnader.

4.6.1 Trängselkostnader

De trängselkostnadema definierasexterna här de tidsförlustersom som
uppkommer för andra trafikanter ökade fordonskostnader församt
dessa på grund trängseln försämrar körförhållandena.attav

Trängsel deär problemen iett största Europa enligt EU:sav
grönbok effektiv och rättvis prissättning. Kostnaderna uppgåsägsom
till 2 % EU:s samlade BNP. Om Sverige hade likaav stora
trängselproblem skulle skulle detta ha drygt 30 miljardermotsvarat
kronor år.per

SverigeI dock förhållandenaär helt annorlunda. Trängsel-
kostnaderna normalt mycketär små det svenska Trängselvägnätet.
kan dock kostnad för bilistema i de städerna främststörrevara en
storstäderna, på landsvägama vissa i vissa områdensäsonger turist-
och helgtrafik i del andra situationer dåsamt trafikflödet liggeren

kapacitetsgränsen.nära Den trafiken kan också fördröjningartunga ge
för övriga trafikanter.

Trängsel på i Sverige ivägarna är tätortsproblem.stort Därsett ett
bör trängselkostnadema i första hand intemaliseras med lokal
prissättning road pricing. Mera avancerade lösningar detta måste
dock avvakta avgiftsteknik.ny
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trängselkostnadernainternaliseraeffektivtpåinte sättgårDet ettatt
generellmedvissaområden underi vissa säsongerlandsvägama en

ellerområdesigträffarsådandrivmedel. rättEnpåenergiskatt vare
fördröjningseffekterintemaliserakan t.ex.hellerIntesäsong. avman

justträffarstyrmedlet inteeftersombränsleskattentrafiktung genom
fördröjningama.orsakartrafikden som

kantrafik vissa helgerförbud förstyrmedel t.ex.Alternativa tung
eftersom deanvändas ävenbörnödvändiga sparsamt, germenvara

konsekvenser.negativa
brukar-områdesavgifter ellervägtullar,medRegionala system

områdenbegränsadeifråga ikommasikt kunnaskulle påavgifter
under vissa säsonger.

trafikövervakningunderhåll ochDrift,4.6.2

ochförunderhållskostnademaoch statensdrift-totalaDe
mdkr. Störrestorleksordningen 10till iuppgårkommunernas vägnät

detrafikvolymberoende. Avinteemellertidkostnaderdessa ärdelen av
Dessaslitagekostnaderna störst.kostnadernatrañkvolymberoende är

avsnitti 4.5.behandlatvihar
trafikledningvinterväghållning,förkostnadernadelDen t.ex.av

lämpligentrafikvolymberoende kantrafikövervakning äroch som
drivmedel.energiskatt påinternaliseras genom

slutsatserSammanfattande4.7

målenriktningiavgifterochskatter motMöjligheterna styraatt genom
välhurpåberorvägtrañksektorniresursanvändningeffektivoch en

kostnader.vägtrafikenstillknytasstyrmedel kan externadessa
förutsättningarnabelysatillhar syftatkapiteldettai attGenomgången

vägtrafikbeskattningenförinstrumentbefintligamedför att
framgårkostnader. Detolika slagvägtrafikensinternalisera externaav

energiskattmedräckereffekterna intedeför mångadet externaatt av
anpassningareffektivaåstadkommaförstyrmedeldrivmedel attsom

målen.och nå
gällerdeteffektivitet närkanenergiskatten motGenom styraman

differentieradegenskaper. Enbränsletsberorkostnaderexterna som
minskaförframgångmed attredan använtsocksåharenergiskatt

differentierad efterenergiskattsvavel. En ärochblyutsläpp somav
styrmedel föreffektivtkol attfossiltinnehålldrivmedels är ettolika av

koldioxid.utsläppenminska av
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extemeffekter krävs däremot kombinationövrigaFör en av
fordonsskatt differentieras efter fordonens miljö-styrmedel. En som

kan då spela betydelsefull roll. Såväl årligasäkerhetsegenskaperoch en
försäljningsskatter användbara instrument.fordonsskatter ärsom

differentieringkombinera dessa skatter medGenom att av enen
energiskatt drivmedel skulle det kunna möjligtavvägd pålämpligt vara

rörlig avgift knutenideala lösningen,sig den är näranärmaatt som en
marginella effekten.dentill externa

drivmedel fordonsskatten börenergiskatten på ochinnebärDetta att
energiskattenvarandra. bestämmer nivån påNärstämmas mot manav

åtgärder samtidigt vidtas.till vilka andra T.ex.hänsynbör ta somman
bl.a. åstadkomsförbättrade fordonsegenskaper,kan som genom en

till sänkta kostnader. Pådifferentierad fordonsskatt, leda externa
utformning påverkas energiskatten.bör fordonsskattenssätt avsamma

bör vägtrafikbeskattningen ocksåinbördes sambanddessaUtöver
övriga åtgärder, regleringarmed hänsyn tillutformas t.ex. av

debulleremissioner, också inverkar påavgasutsläpp och som
trafikvolymberoende effekterna.externa

intemaliserings-drivmedel trubbigtEnergiskatten är ett
enhetlig detnationellteftersom den måsteinstrument ävengöras om-

geografisk differentiering.för Definns mindre externautrymmeett
ochstarkt med egenskaperna hos fordonvarierar dockkostnaderna

bränslen i tid ochsamt rum.
till dessa variationer iinte hänsynregel kanI externataman

de kostnadernaGenomsnittsberäkningarkostnader. externa perav
för energiskatten drivmedel.får underlag påfordonskilometer utgöra

särskilt kraftigtkostnaderna bedöms varieraEftersom de externa
dock nivån energiskattenoch landsbygd börmellan tätort

till kostnaderna för landsbygdstrafiken.med hänsynbestämmas
bör sedan läggas ovanpå denstyrmedel lokal karaktärSärskilda av

tätortsproblemen.för klaranationella styrningen att
relativt skillnader mellan dekan emellertid finnasDet stora externa

samhällen, attraktiva fritidsområden ochkostnaderna i mindret.ex. ren
styrmedlen kan därför drabba de boende ochglesbygd. nationellaDe

förglesbygd för hårt tätortsproblemen hanterasverksamma i även om
mindre effektivtbåde leda till utnyttjandesig. kanDetta ett av

till negativa fördelningseffekter.ochtransportsystemet
drivmedel andradet visar sig prishöjningar på ellerOm att

fördelningseffekter för glesbygden bör dessastyrmedel får oacceptabla
inom för regionalpolitikenåtgärdereffekter kompenseras ramengenom

regionalpolitiska iåterkommer till dessa aspekter vårti vid mening. Vi
slutbetänkande.
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vägtrañkbeskattningenförPrinciper5

tillämpasdessa kanpå hurexempeloch

styrmedel harekonomiskarollvilkenredovisatochkapitel 4i 1Vi har
kapiteldettavägtrafiken.inom Iframför alltoch dåtrafikpolitikeni

koldioxid-främstdelar, dvs.vägtrafikbeskattningenshurvivisar
fordonsskatten,årligaoch dendrivmedelpåenergiskattemaskatten,

för hurprinciperföreslårstyrmedel. Viekonomiskaanvändaskan som
exempel hurredovisar viutformas. Dessutomskatter kandessa

vi tagit hänsynexemplen hartillämpas. Iskulle kunnaprinciperdessa
fördelningspolitiskaEG-regler,restriktioner sättstill avsom

begränsningar.administrativaochtekniskakonsekvenser samt
tillämpamöjligapraktisktdärför några sätt attspeglarExemplen nu

ochteknikutvecklingen gemensamtframtidaprinciperna. Den av
möjligheter.andrasiktregelverk kan påeuropeiskt ge

intäkterroll förfiskalavägtrafikskatternas attbehandlar inteVi ge
finansieramedelanvändasskaskatterna attFrågantill staten. somom

slut-till i vårtviåterkommerhelhetsinivägtransportsystemet
betänkande.

Koldioxidskatten

utsläppenminskaförstynnedeleffektivtKoldioxidskatten attär avett
detriktatdirektstynnedeletmeningen motäri denkoldioxid att

bränslesrespektivepåbör baserasminska. Denvillutsläpp man
kol.fossiltinnehåll av

delbetänkandeförstaredovisade i vårtvimåldetVi att somanser
från årmed %20vägsektomfrånkoldioxidutsläppenminskaattom

skulle kunnamålhur dettavisade därfast. Viståska2020till år1990
medräknade vistynnedel. Bl.a.kombinationuppnås enavgenom en

med 10realtbensin stiger öreprisetsåkoldioxidskatthöjd att per
stiger pådieselprisetochoch 20201998mellanoch år attliter

motsvarande sätt.
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på drivmedeloch biobaseradebensin, dieselEnergiskatterna

derasförsta hand bestämmasenergiskattema bör iNivån på av
sådana negativastyrmedel för minskafleraanvändning attettsom av

beror trafikvolymen.koldioxidexklusiveeffekterexterna som av
exempeloch vägslitageolyckor, bullerAvgasutsläpp, är externa

energiskatten.internaliseraskan delviseffekter genomsom
påverkastyrmedelanvänds i dagEnergiskatten ett attsom

miljöklassning bränslendrivmedel. skerDetkvaliteten på avgenom
efter bränslets miljöklass. Dennaenergiskattendifferentieringoch av

behållas.princip bör
utanförutifrån förhållandenautformasbör tätort.Energiskattema

betydligt högrebedömskostnader iVägtrafikens äntätortexterna vara
lokaltsärskildatätortsproblemen krävslösalandsbygd.på För att

vägavgifter ellergälla olika slagkanstyrmedel. Detinriktade t.ex. av
energiskattema. Omde nationellaovanpåvilka läggsregleringar, man

skulleenergiskattemabestämma nivån påtätortsproblemenskulle låta
kantätortsproblemen. Dettaför lösalandsbygdstrafiken få betala att

orättvist. Viupplevasresursanvändning ochineffektivmedföra somen
slutbetänkande.tätortsproblemen i vårttillåterkommer

Bensin

fordonfrån bensindrivnakostnaderna ärberäknat deVi har externaatt
med vårai enlighetenergiskatten,energiskatt.dagens Omlägre än

kostnaderna bordenegativaspegla deskulleprinciper, externa
sådanskäl talardock flerafinnssänkas. Detenergiskatten emot ensom

sänkning:

bensinprisetsuccessiv höjningbehövsmed detVi räknar att aven0
Eftersomska nås.koldioxidutsläppminskademåletfor att om

betydelse fördenbensin harpåverkar prisetenergiskatten
koldioxidutsläppen.

deberäkningarnaosäkerhet ifinns externaDet stor aven0
kostnaderna.

reell koppling mellanformell ellerfunnitshittills inte någonharDet0
fiskalhar ocksåEnergiskattenkostnader.ochenergiskatt externa en

funktion.
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vi det for bensin motiveratdessa skälAv är göraatt att avsteganser
de beräknade negativaenergiskatten skaprincipenfrån motsvaraatt

kostnaderna.externa

Diesel

kostnaderna från dieseldrivnadeberäknatharVi externaatt
fördiesel. talarenergiskatten på Dettapersonbilar högre attänär

kostnaderna frånbör höjas.diesel Deenergiskatten externa
medanfrån bensinbilar,dessutom högrepersonbilardieseldrivna änär

betydligt lägre.energiskatten är
for diesel bör bestämmasenergiskattennivån påVi att avanser

använder bästa idagdieselpersonbilareffekter närexterna manav
framdrivningsteknik.fordons- ochtillämpligapraktiskt

drivmedelBiobaserade

vidrivmedelbiobaseradeintroduktionmöjliggöraFör att anseraven
under långenergiskattbefriade fråndessa skaatt envara

introduktionstid.

Fordonsskatterna

försäljningsskatten påfordonsskattema ochde årligaVi tungaattanser
efter fordonensbör differentierasutsträckningmöjligaifordon största

trafiksäkerhetsegenskaper.ochmiljö-
årligadendifferentieramöjlighetenharVi attövervägt
sänksfordonsskattenpersonbilar såbensindrivnaförfordonsskatten att

ochsäkerhetsegenskapemamiljö- ochmed de bästafordonfor nyare
emellertidVi harsådana egenskaper.medfordonför äldrehöjs sämre
skulle blisådan differentieringstyreffektenochmiljö-funnit att enav

starktskulle blifördelningseffektemasamtidigtbegränsad som
negativa.

viktsfördelningtrafiksäkerhetsskäl jämnareFör styra motatt enav
differentieringenförändrade principerföreslår vifordonsparken avav

delika iFordonsskatten börtjänstevikt.efterfordonsskatten vara
viktsklassema.med deoch öka snabbareviktsklassemalättare tyngre

ökar för deskattenskulle innebäradenna principfullföljandeEtt attav
skattenivån i oktober 1996.jämfört medfordonenochlättaste tyngsta

väsentligt lägredieselenergiskatten påtill änMed hänsyn äratt
det motiverathögre,kostnadernade är attbensin, ärexternatrots att
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fordonsskatt för dieseldrivnabehålla högre personbilar änen
bensindrivna. Vi emellertid dagens fordonskatt påattanser person-

felaktigt utformad miljö-dieselbilar och trafiksäkerhetsskäl,är av
skatten högre bilareftersom äldre medär än sämrenya

bör justeras så fordonsskatten inteegenskaper. Detta blir beroendeatt
fordonets årsmodell. Differentieringen efter tjänstevikt börav

har föreslagitförändras enligt principer vi för bensindrivnasomsamma
bilar.

trafiksäkrare fordondriva utvecklingen behövsFör motatt nya
och för klassning fordonenskravspecifikationer ett system av

säkerhetsegenskaper. Vägverket bör i uppdrag utarbetaatt ettges
för Sverige aktivt skaunderlag för sådana kunna driva dessaattsystem

bl.a. avvaktan europeiskt klassningssystemfrågor inom EU. I att ett
åtgärder ökar användningenutvecklas bör sådanöverväga som avman

fordonen normalt inte efterfrågas fordons-säkerhetsutrustning i som av
anordning förhindrar färd inte förareköparna själva, ocht.ex. som om

har bilbältet på.passagerare
skulle behöva förfordonsskatten höjas deVi konstaterar att tunga

de kostnader inte redanfordonen den ska harmotsvara externa somom
energiskatten diesel.förutsätts internaliserade Vi villgenomvara

till i vilken utsträckning dennaemellertid inte ställning principtanu
det finns stark konkurrens mellan olikaska följas. beror påDetta att en

godstransportområdet. bestämmer principernatrafikslag inom När man
vägtrafikens kostnader bör internaliseras, ochför hur den externatunga

eventuella från dessa motiverade, börvilka är ävenavsteg tasom man
kostnaderna internaliseras för gods-till hur dehänsyn externa

med båt och med flyg. sådan samladpå järnväg, Entransporter
hur transportslagen ska behandlas likvärdigtbedömning sättettav

slutbetänkande.kommer vi i vårtgöraatt

vägtrafikensBeräkning5.1 externaav
kostnader

underlag för våra principiella ställningstaganden tillSom ett
vägtrafikbeskattningens olika beståndsdelar har låtit beräkna de

vägtrafiken landsbygd. Beräkningarnakostnaderna harexterna av
från fordon uppfyller de obligatoriska gränsvärdenutgått som som

finns inom från Med hjälp dessa gränsvärden och deEU 1.1.1997. av
utsläpp infrastrukturplaneringenvärderingar för olika ianväntssom

delbetänkande har beräknat kostnadvårt forsta literman en per
liter ocksåbensin och diesel. Kostnaderna drivmedel har beräknatsper
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för andra effekter vi kan intemaliserasexterna som anser genom
olyckor, buller och slitage.energiskattema, dvs.

dessa beräkningar utgångspunktVi har för våraanvänt som
understrykaställningstaganden. Vi vill beräkningarna innehålleratt

består dels osäkerheter iosäkerheter. Dessa värdera ochsättet attav
allapå olika effekter, dels effekter inte har kunnatprissätta attav

behandlas.
uppskattadeVärderingen partiklar bygger på skade-t.ex.av

avspegla den ökadekostnader. Partikelvärdet ska cancerrisken genom
polyaromatiska kolväten på grödor. utsläppnedfall PAH För avav

grundas värderingen tidigare fattadekolväten och svaveldioxid på
skatter, syftar till åtgärder vidtas såpolitiska beslut olika attattom som

Värderingen kväveoxidutsläpp grundas påminskar.utsläppen av
förbränningsanläggningar inomavgifter för utsläpp från större

kollektivavärderingsmetoder bygger alltsåindustrisektom. Dessa
effekten. Effekterkan minimivärde påvärderingar sägas ettsom ge

trañkvolymberoende intrângs-värderasinte alls kunnat är t.ex.som
barriäreffekter.och

blir det möjligt säkrarekunskap framNär göraväxer attny
kostnaderna. kommer ocksåde Dessabedömningar attexternaav

andra styrmedel effekt,takt medförändras i t.ex.att nyager
mindre kostnaderfordonbestämmelser Renare externageravgaser.om

avgasutsläpp.for

personbilarBensindrivnal 1
.

produktion ochredovisas kostnader foroch tabellfigur 5.1I 5.1
för bensin.kostnader utanför och skatterdistribution, tätortexterna

kostnader bygger egenskapernaBeräkningen externaav
fordon med miljöklassenligt bestämmelserna hosgränsvärden

med värden användes iutsläpp har skettVärderingen samma somav
fördelbetänkande, Arbetsgruppeninriktningsplaneringen i vårt

deSe bilagasamhällsekonomiska kalkyler ASEK. Hur externa
redovisas i bilagaeffekterna beräknats
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utanför produktions- och distributions-kostnader tätort,Tabell 5.1. Externa
bensin. Värdering utsläppskatter räknat literkostnader och vissa av somper

infrastrukturplaneringen ASEK.genomfördavid den nyligen

Beräknade värden Ds 1992:44
påför räknatgränsvärden

katalysatorbilpersonbil MK 0,83
I/mil

2,382,38distributionProduktion,
0,63CO2 0,18Avgasutsläpp utom

,001 2,101Olyckor
0,272 0,00Buller
0.33 0,25Slitage, övervakning

2,981,78exkl. C02Summa kostn.extern
0,86 0,86C02- skattdagens

1,551,25Moms
7,776,27Totalt

1 ingårolyckskostnaden kostnadskomponentI den externa som avseren
tratikökning. Dennaanpassningskostnader vidtrafikantersövriga en

på många hastighet,anpassningolikakan ske sätt, t.ex.anpassning avgenom
anskaffning användning riskminskandeochfärdväg ellerkörsätt och avgenom

därmedanpassningar ochOmfattningen dessautrustning. samman-av
schablon-del okänd har härtill getts etthängande kostnader storär men

finnspå denna kostnad ochbensin för indikera att0,2 kr/l att attmässigt värde
så kan försummas.den inteden attstorär

2 någrainternaliserathar inteDs 1992:44beräkningarI tidigare man
betraktaseftersom bullerstörningarnabensinpriset,för buller ikostnader som

vårautanför Iuppkommer tätort.Bullerstörningar äventätortsproblem.ett
beräknad bullerkomponentdärför schablonmässigtinkluderasberäkningar en

utanförvid trafik tätort.även
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8,00

7.00 .Momsr

600 CO2- dagens
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005 |SIitage,7
övervakning

400
Buller

3,00
gOIyckor

2,00 ,
|UtsIäpp utom

1.00 C02
.Produktion,

°v°° g distributioni
92:44DsKalkyl

ochproduktions-tätort,utanförkostnader5.1. ExternaFigur
bensin. Källa:literräknatskatteroch vissadistributionskostnader per

tabell 5.1.S|KA, se

beräkningar redovisadetabelleniinnebär demed tidigareJämfört
sänkningar. Denbetydandeeffekter externaförkostnaderna externa

Dstidigareberäknadeslandsbygdsförhållandenunderkostnaden
dåvarandedenbeloppungefárligentill1992:44 somsamma

beräknas denkr/l. Nuomkring 3,00 externadvs.energiskatten,
höjtsharEnergiskattenbensin.kr/l1,80till cirkauppgåkostnaden

kr/l.1996 på 3,41oktoberioch ligger1992sedan år
beräkningendenberäkningar ochtidigaremellanSkillnaden nya

olyckskostnadervilkapåförändradpådelentillberor största synen
beskrivs iförändradeDet synsättetska prissättas.ochär externasom

särskild ruta.
påutslagetberäknatsolyckor har härförkostnadernaDe externa

deminternaliseraavsikteneftersomdiesel äroch attbensinliter genom
kunnaocksåskullekapiteli 4diskuteratvienergiskatten, Som man

styrmedel.försäkringssystemetanvändadelvisöverväga att som
trafikförsäkringsbolagenföreslagitFörsäkringsförbund har attSveriges

personskadavidinkomstförlustförekonomiskadet ansvaretövertar
skadade idensyftar till störstarehabiliteringsådan attsamt som

underförsörjningtill sinbidraska kunnautsträckningmöjliga
frånkostnaderöverföringsådanmedfördeltid.yrkesaktiv En aven

förintresseförsäkringsbolagensförsäkringssystemettill är attstaten
viatilltorde ledavilketytterligare, attökartrafiksäkerhet man

nackdelfordon. Ensäkrare är attförsäkringspremien motstyr



90 för vägtrafikbeskattningenPrinciper SOU 1996: 165

trafikförsäkringspremien måste höjas med cirka 50 % enligt
Försäkringsförbundets förslag, vilket skulle det genomförsom ge- -
negativa fördelningseffekter.

framgårSom tabell innehåller5.1 kalkylen för bullerpostav en
inte ingick i tidigare beräkningar. Vi har överslagsmässigtsom

beräknat kostnad för landsbygdsförhållanden, vilken skulleexternen
kunna intemaliseras energiskatten på drivmedel.genom
Bullerkostnadema i bör dock dessutom intemaliserastätort genom
lokala åtgärder.

påFörändrat vägtrafikenssynsätt externa olyckskostnader

genomgångenVid den senaste vägtrafikens kostnaderexterna Dsav
1992:44 forskningsresultat.redovisades visade tillkomstenatt extrasom av en

någontrafikant trafikeni inte innebär ökad risk för övriga trafikanter. Det
innebär den olyckskostnaden påatt externa noll. Detta exemplifrerasär kan
följande Om antalet olyckor fördubblas dåsätt: tratikbelastad helgen

också såtrafrkarbetet fördubblas, ökar inte olycksrisken för de enskilda
trafikanterna. I den senaste översynen dock inte hänsyntog till dessaman
forskningsresultat de olyckskostnadernanär beräknades.externa

l de beräkningarna har dessa kunskaper beaktats. Aktuellanya nya
forskningsresultat ändåvisar emellertid det finnsatt marginell externen
kostnad, hänger med människoratt sitt beteende närsom samman anpassar

påtrafikmängderna ökar. Exempel detta avstårär att sänker hastigheten,man
från förlägger den tillatt göra tidpunkt eller väljeren resa. en annan en annan

svårtfärdväg. Det beräkna dessaär att kostnader,externa ettmen
påslag på ingårschablonmässigt 0.20 kr/l i alternativkalkylen.

Den risker trafikanterna själva beakta de sittnär transportvalgöregna anses
och förkostnaden den olycksrisken därför internaliserad.redanäregna

vårdkostnaderDäremot drabbas samhället och kostnader förav
produktionsbortfall inte täcks trafrkförsäkringssystemet. Dessa skasom av
intemaliseras. Dessutom tillkommer kostnader för oskyddade trafikanter.
Sammanlagt beräknas uppgådessa inte internaliseradeännu kostnader till
cirka 0.80 kr/l bensin.

Den olyckskostnad sammanlagt ska intemaliseras motsvararsom
sammanfattningsvis cirka 0,80-1,00 kronor liter bensin, jämfört medper
tidigare beräknade cirka 2.10 kronor.
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Skillnad mellan olyckskostnader vid samhällsekonomiska kalkyler
vid internaliseringoch effekterexternaav

Beräkningen de marginella olyckskostnaderexterna ska internaliserasav som
fårdrivmedelsbeskattningent.ex. inte förväxlas med de totalagenom

olyckskostnader, används vid samhällsekonomiska bedömningarsom av
trañksäkerhetsåtgärder åtgärder.eller andra l samhällsekonomiska kalkyler för

trafiksäkerhetsåtgärderbedöma vägprojekt elleratt t.ex. försöker medtaman
samhällets hela kostnader för trafikolyckor.

bestårDen totala olyckskostnaden dels materiella kostnader sjukvård,av som
administration, egendomsskador och produktionsbortfall, dels av en

påriskvärdering. Riskvärderingen baseras trafikanternas betalningsvilja för att
minska den olycksrisken. Man räknar påmedt.ex. riskvärdeett 13 mkregna
för undvika dödsfall detatt s.k. humanvärdet,ett medan de materiella

för dödsfallkostnaderna beräknas tillett 1,2 mkr.

När diskuterar drivmedelsbeskattningen handlar pådet prisatt sättaman om
de effekter trafikanten inte själv beaktar vid sitt transportval.som annars
Risken för dödsfall, den iär stora posten samhällsekonomiska kalkyler, ärsom

sådan kostnad trafikanten bakar påi sitt beslut sigatt t.ex. uten som om ge
bilresa. Denna därförrisk ingenär kostnad behöverextern prissättas.en som

Dieseldrivna fordon5.1.2

figurI 5.2 och tabell redovisas5.2 produktionskostnader, extema
kostnader utanför och skatter för diesel. Beräkningarna bygger påtätort
gränsvärden obligatoriska den 1.1.1997 enligt EG-direktiv.ärsom

framgår tabellSom beräknas de5.2 kostnadernaexternaav
exklusive koldioxid för persondieselbilar till omkring kr/l diesel.2,30
För lastbil beräknas7 de effekterna högre,över ton externaen vara
omkring 3,50 kr/l diesel. Dessutom tillkommer slitagekostnader som
internaliseras fordonsskatten. Energiskatten diesel iärgenom
oktober 1996 1,74 kr/l. de kostnadernaHur beräknats redovisasexterna

bilagai
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7 oms10,00
mCO2- dagens skatt

7,00 gslitage,.6 00 övervakning.5’o0
400 Buller

3,00
golyckor200

1.00
;Utsläpp C02utomooo

LastbilPb
.Produktion,

distribution

produktions-kostnader utanför tätort, ochFigur 5.2. Externa
diesel, förvissa skatter, räknat literdistributionskostnader och per

Källa: SIKA, tabell 5.2.lastbil 7personbilar och ton. se

lastbilar byggerkostnaderna för pådeBeräkningarna externaav
intemaliseratsslitagekostnaderna harFörutsättningen att genom

fordonsskatten.
kostnaderna förtabellerna och deframgår 5.1 5.2Som är externaav

dieselbilar för bensinbilar.högre förutanföravgasutsläpp äntätort
gränsvärdena för de regleradeSkillnaden förklaras ämnen,att somav

sigpersonbilar från skiljer mellanobligatoriska i för 1.1 1997,blir EU
dessapersonbilar. Totaleffektenoch bensindrivnadieseldrivna av i

för dieselfordonblir den kostnadengränsvärdenavvikelser i att externa
iVärderingen utsläppen skerbensindrivna fordon.förär större än av

bilaga ochSe 4fallen påbägge sätt. närmaresamma
för dieseldrivnai liter räknat lägreBränsleförbrukningen är

l/mil i motsvarandeför bensindrivna 0,83l/milpersonbilar O,75 än
i förhållandekostnaderstorleksklass. Detta gör att externa som anges

kostnader för olyckor ochkörda kilometer ttill antalet externaex
liter bensin.räknat liter diesel Denblir högreslitage än perper

såledesolyckskostnaden kr/l för diesel0,89beräknade motsvarar
fordonskilometerolyckskostnadenkr/l för bensin0,80 ärper

densamma.
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ochkostnader utanför tätort, produktions-ExternaTabell 5.2.
Värderingskatter, räknat liter diesel.distributionskostnader och vissa per

nyligen genomfördavärden vid denhar skett medutsläpp samma somav
ASEK. Källa: SIKAinfrastrukturplaneringen

Personbil Lastbil 7 ton
Beräknade värden
Gränsvärden enl.

obl EU-krav 1.1.97
2,802,80Produktion, distribution
0,900,57CO2Utsläpp utom

1,11 1,60Olyckor
0,302 0,66Buller

0,3730,37Slitage
3,53CO2 2,33kostn. exkl.Summa externa
1,051,05skattC02- dagens
1,841,55Moms
9,227,73Totalt

1,741,74för dieselenergiskattDagens
6,906,90vidungefärliga prisDagens

Pump

1 ingår kostnadskomponentolyckskostnaden externdenI externa somen
trañkökning. Dennaanpassningskostnader vidtrafikantersövriga enavser

hastighet,på många anpassningolika sätt, t.ex.anpassning kan ske avgenom
riskminskandeanskaffning och användningelleroch färdvägkörsätt avgenom

därmedanpassningar ochdessaOmfattningenutrustning. samman-av
schablon-okänd har här getts etttill delkostnader storhängande är men

ochkostnad finns attpå indikera dennabensin för att0,2 kr/l attvärdemässigt
så försummas.den inte kanden stor attär

2 någrainternaliserathar inteDs 1992:44beräkningartidigarel man
betraktasbullerstörningarnaeftersombensinpriset,för buller ikostnader som

våraIutanföruppkommer tätort.Bullerstörningar äventätortsproblem.ett
beräknad bullerkomponentschablonmässigtdärförinkluderasberäkningar en

utanförvid trafik tätort.även

3 ingår internaliseraseftersom deför lastbil inte här,slitagekostnaderExterna
fordonsskatten.genom
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Koldioxidskatt5.2

Koldioxidskatten effektivt styrmedel för minska utsläppenär ett att av
koldioxid i den meningen styrmedlet riktar sig direkt detatt mot
utsläpp ska påverkas. bör baserasDen respektive bränslessom
innehåll fossilt kol.av

Vi det mål vi redovisade i vårt första delbetänkandeattanser som
minska koldioxidutsläppen från vägsektom med 20 från% årattom

till år ska stå fast. Vi visade där hur detta mål skulle1990 2020 kunna
kombination styrmedel:uppnås genom en av

höjd koldioxidskatt inom transportsektorn prisetEn så på bensinatt0
stiger realt med liter och år mellan och10 1998 2020 ochöre attper
priset diesel stiger motsvarande sätt.

specifika bränsleförbrukningenReglering den hos bilar.av nya
biobaserade drivmedel tillIntroduktion andel år i2010av en

genomsnitt bränslets energiinnehåll.15 % Introduktionen skerav
låginblandning ochbåde användning rentgenom genom av

bränsle, etanol, i fordonbiobaserat respektive it.ex. tunga
bränsleflexibla fordon FFV-fordon.

höjd koldioxidskattSyftet med successivt eller höjten
drivmedelspris första hand biltrafikanter bilfabrikanteri ochär att ge

sig bränslesnålare fordon förtydliga signaler måletatt mot attanpassa
koldioxidutsläppminskade ska kunna nås.om

Energiskatter5.3

Energiskattema kan ha flera syften. viktigt trafik- miljöpolitisktEtt och
syfte intemalisera de trafikvolymberoende negativaär att externa

från vägtrafiken, vilka vi beräknatkostnaderna i avsnitt 5.1.
kan emellertid också användasEnergiskatten instrument förett attsom

finansiera åtgärder i vägtrafiken eller fiskalt förmedelett rent attsom
få till statskassan.pengar

uppgift fiskalainte vår övervägandenDet är göraatt om
energiskatten intäktskälla för Metoder finansierastaten. attsom

fasta och totala samhällsekonomiska kostnader kommervägsystemets
vi behandla i slutbetänkande.vårtatt

Vi har vid våra överväganden energiskatten från dessutgått rollom
styrmedel för de trafik- och miljöpolitiskanå målenatt attsom genom
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intemalisera de kostnaderna. Energiskatten bör därför i förstaexterna
utifrån de kostnaderna, exklusive koldioxid,hand bestämmas externa

respektive drivmedel.för användningen av
används i dag ocksåEnergiskatten styrmedel påverkaett attsom

drivmedel. sker miljöklassning bränslenkvaliteten Det genom av
differentierad energiskatt efter bränslet miljöklass. principoch Denna

behållas.bör

Bensin5.3.1

kostnader för bensindrivna personbilar påTidigare beräknade externa
energiskatten,ungefär legat nivå vilkenlandsbygd har samma som

kr/l bensin kr/l frånhöjningen 3,41 3,54 1.7.1997.efter den ärsenaste
funnit de kostnaderna lägreredovisats,Vi har, äratt externasom nyss

beräknats och alltså lägre energiskatten.vad tidigare änän som
skulle spegla dei enlighet med våra principer,energiskatten,Om

borde energiskatten sänkas. finnskostnaderna Detnegativa externa
fullfölja denna princip:flera skäl talardock emot attsom

bensinprisetbehövs successiv höjningräknar med detVi att aven0
Eftersomminskade koldioxidutsläpp ska nås.för måletatt om

betydelse förpåverkar priset bensin har den ocksåenergiskatten
sänkasenergiskatten skulle måstekoldioxidutsläppen. Om

bensinkraftigt. höjd koldioxidskattkoldioxidskatten höjas En
eftersomtill kraftigt höjt dieselpris,skulle dock leda

ha likformig koldioxidbeskattningutgångspunkten bör attvara en
innehåll fossiltdiesel, beräknad efter bränslenasbensin och av

kraftig höjningmening skulle sådanEnligt vårkol. aven
Alternativetnegativa effekter för näringslivet.dieselpriset starktge

för koldioxidskattenutgångspunkter bestämmaha olika attatt
och skullediesel strider gällande principerbensin respektive mot

problem inomkunna på EU.stöta
osäkerhet i beräkningarna definnsDet externastor av0 en

ligger dels i värderingenkostnaderna. Osäkerheten externaav
buller, dels kostnadernaavgasutsläpp, olyckor och ieffekter attsom

för alla effekter, förkunnat beräknatsinte har t.ex.externa
avgasföroreningar, intrång och barriärer.oreglerade

formell eller reell koppling mellanhittills inte funnits någonharDet0
fiskalkostnader. Energiskatten har ocksåenergiskatt och externa en

funktion.



vägtrajikbeskattningen SOU 1996: 165för96 Principer

enbartenergiskatten bensin inte börskäl videssaAv attanser
kostnaderna. beräkningarde beräknade Dessabestämmas ärexternaav

för sänka energiskatten.tillräckligt motiv Detalltså inte ärattett nu
från principenför bensindärför nödvändigt göra avsteg attatt

negativa kostnaderna.deenergiskatten bör externamotsvara

Diesel5.3.2

enligtdieseldrivna personbilar vårakostnaderna för ärDe externa
med kr/lkr/l jämfört 1,80bensinbilar cirka 2,30högre föranalyser än —
dieselfordonkostnaderna förkoldioxid.exklusive De tungaexterna

vägslitagekr/l exklusiveomkring 3,50högretonöver 7 ännuär -
fordonsskatten.internaliserassom genom

dieselfordonens högremotsvarighet tillfinns ingenDet externa
betydligtEnergiskatten dieseldieselbeskattningen. påikostnader är

kr/l förjämfört med 3,41kr/l för MK2för bensin 1,74lägre än -
kr/l frånrespektive 1.7.1997.kr/l 3,54bensin MK2 1,80

diesel bör höjas.energiskattentalar fördettaVi attattanser
dieselpersonbilareffekterNivån bör bestämmas närexterna manavav

fordons- ochtillämpligadag praktisktanvänder bästa i
framdrivningsteknik.

utgångspunkt från demedbestämmasskulle kunnaNivån även
förkostnadernaeffekter. Eftersom defordonens externaexternatunga

till för högdetta dock ledaskulledieselfordonen högrede ärtunga
cirkafordonen står för 70 %persondieselbilar. Deskatt tunga av

utgångspunkt i desinhöjningdieselförbrukningen. En tungatarsom
därför negativaskulle kunnakostnaderfordonens externa ge

transportkostnadernasvenskt näringslivförkonsekvenser attgenom
deltankeskäl meddessai andra länder. Avökar attsamtän enmer

internaliseras viakostnader kommertrafikensden attexternatungaav
bestämmasfrämst börskattenivånviEurovinjettsystemet attanser

kostnader.personbilarnasutifrån externa
desida visar vi hurredovisas iräkneexempel nästaI rutaett som

tillämpas.diesel kan Enenergiskatten påprinciperna förföreslagna
finns i bilagaredovisningutförligare
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på dieselenergiskattför höjdRäkneexempel

delägre externainte ska änutgår från energiskattenattOm varaman
koldioxid börexklusivedieseldriftmedpersonbilarförkostnaderna

cirkamed högst2,30 kr/l, dvs.från till högstkr/I1,74höjasenergiskatten upp
för dieselprisetdiesel innebärför attenergiskattensådan höjning°/o. En30 av
%.cirka 9kr/I, dvs. med7,50från kr/I till högstungefär 6,90stigerMK2

kostnadernadeberäkningen externapå iosäkerhetentankeMed av
Förpå liter. attmed 20-50diesel öreenergiskattenhöjningstuderas peraven

påenergiskatthöjdnäringslivetföreffekternanegativadebegränsa enav
skattenivån.till den högreutgått från stegvis ökningdiesel har en

näringslivetochtransportbranschenförKonsekvenser

idieselförbrukningentotaladenstår för merpartenTransportsektorn av
fördieseloljaÅr kubikmetermiljoner2användes nästan1994Sverige.

Ompå kubikmeter.cirka 3 miljonerförbrukningtransportändamål totalav en
intedrabbaspå dieseloljahögbeskattadenbartenergiskattenhöjerman

undvikafinns möjligheter attDettransportsektorn.utanfördieselanvändningen
vill skydda.sektorerdrabbardieselhöjningatt manen

vårt exempelenligtdieselskatthöjdberäknastransportsektornFör hela en
debelasta tunga%, skulle70Huvuddelen.mkr.400-1000cirkakosta ca

dieselförbrukningenstår så delförde storeftersomlastbilstransporterna, aven
transportsektorn.inom

förkostnadsökning tungamedföraskulledieselkostnadenökadeDen en
genomförs stegvishöjningen°/o. Om0.5-2cirka gesmedtransporter

anpassning.tillmöjlighettransportnäringen
räkneexempletpå diesel enligtenergiskatten enökning gerEn av

fulltår höjningen ärpå 300-800 mkr närcirkaförnettointäkt staten per
konsekvensernastatsfinansielladeberäknarslutligenNär avgenomförd. man

måste tillhänsyn ävendrivmedelsbeskattningen tainomförändringar man
påoch skattenkoldioxidskattenrörförändringartänkbaraandra som
blirutgått från intedetattöverslagsmässigtVi hardrivmedel.biobaserade

beräkningarutförligarekommer att göraöverskott,något statstinansiellt men
vårt slutbetänkande.samband medi

16-14024
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drivmedelAlternativa5

med fordelbetänkande räknade vi det nåförstavårtI att att
biobaserade drivmedelbehövdes introduktion tillkoldioxidmålet aven

genomsnitt bränslets energiinnehåll.i 15 %andel år 2010 aven
både låginblandning ochskerintroduktionen genomgenom

bränsle, etanol, i fordonbiobaseratanvändning t.ex. tungarentav
FFV-fordon. Vi arbetarbränsleflexibla fordon medrespektive i att

introduktion biobaseradeplan för hur sådanutforma en aven
genomförd visarnyligen analysska kunna ske. Endrivmedel att

detta kommer påverka vår samladekan bli höga. Hurkostnaderna att
tillkoldioxidmålet återkommer vi i vårtnåstrategi for att

statsfinansiellainnehålla såvälkommerslutbetänkande. Det att som
samhällsekonomiska analyser.

biobaserade drivmedel befriadedet motiveratVi ärär attattanser
och utvecklingstid.lång introduktions- Utanenergiskatt underfrån en

demonstra-forskning och utvecklingförsvårasskattebefrielse samt
drivmedel får svårt hävda sig ibiobaseradetionsprojekt och att

med fossila bränslen.konkurrensen
med naturgasdrivna bussar.landet pågår försökflera håll iPå

fordonanvänds for drift motordrivetEnergiskatten naturgas som av
dieselolja. inteenergiskatten Naturgasungefär likaär stor somsom

eller luftfartyg har dockmotorfordon, fartygdriftanvänds för av
jämförtkr/l medför närvarande 0,21energiskattlägreavsevärt

med naturgasdrivna bussar ipilotförsökstödjakr/l.1,58 För att
Malmö/Lund har regeringen beslutat denGöteborgsregionen och att

för används iunder årska tillämpas 5skattesatsenlägre naturgas som
detta stimuleramotiverat påVi detbussar. sättdessa är attattanser

eftersombussar i demed naturgasdrivnapilotprojekt större tätortema,
dieselbussar.hälsoskadliga utsläppmindrede änger

Fordonsskatter5.4

ha fleradrivmedel kan fordonsskatternaenergiskattemaLiksom
principer bör liggaöverväganden vilkavid vårasyften. Vi har om som

utformas utgått frånfordonsskattenför hurtill grund att en
viktigt instrument förfordonsskatt kandifferentierad årlig ett attvara

kostnader ochvägtrafikensinternalisera att styra motexterna
Även försäljningsskatten påsäkra fordon.miljöanpassade och tunga
styrmedel.sådantkan användasfordon ettsom
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medel för finansieraskafordonsskattenFrågan attettvaraom
slutbetänkande.återkommer vi till i vårtkostnaderfastavägsystemets

Årlig för personbilarfordonsskatt5.4.1

fordonspark bör denoch säkermiljöanpassadFör motatt styra meren
efter bilarnas miljö-hand differentierasi förstafordonsskattenårliga

trafiksäkerhetsegenskaper.och

fordonpå bensindrivnaSkatt

årliga fordonsskattendifferentiera denmöjlighetenharVi övervägt att
försänksfordonsskattenpersonbilar såbensindrivnafor att nyare

och höjs försäkerhetsegenskapemaochbästa miljö-med defordon
emellertid funnitVi harsådana egenskaper.medfordon attäldre sämre

begränsadskulle blidifferentieringsådanstyreffektenochmiljö- av en
negativa.bli starktfördelningseffektema skullesamtidigt som

i miljöklass ldag fordonfordon iärFör motatt styra nyarenare
dettaVide fem första åren.fordonskatt ärbefriade från att enanser

bestå.princip börriktig som

trafiksäkerhetför ökadDifferentiering

densådantutformad pånärvarande intefor sättFordonsskatten attär
gamlabetydligt säkrarefordon docksäkrare fordon. Nya änärstyr mot

harsäkerhet i fordonen. Dettaefterfråganökandefinnsoch det aven
ökat.personbilar hargenomsnittsviktentillbidragitbl.a. att

fordontrafiksäkrareutvecklingendriva påytterligareFör motatt
för klassningochkravspecifikationerbehövs ett system avnya

uppdragiVägverket börsäkerhetsegenskaper.fordonens attges
aktivt ska kunnaSverigeforfor sådanaunderlagutarbeta attsystemett

frågor inom bl.a. EU.dessadriva
kanklassningssystemsådantlång tid innanemellertidDet etttar

fordonsskatt,säkerhetsdifferentierad ärgrund förutgöra somen
användavidare börtillsdärförViaccepterad inom EU. att mananser

fordonsskatt,viktsdifferentieraddvs.vi redan har,det system menen
medverkakandenmodifieras sådifferentiering behöverdenna attatt

trafiksäkerhet.ökadtill
svårt iskadasdödas ellerrisken förvisarstudierFlera attatt
mellanviktsskillnaderfinns sådet intemindretrafiken storaär om
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orsakar skador för andrafordon svårapå Tungafordonen vägarna.
föraren ochskyddar denfordonoch lättatrafikanter passagerarnaegna

Folksams forskningsgruppVägverket ochsimuleringdåligt. En av
dödsfall vidminska risken förkunnaskullevisar att enman

kunde få jämnaremed omkring 20%fordonskollision enom man
försimulering visar riskenfordonsparken. Sammaviktsfördelning i att

i fordondubbelt så högfordonskollisionviddödas är än ettatt meren
kg.600i 1 400-1kg000-1 2001 vägerän ettväger somsom

fordonsparkenviktsfördelningjämnareFör motatt styra aven
fordonsskattendifferentieringenprinciper förändradeföreslår vi av
viktsklassemai de lättarebör likaFordonsskattentjänstevikt.efter vara

fullföljandeviktsklassema. Ettmed desnabbareoch öka tyngre av
ochökar för de lättasteskatteninnebäraprincip skulledenna att

oktober 1996.med skattenivån ijämförtfordonentyngsta
förändradeffekt sådanvilkenbedömamycket svårtDet är att en

fordonsparkensviktsdifferentieringen får påförprincip samman-
riktning till bådesignaler ifalliden rättsättning, vartgermen

stöd förbör bl.a.fordonstillverkare.och Dettafordonsköpare ettvara
bilarfordon. Omkring 50 %upphandlamaprofessionellade nyaavav

fordonsparkenspåverkarvaloch derasföretagtillsäljs
för lång tid.sammansättning

utvecklingenstödjamöjligheterockså andrafinns motDet att
europeiskt klassningssystem.avvaktan påfordon itrafiksäkrare att ett

användningleder till ökadåtgärderkanMan övervägat.ex. avsom
normalt efterfrågasintefordonensäkerhetsutrustning i avsom

förhindrar köralcolås somsjälva,fordonsköpama attt.ex. man
förare ochfärd inteförhindrarinterlock somochonykter om

iför alcolåsKostnadenbältade. monterasär sompassagerare
Kostnadenserie 10 000kr videfterhand cirka 3 000 system.är en

beräknas tillefterhandinterlocksystem i motför ettmonteraatt upp
nyproduktionvidintegreratidetkronor. Om6 000 systemettmonteras

cirka kronor.kostnaden till 300sjunker
konflikt medikan till viss del ståfordonför lättahöja skattenAtt

Å sidanandrakoldioxidutsläppen.minska överensstämmermålet att
mål.fordonen med dettaför defordonsskattenhöjningen tyngstaav

Naturvårdsverketdessutomkommervi erfarit vägaEnligt vad att
till miljöklassningssystemkommande förslagsittkoldioxidutsläppen i
trafiksäkerhetsaspektemahänsyn tillförsökersamtidigt tamansom

drivmedeloch prisetKoldioxidskattenvolymindex. ärettgenom
styrmedlet för minskaviktigastedetmening,enligt vårdock, att

koldioxidutsläppen.
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Fördelningseffekter

Vifördelningseffekter.negativakan hafordonlättaskatt påhöjdEn
och vilkasammansättningfordonsparkens ägerstuderatdärförhar som

fordon.respektivelätta tunga
tabellSverige. Se 5.3.personbilar imiljonercirka 3,6finnsDet

efter tjänstevikt.fördelade31.12.1995i trafikpersonbilarAntalTabell 5.3

Fordonsskatt, kr%Andel bilar000Antal bilar 1Vikt i kg
96-10
5851,035,90-799
5855,8211,8800-899
7349,5343,4900-999
88313,2479,21000-1099
103213,1475,91100-1199
118113,5490,11200-1299
133019,6710,51300-1399
147916,0581,91400-1499
16285,2189,71500-1599
17771,449,81600-1699
19260,827,51700-1799

0,934,31800-
1003630,8Summa

1996SCB,Källa:

privatägda.kg000tjänstevikt högst 1 ärmedbilarflestaDe
helaFörmed 14%jämförtdrygt 6%tilluppgårFöretagsandelen

%privatägda 52kg ärunder 000bilar 1 ärdebilparken. Av som
kvinnoandelmedjämförtoch 48 %kvinnor mänregistrerade på en

tilldäremotfordonen är storbilparken. Dehelaför% tyngsta31
fordondeUngefär %43Företag.ochregistreradedel män somav

helaformed 14%jämförtföretagkg5001 ägsänväger avmer
fordonsparken.

könuppdelade efter ägarnasfysiskaägdaBilarTabell 5.4 personerav
1996SCB,Källa:vikt.fordonensoch

%Män%Kvinnor
4852999-
732714990001 -
81195001 -
6931
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har inte varit möjligt redovisa viktsfördelningenDet relaterat tillatt
inkomstklasser, eftersom sådana bearbetningar kräver tillstånd av
Datainspektionen och längre tid genomföra vad vi har haftäntar att
tillgång till.

Vid samlad bedömning vi fördelningseffektemaatten anser av en
höjd skatt för de lättaste fordonen kan med tanke påaccepteras att
risken för dödas eller skadas svårt betydligt högre för trafikanter iäratt
dessa fordon.

Skatt på dieselbilar

Med hänsyn till energiskatten diesel väsentligt lägre påär änatt
bensin, de kostnaderna högre, det motiveratär ärtrots att externa att
behålla högre fordonsskatt för dieseldrivna personbilar änen
bensindrivna. högre fordonsskatten dieselfordon resultatDen är ett

ville bibehålla kostnadsrelation mellan dieselbilaratt sammaav man
avskaffades.och bensinbilar kilometerskatten på dieselbilarnär

genomfördes fullt dvs. frånHöjningen dock bara på dieselbilar,ut nya
års modell. Vi emellertid detta har lett till dagens1994 att attanser

fordonskatt persondieselbilar felaktigt utformad miljö-på ochär av
trafiksäkerhetsskäl eftersom skatten betydligt bilarhögre påär nya
med egenskaper äldre börbra på med egenskaper. Dettaän sämre

fordonsskattenjusteras så inte blir beroende fordonets årsmodell.att av
Differentieringen efter tjänstevikt bör förändras enligt principersamma

vi föreslagit för bensindrivna bilar.som
sänka fordonsskatten dieselfordon till nivåAtt nyare samma som

föräldre fordon skulle kostnadsbesparingar dem medstorage nya
dieselbilar, beaktar eventuell skattehöjning diesel.även när man en

skulle strida principen dieselbilarDet inte närmot att gynna
kilometerskatten avskaffades. kraftigResultatet skulle kunna bli en
stimulans till köpa dieselbil för bil.i stället bensindriven Med tankeatt
på de högre effekterna från dieselbilar detta önskadingenärexterna
utveckling.



för vdgtrafikbeskatmingen 103Principer1996: 165SOU

på fordonbensindrivnaför fordonsskattRäkneexempel

fordonefter tjänstevikt gäller enbartfordonsskattenDifferentieringen somav
ökar för de lättaste ochinnebär skatten tyngsta400 kg. Detta att1överväger

skattenivån fordons-oktober 1996. l dag den lägstamed i ärjämförtfordonen
år Sedan stigerför fordon högst 900 kg.vägerkronorskatten 585 somper

frånutgårpåbörjat oförändradOm100 kg.med 149 krfordonsskatten manper
kr/år för fordonnivå på 030blir den omkring 1fordonsskattengenomsnittlig

på fordonDetta innebär1 400 kg. att vägertjänstevikt högsthar somsom en
%får vilket knappt 31i dag,högre skatt motsvararunder 1 100 kg än av

personbilsparken.
med skatten,400 kg har räknat atttjänstevikt 1fordon med överFör

påbörjat nuvarande regler skatten100 kg. Med ärmedi dag. stiger vartliksom
vårt exempel harhögst 2 000 kg. lfordonför väger224 kronor ett2 som

sådantså fordonsskatten förutgått från ettskatteskalan attatt anpassas
000 kronor.blir omkring 3fordon

kl bensindrivna personbilarFordonsskatt
3000

2500

2000

1500

1000 -

500 -

o.
1801-1401- 1601-1201-1001--900

Vikts-190017001300 15001100
klasser

bilar.räkneexempel för dieseldrivnaochfordonsskattNuvarande

fordonförmed 147 kronor ettfordonsskattenräkneexemplet stigerEnligt
förGolf sjunker med 119 kronorVW och099 kg,1 000-1 t.ex.väger ensom
fåmycket850. Det säljskg, Volvo400-1 499 t.ex.fordon med vikten 1ett en

000 kg.under 1bilar vägernya som
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for äldre bilar till nivå de kanhöja skattenAtt samma som nya ge
oacceptabla fördelningseffekter.

för dieselbilar behövs därförfordonsskattenutjämnaFör att en
fordon och höjd skattsänkt skatt på äldrekombination nyareav

fordon.
dieseldrivna personbilar i Sverige.finns ungefär 96 000 DetDet

personbilsparken. Ungefär 22 %knapp 2,7 %motsvarar avav
jämfört med för totalaföretagsägda 14 %dieselbilama är

dieseldrivna taxibilar, dvs.finns drygt 3 800personbilsparken. Det
och det totala antaletföretagsägda bilarna 4%de18% avav

personbilar.dieseldrivna
äldre och bilarskatteskillnaden mellanutjämningEn nyareav

dieselbilar med årsmodell 1993 och äldrehardrabbar hårt dem som
drabbas de har äldre, bilar.Hårdastbilar.drygt 89 000 tungasom

mellan och 600 kg.dieselbilama 1 400 lhälftenNästan vägerav
utjämning skatten mellaninte effektenbilar blirdessaFör av en av

principengrund denfordon så kostsammagamla och attav nyanya
dessa viktsklasser.viktsdifferentiering gynnaromA

kg.dieselbilar mindre 1 000finns 10 000Det väger änän sommer
gamla. Vi har dåligtill dvs. relativtfrån år 1978 1984,bilarDessa är

dieselbilar, förutom vi dedessavilkakunskap äger att vet attsomom
Sverigedieselbilar isäljs ingaflesta privatägda. Det vägerär somnya

kg.under 0001
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påför dieseldrivna personbilarRäkneexempel skatt

påutgår från gamlaRäkneexemplet det ska skatt ochatt vara samma nya
viktdifferentieringen börjar vid 1 400 kg.ochfordon att

nivåutgår från föroförändrad genomsnittlig för fordonsskattenOm man en
finnas viktdifferentiering för fordondet inte skapersondieselbilar och att en

för fordon400 kg blir skatten cirka 2 100 kronorhögst 1 vägerväger somsom
emellertid innebära mycket kraftigskullehögst 1 400 kg. Detta en

finns därförkring 1 400 kg. Detför dieselbilarskattesänkning vägernya som
skattenivåockså 3 000 kronor till 1 400 kg.exempel medett uppen

pâförutsätts fordonskatten öka motsvarandetjänstevikter därutöverVid
regler skatten 4438fordon. Med nuvarandeför bensindrivna ärsätt som

000 kg. lför fordon högst 28 504 kronor ett vägerrespektive som
sådantså fordonsskatten förskatteskalan etträkneexemplet attanpassas

ovanföri dagkronor, dvs. brantare skattekurvablir omkring 9 000 änfordon en
1 400 kg.

dieseldrivna personbilarFordonsskattkr

ÅrsmodellI
1993t.o.m.

ÅrsmodellI
från 1994

1401-1500 Viks
klasser

två dieseldrivna bilar 2 100räkneexempel förfordonsskatt ochDagens
1 400 kg.för fordon med högsta tjänstevikt000 krrespektive 3

får 520 kg skattesänkningVolvo 850 TDI 1räkneexempletEnligt ennyen
påår fleralternativ. Sekr beroendekr respektive 1228med 1828 per

på sida.exempel i nästaruta
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iilJ
1

dieseldrivna fordonbensin- ochförviktsklasserRäkneexempel för tre

några biltyper medförändras förkommer attkostnadernaredovisas hurHär
energiskatteförändringar. För bensin-på ochfordons-räkneexemplenstuderade

oförändrad.energiskattenbilardrivna är

bilar.dieseldrivnafordonsskatter förmedräkneexempeltillIllustration

C0,i HöjdSkillnadFordonskattFordonsskatt -
skattfordonsskatträkneexempel96-10

kg‘ 490+1470301883 +1050
kgz 640-1191 3601 479 +1450
kg3 750+77600032242 +1950

Golfungefär VWMotsvarar en
850ungefär VolvoMotsvarar en

personbilsminibussellerVanungefärMotsvarar en
körsträcka 1 500 milså med 50 örelliterår stigerprisetfernCO2-skatt i attHöjd

dieselbilar.förfordonsskattermedräkneexempelIllustration nyaav
i Skillnad iSkillnadi SkattSkillnadSkatt96-10Skatt

bränsleårs-skatt3 000 krskatt100 kr2 uppupp
kostnadtill 1400 kgkgtill 1400

kg1050
031 1939245 +1000 +1+335 32 1007651993 1-
031 1939-383 +1000283 32 1003 3831994 -

kg1450
406 2644000 +1 047 +14+2973 2502 9531993-
406 2644659000 +1409 4-23 2506591994 5-

kga1950
2644562 686+1562 9 000 +4+49 0004381993 4—
2644686+496 +1+496 9 0009 0008 5041994 -

Golfäldre VW309 ellerungefär PeugeotMotsvarar
220 Deller MercedesGLE TDVolvo 740ungefärMotsvarar nyen

personbilsminibussVan ellerMotsvarar en
på ochkörsträcka 3 000 milgenomsnittligmedräknatVi har enen

antagits 0.55; 0,75harpâ Bränsleförbrukningen50energiskattehöjning öre. vara
liter/mil.respektive 0.90
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Årlig5.4.2 fordonsskatt för fordontunga

fordonenDe har till del dieselmotorer. berortunga Det påstor att stora
dieselmotorer de kostnads- och energieffektivaär mest motorer ärsom
praktiskt tillgängliga idag. Dieselmotom drivs uteslutande mednästan
dieselolja, det möjligt med mindre modifieringarär att ävenmen
använda alternativa drivmedel.

utsläppssynpunktFrån har dieselmotom drivs med dieseloljasom
vissa nackdelar jämfört med bensindrivna Utsläppenottomotorer. av
kväveoxider och partiklar betydligt för dieselmotorär ochstörre en
svårare åtgärda med hjälp reningsutrustning. bullrarDessutomatt av
dieselmotom Dieselmotorema har dock fått förbättrademer.
utsläppsegenskaper under år och det möjligt ytterligareär attsenare
minska utsläppen.

begränsadEn försöksverksamhet med alternativa drivmedel för
dieselmotorer, motoralkoholer, RME rapsmetylester, biogas ocht ex

bedrivs i Sverige och i övriga Europa. Syftet med dennanaturgas
försöksverksamhet studera möjligheterna alternativaär att genom
bränslen minska utsläppen koldioxid, försöka minskaäven attav men
utsläppen kväveoxider, partiklar och kolväten.av

dieselfordonTunga högre kostnader dieseldrivnaänexternager
personbilar. berorDetta på marginella kostnader för slitage ochstörre
utsläpp.

Eftersom dieselbeskattningens nivå bör bestämmas med hänsyn till
bränslets användning i personbilar måste den trafikenstunga externa
kostnader intemaliseras på bränsleskatter.sätt Föränannat attgenom
intemalisera dessa kostnader skattesystemet kan användagenom man
fordons- och försäljningskatter brukaravgifter t.ex.samt
Eurovinjettsystemet. differentieraMan bör dessa skatter med hänsyn
till fordonens slitage, utsläpps- och bulleregenskaper i olika
användningsområden.

differentiering beskattningenDen kan åstadkommas medav som
hjälp tillgängliga skatteinstrument i många avseeenden bristfälligärav
i relation till de effekter önskar På längre sikt bör detstyra.man vara
möjligt med hjälp utvecklaIT avancerade påatt system,av mera som

korrekt kan riktas direkt på de effekter vill påverka.sättett mer man
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fordonförfordonsskattdifferentierad tungaförPrinciper en

brukaravgifterfordonsskatterför såvälskatteskalomaVi att somanser
miljö-ochslitageegenskaperfordonensefterdifferentierasbör

egenskaper.
låsesEurovinjett-systemetenligtbrukaravgiftematanke påMed att

bestämmelsermedan EU:sländer,fleramellanavtal omgenom
vi det finnsmaximinivåer,ochminimi- attfordonsskatter anseranger

kanstynnedel. Denfordonsskattenanvändaattstörre utrymme som
fordonför deutsläppsegenskaperochefter slitage-differentieraslättare

Sverige.har ivi
förstyrmedletviktigastedetdärför attbörFordonsskatten vara

utsläppochför slitagekostnadernadeintemalisera avgaser.externa av
berorlätta.olyckskostnader DettaänhögrefordonTunga externager

vidtrafikanterandraförskadorsvårareorsakarlastbilarpå enatt
intemaliserasprincip kunnaiolyckskostnad börolycka. Denna genom

dockkanMöjligenfordon.förtrañkförsäkringenjustering tungaaven
fordon.utländskaförsvårtdetta vara

Avgasutslápp

grunda sigkanavgasutsläppefterfordonsskattendifferentieringEn av
dvs.finns inom EU,miljöegenskaperefterklassbenämningdenpå som

fordonhörTill IEurooch II.I EuroEuroEuro,närvarande Nonför
tilloch Eurofrån 1993obligatoriskaavgaskravuppfyller ärsomsom

Euroobligatoriska från 1997. Nonklarar krav ärfordon somsom
framtida kravmed bestämmapågårArbetefordon.övriga attomfattar

för III.Euro
denvarierar medinteskattenmodellenmednackdel är attEn

intemaliserakunnakonsekventkörsträckan. Förfaktiska att mer
siktpå längreutsläpp börförorsakaskostnader manexterna avsom

körsträckan. Ibaseras påutvecklaefter systemettattsträva som
användas.fordonsskattdifferentieradkanpå dettaavvaktan en

Vägslitage

för vägslitage.kostnadenintemaliserabör dessutomFordonsskatten
beroendehandkostnad i förstadennakapitel 4framgår ärSom avav

med hurvarierarfordonvisstförAxellastenochaxellast ettvägtyp.
Vilkendet lastas.gods vägmed vilketanvänds, typfordonet t.ex. av
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fordonet trafikerar beror också dess användningsområde, t.ex. om
det används för långväga godstransporter eller distributionstrañk. Detta
tyder fordonsskatten i viss utsträckning bordepå kunnaatt
differentieras efter fordonets användningsområde. Förväntad axellast
och karosseri återspeglar i viss grad fordonens användning ochtyp av

därför underlag för differentieringkan fordonsskatten.ettvara en av
Nuvarande fordonsskatter för fordon täcker ungefär de totalatunga

slitagekostnadema förorsakas den trafiken. För nåtunga attavsom en
bättre återspegling de faktiska marginella slitagekostnadema skulleav

behöva vissa omfördelningar mellan olika fordon ochdock göraman
ekipage.

kostnaderBeräkning externaav

beräkning de kostnadernatabell visas totalal 5.5 externaen grov av
trafiken forutanför den vägslitage och utsläpptätort tungaav

förutsättsexklusive koldioxid de inte bli intemaliseradesom genom
energiskatten diesel.

för fordonen fordons-årliga fordonsskatten de ochDen
i tabellen, inte det förslagkombinationer, redovisas påverkassom av

vägavgifter enligt Eurovinjettsystemet diskuteras.till som nu
redovisas beräkning de marginella utsläppens värde,tabellenI en av

kostnader för utsläpp redan förutsattsdeutöver externa som vara
deinternaliserad energiskatten på diesel. framgår ickeDet attgenom

kostnaderna för utsläpp i fall kanintemaliserade vissaexterna vara
Skillnaderna i kostnader för utsläpp exempelvisbetydande. ärexterna

mellan fordon med olika miljöegenskaper.mycket Denstora tunga
odifferentierad med avseendesvenska fordonsskattennuvarande är

miljöegenskaper.fordonens
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utanför tätort för slitage ochExterna kostnader utsläppTabell 5.5
koldioxid, omräknade efter standardiserade körsträckor tillexklusive

lKronor/år.ársvärden för fordonsslag och miljöegenskaper.olika

60—tons’SemitrailerDistr. bil BussDistr.biI
ton24 40 ekipage 609 ton ton pass.

Europatrafik
000 000 1 50020 000 13 34Nuvarande skatt 2 100

200 38 100 58 800 35 000Slitage 1 900 18
Utsläpp

100 88 100 35 400100 15 900 10311Non-euro-
000 71 300 60 900 24 500700 11Euro l 7-

36 400 31 100 12 500900 5 600Euro 3-
6 600000 19 300 16 5002 100 3Euro-

1 jämförtsemitrailer, med 60-kostnaden för 40-tons ettDen högre externa en
gå därförpå internationell trafik ochsemitrailern iberorekipage. att antastons

längre körsträcka.ha
SIKAKälla:

slitagekostnademaberäknade marginellaframgår detabellenAv att
fordon släp ellerfordonsskatter förtäcks gällandei utansettstort av

slitagekostnadenmedan däremot enbartsemitrailer,påhängsvagn
påhängsvagn.för fordon med släp elleröverstiger skattenbetydligt

skulle behövafordonsskattemasåledes påBeräkningarna tyder att
defordonsekipagen de skaför dehöjas kraftigt motsvaratyngsta om

exklusiveavgasutsläppvägslitage ochkostnader förexterna
fordon orsakar.koldioxid dessasom

med bra miljöegenskaperoch lättare fordondistributionsfordonFör
inte såoch kostnaderfordonsskattdifferensen mellan stor.externaär

räkneexempel ibetyda illustreras iskulle kunnaVad detta ett
bilaga

och demellan fordonsskattensamband ska finnasVilket externa
kostnaderna

fordonenför defordonsskatten bör höjaskonstaterarVi tungaatt om
redan har förutsattskostnader, intededen ska motsvara externa som

emellertidVi villenergiskatten diesel.intemaliserade genomvara
princip ska följas.utsträckning dennaställning till i vilkeninte tanu

olika trafikslagmellanfinns stark konkurrensberor på detDetta att en
godstranspoitområdet.inom

vägtrafikensdenprinciperna för hurbestämmerNär tungaman
eventuella frånvilkaintemaliseras, ochkostnader bör avstegexterna
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dessa principer motiverade, bör hänsynär till hur deäven tasom man
kostnaderna intemaliseras för godstransporterexterna på järnväg, med

båt och med flyg. sådan samladEn bedömning hur transportslagenav
ska behandlas på likvärdigt kommer visätt iett vårtgöraatt
slutbetänkande.

Vägtrafikbeskattningen5.5 styrmedel-som
strategisk miljöbedömningen

Under arbetet med betänkandet har strategisk miljöbedömningen
utförts arbetsgrupp under ledning Naturvårdsverket, medav en av
deltagare från Vägverket, Banverket, SIKA och Riksantikvarieämbetet.
Det har varit avsikten kunna dessa bedömningar fortlöpandegöraatt
till kommitténs sammanträden innan beslut har fattats. Med denna
arbetsmetod har det tidsskäl inte varit möjligt för respektiveav
myndighet ställning till bedömningama.att ta

Arbetsgruppen har i sin bedömning de principer förav
vägtrafikbeskattning, redovisats i kapitel utgått från målensom om
vad och människors hälsa tål från utgångspunktennaturen samt att
medborgarna och företagen själva hur de vill ordna sinaavgör
transporter.

finnerGruppen principen förorenaren betalar förfinasatt attom
ytterligare de föreslagna principerna. incitamentDe tillgenom ger
utsläppsminskningar och också möjlighet utkrävaattger
kostnadsansvar där påverkan uppstår. ökar förutsättningarnaDetta att

målen.nå
Från miljösynpunkt finns det enligt anledning därutöverattgruppen

i det fortsatta fästaarbetet uppmärksamhet följande:

Avvikelser från principerna och osäkerhetema i värderingen0 av
extemeffektema kan urholka möjligheterna nå miljömålen.att

finns också osäkerhet i bedömningenDet vad krävs för0 en av som
uppnå de uppställda målen. Målen bör föranvändasatt att

dimensionera stynnedlen.
kan finnas konfliktDet mellan trafiksäkerhetsmålet och0 en

koldioxidmålet vid utformningen fordonsskatten.av
Markanvändningsaspekter och livscykelkostnadema påverkas inte0

förslagen.av

medvetnaVi dessa problem de förslag tillär attom men anser
principer för vägtrafikbeskattning, vi utvecklar i kapitel är ettsom

i riktning miljöanpassatvägensteg mot ett transportsystem.mer
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miljökonsekvenserbeskrivningarviktigtdetVi attsomser
vägtrañkbeskattningen slutligenidetaljernautvecklasytterligare när

utformas.
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Uppdraget6

tilltilläggsdirektiv1996aprilden 25beslöt ettRegeringen att ge
förprinciperföreslåochutredaKommunikationskommittén att

1996:35. IDirkommunikationssektominomstyrmedelekonomiska
oktoberden 15Kommunikationskommittén senastdirektiven attanges

användningenförövervägandenprincipiellaredovisaska1996 av
vägtrafikområdet.styrmedel inomekonomiska

kommitténsförtidpunktenhartilläggsdirektivetGenom
1997.till den 1framflyttatsslutbetänkande mars

del istyrmedelEkonomiska6.1 som
traflkpolitiken

viktenbetonades140Dir 1994:direktivförstakommitténsiRedan av
kommitténochkostnadsansvartrafikens attprincipenutvärderaatt om

vidare.utvecklaskanprincipdennahurförslagska lägga om
avgifternaochñnansieringssystemethuranalyserabl.a.skaKommittén

målensåoch förbättraskan atttransportsektorninom anpassas
styrmedel skaekonomiskabl.a.innebäruppnås. Detkan atteffektivt

samtidigtfrämjasmiljöanpassat transportsystemsåutformas ettatt
ökas.trafiksäkerhetenocheffektivitetensamhällsekonomiskadensom

denocksåframhållsstyrmedelekonomiskaVärdet avav
harförslagtrafikpolitiskautredningen,Sjöfartspolitiska vars

april 1996.iregeringenKommunikationskommitténtillöverlämnats av
Trafik-Även dokument,betydelsefullaochutredningar t.ex.andrai

grönbokoch EU:s1995:64betänkande SOUklimatkommitténsoch
KOMtransportsektorninomprissättningeffektivrättvis ochom en

styrmedelekonomiskaframhållithar95691, somman
trafikpolitiken.medel ieffektivasamhällsekonomiskt
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6.2 Beskattning vägtrafikenav

delbetänkandeDetta koncentrerat på ekonomiskaär styrmedel, dvs.
skatter och avgifter, för vägtrafiken. Huvuddelen av
underlagsmaterialet till detta delbetänkande har tagits fram SIKAav
Statens institut för kommunikationsanalys.

propositionenI En politik för arbete, trygghet och utveckling prop.
1995/96:25 uttalade regeringen det bordeatt göras översynen av
vägtrafikens samlade beskattning för såväl lätta fordon.tungasom

Förutom Kommunikationskommittén tilläggsdirektivatt harge
regeringen den 25 maj 1996 också beslutat tillkalla särskild utredareen
Dir 1996:37 med uppgift vägtrafikens samladegöra översynatt en av
beskattning för såväl lätta fordon. Utredaren ska sintunga tasom
utgångspunkt i de principöverväganden lämnar dettasom genom
delbetänkande.

6.3 fortsattaDet arbetet inför slutbetänkandet

Vi kommer i det fortsatta arbetet fördjupade analyser degöraatt av
frågor berörs i detta delbetänkande, dvs. frågor trafikenssom om
kostnadsansvar. Då kommer vi behandla samtliga transportslagatt -
hur de här föreslagna övergripande principerna kan tillämpas föräven
järnväg, sjöfart och flyg. Vi kommer belysa konkurrensförhâllandenatt
och samverkansmöjligheter i helhetsperspektiv liksom behovet ochett
effekter subventioner till regionalpolitiskt motiverad trafik.av

Vidare kommer vi det behövs någon förändringövervägaatt om av
den nuvarande ansvarsfördelningen mellan statliga myndigheter i
kommunikationsplaneringen. centralEn fråga också hur fåskaär man

bra och kontinuerlig uppföljning och utvärdering investeringaren av
och andra åtgärder inom kommunikationspolitiken. Statskontoret och
SIKA har fått i uppdrag dessa frågor.överatt se

När det gäller regionala frågor kommer Boverkets analyser och
förslag med anledning länstyrelsemas redovisningar RES-av av
uppdragen studeras vidare. Inom MaTs-arbetets haratt iram man
några län gjort fördjupade studier hur kan miljöanpassaav man

och förbättra planeringsprocessen i dennatransportsystem riktning. Vi
kommer också utnyttja länsstyrelsemas redovisning vårt uppdragatt av

regional konkretisering den nationella inriktningsplanen.om av
Vi arbetar med vidareutveckla de trafikpolitiska målen.att Inom

MaTs-arbetet utarbetas långsiktiga mål för miljöanpassatett
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ochvadkunskapMiljömålen bygger på naturentransportsystem. om
Riksantikvarieämbetet studerarlångsiktigt tål.hälsamänniskornas

i uppdragNutek harkulturmiljömål. överattutformningen getts seav
övrigtoch näringslivet. Iregional balansdelmål förtrañkpolitiska

hur detrafikpolitiken övervägai vårdet attingår översyn av
det krävsvilka områdenoch inomutformasmålen skatrafikpolitiska

utvecklingsinsatser.fortsatta
ochinternationellanationella ochgodstransporterområdenaFör

helhetsansvarhar SIKA attinternationella getts ettpersontransporter
statliga insatser. Deteventuellabehovochproblemanalysera av

påverkasgodstransportersvenskahurbl.a.handlar avom
kommunikationer kanSverigeshurtransportsituationen i Europa,

hamnar,knutpunkternätverket,europeiskatill detknytas om
och konkurrenssamverkangods,omlastningföretcterminaler omav

transportslagen.mellan
hur EU:sanalyseraocksåVi kommer att gemensamma

trañkpolitikföra denmöjligheterSverigespåverkartransportpolitik att
särskiltdet kanområdenvilkaoch inommotiveradvi varaanser

transportpolitik.påverka Europasförsökaangeläget att
skasäkerhetsproblemochframkomlighets-miljö-,Tätorternas

utvecklingentransportbehovetföreffekternaliksombehandlas, av
möjlighetercykeltrafikensochinformationsteknologin. Gång-inom

kollektivtrafikenlokalaregionala ochbelysas. Denocksåkommer att
stödjasden kanhurinriktningsärskildmedbehandlas motkommer att

utvecklas.och
avseendemedkonsekvensbeskrivasförslag kommerVåra att

fördelningseffektermåluppfyllelse,samhällsekonomiska effekter, m.m.
kommermiljökonsekvensbeskrivning görasstrategisk attsärskildEn

Naturvårdsverket.metodikutvecklasdettaföroch aven ny
kommunikations-inomjämställdhetförreferensgruppsärskildEn

könsperspektiv våraläggahjälpakommer ettpolitiken attatt oss
konsekvenser.och derasförslag

förnationell plankommerslutbetänkande utgöraVårt att en
1997.den 1Sverige ochikommunikationerna senastpresenteras mars

redovisaskommunikationsplaneringenförtidplanöversiktligEn
nedan:

inriktningsplan.propositionläggerRegeringenNovember 1996 om
nationellförslag tillKommunikationskommitténs19971 mars

plan.
KommunikationskommitténsRemiss1997Mars-sept. av

slutbetänkande.
Regeringsuppdraginriktning.Riksdagsbeslut1997Februari om

infrastrukturen.förplanerupprättaattom
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Maj-sept. 1997 Remiss planer.av
December 1997 Planer klara. Proposition nationell plan ochom ny

trafikpolitik.
Våren 1998 Riksdagsbeslut trañkpolitik och nationellom ny

plan.
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ordförklaringarochBegrepps-

iFörekommer0rdochbegreppvi någraförklararföljande somdetI
förtydligas.behövakanochdelbetänkandet som

pricingRoadSeBilavgiftssystem

ellerskogs-tillverkadehuvudsakligen ärDrivmedel avsomBiobaserade
betydandemedförakanochbiomassajordbruksprodukter somdrivmedel
aktuellakoldioxid. De mestnettoutsläppenminskningar avav

etanol,ochmetanolmotoralkoholerdrivmedlenbiobaserade är
biogas.ocholjorvegetabiliskaetrar,

förinfrastrukturen, attdel t.ex.användaföravgiftEn att avenBrukaravgift
vägsträckaellervissköra vägen

EuropeiskagemenskapemaeuropeiskadeförstårEG treEUochEG
finnsEGoch Euratom.stålgemenskapenochKol-Gemenskapen,

EUunionenEuropeiskatillkomstenefter somkvar även av
denbeslutenformellaMaastrichfördraget. De ombildades genom

gällerenligt deEGfattas statutermarknaden sominre avm.m.
ochutrikes-denfrågor,Andradetta.för gemensammasom

EU-samarbetet.omfattassäkerhetspolitiken, av

samhälleti attresursanvändningenpåverkaMetoder genomattEkonomiska
olikaförlönsamhetenprivatekonomiskadenpåverkastyrmedel

styrmedel inomekonomiskaExempel påhandlingsalternativ.
vägavgifter.ochdrivmedelsskatttransportsektorn är

regleringar.styrmedelekonomiska ärtillHuvudaltemativet

buller.ochtransportsektorninom t.ex.Utsläpp, avgaserEmission

beslut,fattarden t.ex.andra ettför enomKonsekvenser somsomeffektExtern
till.hänsynincitamenteller att tatvingatsvarken gettsresa,kostnadExtern

ochutsläpptrafikeneffekter i ärExempel på avgaseravexterna
kostnaden ärandra. Denorsakar externaträngselden man

effekterna.deforkostnaden externa
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Ett dokumentGrönbok, frånEU EG-kommissionen, analyserar olikasom
områden och tänkbara åtgärder. Grönböcker kommeranger
ofta spela roll diskussionsunderlag.att en som

AktivtHarmonisering när-mande nationella regler till varandra. Ett beslut inomav
EG harmonisering på visst område kan innebäraett antingenom

bestämmelseratt ska gälla ochgemensamma motsvarandeatt
nationella bestämmelser upphävs. Det kan också innebära deatt
olika nationella bestämmelserna ska uppfylla vissa krav, som
fastställs EG.av

UppmuntranIncitament till viss beteende.

FörInfrastruktur bassystemDettransporter: behövs, dvs. vägar,som
spårtrafiksystem, flygplatser, hamnar, bussterminaler etc.

StyrningInternalisera, tvingar eller incitament till beslutsfattaresom ger att ta
hänsyn till konsekvenser för andra.intern lntemaliseringkostnad kan ske

krav eller ekonomiska incitament. Genom intemaliseringgenom
kostnader interna.görs externa

begreppEttKostnadsansvar handlar vilka principer ska gälla försom om som
finansieringen transportsektorn. De gällande principernaav nu
lades fast i 1988 års trafikpolitiska beslut prop. 1987/88:50.
Utgångspunkten för kostnadsansvaret trañkavgifter påär
samhällsekonomiska villkor. Med fullt kostnadsansvar menas
vanligtvis varje trafikslag ska ståatt för sina totalaegna
kostnader.

Det läge då givnaKostnads- nål, för miljö och trafiksäkerhet,t.ex. uppnås
till lägsta möjliga samhällsekonomiskaeffektivitet kostnad. Exempelvis är en
hastighetsbegränsning kostnadseffektiv det inte finns någraom
andra åtgärder kan minska antalet olyckor i lika hög grad tillsom

lägre samhällsekonomisk kostnad.en

MiljöanpassatMaTs-arbetet Transportsystem, samarbete i nätverksformett
mellan myndigheter och industrin. Deltagande ärparter
Banverket, Bilindustriföreningen, Boverket, KFB, Luftfarts-
verket, Naturvårdsverket, NUTEK, Sjöfartsverket, SIKA,
Svenska Petroleuminstitutet och Vägverket. sekretariatet finns på
Naturvårdsverket. Inom MaTs-samarbetet utarbetas bl.a. underlag

kommittén miljöanpassatett transportsystem.om

JämförelseNytto-kostnads- mellan den samhällsekonomiska och kostnadennyttan
för viss åtgärd. Ett uttryck foranalys annat begreppen ärsamma cost
benefit-analys CBA.
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i

maximaltillledernivååtgärd dennivå påoptimal ärEn somenOptimal
välfärdsnivåmaximalleder tillprisermål. Depånivå ett som

Iblandpriserna."optimala"devälfärdsmaximum ärsäger man
optimalochoptimalt prismed begreppetanvänds synonymt

effektivochpriseffektivtinvesteringsnivå begreppen
investeringsnivå.

princip harbetalar. DennaförorenarenPrincipen attomPaysPolluter
EU-kommissionen.bl.a.anammats avPPPPriniple

samhälleti attresursanvändningenpåverkaMetoder genomattRegleringar
påExempelhandlingsalternativ.vissapåbjudaellerundanröja

tillåtnahögstakravtransportsektorn ärinomregleringar
regleringartillHuvudaltemativet ärfordon.hosavgasutsläpp

styrmedel.ekonomiska

användningendirektadenbetalt fördär av entarEtt system manpricingRoad
påfleraharBegreppeteller synonymervägsystem.ettväg

olikapåutformaskanBilavgiftssystembilavgifter.svenska, t.ex.
påstorlek beroavgiftenslåtaallamed demsyftet är attsätt, men

utförs. Ettomständigheter transportvilkaunderoch ennär, var
tillmöjlighetertekniskakräverbilavgiftssystemeffektivt

med dagensmöjligtintevilketdifferentiering, ärnoggrann
teknik.

konsumtion,produktion,detaljbestämt mönsterEtt avSamhälls-
individnågonförändrasinte kan attutanmiljöpåverkan etc. somekonomisk
fångasvärderingar. Dessaindividemasenligtdetfår sämre egnaeffektivitet inkomstfördelning.givenvidbetalningsviljangenom

förutsättertransportsketom attieffektivitetSamhällsekonomisk
uppvägsinvesteringar görsför de enkostnaderna avsom

utförsdeendastoch transporterbetalningsvilja somtillräcklig att
ochfordonförutsätts även attmarginalkostnader. Detsinatäcker

fordonensförbättringarsåegenskapersådana attbränslen har av
kostnaden.motiverarsäkerhetsegenskaper inteochmiljö-

alternativai bästaanvändsdevärdetMotsvarar somresurseravSamhälls-
investerings-,till givnaförhållandeiSkaanvändning. sesekonomisk

nyttjandebeslut.ochproduktions-kostnad
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samhällsekonomiskBedömning lönsamhet syftar till attSamhälls- av
försöka beakta alla individers värderingar de effekterav somekonomisk
följer åtgärd. t.ex. restidsvinst, minskad olycksriskNyttaav enlönsamhet

bullerstömingar relaterationoch minskade och kostnad i tillsätts
berörda individers värderingar. projekt samhällsekonomisktEtt är

dess dess kostnader.lönsamt ‘är större ännyttaom

samhällsekonomiska kostnaden för ytterligare enhet,Den t.ex.Samhälls- en
iför Marginalkostnaden omfattar både de kostnadertransport.enekonomisk

uppoffringar bärs den orsakande trafikanten internasom avmarginalkostnad
kostnader och de kostnader får bäras andra i form t.ex.som av av

buller och olyckor kostnader.luftföroreningar, externa

samhällsekonomiska uppstårkostnad på grundDenSkadekostnad som av en
skada, effekterna vissa utsläpp. Skadekostnaden iviss ärt.ex. av

svår uppskatta.regel alltid mycket att

införs höjs ochSkatter eller miljöstörande verksamhetSkatteväxling som
utnyttjas för sänka skatter, företrädesvisintäkter andraattvars

snedvrider fördelningensådana i dag marginalensom av
på arbetskraft.olika skattert.ex.resurser,

förekomma på marknaden kan tillskrivasprisDet utan attSkuggpris ensom
Exempel skuggpris på kortare restider, lägrenyttighet. är

i samhällsekonomiska kalkyler.olycksrisk etc.

körsträcka.bränsleförbrukning fordon har milDen ettSpecifik bränsle- som per
förbrukning

fordonsförflyttningProdukten och kilometer och imätsTrafikarbete, av
fordonskilometer. Transportarbete för gods produktenär avgodstransport-

oftatransporterad last och kilometer och i tonkilometer.mätsarbete,
Persontransportarbete produkten kilometerochär av personresapersontransport-

i personkilometer.och mätsarbete

maximera vinsten maximera skillnaden mellanAtt är attVinst-
finansiella intäkter och kostnader.maximering

kommissionsdokument med förslag till handlingsprogram ochEttVitbok, EU
visst områdeåtgärder inom centtralt för gemenskapen.ärett som

har lagts fram vitböcker bl.a. den inre marknaden,Det om
transportpolitiken och tillväxt, konkurrenskraft ochom
sysselsättning.
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infrastruktur,användaföravgiftermed vägnätetsEtt attsystemVägavgiftsystem
Eurovinjett-exempel EU:stunnlar.och Ettbroar ärdvs. vägar,

system.

vidbetalarvägtrafiken, därföravgiftsystemEtt manöppetVägtullsystem
viss gräns.passage av en

kostnadernadessåtgärd minus etttotalaDen gernyttan enavVälfárds-
maximerainnebärVälfardsmaximering"välfärd". attmåttmaximering
frånskiljer sigVälfardsmaximeringvälfardsmått.detta

intäkter ochfinansiellabaraintevinstmaximering attgenom
olyckskostnader, miljörestider,ocksåbeaktaskostnader utan

beskattning.effektersamt av

skada,åtgärdaförkostnaden t.ex.samhällsekonomiska attÅtgärdskostnad Den en
angivenvisstillkväveoxidutsläppenminskaförkostnaden enatt

nivå.

frånfasta,rörliga ellerÖronmärkning avgifterna,innebärÖronmärkning att
finansiera justtill vägar,användasskaexempelvis attväg,en ny

mycketså vägarjustska somsatsa pengarsamt att man
inbringar.avgifterna
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vägtrafikbeskattningenprinciper förgrunden deidelarJag som
delbetänkandet.ipresenteras

förändringartillförslagbetänkandet tvådock ifinnsDet av
argumentationenmin slutsatsvägtrafiken därinombeskattningen av
förändringengällermajoritetens.med Detinte överensstämmer av

fordonsskatten.ochdieselfordonförenergiskatten
ifrånutgårföreslagenenergiskatten attförändring ärDen somav

koldioxid,exklusivemiljökostnader,sinahelt täckerintedieselfordon
dock viktigtDet görafordonbensindrivna är attdock göra.vilket anses

förändringarföreslagnasamtligabedömningsamlad avaven
detvilket innebärhelt,intedieselfordon. Detta attbeskattning för görs

samladegrad denhögi hurbild delskorrektfåsvårt attär aven
ekonomiskadels dekostnader ochtäcker allabeskattningen externa av

inteviktocksådieseltrafiken. Detför attärkonsekvenserna av
för denkonkurrenssituationensnedvriderheltskatteförändringama

exportindustrin.svenska
speglarfordonsskatthaambitionmajoritetensdelarJag att somen

dendock intetrafiksäkerhetsegenskaper. Jag attfordonets anser
fordonsskatt,viktrelateradhelt ärdvs.förändringen,föreslagna en

enbartbilarna intehos ärtrafiksäkerhetenidagVikorrekt. attvet
ochbränslesnålasmåutvecklingvikt. Enförknippad med mot

medmotarbetasdärför inteutopi och börbilar ingentrafiksäkra är en
beskattning.viktrelaterad

böraspekterdessajagovanståendetillhänvisning attMed anser
vägtrafikbeskattningen.medarbetetfortsattatillgodosedda i detfinnas
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LEDAMOTAVRESERVATION
SIBY mpINGEMAR

sammandragiYrkanden

Bränsleskatter

medårligen 40höjasföreslås örekoldioxidskattEnergi ochBensin.
prisläge.i 1996 års2010årpriset 13,70vilket ger

vilketöre/år,med totalt 56 ettförslåsskattehöjningarDiesel. ger
prisläge.årsi 1996201014,35bränslepris på

cbrmljningsskattF

förmiljökravochbuller-trañksäkerhets-, samtutifrånBeskattning
överlagrasaxelkonñguration,ochviktocksåfordon somtunga

Eurovinjettsystemet.

ordonsskattF

statsñnansiellforbränsleskattemahöjsIstället attAvskaffas. ge
kompensation.

Motivering

ifrånutgårvägtrafikenavgifter förochskattertillförslagMajoritetens
olyckor,buller,formvägfordon iförkostnadernade externa avatt

och väl,dessa.belasta Detskall är gottmiljöföroreningar menm.m.
försammanhangi attplacerasockså störrebör ettskattesystemet

samhälle därsamhälle. Etthållbartmiljövänligtettmotstyra
medföroreningarochändligaenergi,användningen naturresurserav

arbetskraft belastasmedankostnader,allt högremed.belastastiden
innebärTotalt innebärskatteväxling.dvs.kostnader,allt lägremed en

iökarinteskattetryckettotaladetskatteväxlingutfördriktigt att
samhället.
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Totalt skatteväxlas enligt förslagmitt 100 miljarder till 2010.
Skattehojningarna på kombinerasenergi med följande
skattesänkningar:

Sänkta arbetsgivaravgifter: från 0,47 % 1997 till 6,02 % 2010
Sänkta egenavgifter: från 0,5 % 1997 till 4,5 % 2010
Sänkta inkomstskatter
Sänkta fastighetsskatter

Trafikens skattesystem fogas med mitt förslag medsamman
skattesystemen inom andra samhällssektorer, så energianvändningatt
och nedsmutsning belastas lika i alla samhällssektorer. För
trafiksektorn gäller detta framförallt skatterna drivmedel.

Trafiksektom måste det fizlla ekonomiska för deta ansvaret
kostnader den vållar. Att utgå ifrån marginalkostnadsprissättningen
och motivera detta med det samhällsekonomiskt effektivareatt ettger
utnyttjande infrastrukturen, endast skymmaär sikten försättett attav
det enkla faktum fysiska förflyttningar för billiga föroch talrikaatt är
för kunna i hållbart samhälle. Att många s.k.att accepteras ett externa
kostnader svåra beräkna får inte skymma dettaär mål. hållbartEttatt
samhälle måste nödvändighet lägga mindre energi transporter.av

skattesystemEtt måste också enkelt, överskådligt ochvara
lättadministrerat för erfoderliga statsinkomster och styreffekter.att ge
Bränsleskatter kombinerat försäljningsskattermed kan den bästavara
kombinationen. Bränsleskatterna belastar alla trafikvolymberoende
faktorer troligen det verkningsfullasteär dämpasamt sättet att
trañkmängdema. Försäljningsskatten på bilar kan belasta faktorernya

fordonsteknisk Genom slopa den årliga fordonsskatten,natur. attav
blir det billigare bil, medan de ökade bränsleskattema bliratt äga det
dyrare använda bil.att

Bränsleskatter

osystematiskaDagens lapptäcke skilda skattenivåer och skatteslag,av
undantag och rabatter enhetligt till skallgörs befrämjaett system som
allmän hushållning med energiresuser, energislag ochoavsett
användningsområde. Systemet föreslås innehålla följande delar:

Energiskatt. Skatten skall oberoende energislagensvara av
miljöfarlighet och skall dämpa energianvändningen, eftersom energi är

begränsad Energiskatten långsiktig skattebasgaranteraren resurs. en
den dag då denna inkomst föräven i huvudsak grundasstaten
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slutligevid denföreslåsSkattenenergislag. tas utförnyelsebara
till år/kWh 20dagens 6 örefrånsuccessivthöjs öreochförbrukaren

öre/lmindre 92010. än

alldeles föröre/årmed 10höjningen ärföreslagnaKoldioxidskatt. Den
2010.till åruppnåskunnaskallminskning20%förliten att en

uppnåsskall kunnamåldettaföröre/l24måste attHöjningen vara
energiskatten.medtillsammans

täckadelsskallskattedelDennaVägkostnadsansvar.
buller,kostnaderdelsförunderhållskostnader externavägnätet, som
underkonstanthållasföreslåsSkattenluftföroreningar.ocholyckor

kostnadsandelmed likabelastaföreslås storfordonperioden. Tunga
fordon.lättasom

kr/ltill 13,70öre/årmedhöjs 40bensinprisetdettainnebärTotalt att
medmotsvarandepå sätthöjsDieselpriset2010.årinkl. moms

kr/l.till 14,35öre/år56
kostnads-årligdieselprisethöjdadetinnebäråkerinäringenFör en

motsvarandekostnadsökning,Jämvägens%.3ökning p.g.a.ca
kärnkraft-frånproduktionsskatterochenergiskatthöjningar av

%till 0,5endastverk, ca .

ningsskattFörsälj

det1996. Trots ärjuniiriksdagenavskaffadesAccisen av
tekniskadenförinstrument styrabra attförsäljningsskatt ett

miljövänligare,bränslesnålare,säkrare,bilarutvecklingen motnyaav
åstadkommaskanfordon. Dettabullrigamindreochresurssnålare

ochfaktorerdessa poängsättspåegenskaperfordonensattgenom
Somförsäljningsskatten.differentieringförgrundtillläggs 5aven

imåttgälla. Somfrontalkollisionskravochsido-kan EU:ssäkerhetskrav
vidåteranvändbarhetgradochmaterialåtgångkanresurssnålhetpå av
ochviktskallfordon ävenanvändas. Förskrotning tunga

bil intebästasåBeskattningsnivån attsättsingå.axelkonfiguration
SämstaSEK.000med 20beskattasfordonmedanbeskattas, sämsta

bästa.000med 100 änbeskattasfordon mertunga
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Årlig fordonsskatt

Avskaffas för enklare skattesystematt ett och för användningenge av
fordon och inte ägandet skall beskattas. Statens årliga inkomster på
4,4 MSEK överföres istället till bränsleskatter.

Tyvärr kommer redovisningen vägtrañkens totala kostnader förstav
i huvudbetänkandet. Någon avstämning vad kallasav som ovan
"vägkostnadsansvaret" har därför kunnat ske.
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LEDAMOTAVRESERVATION
SMITH vSVENSSONKARIN

vilkentaladelbetänkande ärandra attmed KomKom:s omSyftet
framtidaför detmålenförbehövsvägtrafiken attprissättning som

diskuterameningsfulltdet attnås. Innan ärskatransportsystemet
preciseras.målentrafik måsteprissättningen

tillbidraskatransportpolitikenVänsterpartiet attmål10 ansersom
uppfyllandet av:

framförutveckling,hållbarlångsiktigtskapandettillbidra enatt av0
bränslenfossilaanvändningenavvecklaallt avattgenom

iellerlandsbygdsiganspråkmark ionödaniinte ta vareatt0
tätort

trafikenskadade iochdödadeantaletminskaatt
sjukdomarnamiljörelateradedeminskaatt

näringslivbärkraftigtförunderlätta ettatt
obalansregionalmotverkaatt

orättvisorsocialamotverkaatt
behov gottettsåväl mänskvinnors avbeakta somatt

kommunikationsutbud
rörelseytorfordonsfriabehovbarnstillgodose avatt

derasrörelsehindradedeförbegränsningden somminskaatt
medför.handikapp

direktivK0mKom:sMålen i

återspeglarhuvuddirektiv attKomKom:siformuleringarolikaTre
IdeläggaskaSlutbetänkandetstyrande.skamiljöperspektivet vara lFörslagetmiljöanpassa transportsystemet.förbehövs att Iförslag som

livsmiljögod ärutveckling. Enhållbarlångsiktigtförunderlättaska en lbetydervilket attframtida transportsystemet,detförmålenett av
hälsoperspektiv.innefattaskaförslagen

förunderlättaframtidade transporternaskamiljömålenFörutom
balans.regionalgodtillledaochtrafiksäkerhetenökanäringslivet, en

målenmellanMotsättning

siktlångmotsättningnågonråderintedethävdarVänsterpartiet att
ellerförrmåstesamhällenmänskligaAllamål.olikadessamellan
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sig till de fysiska Människorgränser sätter.naturensenare anpassa som
kan sig producera fossila bränslen eller samlai in devare nya
luftföroreningar släppt samhällenDe snabbastut.man som anpassar
sig till villkorde så småningom blir uppenbara för alla, fårsom en
konkurrensfördel dem ska miljöomställningengentemot startasom

knivenmed på Sverige har redan fördelar hastrupen. att storav
produktion biomassa invånare, välutbildad arbetskraft,av per
högklassig forskning, framgångsrika företag och jämförelsevisen
miljömedveten befolkning. utnyttjadeRätt kan dessa fördelar utnyttjas
till teknikutveckling kan komma såväl Sverige den globalaeng som som
miljöomställningen till godo.i

Medel för miljöanpassa trafikenatt

demokratiskt styrelseskickI det den folkvalda församlingen,ett är
riksdagen, fastställer övergripande politiska mål medel församtsom

uppnå målen. i särklassDet effektiva medlet för uppnåatt mest att
miljömålen för trafiken rejäl höjning priset på fossila bränslen.är en av

princip ekonomiskaI styrmedel det enda nationellaär verktyget som
diskuterats i KomKom hittills. kommunerFör juridiska styrmedel, iär
form väglag plan- och bygglag, väl viktiga.så Delbetänkandesamtav

ska enligt direktiv2 handla prissättning trafik; Vänsterpartietom
återkommer beträffande juridiska styrmedel i anslutning till
slutbetänkandet.

Två principiellt olika alternativ kan tillämpas för med hjälpatt av
ekonomiska styrmedel miljöanpassa Pollutertransporterna. pays-
principle dvs. förorenarenPPP, betalar-principen finns inskriven i
Riodeklarationen. Enligt den måste marknadsprisema justeras så deatt
negativa miljöeffekter verksamhet upphov till avspeglas i priset.en ger
Används för vägtrafikenPPP ska kostnaderna för de skadoratt reparera

uppkommer vägtrafiken betalas vägtrafikantema. heltEttsom p.g.a. av
använda ekonomiska styrmedel räkna från andrasättannat att är att

hållet. Då beräknar det pris ska försättas vägtransportemaman som
målen för det miljöanpassade ska uppfyllas.att transportsystemet

Alternativ Tillämpning förorenaren betalar-principenav

tillämpaFör måste dePPP kostnaderna för vägtrafikenatt externa vara
kända. kostnaderFörutom för slitage, Vägunderhåll, olyckor och buller

miljökostnader del de totala kostnaderna.är externaen av
Naturvårdsverket bedriver tillsammans med trafikverken arbeteett
med miljöanpassa det s.k. MaTs-arbetet. I MaTs-att transporterna,

16-14025
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sammanställning de negativafinns4623samarbetets rapport aven
luft- vattenföroreningar.orsakas ochoch hälsamiljöeffekter avsom

delbetänkandet.bilaga 3 iangiven. SeorsakemaandelTrafikens ärav
svenska vägtrafikenkostnader denvilkaberäkningenfinnsMen avvar

besked från KomK0m:ssamhället Enligtåsamkardettapå sätt
till kommitténdetta lämnasredovisningska961030sekretariat omen

dessaanmärkningsvärthögstdecembersammanträdet. Det attärpå
intemaliseringuttala sigskadå KomKomuppgifter saknas avom

kostnader.externa
betänkandet härstammargrund förtillliggerberäkningarDe som

kalkylvärdenasamhällsekonomiskadeASEK-värden. Dets.k.från är
där finnshellertrafikplaneringen. Intenationellaför den en
stället byggersamhällskostnader. Itrafikenssammanställning av

kväveoxidavgifter försvavelskatt, påbesluttidigarevärdena på om
och på skattenergisektorninomförbränningsanläggningar somstörre

dvs.underlaget,också iBetalningsviljestudier ingår attkolväte.berör
villigamycket defår hur är attutvaldaslumpmässigt angepersoner

metodensistnämndaminska. Denskaluftföroreningamaförbetala att
relaterad tillbetalningsviljamänniskors ärbegränsningenhar den att

bereddadehur mycketexempelvis knappast ärkaninkomst. Barn ange
kommandefrågarOch hurutvecklaintebetala för astma.att manatt

betalabereddavad degenerationer är att
atmosfären ökarhalt istiganderedovisaskoldioxidBeträffande att

innebäraväxthuseffekt kanorsakad attmänskligtrisken somav en
förförutsättningarnastiger,havsytanförskjuts, attklimatzonema att

klimatförhållanden blirförändrasskogsbrukoch att extremajord- samt
liter86koldioxidskattendag örekap. 4. Isid. 9vanligare ärallt per

medhöjning 10årligmedpåståkanmajoritetenbensin. Hur att enman
andraklimathot ochförkostnadernaintemaliserathakanliteröre per

fullständigundervärderadevarittidigare äreffekter enexterna som
undertecknad.förgåta

samhälls-ochluftföroreningarpå mellansambandExempel
kostnader

kunskapsöversikt Rapportjuni 1996iNaturvårdsverket ut engav
förTotalsummanhämtade.uppgifternedanstående ärvilken4592 ur
tilluppgick 1991Sverigeiluftföroreningarorsakadeskogsskador av

svenskaskördebortfall i detdetuppskattadeskr. 1990miljoner800
USAmiljarder kr. Iluftföroreningar till 1,1påberorjordbruket som

ochmed 5-10 %skördenminskarluftföroreningarmedräknar attman
tillorsaktill 90 %marknäradetdär ozonet varaantas
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skördeförlusterna. Beträffande kostnader för den övergödningen, där
luftföroreningar från trafiken viktig orsak inga tillförlitligaär en anges
uppgifter.

norsk studieEn Pearce 1995 visar den årligaatt
samhällsekonomiska kostnaden till följd hälsoeffekter denav p.g.a.
lokala luftföroreningen i Oslo uppgick till miljarder2 svenskaca
kronor. Då ingick beräkningar för ökad dödlighet, kroniska
lungsjukdomar, sjukskrivningar och andra offentliga utgifter. Höga

luftföroreningarhalter tycks öka känsligheten vanligtmotav
förekommande i luften. allergierAstma, och andraämnen
överkänslighetsreaktioner har ökat så mycket svenskatt varannan

lida dessakommer någon gång under sitt liv NVatt symtomav
Infektionsbenägenheten ökar4104. vid exponeringRapport av

kväveoxider och marknära Det påskyndar lungornasävenozon. senare
åldrande. har inte,Tyvärr KomKom upprepade förfrågningar fråntrots
undertecknad, fått beräkningar för vadnågra den ohälsa vägtrafiken är
skyldig till i Sverige kostar.

Korrosion och vittring materialpå påskyndas framför allt av
svaveldioxid, också kvävedioxid, och nedsmutsning.men av ozon
Livslängden förkortas för kalkhaltiga stenmaterial och olika
ytbehandlingar såsom galvanisering, putsningar och målat glas.
Skadekostnaden uppskattades med hjälp kostnader1991 för attav
neutralisera påverkan bl.a. konservering eller motverkaattgenom
effekten ökat underhåll. Kostnaden för korrosion till följdgenom av
svavelföroreningar blev då totalt miljoner kr.1900ca

tillförlitlig sammanställningbrist på hänvisarI Vänsterpartietannan
till uppgifter från grönbok.EU:s
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trafikeffekter EUnegativa iförKostnader

VägEI
JärnvägI

TrängselLuftför.BullerOlyckor

EU:SEU. Källa:trafikeffekter inegativaförKostnadenFigur
Sweden.grönboklAdtranz

miljömålenså uppfyllsska sättas2: PrisetAlternativ att

för trafikenskostnadenberäknafall svårtmångaiDet attär
skadadeneftersomomöjligtfall detvissamiljöeffekter. I är som

marknadspriserMarknadsekonomi ochinte gåruppstår att reparera.
ingenharMenmångabrakan sätt. naturen egenvara

kanskebästluft ochfriskbehöverbetalningsvilja. De vattenrentsom
elleralternativ,den.efterfråga Ettråd ettharinte att snarare

infrånutgådärförPPP-prissättning kantill attkomplement, attvara
fossilakoldioxidavgift påsedan läggauppfyllas ochmiljömålen ska en

ska uppfyllas.målenfortillräckligtbränslen attär storsom
lastbilstrañkenochkan skeMåluppfyllandet att person-genom

direktkoldioxidutsläppeneftersom äri volym,minskar
allsbränslet påverkas inteienergiinnehålletproportionerliga mot av

tydlig ochtillräckligtfårbilfabrikantemakatalysatorer. När en
fordon ochbränslesnâlaretillverkadekommer attsignallångsiktig att

har längebilfabrikanterAllabränslen.biobaseradetill störreövergå
förhittills varitBensinpriset hardetta.förberedskaptekniskhaft en

i bruk.landvinningarna ska Det poängtekniska ärfor delågt tasatt en
andrafororeningarna ochförkostnadernasamladede externamed att

dimensioneringenmöjligt,detberäknas däreffekter är att avmen
for nåbehövsnivådenhandförsta attiskatten avgörs somav

koldioxidmålet.
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krävs sannoliktklimatpanelen IPCCinternationellaUtgående från
för mänskligtkoldioxidutsläppen i världenreduktion60%-ig attaven
Vilka skatterförhindras.ska kunnatemperaturförändringarorsakade

andra skabilister ochbilfabrikanter,förbehövsbränslenfossila att
försiktighetsprincipenhänvisning tillMeddet målettillsiganpassa

uppgifterfåkommittéarbetettidigt iundertecknadönskade att om
utsläppen frånkrävdes förkoldioxidavgiftenhöjningvilken attsomav

förinstitutEnligt Statenstill 2020. SIKA:shalveras årskulleSverige
höjningårlig real 50redovisningkommunikationsanalys öreär en

behövs. OECDför diesel detmotsvarandebensin samtliter somper
klimathotet skalämpligmedÖkning 7%årligberäknat ärhar att omen

undanröja.möjligt attvara

ll
2alternativi förordarVänsterpartiet

l
formerolikamångadelbetänkande förekommertillförslagetI av
för mångadetVänsterpartietvägtrafiken. ärpåbeskattning attanser

för nå denöverblickalättskaskattesystem attolika former. Ett attvara
ochbör slopasbeskattningfastAlla formerstyreffekten.avsedda av

hur mycketproportionelldirektrörlig skatt motärersättas somav en
fordonet, inteanvändningenanvänds. Detfossilbränsle är avsom

i Sverigefamiljerbeskattas. Mångabördetsammainnehavet somav
bilägandet materiellasindelväsentligupplever avsom

bränsleskattenibeskattningsamla allmedSyftetlevnadsstandard. att
bilen. Enanvändningenslentrianmässigastävja denär att av

miljöeffekteravseddaska fåbränsleskatten är attförförutsättning att
skyndsamt.avvecklastjänstebilssystemet

allvarligttrafikenfrånluftföroreningar ärKoncentrationen ettav
skillnadtillstädernaBefolkningstätheten istäderna. görhälsoproblem i

Därför börmöjligt.kollektivtrañkutbudlandsbygdenfrån gottett
införas iroadpricing tätorter.avgiftssystem störrenågon typ av

fastStockholm,förförslagnaturskyddsföreningens utanSvenska
förslagmöjligt,långttillämpas såbör äreftersom PPP ettåterföring

sympati.vunnit vårsom
beskattningförföreslå principeruppgiftDelbetänkandets är att av

personbilarförutombestår ävenVägtrafikenvägtrafiken. avav
ordentligasketthar detårenbussar. Deochlastbilar senaste

företagsekonomiskkravSJ:sjämvägssektom.investeringar inom
har detSamtidigteffektiviseringar.behövligalett tilllönsamhet har

deSkaibiljettprisema Europa.högstahar deSverigemedfört att
lönsammabliinvesteringarna i järnvägenkommandeochnedlagda

VänsterpartietsMedupphör.vägtrafikensubventionenkrävs att av



och särskilda yttranden134 Reservationer SOU 1996: 165

koldioxidavgift kräftgångförslag till kan den idag kännetecknarsom
gods- och frånsettjärnvägens X2000 brytas.persontransporter

specifik bensinförbrukningBensinpris, och bränslekostnad 1993 och
i majoritetens alternativ, alternativ med 50 öres real ökning2010 en

påårligen bensin respektive miljö 18-alternativet.Iiterpriset Allt räknatav
års penningvärde.i 1995

1993 Majoritetens Alternativ med 50 Miljö 18
årligalternativ höjning 2010öres

20102010
7,62 8,92 14,12 15,80Bensinpris

Bensinförbrukning i
0,72bilparken l/mil 1,01 0,72 0,71
10,17Effektiv körkostnad 7,70 6,42 11,21

kr/mil

Källa: SIKA g

Vänsterpartiets förslageffekterPositiva av

till första delbetänkandet framfördes förslagRedan i reservationen om
koldioxidavgiften. Fördjupathöjning SIKA har i50-öresen av

infrastrukturinvesteringarnaför inriktningen gjortunderlag av
känslighetsanalyser för moderaternas och Vänsterpartiets reservationer.

koldioxidmålet klaras de övriga miljömålen medFörutom även
trañkdödade förväntas bli färrevänsterpartiets förslag. Antalet 50 med

jämfört med majoritetens förslagVänsterpartiets alternativ 1998-2007
stycken färre tidsperiod.antalet svårt skadade 470och samma

höjningstatsfmansiella utfallet årlig koldioxidavgiftenDet av en av
ochpositiv. har räknat med det mellan 1998 2007givetvis SIKAär att

frånackumulerad intäkt på 176,1 miljarder kr, enbartstaten enger
påpekar beräkningsresultaten tolkaspersonbilar. SIKA måsteatt

rimligt antagande utfallet blir mindre eftersom deförsiktigt. Ett är att
körsträckoma minskar syftena med kraftigsammanlagda ett av en

bensinprishöjning.
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l Högre bensinpris gång-Fler och cykel-/
Tresorl

I Minskad
Minskat bilinnehav Förtätning bebyggelse-———— T avbnanvandning

i ir
li Större turtäthet och/e||er—— Fler kollektiv- Billigare kollektivtrafik———

sänkta taxor resenärerT |

såFigur Höjs bensinpriset bilanvändningen fåatt minskar kan detta
positiva följdeffekter. Fritt efter idé Bengt Holmberg, professor iav
trafikteknik vi Lunds tekniska högskola.

l

Eventuella invändingar Vänsterpartiets förslagmot

invändning brukar vändas förslagEn höjamot attsom oml
bensinskatten det slår hårdast låginkomsttagama.l Gentemotär att mot

kan invändningar.detta det finnsDet ärargument tre att ettresas ena
antal hushåll inte har tillgång till bil. hushåll harDessa isom
genomsnitt betydligt lägre inkomster jämfört med de hushåll harsom
bil. det andra subventionerar alla skattebetalareFör vägtrafiken idag
eftersom den inte täcker de kostnader den upphov till. Urger
låginkomsttagarperspektiv måste det finnas betydligt angelägnare
verksamheter subventionera. detFör tredje kan knappastatt
klassorättvisor för inte itu med de gigantiskaett argument att tavara
miljöhot kan drabba alla.som oss

Högljudda bilister i glesbygden brukade höra sig och1970-av
1980-talen höjning bensinskatten diskuterades. På 1990-talet harnär av

petroleumindustriella komplexetdet varit de högljudda, särskiltmest
Ävenden vulgärpropaganda Svenska vägforeningen bedriver.genom

allt fler inser behovet ställa till hållbar utvecklingattom av om en
kommer säkert glesbygdsbornågra höra sig med. Till dematt av nu

körda kilometerkan antalet bil dag samvarierar väsentligtsägas att per
inkomst med befolkningstäthetenmed i respektive län.änmer

Mälardalen har bilavdrag något län. alla50%större än annat av
i Sverige under km ochbilresor 5 25 % alla bilresor underär är treav

förstakm. bör hälsoskäl i hand cykel ellerDessa gångersättasav av
i landet de förekommer. höjningEn bränsleprisetoavsett var av gynnar

den lokala produktionen och kan således få stimulerande effekten
arbetstillfällennäringsliv och antal i Sveriges glest befolkade regioner.



i1996: 165SOUyttrandensärskildaoch136 Reservationer

Slutsats

medinteeftersom detavvisasbeskattning stämmertillFörslaget
internaliseringtilllederförslagläggadirektivK0mKom:s att somom

miljöanpassningkostnader,vägtrañkens externa avav
hållbarlångsiktigtochlivsmiljögodtransportsystemet, enen

utveckling.
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LEDAMOTRESERVATION AV
WESTERBERG mPER

Fordonsskatten

fordonsskatten spegla kostnadernagrundprincipema skalldelarJag att
i premiera särskilttrafiksäkerhet respektive någon månför även

förslagjag föreliggande intemiljövänliga fordon. Däremot anser
uppfyller dessa principer.

bilolyckoma singelolyckor,tal 50% 25%rundaa I är avca
endastlastbil/buss och personbilar och 25 %kollisioner mellan

personbilar. Trafiksäkerheten därmed intemellankollisioner är -
funktion för respektivestatiskt viktenmöjligenän en avmer -

andra centrala faktorer förbises.finns mångafordon. Det som
bränslesnålare ochmotverkar förslagetDessutom strävan mot

framtidenbilar. bilar behöver inte ioftast lättare Lättadärmed vare
trafiksäkra.mindresmå ellersig vara

i dag oftabestraffning lätta bilar,leder tillFörslaget ärb av somi fordelningspolitiska effekten och i någon månsmå. Deng —
blir därmed negativ.man/kvinnajämställdheten -

främst fråntveksam. MöjligenförslagetStyreffektenc är ytterstav
bilar till och mindrebränslesnålalätta ochsmå större, tyngre

för bränslesnålareinnebär styrmedlenbränslesnåla bilar. Det att
föreliggande fordonsskatteförslag.medbilar går tvärs

i relation till trafiksäkerhets-bör i ställetFordonsskatten sättas ett
olikastatistik hur olycksdrabbadefinns godRedan idagindex.

skall tillkallas bör utgåsärskilda utredarenmodeller Denär. som ——-
statistik.från denna

lättfattlig styreffekt för bilköpama.tydlig ochDet ger en
bränslesnålare bilar i sig.motverkar inteDen

jämställdhets-fördelningspolitik respektiverättvisareDen ger en
man/kvinna.effekt

Bränslebeskattningen2.

bränsleskattema ska spegla:grundprincipemadelarJag att

vägslitagea m.m.
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miljöbelastningbränsletsb
trafikskador.kalladesåc externa

respektivemellanrättvisablirskatterdessarimligtlikaså attDet är
mall.dennaefterbränsleslag

ställningstagandetidigaremittkvarstårutgångspunkterminaFrån0
bränslebeskattningen.nivåntotaladenom

kommabränslebeskattningen attförändringarintefårVidare avI
exportindustrisvenskförkonkurrensförutsättningarnasnedvrida

konkurrenterna.medjämfört

utredarensärskildedengrundprinciper bördessaUtifrån --
förslag.konkretasittutveckla
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SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERT
BO CARLSUND, INDUSTRIFORBUNDET

invändningarVäsentliga kan enligt min mening riktas demot
förs och de slutsatser dras i kapitel Principer5resonemang som som

för vägtrafikbeskattningen. Avgörande för resultatet deav
där delsöverväganden det utredningen uppställdagörs ärsom av

för koldioxidutsläppen frånetappmålet vägtrafiken för delsår 2020,
uppfattningutredningens koldioxidskatten eflektivt styrmedelatt är ett

för uppnå detta mål, dels det bl.a. krävs årlig real höjningatt att en av
drivmedelspriset med liter för10 nå målet. detta kanMotöre attper
bl.a. följande anföras:

Koldioxidmålet och koldioxidskatten

i minska koldioxidutsläppen från vägtrafiksektomMålet i Sverigeatt0
från tillmed 20 % år 1990 år 2020 måste betecknas ellersom mer

mindre godtyckligt valt. Utredningen har inte visat dettapåatt ett
preciserat mål för delsektor i Sverige lämpligt medelsätt är etten

i komma till med det globala problem koldioxid-rättaatt som
eller den föreslagna prisökningenutsläppen lämpligutgör, äratt en;

l kostnadseffektiv åtgärd för målet. Risken för det lederoch nåatt att
l till suboptimering därför uppenbar.är

i Vidare saknas det rationella skäl för koldioxidskatten påatt0
skai Sverige högre i andra motsvarandevägtransporter änvaraI koldioxidutsläpp från vägtrafikenländer, eller för ska beskattasatt

från andra utsläppskällor. pekar mycket dethögre Tvärtomän att
kostnadseffektivt håll.minska utsläppen andraär attmer

dieselpriset redan högre i övrigaEftersom Sverige i EU-är än‘ t.ex.0
figur följande sida, och Sverige branschuppgifterländer, enligtse

dieseln samtidigt fordonsskatten lastbilarhar den på ärrenaste som
i flertalet övriga EU-länder, saknas motivering förhögre än en

höjning dieselbeskattningen.ensidig svensk av

gäller effekten höjd skatt tilldet på diesel,När största0 av en som
förbrukas lastbilar och olika slag arbetsmaskiner, räknardelen av av

uppenbarligen utredningen själv med förbrukningen endastatt
främstpåverkas i begränsad utsträckning. Effekten blir således
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Dettaförskatteintäkterökadeoch staten.transportkostnaderökade
lastbilstransporter.flertaletförsaknasalternativföljd attär aven

produktionbortfalltillledadockvägtransportkostnader kanHöjda av
transportvolymer.minskadedärmedoch

1996juniEuropa,IDieselprlaer
momsochrabatterpumpprls före

litarKr por 6.005.004,0C3,002.00,OOI0,00

mk 1Sverige,
3mkSverige.

nallen
Irland

Slortzsrllarnlen
Nederläncbma

Oalarrlke
Portugal
Tyskland

Belg
Finland

Danmark
Luxor

Spanien
-"rankrike
Grekland

Energiskatten

tilllettharkoldioxidutsläppenminskamåletöverskuggande attalltDet
bensinenergiskattensänkningdenförordarutredningen att avatt

börintebefogadklartberäkningar ärredovisadeenligtsom
bibehålla högförskälfiskalaanförs attDessutom engenomföras.

intedet ärtidigareutredningen angett attenergiskatt, atttrots
överväganden.fiskalauppgift görautredningens att

marginellaövriganågrafinns externadetmåndenI
påslaggenerelltifrågasättasvidare ettdetolyckskostnader kan om

dennaintemaliseraförlösninglämplig attdrivmedelsskatten är en
bullerkostnaden förbeträffande tungagällerkostnad. Detsamma

fordon.
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betydelseTransportkostnadernas

industristatistikenofficiellauppgifter i denförlita sigGenom att om
falli mångatransporter har utredningenför lejdakostnaden

för industrin.betydelse Transportentransportkostnademasunderskattat
och komponenter. Detinköpta råvarorofta i prisetsåledesingår

ochskogsindustrins virkesråvaradelexempelvis förgäller stor aven
prisetpappersbruk.till svenska Avför leveranser massaav

Enligt skogs-transportkostnaden %.15idagvirkesråvaran utgör ca
andeltransportkostnademasuppgårberäkningarindustrins av

medjämföratill %varusortimentet, 13helaräknat påsaluvärdet, attca
%.utredningens 5,2

årmed plus 10i Sverige 10dieselskatten på örehöjningEn perav
miljard kronormed drygkostnadsökningtotalfem årunder enger en

höjningmotsvarandeVidSverige.ilastbilstransporternaför avenI arbetsmaskiner tillkommerolikaanvändsdieselskatten avsom
förkostnaderi ökademiljard kronorytterligare närmare en

dieselbeskattningenhöjningsvenskensidig sådannäringslivet. En avs
konkurrenkraftinternationellaförsämring vårtillfrämstleder aven

genomföras.därför inteoch bör

Övrigt

framförtssynpunkterochde kommentarerjag iövrigt instämmerI som
till KomKomssskrivelse 1996-10-23 KommentariKarl-Axel Edinav

vägtrafiken.föreflektivdelbetänkande prissättningom
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SÄRSKILT AV EXPERTYTTRANDE
LARSSON, Q2000KAJSA

vägtrafikenskommitténhåller medtrafikgruppQ2000:s att externaom
vägtrafikbeskattningen.via blandintemaliserasbörkostnader annat

flerastyrmedelEkonomiska sätt transportsystemetär att styraett av
skattenexakta nivåninte denhållbarhet.långsiktig Det ärmot som

till marknaden.signalerdenviktiga,det rättattär utan ger

Koldioxidskatten

höjs förenergiskattenföreslårkommitténdet positivtVi attattanser
energiskatt. Närtid befrias frånunder långbiobränslendiesel och att

förstaliksom i detkommitténföreslårkoldioxidskattengällerdet
fram till 2020. Härårhöjning med 10delbetänkandet öre anserperen

höjningarkrävsEnligt MaTsför lågt.nivånvi dock storaär sattatt av
frånutsläppenminskningarpåtagligaför uppnåkoldioxidskatten att av

höjning.vi intevägtrafiken, och 10den svenska storöre vara enanser
vilkenanalysförra finnsdelbetänkande eller deti dettaVarken aven

deluppfylla sinskatrafiksektomförbör hakoldioxidskattennivå att
exaktafastställa densvårtkanEftersom detkoldioxidmålet. attvaraav

den kanutformas såi ställetkoldioxidskattenföreslår vi attnivån att
tillräckligt.minskarkoldioxid inteutsläppensuccessivthöjas avom

Miljöavgifter i tätort

energiskattema måstekommitténpåpekardelbetänkandetI att
förhållandena medhållerutanför Viutifrånutformas tätort. ansermen

sittkommittén iviktmycketsamtidigtdet attstorvara av
möjlighetkommunernaförslag attslutbetänkande lämnar gersom
villkor förpricing.trafiken road Detmiljöavgifter är attinföra ett

miljöproblem i formmed detillrättakunna kommaska stora avman
i städer.orsakar Detvägtrafiken ärträngselochluftföroreningar som lbetalar.förorenarenprincipentillämpalokaltockså sätt attett l

kostnaderBortgl6mda externa

tilldessa lagtskostnader harvägtrafikensberäkningVid externaav
diesel.bensin ochdistributionochproduktionkostnaden för av

viduppstårkostnaderdeuppgiftersaknasDäremot externa somom

l

å
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miljöskador orsakasdistributionen. Storaochproduktionenjust genom
varkenKostnader för detta behöveroljeutsläpp i haven.t.ex.

till, det kostnader.hänsyneller konsumenter ärproducenter externata
kostnadersynpunkt bör dessanationalekonomiskstriktUr

miljösynpunkt det viktigastproduktionsledet. Meniintemaliseras ärur
det inte fortsätternågonstans såintemaliseraskostnadenden attattatt

dettainte alls imiljöskador.orsaka dessa Dettagratis nämnsattvara
delbetänkande.

transportintensivt samhälleEtt mindre

i förstaföreslagna skattehöjningarnaifrån deDelbetänkandet utgår att
bränsle-anpassning fordonenstillledakommerhand att en av

det endasttrafikminskning. tyderDetoch inte tillförbrukning atten
intemaliserats.miljöeffekternakortsiktigadeär som

trafikökningförutspåddesdelbetänkandeförstakommitténsI en
konsekvensernade långsiktigatill 2010. Menfrån 1993 att30 % avca

dettainte analyserats. Ibilberoende harsamhället blir ännu mer
ökandebarriäreffekter förstärkspåpekasdelbetänkande Vägarnasatt av

väginvesteringareffekt kravenvidaretrafikmängder. En är att nya
förframtiden fåiblir svårareöka. Detkommer acceptansattatt

ochregional-vägtrafiken och deavgifter påskatter ochhöjningar av
blirsådana höjningareffekternafördelningspolitiska större.av

minskar ocksåtill samhällsservicetillgänglighetenochRörelsefriheten
tillgång till bil.inte hari samhälletför de somgrupper

befolkningen, inkomsternamedförklarasresande kanökatEtt att
Sverigesinte ökarVad däremotbilinnehavet ökar.därmed äroch som

Vi hoppasföroreningar.hand våraförmågaoch att tanaturensyta om
analys hurslutbetänkandetinförkommitténdärför gör ettatt en av

transportintensivt samhälleochmindre ut.serres-
trafik-strategier förframgångmedharUSA prövatI man

innebär blanddemand management. Deteffektivisering transport
personalensfrånminska utsläppenföretag ålagtsstörreannat att

telependling. Vimeddelvilket lett tillarbetsresor, ersattsatt resoren
möjligheternaslutbetänkande utrederi sittkommitténföreslår attatt

i Sverige.liknandeinföra systemett
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SÄRSKILT EXPERTYTTRANDE. AV
ÅSA BILSPEDITIONLINDELL-BYSTROM,

ekonomiska styrmedel ochdelbetänkandei sittUtredningen har om
vägtrafikbeskattningen i frågaframtidaför denprinciper om

tillräcklig mån tagit hänsyntrafiken inte idenbeskattningen tungaav
redovisas iområdet. Somgäller inom EUtill de regler som

för fordonsskattsåväl regleravsnitt gällerbetänkandet 2.3 som
miniminivåregler.utformadereglerdieselbeskattning. Dessa är som

ochmedlemskap i Eurovinjettsystemetockså ansöktSverige har om
f.n. fembli medlem i denframtidinomkan förväntas grupp aven snar

dettatillämparländer system.som
sinutomordentligt beroendehar sålandFör stortettett avsom
påvitalt inte kostnader läggsdetSverigeutrikeshandel är attsom

inte finns imotsvarighettransportväsendetnäringslivet och vars
EU-länder. EUövriga fjorton Inomspeciellt inte iochomvärlden

transportmarknad karakteriseradrasktutvecklas avgemensamennu
halvt år kommerungefär ochharmonisering. Omavreglering och ett ett

i allagodstransporter påutföra inrikesfrittbli helt vägdet attattt.ex.
helsti vilket EU-fordon registreratmedmedlemsländerna som av

itill ökad konkurrens.leda Attkommercabotage. Dettaländerna att
transportföretagsvenskabördorytterligareläge läggasådantett -

kostnader intenäringsliv ytterligaresvensktvålla ärdärmedoch —
föroch fordonsskatterdiesel-därför i frågaSverige börriktigt. om

gäller igenomsnittsnivåer EU-från deinte avvikafordontunga som
minimi-de föreskrivnahögredessa någotliggerländerna. F.n. än
fungeratransportmarknaden kommernivåema. Den attgemensamma

defullt tillämparmedlemsländernaallaintedåligt utom
trafiken,avgiftssystem för denochharmoniserade skatte- tunga som

sågälla inombeslutat ska EU. Förstmedlemsländerna närgemensamt
föreligga.konkurrensneutralitetsker kommer att

sin principiellaKommunikationskommitténdärförJag att somanser
denavgifter för och beskattningi frågaska uttalamening att avom

degälla i Sverigeandra reglerska ingatrafiken äntunga som
inomöverenskommits EU.om

grund förkan tjänaframlagtkommitténförslagDe attsom
och avgifts-förhandlingsposition i de vägskatte-svenskformulera en

liksom de kan kommapågår inom EU,diskussioner attsomsom nu
Sverige initiativhindrar hellerfram. Ingentinglängre att taräga rum

avgiftssystemdessa skatte- ochutformning dagenstill än avannan
motiverade energi-eller avgifterskatterslageller föreslår avavnya

mening, synnerligenenligt minmiljöhänsynsskäl. Deteller är tvärtom
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i de andraSverige liksomdiskussion iallsidigfårviönskvärt att en -
denstyrmedel, deekonomiskaEU-medlemsländema tungaavav-

bränsle-lämpliga nivåerkostnadema,föranleddatrafiken externa
miljörelateradeandrakoldioxid- ochvägavgifterbeskattningen, samt

trafik-baseraddiskussion böravgifter.och Dennaskatter vara
stimulerarstyrmedelinnehållaocheffekterslagens externa som

utnyttjandeeffektivtteknikbättresåvälanvändandet ett avsomav
möjlighet aktivtSverige härtvekan harUtan atttransportresursema. en

ochtransportnäringenmiljöanpassningytterligareforverka geav
värdefulltEU-kommissionenochregeringarmedlemsstaternas

ochskatte-EU-gemensammautformningforunderlag nyaav
konkurrensneutralitetåstadkommerbådeRegleravgiftsregler. som

och ledermedlemsländernaiochnäringslivet transportöremamellan
förbättrad miljö.till en
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SÄRSKILT AV EXPERTYTTRANDE
LUNDIN, SJINGEMAR

behandla principiella frågordirektivenska enligtDelbetänkandet om
vägtrafikområdet.ekonomiska styrmedel inomanvändningen av

helhetsbedömningvägtrafiken försvårartillBegränsningen aven
framför allt kommitténsgällerandra trañkslag.för Detkonsekvenserna

inom transportsektornkostnadsansvaretavvägningarkommande av
konkurrenssituationen mellanbedömningarhelhet och avsom

lastbilar och godståg.mellani synnerhettransportslagen, tunga
riktning därantal år verkat iunderPolitiska beslut har ett en

förmån for denförskjutits tilllastbil-godstågkonkurrensforhållandet
bär sinaskett SJlandsvägstrañken. harDetta atttrotstunga

denmarginalkostnader i högre gradsamhällsekonomiska än tunga
konkurrerar med.många falllastbilstrafik tågen isom

deberäkningarnaosäkerhet ifinns detbetänkandetEnligt stor aven
under dettaanledning strykafinnskostnaderna. Det attexterna

utredningdelexempelvis tagitharkonstaterande. SJ väg-omav en ny
vid Lundsutfördkostnadsansvar, Lars Hanssonoch tågtrafikens av
dedenna framgår bl.a.oktober 1996. Avuniversitet att externa

vadlastbilstrafikens vägslitage högreför denkostnaderna änärtunga
Betänkandets slutsatsenligt SIKA.betänkandeti attsom anges -

dehöjas kraftigt förbehövaskullefordonsskattema tyngsta
skaskatternaaccentuerad,blirfordonsekipagen ännu ommer-

kostnaderna.de externamotsvara
bestämmasför diesel börenergiskattenföreslårkommitténDå att

följdenteknik, blirdieselpersonbilar med bästaeffekterexterna avav
slitage,kostnaderna för lastbilardehuvuddelen externaatt av

fast skatt fordons-intemaliseras iolyckor måsteochavgasutsläpp en
behandla transportslagen pådet knappastDärmed gårskatten. ettatt

hållbar riktning.långsiktigtpåverka dem iochlikvärdigt sätt en
kommandegällande ellerdessutombegränsasHandlingsutrymmet av

fordon.maximiskatter förEU-regler tungaom
det gällerpeka svårighetenvill jagAvslutningsvis när att

Underlaget för denolyckskostnader.vägtrafikensintemalisera
olyckskostnadervilkaförändrade påredovisade är externasomsynen

övertygande.inteska prissättasoch är
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SÄRSKILT EXPERTERNAYTTRANDE AV
BILINDUSTRIFORENINGEN OCHPALMGREN,KURT

PETROLEUMINSTITUTETSVENSKANORDIN,TOMMY

utredarensärskildaför denunderlagDelbetänkandet ska ett somvara
syftei dettaharUtredningenbeskattning.vägtrafikensska överse

styrmedel,ekonomisktanvändaskanbeskattningenhuranalyserat som
för Dettaintäktskällarollfiskalaskatternas staten.intedäremot som

slutbetänkande. Vii sitttillutredningen attåterkommer enanseri värde.har begränsatinnehåll endastsådantmedutredning ettI
elleravgörande. Merskattetrycketsamlade ärdetDet är somi

for sigi ochharfor skatteuttagetprincipersvårbegripligal mindre

i företagochmänniskoravgörande fördetteoretiskt intresse, sommen
självövrigtförUtredningenskattetrycket.totala ärdetdrabbas| är

l bensin.energiskatten påvad gällerprincipernaberedd övergeatt
beroendet.internationelladetprincipenviktigastedenFör ärg oss

imotsvarande höjningarl ochbilismenHöjda skatter utantransporter
landetiverksamhetför allkonkurrensnackdelarenbartomvärldvår ger

för konsumenterna.köpkraftlägreoch
nationelldelbetänkandet fårförstapåvårtframfört iviSom ensvar

i effekt påheller någonintebilbeskattningenförpolitiksvensk
, förmarknadensvenskabilindustrin, den ärinomproduktutvecklingen
i liten.

eftermöjligtSverige så långt sträva attbörEU-medlemSom
, länder imed övriga Europa.skattelagstiftningsinharmonisera

ibristenallvarligastedenklartdelbetänkande visarUtredningens
kringhelhetssynövergripandebristenarbete,K0mKom:shela en

Sverigekommersamhällsutvecklingen. Hur attirolltransporternas
betydelse; hurminskar ivilkaexpanderar,regionervilkautvecklas,

ökar ibranschervilkalokaliserat,näringslivsvensktkommer att vara
konkurrens-internationellanäringslivetsbefrämjar vihurbetydelse,

belysas.måsteexempel frågorpåkraft, är som
kravVilkaochNorden EU.roll iSverigesviktigtminst ärInte

ochfrågeställningarutifrån dessaställsframtideniinfrastrukturen
beroenden

trafikpolitikenssamladedenslutbetänkandeUtredningens om
avvaktasuppfattning, innanbestämdavårenligtmåste,utformning

ochtransportmedelfördelningläggsförslag resursemasom
och nivå.utformningskattesystemets

principiellutifrånsynpunktviharhärtillanslutningI en meren
koldioxidfrågan.utgångspunkt rörsom
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förframhålls i artikel åtgärder fåRiodeklarationen 3.3I att att ner
kostnadseffektiva så de säkerställerkoldioxidutsläppen ska attvara

kostnad.fördelar till lägsta möjligaglobala
framhålls likaså på flertal1992/93:179I regeringens ettprop.

utformas kostnadseffektivt sätt.klimatpolitiken ska på Iställen ettatt
Kostnadseffektivitet innebärdefinieras dettapropositionen attsom ——

utsläpp, uppnås tillexempelvis minskningvisst givet mål, ettett aven
varje satsad skaellerlägsta kostnad störstaomvänt att geresurs

utsläppsminskning.möjliga
för övrigt leds KomKom:sMaTs-projektet,det s.k.I avsom

anförs bl.a.ordförande,

global till sin ochkoldioxidproblematiken är naturatt
bliöverenskommelser kommerinternationella att

insatser ochför Sverigesavgörande

kostnadseffektiva lösningarfinna såbör inriktas påarbetet attatt
möjligt.som

redovisade i vårtdet mål visin sidaKommittén å attanser som
vägsektom medkoldioxidutsläppen fråndelbetänkande minskaattom

känner tillfast, kommitténtill ska ståfrån 1990 år 202020 % trots att
minskaall jämförelse dyrastjust i vägsektomdet är attutanatt

uppfattning klarenligt vårkoldioxidutsläppen. Denna utgör ensyn
de utgångspunkterstriderdessutomsuboptimering mot somsom

klimatkonventionen stadgar.
Sverigekoldioxidskatt iårligt höjdförordar ocksåKommittén en

utsläppenför minskaeffektivt styrmedeluttalar dettaoch är attatt ett
koldioxid.av

ikoldioxidskattenensidig höjningemellertidVi att avanser en
frågeställningeneftersom helahelt verkningslös genuintSverige ärär

global.
ochsysselsättning, tillväxtvisar hurfinns analysenSlutligen somvar-

svenskaensidiga pålagor detkonkurrenskraft påverkas av
folkhushållet

å
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SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERI
NATURSKYDDSFORENINGENROTH,ANDERS

och effektivbehandlas i kapitel 4riktlinjer lochprinciperDe som
Naturskyddsföreningenintemalisering kanochprissättningrättvisoch

invändningar jag här villställa sig bakom. Dedelar göratill stora
flerakonkretiseringen i kapitelfrämstbehandlar som

Naturskyddsföreningensskiljer sig frånområdengrundläggande
redovisat i rapport.bl.a.åsikter

kostnadernaDe externa

behandla koldioxideninte tyckskommitténviktig frågaEn är att som
vilseledande skrivakonsekvent Deteffekt på är attsätt. attettexternen

skullebensindrivna personbilarförkostnadernade externa varanu
upprioriteringtill denhänsyntidigarebetydligt lägre att taän utan som

miljömålkommitténskoldioxidutsläpp. Omtrafikensgjortsde facto av-
koldioxidmed avseende2020till år ärminskning ett20%

erkännandesig iockså avspegladettaåtagande börverkligt av
effektfullvärdig externakoldioxiden extern varssom en

med hänsynvärderad. minstför lågt Inteidagkostnadskomponent är
dagensutsläppsmålen ligger 20-—30%långsiktigadetill att av

utsläpp.
från nyligenavseendeni vissaskiljer sigvärdenPresenterade

extemaliserings-oktober 1996,publicerade data Lars Hansson, vars
detförslag.med kommitténs Främstlinje ärhelt ivaritprinciper

medjämförtöre/liter lägre20-30olyckskomponenten ärsom
Även övervaknings-slitage ochhögnivåaltemativ.presenterat

delbetänkandet.i Enöre/liter lägreknappt 20ligger avposterna
gjortsintemaliseringkommitténsmedförklarasskillnaden kan att

mellanblandningbränsleförbrukning dvs.genomsnittligutifrån enen
renodladfrånför utgåi ställetlandsbygdskörningochstads- att

förlägre20%förbrukningenDålandsbygdsköming. änär mer
desåledesblandad körning måstemedjämförtlandsbygdsköming

fordonskilometer,kördakopplade tillkostnaderna, menexterna
drivmedels-lägredrivmedlet bli högreintemaliserade via

koldioxid.exklusiveförbrukningen är
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Energiskatten

Att intemalisera negativa kostnader buller,externa utsläppsom av
reglerade komponenter och olyckor på drivmedlet energiskattengenom

inte långsiktigär lösning. Det sig effektivtär eller rättvisten ochvare
följer således inte de principer beskrivits i tidigare kapitel. Dettasom
exemplifieras bra inteett sätt räknat medatt sjunkandeav attman
bränsleförbrukning kommer leda till avgifterna minskaratt att utan att
de kostnaderna för exempelvisexterna buller behöver ha minskat.
Detta beror på sambandet mellan bränsleförbrukningatt och flera
extemproblem är svagt.

Det dock rimligtär använda energiskattenatt miljöpolitisktettsom
instrument under övergångstid, då successivt introduceraren man
andra effektiva intemaliseringsbaser. Sådana baser skulle kunnamer

fordonsskatten för reglerade utsläpp utökadvara samt en ansvars-
försäkring för olyckor.

Drivmedelsskatten bör främst användas till att styra mot
koldioxidmålet, vilket också förslaget på förtäcktett sätt.anger, men
Då extemkostnadema, utifrån dagens politiska värderingar, för bensin
enligt beräkningarna inte dagens beskattningsnivå,motsvarar förordas
dock ingen sänkning med bl.a. motivet det skulle motverka denatt
stegvisa höjningen drivmedelsprisema inriktad koldioxidmålet.motav
Indirekt har därmed högre koldioxidskatt vad visasänman en som
utåt. hadeDet varit enklare och ärligare uttryck för dennaatt ge
värdering direkt.

Dieselolja

Då bensinskatteförslaget bl.a. innehåller förtäckt koldioxidvärderingen
borde likabehandling mellan drivmedlen betydligt kraftigareen ge en
höjning skatten för dieselolja de 50än iöre exempelav tas ettsom upp
med motiv intemalisera dieseltrafikensatt kostnader.externa En
likabehandling skulle då ytterligare påslagett på 1,5 kronor,ge ca
vilket erforderlig höjningsnivå 2 kronor/liter. Förutomger om attca
förslaget inte följer sina principer så det således inteär helleregna
konsekvent mellan drivmedlen.

Transportkostnadsökningama dieseloljeskatthöjning medav en
50 öre/liter redovisas för olika näringslivsgrenar. Vad det betyder i
höjningar de slutliga varukostnadema till kund diskuteras dock inte.av
Analysen kännetecknas vidare negativ angreppsvinkel och görav en

Ainga positiva följdverkningar. iansatser att ta En sådan den ökadeärupp
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ochenergieffektiva transportslag järnvägkonkurrenskraft somsom
transportkostnadema ihöjningsjöfart erhåller. En är att en avannan

skatteväxling kopplad till sänktamedkombination en
företag tillfacto majoritet Sverigesarbetsgivaravgifter de gör aven

vinnare.

Biobaserade drivmedel

Även bäramed biobaserade drivmedel måstedrivnafordonssystem
utsläpp.buller, olyckor och Detkostnader för bl.a.sina ärexterna

koldioxidlösa problemvi inte börjarviktigtsåledes ettatt men
fordonskilometerkopplade till kördaandrasamtidigt förvärrar

tids befrielseföreslå långdrivmedelsursprung. Attoberoende enav
delsexternaliteter visarinnehållande dessaenergiskattfrån att

biodrivmedel.för kunna inför låg idagkoldioxidskatten är att styra
extemeffektemainte koppladet olämpligaåterigen närmareDels att

fordonssystemet.

Fordonsskatter

säkerhetssynpunkt baseramiljö- ocheffektivt ettDet är att ur
målen ochdefinierafordonsvikter. Samhället skautifrånskattesystem

innebärför fordonsskattenförslagmetoder.väljer Presenterataktörerna
fordonsparkenslikriktaförsökasamhället väljerdock attatt

styrmedelmedsamtidigtviktsfördelning motstyraattutan samma
viktigastedrivmedelspriset denbränsleförbrukning. Attlåg är

dåi teorin,riktigtmå överbränsleförbrukningsparametem menvara
gäller detformånsbilartjänste- ochsäljsalla bilarhälften somnyaav
med småsmå bilarpraktiken missgynnasfulltinte Iut.resonemanget

ofta medkring kilo,fordon, 1500relativtmedan storamotorer
beskattning.oförändradfår sänkt ellereffektresurserbetydande

försäljningsskatti ställetNaturskyddsföreningen utgörattanser en
användastyrmedletfordonsskattesynpunkt, bästadet, motattur

beskattningen bör dåAvgörande förfordon.och energisnålaresäkrare
säkerhetpassivkommande krav på samtEU:svara

statsfinansielltfördelBeskattningen medbränsleförbrukningen. görs
med dåkonflikt EUgenomföragårneutral. Detta utanatt

område.regleratintebränsleförbrukning/koldioxid ännu är ett
styrmedel gällerekonomiskaanvändandetförBegränsningen av

redan finns.upprättade kravområden därinomsåledes bara
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iFordonsskatten kan då användas till intemaliseraatt externa
kostnader reglerade utsläpp och differentiering kansom igörasen
mellan olika fordon. i

Vägavgifter

Kommittén skriver i avanceradeväntan bilavgiftssystematt så får vi
nöja med mindre effektiva och avancerade Det dockoss system. är värt

påpeka Naturskyddsföreningensatt förslagatt till styrande
bilavgiftssystem för Stockholm går genomföra dagensmedatt teknik
och systemnivå. Att det torde tillräckligt effektivt jämfört medvara
dagsläget har visats SIKA Statens institut forav
kommunikationsanalys. Deras resultat redovisade totalen
samhällsekonomisk vinst med drygt 800 miljoner kronorsystemetav

år. Dessutom introducerar Singapore vägavgiftssystemettper nu
baserat på card-teknik.smart
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SÄRSIQLT YTTRANDE AV EXPERT
HANS OHMAN, BANVERKET

Inledningsvis vill jag framhålla delbetänkande, endastatt ett som
behandlar ekonomiska styrmedel inom vägtrafikområdet, kan innebära
icke önskvärda läsningar för den fortsatta behandlingen av
kostnadsansvaret för samtliga transportslag i slutbetänkandet. De
politiska överväganden, måste ske med avseende t.ex.som
fördelningseffekter, bör ske bakgrund likvärdigtmot ettav
beslutsunderlag för samtliga transportslag. Kommittén har valt att
skjuta frågorna ekonomiska styrmedel for tätortstrañken ochom
beskattningen den trafiken till slutbetänkandet. Eftersomtungaav

frågordessa båda förcentrala konkurrensförhållandet mellanär väg-
och järnvägstrafik jag detta riktig strategi för att utananser vara en

möjliggöraläsningar genomgripande analys kostnadsansvareten av
inför slutbetänkandet.

delar de kapitel fyraJag i framlagda principerna för hur trafikens
kostnader bör internaliseras. viktigtDet varje kostnad i såär att tas ut

anslutning till kostnadsstället möjligt. syftena mednära Ettsom av
internalisera trafikens kostnader skapa rättvisaatt är att

konkurrensvillkor mellan trafikslagen, vilket i sin tur ger
Förutsättningar för samhällsekonomiskt optimal resursanvändning.en

föra flera olika kostnaderAtt för internalisering,samman gemensam
drivmedelsbeskattning, kan leda till skillnaderna mellant.ex. attgenom

de olika transportslagen inte beaktas fullt ut.
internalisera både olyckskostnaderAtt och klimatpåverkan med

hjälp drivmedelsskatten leder till problem, i ettav om man senare
skede, eventuellt i europeisk samverkan, vill belägga flyg-, fartygs-
och tågbränslen med skatt. Vägtrafiken har både höga olycks- och
klimatkostnader, den spårbundnamedan trafiken och sjöfarten i båda
avseendena har låga kostnader. Flyget har höga klimatkostnader men
mycket låga olyckskostnader. Det viktigt den framtidaär att
beskattningen fullt avspeglar dessa skillnader. kan rimligenDet baraut
ske skilda skatter eller styrmedel används för internaliseraattom
klimatpåverkan respektive olyckskostnader. hadeDet varit fördelen

kommittén hade analyserat möjligheterna internaliseranärmare attom
olyckskostnaderna utvidgad obligatorisk ansvarsförsäkring.genom en

också tveksam riktighetenJag till i den kraftigt förändrade påär synen
i vilken utsträckning olyckskostnaderna redan intemaliserade.är

harKommittén valt använda energiskatten för internaliseringatt av
vägtrafikens miljö-, slitage- och olyckskostnader dentrots att
nuvarande skattenivån högre de kostnader ska internaliseras,är än som
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vilka dessutom förväntas minska tid. kanDetta skapa problemöver för
modellens trovärdighet. Om för skapa bättre överensstämmelseattman
mellan kostnader och beskattningen minskar energiskatten, tvingas

i stället höja koldioxidskatten i motsvarande grad för klaraattman
klimatmålet. Detta illustrerar ytterligare behovet renodlaattav
beskattningen och undvika intemalisering alltför aggregerad nivå.

aktuellaDen modellen leder också till svårigheter det gällernärnu
möjligheterna differentiera skatten för skillnader mellan fordonatt som

Ävenanvänder diesel respektive bensin. i detta avseende det viktigtär
beskattningen återspeglar verkliga kostnader och faktiskaatt

skillnader.
Kommittén tvekar inför tanken på låta de fordonen betalaatt tunga

sina fulla kostnader för slitage, utsläpp och olyckor. Jagexterna anser
befaradede konkurrensnackdelama ökad fordonsbeskattningatt av en

för det svenska näringslivet ofta överdrivs företrädare förav
näringslivet och vägtrafikens intresseorganisationer.

för de allra fordonsekipagenEn kraftigt höjd fordonsskatttyngsta
skulle teoretiskt kunna påverka svenska företags konkurrensläge i två
avseenden. Exportföretag med höga kostnader för skullevägtransporter
kunna bli lidande och svenska åkerier skulle kunna förlora i
förhållande till utländska konkurrenter.

börMan dock de flesta branscher harnotera att en
transportkostnadsandel i saluvärdet på Branscher1-3 %.procent av
med högre andel inte för utländsk konkurrens detaljhandelnär utsatta
eller utnyttjar i hög grad fartyg och järnväg för sina malm,transporter
stål och papper. Enligt beräkningsexemplet i delbetänkandet skulle
den högsta transportkostnadsökningen l2,6 drabba de minst%
miljövänliga fordonen semi-trailer. miljövänliga fordonFörtypav mer

begränsas dockEuro 2 transportkostnadsökningen till för4-6 % de
ekipagen. Detta leder då bara till slutkundemas samladetyngsta att

produktions- och distributionskostnad ökar med någon tiondels
del fall kan dessutomI kostnaden byteprocent. en pressas genom av

transportslag eller skatten ytterligare föråtgärder höjagöratt attgenom
lastfaktom lönsamma.

höjd fordonsskatt påverkar baraEn i mindre grad den svenska
åkerinäringens förmåga konkurrera med utländska åkerier. Deatt

kan fore den svenska tankagränsen attsenare äpassage av passa
billigare diesel förutsatt den svenska höjningen leder till skattenatt att 4
i Sverige blir högre. kan i litenDetta någon grad påverka deras
möjlighet konkurrera svenska inrikesfrakter. får i fallDe såatt om

nackdelen längre framkömingssträcka. konkurrensFöracceptera av en
utanför Sveriges har däremot höjningen den svenska skattengränser av
ingen betydelse. höjning fordonsskatten påverkar dockEn av 5
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konkurrensytan mellan lastbil, järnväg och inrikes sjöfart, vilket är
syftena med intemalisera kostnaderna.ett latt sammanhanget börav

uppmärksammas de konkurrensfördelaräven svenskt näringsliv redan
har det i Sverige tillåts både längreatt ochavsevärtgenom tyngre
fordon i övriga Europa.än

Slutligen vill jag framhålla jag delar nödvändighetenatt synen om
samlad bedömning transportslagen innan ställning tilltarav en av man

hur de kostnaderna intemaliserasska för godstransporterexterna inom
transportslag. korrektEn beskattning den vägtrafiken,tungaresp. av

innebär samtliga kostnader fullt intemaliseras,att externa ut ärsom en
förutsättning för godstrañken på järnväg ska kunna sin rättmätigaatt ta
del det totala transportarbetet i framtiden. Vidare måste ävenav
biltrafiken i för sina kostnader förtätorter det skaexterna attsvara vara
möjligt föra till kollektiva färdmedelöver resenärer och därmedatt
lösa miljöproblemen. frågorDessa måste således tyngd i detstorges
fortsatta arbetet med slutbetänkandet.
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Bilaga l

Direktiv

Sammanfattning

Med anledning vägtrafikens samladeöversyn beskattningav en av
skall Kommunikationskommittén principiellagöra överväganden för
hur ekonomiska förutsättningar inom kommunikationssektorn
medvetet kan användas styrmedel trafikpolitiska mål.motsom

detta arbeteI skall kommittén utgå från analys nuläget ochen av
från överväganden förändringar och preciseringar deegna om av
trafrkpolitiska målen.

Kommittén skall analysera vad de övergripande principerna för de
ekonomiska styrmedlen betyder för kollektivtrafiken och lämna förslag

särskilda finansieringsformer. Kommittén bör undersökaom
möjligheten utveckla differentierade avgifter föratt skapaatt
incitament till samhällsekonomiskt effektiva åtgärder, så deatt
föreslagna målen kan uppnås.

denSenast oktober15 skall1996 kommittén redovisa principiella
överväganden för användningen ekonomiska styrmedel inomav
vägtrafikområdet. Tidpunkten för slutbetänkandet flyttas fram
till den l 1997.senast mars
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Bakgrund

Kommunikationskommiltén

parlamentarisktillkalla1994decemberden 22beslöt attRegeringen en
förplannationellutarbetauppdragetmedkommitté att en

antagitharKommittén namnetSverige.ikommunikationerna
1995:01.Kommunikationskommittén K

viktenbetonades1994:140 attdir.kommitténtill avdirektivenI
kommitténochutvärderaskostnadsansvar atttrafikensprincipen om

Enligtvidareutvecklas.kanprincipdennahurförslaglägger om
finan-huranalyserabl.a.Kommunikationskommitténskalldirektiven

kantransportsektorninomavgifternaoch anpassassieringssystemet
ochfrämjas attmiljöanpassat transportsystemsåförbättrasoch ettatt

trafiksäkerheteneffektivitetensamhällsekonomiskadensåväl som
bidrakanåtgärdervilkaanalyseravidareskallKommittén somökar.

enbartgradi högre änuppnåsmålenmiljöpolitiskaochtrafik-detill att
lämnasförslagskallanalysdennaIinfrastrukturen.iåtgärdergenom

stymiedel.möjligaochfinansieringom

trafikpolitikendelstyrmedelEkonomiska avensom

del-1996redovisade den 4 ettKommunikationskommittén mars
ochunderhålls-drift-,inriktningtillförslagbl.a.medbetänkande av

skalldirektivenEnligtinfrastrukturen.inominvesteringsåtgärder
Därföråtgärder.olikahelhetssyn typerutifrånskearbetet aven

infra-tillförslagenKommunikationskommitténpresenterade
inriktningtrafikpolitiskbakgrund varsstrukturâtgärder mot en nyav

ökadsåsomstyrmedelekonomiskakraftfullaformasprofil av
ibränsleförbrukningregleradfordonsbränslen,koldioxidskatt en

bio-användningstimuleradstödstatligtochpersonbilar avgenomen
bränslen.

Sjöfartspolitiskaöverlämnaapril 1996beslöt den 11 attRegeringen
Kommunikationskommittén.tillförslagtrafikpolitiskautredningens

ekonomiskautformningenberörförslagutredningens avFlera av
transportsektorn.förstyrmedel
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Trañk- och klimatkommittén föreslog i sitt betänkande SOU
1995:64 skatten på bensin skulle höjasatt så bensinpriset ökadeatt
med totalt 1:60 kr under fyraårsperiod.en

Europeiska kommissionen den december20utgav 1995 grönboken
rättvis och effektiv prissättning inom transportsektorn. Målet förom en

förändrad strategi minska trängsel,är olyckor ochatt miljöproblemen
förbättra överensstämmelsen mellan trafikantemasatt kostnadergenom

och de verkliga kostnaderna för eller transporter.resor
Eftersom kostnaderna varierar beroende på tidpunkt, plats och

innebär detta differentieringtransportsätt större skatteratt ochav
avgifter nödvändig. Europeiskaär kommissionen konstaterar att
telematik sikt kan det möjligt skapagöra att ett system som
tillgodoser dessa behov med bibehållen respekt för unions-
medborgarnas privatliv. Vidare konstateras positiva effekteratt
sannolikt skulle uppnås redan avgifterna försatt närmaregenom
konsumtionsnivån, nivån skatternaäven inte höjs. Manom menar

politik med rättvis och effektiv prissättningatt siktpå skulleen mer
leda till minskade avgifter, bättre utnyttjande infrastrukturen, lägreav

konkurrenskraft.kostnader för samhället och stärkt europeisken
propositionenI En politik för arbete, trygghet och utveckling prop.

1995/96:25 uttalade regeringen det borde skeatt översyn väg-en av
trafikens samlade beskattning såväl för lätta fordon.tungasom

Regeringen har denna dag tagit beslut särskild utredareom en som
skall vägtrafikensgöra översyn samlade beskattning i syfteen av att
förbättra den samlade styreffekten med avseende trafiksäkerhet och
miljö. Kommunikationskommittén bedriver samtidigt arbete kringett
principer för kostnadsansvar och ekonomiska styrmedel delsom en av

underlag för revidering trafikpolitiken.ett Detta arbete skallen av
inriktas så det samtidigt kanatt förutgöra översynenen ram av
vägtrafikens beskattning.

Finansieringsformer för trafiklösningar i glesbygd

Kommunikationskommittén skall enligt sina direktiv bl.a. utvärdera
effekterna olika regionalpolitiska åtgärder inom kommunikations-av
sektorn och ställa dessa effekter i relation till kostnaderna.

ÖvreNattågstrafiken på Norrland har sedan upphandlingama från
trafikåret 1989 varit föremål för ständiga rationaliseringar och
produktionsneddragningar. Trafikproduktionen har skurits ned i sådan
omfattning marknaden riktar kritikatt den försämrade trafikför-motnu

Övresörjningen på Norrland.
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höga. Förjärnvägpersontrafik på ärköpförkostnaderStatens av
trafik för 590upphandlarmånader staten18budgetårinnevarande

Övre NorrlandnattågstrafikenupphandladeDenkronor.miljoner
Östersund-Storlien kostarÖstersund-Sundsvall ochsträckomasamt

1996/97.trafikåretförkronormiljoner282
bl.a.itransportförsörjningenförbetydelseharFlygtrafiken storen

utbyggdförhållandevis välinfrastruktur ärflygetsEftersomNorrland.
förbättratförinomske ettkunnahärtrafikökningar ramentorde

vadgradhögrei äninfrastrukturbefintligkapacitetsutnyttjande
trafikformer.alternativagäller

syftetmedutredningsarbete attpågårLuftfartsverket ettInom
Medglesflyg.kallatsåkringmöjligheterochproblemklarlägga

trafikunderlag.ochavgångarglesa svagtbådemedtrafikglesflyg avses
ochNorrlandinreiliggerflygplatserdessaMerparten av

stöd.kommunaltformmed någonregelidrivspassagerartrafiken av
dessaflyg imedtrafikförsörjningenförövergripandeStatens ansvar

skälregionalpolitiskadriftsstödvisstdagi attområden avtas genom
skogsläneni samtflygplatsernakommunala genomdetilllämnas

med EU:senlighetiflygtrafikvissupphandlingstatlig av
marknadstillträdesförordning.

Uppdraget

beskattningsamladevägtrafikensanledning översynMed avenav
förövervägandenprincipiellaKommunikationskommittén göraskall

kommunikationssektorninomförutsättningarekonomiskahur
mål.trafikpolitiskastyrmedelanvändas motkanmedvetet som

nuvarande skatter,huranalyseraskallKommunikationskommittén
inomfinnsfinansieringsformerolikadebidragoch somavgifter samt

trafik-deutvecklingenpåverkat motharhittillstransportsektorn
rskr.1987/88:13,TUbet.1987/88:50,målen prop.politiska

konkurrens-huranalyserakommitténskallVidarel987/88:l59.
olikadepåverkastransportslagolikamellanförhållandena av

förutsättningarna.ekonomiska
föränd-målen börtrafikpolitiskadehurskall övervägaKommittén

trafikpolitiken.revideringkommandeinförpreciserasoch avenras
for hurprinciperövergripandetillställningvidareskallKommittén ta

kommunikations-utvecklingenpåverkabörstyrmedelekonomiska av
innebärDetta attuppnås.kaneffektivtmålensåsektorn att

principiella övervägan-redovisaskallbl.a.Kommunikationskommittén
vägtrafik-styrmedel inomekonomiskaanvändningenforden av

området.
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Kommittén skall också analysera vad de övergripande principerna
betyder för finansieringen och prissättningen kollektivtrafik samtav
vilka subventionsfonner lämpliga för ändamålsenligär ochattsom en
samhällsekonomiskt sund trafikering skall skapas. Kommittén bör,
utifrån helhetssyn på kommunikationssektom, formerna förtaen upp

köp regionalpolitiskt betingad trafik finansierings-statens samtav
formema för trafiklösningama i övrigt.

Kommunikationskommittén bör undersöka möjligheten utvecklaatt
differentierade avgifter, exempelvis vägtullar, hamnavgifter,
landningsavgifter eller banavgifter, för skapa incitament tillatt
samhällsekonomiskt effektiva åtgärder så föreslagna mål kanatt

Syftetuppnås. med sådana avgifter bör stimulera beteendenattvara
eller åtgärder på transportmarknaden och hos trafikanterna gör attsom
miljöpåverkan och olycksrisker i trafiken minskar gjorda inve-samt att
steringar utnyttjas bättre. anslutningI härtill bör bedömning görasen

de näringspolitiska konsekvenserna de olika åtgärderna ochav av av
behovet forskning och utveckling. Vidare får förslagen inte minskaav

inkomster eller öka utgifter.statens statens

Övrigt

Kommunikationskommittén skall bedriva sitt arbete i samråd med den
denna dag beslutade utredningen vägtrafikens samladeöversynom av
beskattning dir. 1996:37. Samråd skall också ske med Alternativ-
bränsleutredningen M 1995:06. Vidare bör kommittén samråda med
Delegationen K 1994:08 för transporttelematik möjligheterna attom
utnyttja informationsteknik i fordonen eller del infra-som en av

differentierastrukturen for ekonomiska styrmedel. Kommittén böratt
uppmärksamma vad utredningen finansieringen det civila för-om av

föreslår i sitt betänkande SOU 1996:58svaret att trans-om
portsektorns beredskapskostnader bör finansieras med hjälp av
avgifter.

Kommunikationskommittén skall redovisa delbetänkande den 15ett
oktober 1996 med principiella överväganden användningenav av
ekonomiska styrmedel inom vägtrafikområdet. Kommittén har enligt
sina direktiv dir. 1994:140 haft redovisa slutbetänkandeatt ett senast
den december1 1996. På grund detta tilläggsdirektiv flyttasav
redovisningen slutbetänkandet till den 1 1997.senastav mars

Kommunikationsdepartementet

6 16-1402
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Bilaga 2

från MaTs-arbetet:Rapport

Användningen ekonomiska styrmedelav

incitament inom vägtrañkområdetoch

rekommendationer från MaTs-samarbetet-

1996-08-30
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Bakgrund1

Vi har under den tidenhar pågått i två år.MaTs-samarbetet snartnu
plattform för det fortsatta arbetet medbyggabörjat gemensamenupp

detta begrepplångsiktigt hållbart Iåstadkomma transportsystem.ettatt
miljömässigtsåväl ekonomiskt ochdet skallinnefattas att somvara

med beaktandeFörverkligandet måste skehållbart.socialt attav
omvärlden.klara konkurrensen DettamåsteSverige gentemot

grad genomförs internationelltarbetet i högförutsätter att genom
harmonisering. Vidare det angeläget,syftar tillbl.a.samarbete ärsom

kostnadseffektivitet, avvägningar mellanuppnå godbl.a. för görsattatt
kommer beröras ytterligare ifrågai samhället. Dennaolika sektorer att

enligt nedan.till den oktoberplaneras 15samladeden rapport som
i antaldelresultaten från vårt arbeteredovisatlöpandeVi har ett

antal s.k. särskildaharHärutöver ettrapporter.gemensamma
framgårframtagnaHittillssatsningar rapporteravrapporterats. av

vi med färdigställanärvarande arbetaravsnitt sist i För attrapporten.
redovisa i vilka avseendenvilken visammanfattande irapport avseren

arbetet medgäller det fortsattaföreligger detnär atten samsyn
milj öanpassa transportsystemet.

Kommunikations-tillhar samarbetetTidsmässigt anpassats
sammanfattandearbetsplan.Kom-Kom Denkommitténs rapporten

månaderseptember 1996,klar till denplanerad 1därför treatt varavar
förhållandefram sitt slutbetänkande. Iskulle läggainnan Kom-Kom

innebar dettaursprungliga tidplanMaTs-samarbetetstill ett
månader. Då Kom-Kom:stidigareläggande med 6-12 nu

valttill den 1997 harflyttats fram 1slutredovisning attmars
möjlighet tilloch härigenomarbetsplanrevidera vår störrege

MaTs-arbetet.deltagarna iförankringsarbete bland
redovisas denistället 15sammanfattande kommerDen attrapporten

Kommunikationskommittén iunderlagändå1996.oktober För att ge
delbetänkande denskall redovisa i sitt 15kommitténfrågorde som

delrapport endast berör dessaföreliggandeutarbetatoktober har som
och förslag visådana punkterredovisarfrågor. I rapporten som

användningendet gällerbetydelsesamfällt när avvara avanser
därförvägtrafrkområdet och vistyrmedel inomekonomiska anser gsom

delbetänkande.behandla i sittbörKom-Komatt
uppnå långsiktiga ochskall bidra tillframförsförslagDe attsom

för miljöanpassade"Målmiljömål.etappvisa I transporterrapporten -
liksomförslag till sådana målarbete" redovisasför vidareunderlag en

medskall revideras i taktsuccesivtför hur målen attprocess
genomförs. utvecklasåtgärdsprogram Dettakonsekvensanalyser av



Bilaga 2 165SOU 1996: 165

Ävensamlade de insatsernaytterligare i vår störstarapport. om
koldioxid- bullerrnålen, kommerbehövas för klara ochkommer attatt

styrmedel betydelsefulla förekonomiskaolika former ävenatt varaav
andra miljöhot.

Ekonomiska styrmedel inom2
principiella synpunktervägtrañkområdet nagra-

Öka efterfrågan på miljövänliga transporter

finns samstämmighetvisat deti harSamarbetet MaTs attatt om
miljömässigt hållbartgenomföras på Dettamåste sätt.etttransporterna

transportmarknaden.till aktörerenkät påbekräftas också av en
erbjudertransportmedel debränslen ochTillverkare samt somav

miljöanpassa denbåde kan och villuttrycker detransporttjänster att
åtgärder genomförasIbland kanverksamheten. utan storaegna

försökerföretagspolicy därförkostnader inom manenramen
kanförändringarnaförutsattverksamheten,miljöanpassa att

rationaliseringstakt.genomföras i normal
marknad.köps och säljs på Detoch transportmedelTransporter en

och säljaresamspelet mellan köparedynamiken i samtär genom
Takten ochdrivs framåt.utvecklingensamhällets agerande somgenom

kontinuerligtskeroch utvecklingenutvecklingeninriktningen omav
styrmedel.marknadskrafter ochmixensprångvis bestämseller avav

förMaTs-samarbetet, styrmedelmening, inomVår är attatt
efterfråganhand bör byggatransportsektorn i förstamiljöanpassa att

ochprodukter stimulerastjänster ochmiljöanpassadepå ettatt
kanEfterfrågantrafikantema premieras.handlande hosmiljöanpassat

påverkas ochkunskaper och attityderköpamasförändras attgenom
styrmedelförändras. Lämpligaprisbilden ärattgenom

tekniskaekonomiska incitament. Skärptainformationsinsatser samt
komplettera dessa insatser.och bränslen börfordonkrav på

kostnadseffektivitet,efter kriterierstyrmedel bör skeValet omav
och förväntadnäringspolitiska effekterfördelningseffekter, acceptans.

vilkaofta inomöverenskommelserInternationella ramaranger
aktivt verkaangelägetsamtidigt detkan ske,förändringar är attsom

dessaför påverkaatt ramar.
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Engagemang och kunskap är grunden

Producenter och leverantörer ochtransporter transportmedel måsteav
förses med det kunskapsunderlag de behöver for miljöanpassa sinatt
verksamhet. Köpare på transportmarknaden behöver information om
miljöegenskaper de väljer mellannär olika tjänster och produkter.

Utöver denna riktade information krävs breda insatser förmer att
och entusiasmera människor för lösaengagera trafikensatt

miljöproblem. Det nödvändigtär förklara varför förändringaratt
behövs och peka på de möjligheteratt och har i sinaattsom var en
olika roller påverka utvecklingen.

Ekonomiska styrmedel och incitament bör spela viktig rollen

Principen den förorenar skallatt betala miljökostnademaom som
"Polluter Pays Principle" leder tillsammans med kravet
kostnadseffektivitet till slutsatsen ekonomiska styrmedelatt bör spela

viktig roll det gällernär åstadkomma miljöanpassaten att ett
transportsystem.

ekonomiskaDe styrmedlen kan syfta till ekonomiska signaleratt ge
för stimulera miljövänliga alternativ.att Ekonomiska styrmedel är
också säkerställasättett verksamhetsutövamaatt fåratt betala för

effekter inte finnsexterna med naturligt vid prissättningen.som annars
Det viktigt huvudsyftetär med ekonomiskaatt incitament klargörs.

Avgifter till för delsär i miljövänligatt riktning,styra delsen
finansiera kompletterande åtgärder minskar miljöproblemen.som
Tanken med avgifter de skallär användas inomatt sektorn. Skatter har
huvudsyftet finansiera verksamhet.att När sådana skatterannan
utformas kan detta ibland ske så också får positivatt styreffektman en
från miljösynpunkt huvudsyftet påverkas.utan att

Det också nödvändigtär stödja FoU föratt påskyndaatt
utvecklingen miljövänlig teknik och transportlösningar.av nya
Exempel på områden kan kräva stöd miljöanpassadeär fordon ochsom
biodrivmedel telematikområdet.samt

Fördelningen anslag till trafikverk och till kollektivtrafik kanav
också ha styrande funktion. Det gäller både fördelningenen mellan
trafikslagen och till olika ändamål inom respektive trafikslag. Vi vill
här också peka på transportstödet syfte regional utjämningärvars men
också kan stimulera till ökat transportarbete. i
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viktigtmiljöarbetetsamverkan iInternationell

internationelladetdessa fallinga Ikänner ärmiljöhotMånga gränser.
miljöarbetet. Viframgång inåför ärförutsättningsamarbetet atten

för hejdaeuropeiska länderandraåtgärder iberoende attheltt.ex. av
globaladeti Sverige. lochmarkförsurningenminskaoch vattenav

koldioxid iochi allmänhetväxthusgasergäller dettaperspektivet
ocksåmiljöarbetetisamverkaninternationell ärsynnerhet. En

denkonkurrenskraftSverigesförnödvändigt värnaatt
marknaden.internationella

viktigstyrmedel ärolikamellansamverkanochKombination

olikakombinationkrävsmiljömålen typerklaraFör avavatt en
styrmedel ochekonomiskaBådeincitament.ochstyrmedel

med andrasamordnasochkombinerasbehöverinformationsinsatser
stynnedelekonomiskakanVidareavsedd effekt.för fåstyrmedel att

styrmedel t.ex.andraförförutsättningibland attenvara
påtagligaskall någraplaneringfysiskochkollektivtrafiksatsningar ge

miljövinster.

insatsområdenlämpligaNågra3

beskattningDifferentierad

miljövänligarestimuleraförsignalerekonomiskabörSamhället attge
styrmedel såsomekonomiskariktadeformske ikanalternativ. Det av

Skatte-drivmedel.fordon ochbeskattningdifferentierad av
trovärdig.långsiktigtochstabilupplevasmåstedifferentieringen som

använda sådanamöjligheternabegränsarEG-direktiv attGällande
försäljningstödjabegränsningarExempel på är rätten attinstrument.

skattesubventionertillochfordonmiljövänliga rätten avav
möjligheterför dessaaktivtdärför verkaSverige börbiodrivmedel. att

utnyttjas.möjligheternuvarandesamtidigtförbättras som
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Koldioxidskatt

höjd drivmedelsskattEn i form höjning koldioxidskatten kanav en av
medverka till åtgärder minskar koldioxidutsläppen kommer tillatt som
stånd. krävs emellertidDet höjningar för uppnå påtagligastora att
minskningar utsläppen från den svenska vägtrafiken. Storaav
höjningar riskerar negativa effekter, på privatekonomin ochatt t.ex.ge
företagens konkurrenskraft. Om höjning koldioxidskattenen av
används styrmedel vi det därför olämpligt den höjsattsom anser
kraftigt i väl förankrad ochEn successiv höjningett steg. över en
längre tidsperiod fordras för uppnå beteendeförändringar ochatt
minska risken för negativa effekter. komma tillFör medrättaatt
problemet med växthuseffekten global krävs liknandeär attsom- -
åtgärder genomförs internationellt.

för höjning kanAcceptansen sannolikt öka intäkternaen om
återförs för minska negativa fördelningseffekter. Om intäkternaatt
dessutom används till miljöförbättrande åtgärder bränslesnålaret.ex.
bilar kan både och styrmedlets effektivitet öka. sådantEttacceptansen
återföringssystem förutsätter pålagan betraktas avgift.att som en
Möjligheterna införa återföringssystem för koldioxidskatten böratt ett
därför utredas. Ett öka kansättannat att acceptansen vara en
omfördelning från fasta till rörliga avgifter i formt.ex. av
koldioxidskatt den totala skattebelastningen ökar.utan att

Miljöklassning

höjd koldioxidskatt kanEn leda till viss minskning andraäven en av
miljöstömingar buller och kväveoxidutsläpp, där hart.ex.som men
andra styrmedel viktigare roll, miljöklassning fordon ocht.ex.en av
drivmedel i kombination med differentierad fordons- och
drivmedelsbeskattning.

Sverige har sedan 1992 haft för miljöklassning lettett system som
till lätta fordon uppfyller högre miljökrav de obligatoriskaänatt som
kraven kommit på marknaden. Sverige bör därför aktivt verka förut att

inför miljöklassningssystemEU stimulerar efterfrågan ochett som
användningen de miljömässigt bästa fordonen. Grunden förav
Sveriges agerande internationellt bör kunna från det förslagutgå till

miljöklassningssystem framtagits Naturvårdsverket,nytt som av
Vägverket och Konsumentverket. miljöklassningssystemEtt behövs

förockså miljözoner, miljörelaterade vägavgifter och miljö-att
märkningssystem skall fungera effektivt.
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Road Pricing

Ekonomiska styrmedel bör också användas för minska de lokalaatt
miljöproblem vägtrafiken upphov till. Genom miljörelateradesom ger
vägavgifter Road Pricing kan dels mindrestyra motman
miljöpåverkan, dels finansiera åtgärder behövs för klaraattsom
uppställda miljömål. Avgifterna blir därmed tillämpasättett att
Polluter PrinciplePays den lokala vägtrafiken. Därutöver kan det
finnas andra skäl till införa Road-Pricing önskemålatt ett system, t.ex

minska trängsel, olyckoratt etc.om
För minskad miljöpåverkan bör avgifternaatt styra byggamot på

följande principer:

Fordon1 förorenar bör betalasom mer mer.
2 De kör i speciellt områden, där många människorutsatta utsättssom

för hälsovådliga och där bullerproblemen börär störstavgaser
betala mer.
Priset3 bör högre i rusningstid trängsel och avgasproblemnär ärvara

störst.som

Väghållare skyldiga enligt miljöskyddslagenär vid behov vidtaatt
åtgärder för minska trafikens miljöstömingar. Det därföratt naturligtär

väghållaren möjlighet besluta de miljörelateradeatt attges om
vägavgiftema för därigenom få till miljöskyddsåtgärder.att resurser
Detta gäller inte minst kommunerna idag inte har möjlighet att tasom

kostnader från den orsakar miljöproblemen bilisten.ut som -
kanrättsliga regleringenDen lämpligen utformas med utgångspunkt

i förslagen från Trafik- och Klimatkommittén SOU 1995:64. Det iär
det sammanhanget viktigt ansvarsförhållandena mellan olikaatt
väghållare vad gäller avgiftsuttag och intäktsfördelning klargörs.
Utformningen också betydelse för vilkensystemet är acceptansav av

kan få från berörda trafikanter.man

Beskattning bensin- respektive dieseldriftav

Relationen mellan beskattningen bensindrift och dieseldrift börav ses
för såväl lätta fordonöver så den beaktar de bådatunga attsom

drivmedlens miljöegenskaper. Jämfört med bensindrift har dagens
dieseldrift vissa miljöfördelar i form lägre bränsleförbrukning, lägreav
utsläpp koldioxid, och kolväten, lägre utsläpp vid kall stabilamotor,av
utsläppsegenskaper tiden, lägre flyktighet hos bränsletöver lägresamt
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blandgengälddrivmedelsframställningen. I ärvidenergiförbrukning
högre.ochpartiklar PAHkväveoxider,utsläppenannat av

fordonsparkenUtbyte av

medelslivslängd sinalångperspektivinternationellthar iSverige ett
denågot10 årpersonbilar än storaandel överVi harfordon. större av
ioch 28%Storbritannien västraimed 30%jämfört47%västländema,

Tyskland.
innantid detlängredestoharmedellivslängd tarlängreJu man
Frånfordonsparken.igenomslagfårlandvinningarteknologiska

utbytetfördeldärför motskulle detmiljösynpunkt nyaomenvara
körsträcka.årligkortarefordon haräldresnabbaregickfordon även om

föråtervinningssystemfungerandevälfinnsdetdåförutsätterVi ettatt
bilar.

miljöprestandabättremed är attbilparkEtt motsätt styraatt en
ochmiljö-bilarnasavseendemedfordonsskattendifferentiera

fåeffekt kan attEntrafiksäkerhetsegenskaper. momentan genomman
kanAndrakatalysatorrening. sättfordonutskrotning utanstimulera av

subventionerafordon,för"åldersgränser" attsättaattvara
dennautformningenVid typfordonäldreförreningsutrustning etc. av

fördelningseffekter.derastillhänsynstyrmedel måste tasstorav

miljöövervakningFinansiering av

ökatharmiljötillståndet attuppföljning genomBehovet avav
ochnivåerolikamiljömål förmedmålstyrtalltblirmiljöarbetet mer
förförutsättningMiljöövervakningen äraktörer.olika en

åtgärdergenomförda"kvitto"och attuppföljningsarbetet ettger
miljötillståndet.förändringönskadtillleder aven

ochnationellasamordnademedmiljöövervakningssystemEtt
kostnadseffektivt sätt attmiljöövervakningsprogram är ettregionala

riksdagensfast iladesmiljöövervakningenförmåluppnå de som
ibörövervakningenförKostnadernabeslut 1991.miljöpolitiska

problemdetillbidrarsektorerdebärasmed PPPenlighet somsomav
finansiering börmiljöövervakning. Dennabehov enskapar ses somav

miljöansvar.ökadesektoremasdelviktig av
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Hittills4 utgivna från MaTs-rapporter
samarbetet

Gemensamma satsningar

Preliminära miljömål för miljöanpassatett transportsystem
stencilupplaga

Åtgärder för uppnå miljöanpassatatt ett transportsystem
NaturvårdsverketsI rapportserie 451 1nr

Mål för miljöanpassade underlag för vidare arbetetransporter -
Naturvårdsverkets rapportserieI 4623nr

Styrmedel och incitament för uppnå miljöanpassatatt ett
transportsystem,

NaturvårdsverketsI rapportserie 4620nr

miljöanpassaAtt Sveriges scenariostudietransportsystem en-

Särskilda satsningar

Samverkan mellan transportslag REAB,persontransporter-
Naturvårdsverket

Samverkan mellan transportslag godtsransporter MARITERM,-
Naturvårdsverket

Information styrmedel. Möjligheter och begränsningar på trafik-som
området. Windahl/Palm, Naturvårdsverket 4529.rapport nr

Särskild förplan miljö och trafiksäkerhet, oktober Vägverket1995,

IT-utvecklingens betydelse för framtida och transportstrukturerres-
REAB, Naturvårdsverket 4515rapport nr

Road-Pricing, minska olika miljöproblemsättett att -
litteraturgenomgång, Naturvårdsverket 4540.rapport nr
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fysiskincitament ochekonomiskamedMiljöanpassa transportsystemet
4516.Naturvårdsverketplanering. rapport nr

tilltransportsektornbidrarmånvilkenmiljömålen i attochTrafiken -
4517Naturvårdsverketmiljömålen nås. rapport nr

granskning någrakritisktrañkprognoserpåvi litaKan aven-
4562Naturvårdsverkettrafikprognosmodeller. rapport nr

bebyggelsemönstertransportsnåltforincitamentEkonomiska ett en-
4622Naturvårdsverketforskningsöversikt. rapport nr

ochVästernorrlandstudie medbensinprishöjning. EnviklararHur en
4609.Östergötland Naturvårdsverketexempel. rapport nrsom
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Bilaga 3

Effekter på miljö och hälsa på grund av

luft- och vattenföroreningar

Påverkan miljö och hälsa grund luft- och vattenföroreningarav
sker alla faserinom i livscykel. Utsläppen fråntransportsystemets
användningen fordon och bränslen dominerar, dvs. själva trafiken.av
Avnötningsprodukter från däck och vägbana och halkbekämpning

och flygplatser kan upphov till vattenföroreningar.vägar ge
Kringanläggningar för trafiken, för bilvård och service, hangarert.ex.
för flygplan och anläggningar för bilskrotning, kan bidra till spridning

föroreningar till mark och vatten.av
luftföroreningarTransporternas påverkar de flesta globala ochstora

regionala miljöhoten, klimateffekten, försurning, övergödningsom av
hav och markekosystem. Lokalt dominerar biltrafiken förorenings-
bilden Effekternai påverkan lungfunktionen, därtätorterna. är
astmatiker och barn känsliga ökat antal cancerfall tillär ettgrupper,
följd exponering för lätta och kolväten och misstanketungaav en om

exponering bilavgaser kan förvärra vid allergier ochatt symptomenav
ha roll vid utvecklingen allergier. En ökning akut dödligheten av av
hos med lungfunktionsnedsättning efter exponering förpersoner
partiklar har konstaterats i utländska studier.

de flestaI dessa fall förväntar vi dock ytterligareav oss
minskningar tillutsläppen luft redan med fattade beslutav nu om
förbättrad avgasrening bilar.på Halterna luftföroreningar iav

bör därför fortsätta minska. Flyget och sjöfarten släpartätorterna att
efter, det finns möjligheter minska utsläppenännu stora att ävenmen

från dessa trafikslag.
Nedanstående sammanställning negativa effekter miljö ochav

hälsa på grund luft- och vattenföroreningar hämtad från MaTs-ärav
samarbetets Mål för miljöanpassade rapport 4623rapport transporter
i Naturvårdsverkets rapportserie. redovisasDär sådana miljöeffekter
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tillmedförsämringar hänsynför fortsattariskfinnas tagetdet kandär
överenskommelser.internationellaochbeslutfattadenu

förbedömda riskerochberäknade effektervisarSammanställningen
utsläppolikahälsamänniskorsför samt transportemasochmiljön av

medObserverautsläpp.dessa transporterandeluppskattade attav
såväloch trafiktrañkslagalladvs.formerallahär transporter,avavses

beräkningarfrånskillnadTill externautanföri tätorter. avsom
utanförvägtrañkendastdelbetänkandei dettaeffekter avsersom

tätort.
ytterligarenyligenMaTs-arbetet harfrånredovisningarUtöver

hälsoeffektermiljöbetingadeframkommitmaterial genomom
hållbarförMiljöbetänkandeMiljöhälsoutredningens en

SOUhandlingsprogram,nationellttillFörslaghälsoutveckling.
Bilaga l.betänkandet1241996: samt
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Tabell Fall där det finns risk för allvarliga framtida försämringar för
natunniljön och luft-naturresurserna och vattenföroreningar.p.g.a.
Riskbedömning: 0ingen 2måttligrisk, 1viss risk, risk, 3stor risk,
4mycket risk.stor

ÄmnenEffekt Risk för Riskbeskrivning Transportemas
försäm- andel
nng

FJÄLLEN

Växthuseffekt C022-4 Arktiska för- 30 %växtarter ca av
frånsvinner Sverige och utsläppen

globaltt.0.m.
ÖkadeOzonuttunning 2-3 CFC, skador kan Liten relevans

HCFC drabba näringsfattiga
fjällsjöar, nedan.se

SJÖAR VATTENDRAGOCH

Ökade påOzonuttunning CFC.2-3 skador Liten relevansväxt-
HCFC plankton ökadp.g.a.

strålning.UV-B särskilt
för näringsfattiga
fjällsjöar. Klimatföränd-

förvärraringar kan
effekten.

SKOGEN

Försurning 2-3 NOx, Lokal barrskogsdöd Si S %20ca
Götaland.NH, Stora effekter NO, %60ca
för skogsbruk och lokal NH, relevant
biodiversitet. Skaderisk
ökar i kombination med
övergödning och mark-
nära ozon.

VOC,Marknära 1-3 Lokalt ökade halter VOC %40ozon av ca
NO, kan öka skador förozon

vilda och grödor.växter
l skogen ökad skaderisk
i komb. med försurning
och övergödning.

Övergödning NO,NHX Lokalt skogs- No, 50-60 %stora ca
skador, jämför ovan
komb. med marknära

och försurning.ozon
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HAVET

30%klimat innebärCO2 VarmareVäxthuseffekt 2-4 ca
förökad risk

jämförövergödning,
nedan

Övergödning N ex.vis 30 %Risk för tilltagande alg-2-3 av
belastning iblomning och ökande
Östersjön frånområden syrefrittmed

från luftytterligare dep.vatten som
torskproduk-minskar

üonen
Ökade UV-B Liten relevansskadorCFC,2-3Ozonuttunning av

påstrålningHCFC växt-
Kan rubbaplankton.

hela ekosystemet.
Ökade Liten relevanshalter i fisk,Cl-Persistenta
fåglar och däggdjurämnenorganiska om

skulleövergödningenm.fl.ämnen
kraftigt.minska

Ökade fågel Stor relevansskadorOljaPersistenta
bottenfaunaochorganiska

från utsläppkommerämnen
från land och mer
oljetransporter
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Tabell Fall2. där det finns risk för allvarliga framtida försämringar för
hälsa luft- och vattenföroreningar. Riskbedömning: 0ingen risk,p.g.a.

2måttIig1viss risk, risk, 3stor risk, 4mycket risk.stor

ÄmnenOrgan Risk för Problem Transportemas
försäm- andel
ring

Luftvägar 1-3 Nox, Antal fall ochastma Bilavgaser för-av
partiklar, allergier kommer för- bl.a.värrar
marknära modligen olika pollen- och päls-av

anledningar öka iatt i djursallergiker.ozon
framtiden; fler Trafiken f.n.ärpersoner
påverkas hal-även dominerandeom

blir lägre.terna förorenarei
tätorterna.

Reproduk- 1-3 Persi- Hormonliknande Liten relevansämnen
tionsorgan påkan effekterstenta ge

reproduktionsförmåganorg.
ämnen

ÖkadHud strålning2-3 CFC, UV-B Liten relevans
HCFC ozonuttunningp.g.a.

kan upphov tillge
hudcancer

Allmänt 1-4 Persi- Fler organiska Vissämnen relevans
kan påstenta upphov till ökade med tankege
negativa frånhälsoeffekter föroreningarorg.

olika slag.ämnen Kunskap infrastruktur ochav
mycket bristfällig. skrotning.

Miljöhälsoutredningens betänkandeI redovisas hälsoeffekter även av
polyaromatiskaPAH kolväten de redovisasutöver ämnen som

ovanstående tabell.

7 16-1402
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Bilaga 4

Samhällsekonomiska kalkylvärden för den
nationella trañkplaneringen s.k. ASEK-

-

värden

Inför den pågående planeringsomgången gjorde arbetsgruppen förnu
samhällsekonomiska kalkyler, ASEK, pararnetervärdenöversynen av
och principer för de samhällsekonomiska kalkylmodellema. I ASEK-

arbete deltog från SIKA dåvarande DPU,representantergruppens
trañkverken och ResultatenSJ. ASEK-gruppens arbete har använtsav
vid de beräkningar ligger till grund för Kommunikations-som
kommitténs första delbetänkande.

Beräkningarna kostnader utom koldioxid i dettaexternaav
delbetänkande vägtrafikbeskattningen bygger depå parameter-om
värden för regionala effekter tagits fram ASEK-gruppen.som av

ÖversynNedan redovisas bearbetat delar rapportenur av
samhällsekonomiska kalkylvärden för den nationella trafikplaneringen
1994-1998 SAMPLAN 1995:13, i vilken slutsatserna från ASEK-

arbete redovisas.gruppemas

Metoder uppskatta människors värderingaratt

Vid samhällsekonomiska analyser behöver kunskapman om
människors värderingar tid, miljö, trafiksäkerhet Vilkaav m.m.
metoder finns då för få fram dessa värderingaratt

Ekonomer använder sig olika metoder för indirektatt mätaav
individernas värderingar. kan fleraDet pågöras sätt:

Genom studera människors1 faktiska, direkta val mellanatt pengar
och kvalitet i verkliga situationer.

2 studeraGenom människors faktiska, direkta val mellanatt pengar
och kvalitet i experimentella situationer.
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mellanindirekta valfaktiska,människorsstudera3 Genom att pengar
kvalitet.och

mellanhypotetiska valtänktamänniskorbe göraGenom4 att
kvalitet.ochpengar

kanvärderingarindividersundersökamöjligtdet inteNär är att man
kollektivabyggermetoderföljandetillgripa någonibland tre somav

värderingar:

framkommervärderingarkollektivadetillämpaAtt5 genomsom
avspeglasVärderingenåtgärder.konkretabeslutpolitiska om

åtgärdskostnaden.genom
pårestriktionmaximal nivåexempelvisbeslutpolitiskt6 Ett om

formkostnader isamhällsekonomiskatillledakankoldioxidutsläpp
förlusterdessaVärdetolyckorflertransporttider, etc.längre avav

koldioxidutsläpp.värderingenlägstadendåutgör av
beslutpolitisktrestriktion finnsspecifiknågon etttillämpaUtan7 att

effekt. Dennavissminskatillsyftarbeskattning attsomenom
effekten.minimivärdedåbeskattning kan ettsomses

harinom ASEKklimatgaserochluftföroreningarförArbetsgruppen
denmängdberäkning monetäraförmodellersåvälbehandlat som

endast denföljande monetäradetemissionerna. Ivärderingen avsesav
värderingen.

partiklarVärdering av

harpartiklar. Arbetsgruppenförtagits framharEmissionsfaktorer
värderaspartiklarföreslagit separat.därför att

PAHnedfallcancerriskerökadeavspeglaskaPartikelvärdet avp.g.a
orsakadecancerfallgrödor. 150 antaskolvätenpolyaromatiska av

tillcancerfall värderasgrödor. Ettnedfallpartiklarsinhemska
förvärdetutifrånindirekt,har bestämtsvärdemilj kr. Detta7,5
påbyggervärdemilj krtrafiken 13i ettriskreduktion som-

totaladividera detGenommetod ovan.4enligtval atthypotetiska
deterhållspartiklarutsläpptaantalberäknatmedmdr kr tonvärdet 1,1
föruppräknatkr/kg180partikelutsläpp,förvärdetföreslagna

inflationen.
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Värdering svaveldioxid, kväveoxider och kolvätenav

Värdet för Svaveldioxid har bestämts till kr/kg utifrån16 skatten på
svavel, kr/kg.30 värde bygger såledesDetta på tidigareär ettsom
politiskt beslut skattesats enligt metod 7 ovan.om

Värdet på kväveoxidutsläpp har till kr/kg, vilket43satts motsvarar
avgiften för utsläpp från förbränningsanläggningarstörretas utsom
inom energisektorn. värde byggerDetta således också tidigarepå ett
politiskt beslut skattesats enligt metod 7.om

ÄvenförVärdet kolväten har till kr/kg.17 detta värde byggersatts
tidigare politiskt beslutpå skattesats enligt metod 7.ett om

Parametervärden för avgasutsläpp och buller

Följande parametervärden för avgasutsläpp och buller har ianvänts
detta delbetänkande:

Luftföroreningar och klimatgaser

Ämne Regionala effekter Tätortseffekter
kg kgkr krper per

Kväveoxider 43 92
Kolväten 17 66
Svaveldioxid 16 114

180 084Partiklar 1
‘ Prisnivå 1997-01-01

ÖversynKälla: SAMPLANs kalkyl-1995:13 samhällsekonomiskarapport av
värden för den nationella trafikplaneringen 1994-98.
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Buller

individbullerstördvägbuller, krVärdering perav
VärdeBullemivå, dBA

98057,5
1 63062.5
2 28067,5
2 93072,5

Översyn1 1995:13SAMPLANs rapportKälla:Prisnivå 1997-01-01 av
trañkplaneringen 1994-nationelladenkalkylvärden församhällsekonomiska

98.
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Bilaga 5

Underlag för beräkning externaav

kostnader för vägtrafik utanför tätort

kapitel redovisasI 5 beräkningar kostnader för vägtrafikexternaav
utanför Underlaget för dessa beräkningar återges itätort. denna bilaga.
Följande kommentarer och kompletterande förklaringar anknyter till
figur och tabell5.1 5.1 bensindrivna personbilar och till figur 5.2 och
tabell dieseldrivna5.2 personbilar.

de nämnda tabellerna redovisasI beräknade kostnader förexterna
följande komponenter:

Avgasutsläpp koldioxidutom
"Olyckor

Buller
Slitage och övervakning

Nedan redovisas beräkningarna för dessa komponenter.

kostnader förExterna avgasutsläpp koldioxidutom

Vi har i beräkningarna utgått från kostnaderna från de kvarstående
utsläppen från bilar tillhör nuvarande miljöklass Dessa krav blirsom
obligatoriska för alla bilar från den januari1 1997.

Eftersom bilarna nyligen kommit på marknaden saknas data förut
hur utsläpp dessa bilar kommer ha i verklig trafik. Vi harstora att
därför valt basera beräkningarna de gränsvärden skaatt som vara
uppfyllda för fordon körts 80 km000 körsträcka ärsom en som-
någorlunda representativ för medelbilen. Härigenom kommer de
framräknade kostnaderna bli något för höga.att
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deberäkningarvåraibeaktat externavi harDe ämnen avsom
tabelliredovisaskostnaderna

MK 2 enligtvissa ämnenutsläppregleradePersonbilarsTabell av
1991:1481.bilavgasförordningen

billDiese/drivenbilBensindrivenUtsläppt ämne
g/fordonskmg/fordonskm

0,080,25Kolväten
0,620,25Kväveoxider
0,080Partiklar

värden.gäller högre‘ direktinsprutningmedpersonbilardieseldrivnaFör
beräkningarna.ianväntshar intevärdenDessa

tabelloch5.1/5.2figurkoldioxid iavgasutsläpp utomPosten
multipliceratsgränsvärderespektiveberäknad5.1/5.2 attär genom

Eftersombilaga 4. gräns-iförklarasASEK-värdemotsvarandemed
till kr/literskeomräkningmåsteg/fordonskmigivnavärdena är en

bensindrivnaförvärdeutnyttjasomräkningdenna ettbensin. För nya
och förl/mil0,83bränsleförbrukninggenomsnittligabilars

tabelliredovisasBeräkningarnal/mil.dieselbilar 0,75
formel:följandeenligtberäknadealltsåUtsläppen är

kr/kgASEK-värdeg/fkmGränsvärdeUtsläpp x
liter/milBränsleförbrukning

mellanJämförelsekoldioxid.utomavgasutsläppBeräkning2.Tabell av
personbilar.dieseldrivnaochbensin-

bilarDiese/dnvnabilarBensind/ivnaÄmne ASEK-
värde

kr/literg/flmkr/Iiterg/fkmkr/kg
0,020,080,050,2517Kolväten
0,360,620,130,2543Kväveoxider
0,190,08O0180Partiklar

5718Summa ---

olyckorförkostnaderExterna

påbl.a.byggerolyckorförkostnaderPrincipresonemangen externaom
1996. FörLondonet.al,MaddisonroadofThe transportcosttrue

bidrag Janvibyggerolyckorförkostnadenden avpåvärdet externa
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Owen Jansson i PM 1996-09-12 Granskning Vägverkets ochav
Banverkets kalkyler inriktningsplaneringen.i denI analys görssom
tillämpas de principer uppskattning olycksrisker ochom av
beräkningar kostnader vi har redovisat i kapitel 4 ochav som

Jan Owen Janssons slutsats denär prisrelevantaatt externa
olyckskostnaden for landsbygd 7 öre/fordonskm.är Räknat literca per
bensin vid förbrukning på 0,83 l/mil blirantagen denen externa
olyckskostnaden kr/liter0,80 bensin.ca

kostnaderDe ingår ärsom

kostnader för kollision mellan bilister och oskyddade trafikanter0
kostnader för vård och produktionsbortfall inte ärsom
intemaliserade trafikförsäkringssystemet.genom

faktiskaData antalet olyckor olika slag, singelolyckor,tom av ex
kollision mellan två motorfordon och mellan motorfordon och
oskyddade trafikanter, allt i respektive landsbygdsmiljö,tätorts-
utnyttjas för beräkningarna.

Olycksrisken för enskilt fordon kanett konstant medsägas vara
trafikvolymen, trafikanterna sitt beteendeatt på olikagenom anpassar

marginellEn trafikökning medförsätt. därför anpassningskostnaden
hos övriga trafikanter, i form sänkt hastighet,t.ex. uttröttandeav
uppmärksamhet, tidsförläggning hos bilister ävenannan av resor men
hos oskyddade trafikanter ändrad färdväg och färd-t.ex.genom
tidpunkt, speciella olycksförebyggande utrustning extra reflexer,
synliga kläder. Någon empirisk uppskattning dessa kostnaderav
existerar inte veterligen.oss

Vi har därför relativt godtyckligt värdeansatt på 0,20 kr/literett
bensin för markera det finnsatt anpassningskostnadatt ochexternen
för den troligen inte försumbar.att att Meraär empiriskt grundadange
analys krävs dock för bestämma värde på denna kostnad.att ett externa

Buller

Buller har enligt tidigare praxis inte inräknats för landsbygds-
förhållanden.

Vi utgår ifrån den totalvärdering vägtrafikens buller påav ca
3 mdkr/år Lars Hansson preliminärangetts oktobersom rapportav
1996. Hela denna kostnad har traditionellt hänförts till tätortsmiljöer.

Det kan emellertid också finnas bullerstömingar i den
genomsnittliga landsbygdstrafiken i utspridda små störning påtätorter,
andra boende etc. Vi har schablonmässigtän antagit denna kostnadatt
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redovisade totaladen Hanssonhälftentill högstuppgår avav
deninnebärtätortsbuller. Det attvägtrafikensförkostnaden

drivmedelsprisetvia ärintemaliserasbörtotalkostnad casom
betyder dettabensinförbrukningdagensRäknat påmdkr/år. en1,5

kr/liter.på 0,27bensinliterkostnad per

övervakningochSlitage

Vi harmkr år 1995.totalt 600tillÖvervakningskostnaden uppgick ca
alltsåochtrafikvolymenoberoendekostnaddennahela är avattansett

drivmedel.energiskatteniinteraliserasbörinte
trafikflödes-totaladebyggerslitagepersonbilarsforPosten

landsbygdVägunderhållforÅDT-beroende kostnadernaberoende
totala flödes-underhåll. DenochdriftförkostnaderVägverketsdvs.

haroch bussarlastbilarpersonbilar,trafikalltförkostnadenberoende
kostnadtillOmräknatmdkr/år.2,6tillberäknats perVägverket caav

kr/l.0,33detbensinliter motsvarar

diesel-ochbensin-föreffekterJämförelse externaav
personbilardrivna

beräknadesamtliga externasammanställningvisastabell 3l aven
ochbensin-bådeförskattdagenskoldioxidkostnadenkostnader samt

kapiteliredovisasuppgifterMotsvarandepersonbilar.dieseldrivna
och 5.2.5.1tabellerna

berordelvistabell 3diesel iförsiffrornahögredeObservera att
diesel harochdrivmedelliter atti kronorredovisasuppgifterna peratt
kostnadenblirmilkördRäknatbensin.energiinnehåll änhögre perett

slitage.ochbullerolyckor,förlikadieselbilarochbensin- storför

diesel-ochbensin-föreffekteralla externaförJämförelsevärdenTabell
personbilar.drivna

DieselBensineffektExtem
kr/Iiterkr/liter
0,570,18koldioxidUtsläpp utom
1,111,00Olyckor
0,300,27Buller
0,370.33driftSlitage,
1,050,86skattdagensKoldioxid,
3,402,64Summa

I
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Bilaga 6

Några räkneexempel

dennaI bilaga redovisas hur de principer för vägtrafikbeskattningen,
föreslås i kapitel skulle kunna tillämpassom någragenom

räkneexempel. I dessa exempel visas i vilken riktning olika
skattenivåer kan leda och ungefärliga storleksordningar vissa
konsekvenser. Vi däremot integör anspråk på redovisa någon totalatt
konsekvensbeskrivning, sig inom vägtrafikområdet eller hur devare
redovisade exemplen kan påverka övriga trafikslag och samhälls-
sektorer.

Räkneexempel för energiskatt på diesel

Följande räkneexempel visar hur de föreslagna principerna förav oss
energiskatten på diesel skulle kunna tillämpas.

Om utgår från energiskatten inte skaatt lägre deman änvara
kostnaderna för personbilarexterna med dieseldrift exklusive

koldioxid bör energiskatten höjas från 1,74 kr/l till högst kr/l,2,30upp
dvs. med cirka 30%. En sådan höjning energiskatten för dieselav
innebär priset för diesel MK2att stiger från ungefär 6,90 kr/l till

kr/l,7,50 dvs. med cirka 9 %.
Med tanke på osäkerheten i beräkningen de kostnadernaexternaav

studeras höjning energiskatten på diesel med 20-50 liter.en öreav per
För begränsa de negativa konsekvensernaatt för näringslivet av en
höjd energiskatt på diesel har vi utgått från stegvis ökning till denen
högre skattenivån.
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näringslivetochtransportbranschenförKonsekvenser

idieselförbrukningentotaladenförstårTransportsektom merparten av
fördieseloljakubikmetermiljoner2År användes1994 nästanSverige.

kubik-miljonercirka 3förbrukningtotaltransportändamâl enav
meter.

olikabelastaberäknasdieselforenergiskattehöjningEn
framgårdettransportsektorn sätt avinomanvändningsområden som

belastaskulle70 %,dieselskattehöjning,Huvuddelen cafigur enav
enbartenergiskattenhöjerOmlastbilstransportema.de mantunga

utanföranvändningenintedrabbasdieseloljahögbeskattad
dieselhöjningundvikamöjligheter attfinns att enDettransportsektorn.

skydda.villsektorerdrabbar man

PersonbilJämVäg
5%

Bussar
19%

Lätta
3%

Tunga
70%

användnings-pådieselskattekostnadökadFördelningFigur enav
arbetsmaskiner.exklusivelandtransportertransportsektornområden i

SIKA.Källa:

beräknatshartransportsektornhelaförkostnadsökningentotalaDen
höjningvidårkronormiljard avknapp entilluppgå peren

kr/l kostar0,20medhöjningkr/l. Enmed 0,50dieselpåenergiskatten
mkr.400cirka

exempeldettaenligtkr/lmed 0,50skattehöjningvisarFigur 2 att en
för3 %genomsnittipåkostnadshöjninginnebäraskulle en

inomkonstnadshöjningenberäknadedenvisasfigur 3Iåkerinäringen.
Deförsiktighet.medtolkasdockbörFigurennäringsgrenar.olika

enbartintei figur3redovisastransportkostnaderna avsertotala som
skiljerkonkurrenssituationenpåpekasbör attDessutomvägtransporter.

Försituationenochbranschernaredovisade attdemellanmycketsig

§__§
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enskilda företag kan avvika väsentligt från de redovisade genom-
snittsvärdena.

tabell nedan visas denI 1 beräknade kostnadshöjningen for olika
fordonslag och fordonskombinationer. detta1 räkneexempel blirav

totala årliga kostnadsökningenden I-2 % de totala transport-ca av
kostnaderna vid höjning energiskatten på 0,50 kr/l.en av

tabellen kan utläsaUr 7-axlig timmerbil det allraatt t.ex.man en -
ekipaget kan få årlig kostnadsökning på 2 % dentyngsta en ca av-

totala transportkostnaden och 6 % ökning den milberoendenästan av
kostnaden. Dessa kostnadsökningar kan i sin negativt påverka dentur
konkurrenskänsliga svenska och massaindustrin. En successivträ-
skattehöjning under flerårsperiod skulle därför innebära atten
transportnäringen och näringslivet i övrigt möjligheter tillges
anpassning.

Tabell Beräknade kostnadshöjningar för olika lastfordon-typer av
påekipage vid höjning energiskatten diesel med 0,50 krll.en av

7-axlig 7-axlig 5-axlig 7-axlig 7-axlig 3-axlig 2-axIig
timmer tankbil kylekip flak fjärr distr distr

Totalvikt 60 60 38 56 56 24 9
Kostnadshöjning, 36 11 15 17 27 4 3
tkr/år
Procentuell
kostnadshöjning:

årligtotal 1,11,9 1,5 1,6 2,0 0,7 0,7av-
kostnad

milberoende 5,8 5,6 5,4 5,6 5,6 4,8 4,1av-
kostnad
Källa: SIKA
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Åkerinäringen 1994

38413

kostnadsökningrörelseintäkt10000

-31514

beräknadeföretag samtAkerinäringens 15 0001994resultatFigur
på 0,50 krll.diesel medenergiskattenhöjningvidkostnadsökningar aven

SIKA.SCB ochKälla:

I TotalaIejda transporterKostnad för
rörelsekostnaden

Varuhandel

ochGruvor
mineralutvinningsi

Trä, trävaror,
och pappermassa

Byggnadsindustri

Stål- och
etallverkm

Transportmedel

"High-tech"
maskinerdatorer,

procent

förhållande totalatill deiIejda transporterförKostnadenFigur 3.
kostnadsökningenberäknadedengrå markering samtkostnaderna

höjningvidnäringslivsgrenarolikamarkering inom avensvart
SCB och SIKA.Källa:krll.på med 0,50dieselenergiskatten
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Statsñnansiella konsekvenser

Vi har här endast kunnat ungefärliga uppskattningargöra deav
statsfinansiella effekterna i transportsektom. innebärDet deatt
beräknade effekterna bara omfattar sådana användningsområden där
omärkt, högskattad diesel får användas.

Priselasticiteten för transportsektoms användning diesel låg.ärav
innebär marginella förändringarDet prisnivån endast i liten gradatt av

har betydelse för konsumtionsnivån, dvs. antalet körda mil påverkas
knappast alls.

huvudsakligaDen anpassning kan beräknas ske på längre siktsom
gäller den specifika bränsleförbrukningen i fordonen änsnarare
körsträckan. tekniskaDe möjligheterna minska de fordonensatt tunga
specifika bränsleförbrukning dock väsentligt mindre föränanses vara
personbilar. Vi bedömer därför de totala anpassningama relativtatt är
små i längre perspektiv. beräkningarFör deäven statsfinansiellaett av
effekterna på kort sikt vi det därför försvarbart att anta attanser
priselasticiteten noll, dvs. ingen förändring alls körsträckanär av
grund höjt bränslepris.av

höjning energiskattenEn på diesel med kr/l0,50 skulle medföraav
positivt statsfinansiellt nettoutfall cirka 800 mkr år. Medett per en

höjning på 0,20 kr/l blir nettointäkten för omkring 300 mkr.staten
ökad momsintäktEn skulle uppkomma endast för användningen av

privata dieseldrivna personbilar. intäktDenna har uppskattats till ca
mkr då7 år skattehöjningen genomförd fulltär ut.per

slutligenNär beräknar de statsfinansiella konsekvensernaman av
förändringar inom drivmedelsbeskattningen måste hänsyn tilltaman

andra tänkbara förändringar koldioxidskattenäven och skattenrörsom
på biobaserade drivmedel. Vi har överslagsmässigt utgått från detatt
inte blir något statsfmansiellt överskott, vi kommer göraattmen
utförligare beräkningar i samband med vårt slutbetänkande.
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dieseldrivnaförfordonsskattRäkneexempel för
fordon

principer förföreslagnahur våraräkneexempel visarDetta
tillämpas.skulle kunnapersonbilardieseldrivnaförfordonsskatten

viktsfördelningjämnaretrañksäkerhetsskälFör styra motatt enav
differentiering for-medhar vi räknatfordonsparken avenav

fordonenbart förtjänsteviktefter väger överdonsskatten som
ochför de lättasteskulle ökaskatteninnebärkg. tyngsta400 Dettal att

oktober 1996.skattenivån imedjämförtfordonen
fordonförkr årfordonsskatten 585den lägstadagI är somper

krmed 149fordonsskattenstigerkg. Sedanhögst 900väger per
påbörjat 100 kg.

fordonsskattengenomsnittlig nivå påoförändradfrånutgårOm man
tjänstevikt påmedför fordonkr/åromkring l 030den bliskulle en

kgunder 1 100fordoninnebärkg. väger400 Dettahögst 1 att som
knappt 31 %vilketi dag,skatthögreskulle få än motsvarar aven

tabellpersonbilsparken, se
medräknatkg har vi1400tjänsteviktmed attfordon överFör

nuvarandekg. Medpåbörjat 100medstigeri dag,liksomskatten, vart
kg.högst 2 000 Ifordonkr för224 vägerskatten 2regler ettär som

såskatteskalanfrånvi utgåtträkneexempel har attdetta att anpassas
omkring kr.blir 3 000fordonsådantförfordonsskatten ett

tabelloch 5.5.i ñgur 5.6illustrerasExemplet



Bilaga 6 1931996:165SOU

eftertrafik 31.12.1995 fördelade tjänstevikt.personbilar iAntalTabell

bilar % Fordonsskatt, krbilar 1000 AndelAntalVikti kg
96-10

1,0 58535,90-799
5855,8211,8800-899
7349,5343,4900-999
88313,2479,21000-1099

1 03213,1475,91100-1199
1 18113,5490,11200-1299
1 33019,6710,51300-1399

47916,0 1581,91400-1499
1 6285,2189,71500-1599
1 7771,449,81600-1699

9260,8 127,51700-1799
0,934,31800-

100630,83Summa
SCB, 1996Källa:

kr bensindrivna personbilarFordonsskatt
3000

2500

2000

1500

1000-

500- .

1801-1601-1201- 1401-1001-
Vüds-19001500 170013001100
klasser

dieseldrivnaräkneexempel förochfordonsskattNuvarandeFigur 4.
bilar.
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Tabell 3. Illustration till räkneexempel med fordonsskatter för
dieseldrivna bilar.

Fordonsskatt Fordonskatt Skillnad i
okt 96 räkneexempel fordonsskatt

kg‘1050 883 1 030 +147
kgz1450 1 479 1 360 -119
kg31950 2 224 3 000 +776

Motsvarar ungefär VW Golfen
Motsvarar ungefär Volvo 850en

ungefärMotsvarar Van eller personbilsminibussen

Fördelningseffekter

viktdifferentiering bensindrivna bilarEn i enlighet med dettany av
räkneexempel skulle högre fordonskatter för både de lättaste ochge

fordonen.tyngsta
finns cirka miljoner personbilar i3,6 Sverige. MedDet en

enligt exemplet skulle knapptskatteskala 1,1 miljoner fordon 29,5 %
kg fåhar tjänstevikt på högst 100 höjd fordonsskatt.1 Försom en en

de cirka fordon under kg skulle skatte-247 000 900vägersom
höjningen bli kr eller de cirka fordon445 75 %. För 343 000 vägersom
mellan och 000 kg skulle skattehöjningen bli kr eller901 1 296 40 %.

flesta bilar med tjänstevikt på högst kgDe 1 000 privatägda.är
Företagsandelen uppgår till drygt 6% jämfört med för14% hela

kgbilparken. de bilar under privatägdaAv 1000 52 %är ärsom
registrerade kvinnor och jämförtpå 48 % på med kvinnoandelmän en

för bilparken. tabellpå % hela Se31

Tabell Bilar ägda fysiska uppdelade efter4. ägarnas kön ochav personer
fordonens vikt.

Kvinnor % Män %
999 52 48-
000 1499 271 73-

191 500 81-
31 69

Källa: SCB, 1996

har inte varit möjligt redovisa viktsfördelningenDet relaterat tillatt
inkomstklasser, eftersom sådana bearbetningar kräver tillstånd av

I
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genomföra vad vi har haftlängre tidDatainspektionen och änatttar
till.tillgång

förskulle fordonsskatten höjas fordonräkneexempelEnligt detta
med vikt mellankg. fordon 1 501tjänstevikt 500 Förmed 1över enen

höjas med drygtstycken skulle skattencirka 190 000och 600 kg1
höjningama bli högre.Därefter skullekr.60

fordonen till delendetabell framgår4 största ägsAv att tyngsta av
dessa viktsklasserfysiska personer. ldem ägsav ägsmän som av

Ungefär de fordonföretag. 43 %fordondock många vägersomavav
för helajämfört medföretag 14 %kg500l ägsän avmer

fordonsparken.

fordonför dieseldrivnafordonsskattRäkneexempel för

föreslagna principerräkneexempel hur våramotsvarandeVi har gjort
skulle kunna tillämpas.dieseldrivna personbilarfordonsskattenför

för fordon medi dag krlägsta skatten 1 172dieselbilar denFör är
krdärefter med 297Skatten stigerkg.tjänstevikten högst 900 per

denårsmodell 1993medfordonkg. än ärpåbörjat 100 För senare
påbörjatmed krvarefter den stiger 569kr,skatten 2 245lägsta per

såfordonsskatten justerasprinciper börföreslagnaEnligt våra100 kg.
följandeårsmodell. Vi har gjortberoende fordonetsblirintedenatt av

räkneexempel.två
oförändraddels frånvi utgåttexemplet harförstadetI en

frånpersondieselbilar, delsförfordonsskattennivå förgenomsnittlig
för fordonviktsdifferentieringska finnas vägerintedetatt somen

fordonkr förcirka 2 100fall blir skattenkg. detta400 Ihögst l som
mycketemellertid innebäraskullekg. Dettahögst 1400väger en
kg.kring 400dieselbilar 1skattesänkning förkraftig vägersomnya

skattenivåräkneexempel pågjortdärförVi har även ett en
meddå räknathartjänstevikter därutöverVidkr. att0003

fordon.för bensindrivnamotsvarandeökar påfordonskatten sätt som
kronor förrespektive 5048regler skatten 4 438nuvarandeMed är

skatteskalanmedVi har räknatkg.högst 2 000fordon attvägerett som
bli omkringfordon skulleför sådantfordonsskattenså ettattanpassas

kg.ovanför 400i dag 1skattekurvabrantarekr, dvs. än0009 en
och tabellillustreras i figur 5räkneexemplenbådaDe
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kr Fordonsskatt dieseldrivna personbilar
9000

8000

7000

6000

BArsmode|l
1993t.o.m.

ÅrsmodellI
från 1994

-900 1401-1500 Viks
klasser

tvåfordonsskatt och räkneexempel för dieseldrivnaFigur Dagens bilar
för fordon100 respektive 3 000 kr med högsta tjänstevikt 1 400 kg.2
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förfordonsskattermedräkneexempelIllustrationTabell 5. nyaav
dieselbilar.

Skillnad iiSkillnadSkattSkillnad iSkattSkatt
bräns/eârs-skattkr3 000skatt100 kr296-10
kostnadtilltill uppupp

1400 kgkg1400
kg‘1050

031+1245+10003+33510027651
1993- 031+1-383000328310023 3831994 -

kg‘1450
+1 406+1 0470004+29725039532

1993- 406+1659000-2 409 4250365951994 -
kg‘1950

686+1562+40009562+400094384
1993- 686+1+4960009+49600098 5041994 —

GolfVNeller äldre309ungefär PeugeotMotsvarar
D220MercedesTD ellerGLE740Volvoungefär nyMotsvarar en

personbilsminibussellerVanMotsvarar en
energiskattehöjningochpå mil3 000körsträckagenomsnittligpå enRäknat en

0,90respektive0,750,55;antagitsharBränsleförbrukningenpå vara50 öre.
liter/mil.

Fördelningseffekter

Sverige. Detpersonbilar idieseldrivnaungefär 96 000finnsDet
Ungefär 22 %personbilsparken.%2,7knappt avmotsvarar av

totalaförmed 14 %jämförtföretagsägdadieselbilama är
dieseldrivna dvs.taxibilar,800drygt 3finnspersonbilsparken. Det

antalettotaladetoch %4bilarnaföretagsägdade18 % avav
personbilar.dieseldrivna

ibilarochäldremellanskatteskillnadenutjämning nyareEn av
dieselbilarharhårtdemdrabbarräkneexempelmed dessaenlighet som
drabbas deHårdastbilar.000drygt 89äldreochårsmodell 1993med

bilar.äldre,har tungasom
kg.600och400 1mellan 1dieselbilama vägerhälftenNästan av

bli fullt såfordonäldreförskattehöjningarnainteskullebilardessaFör
bilviktsdifferentiering. Enprincipendengrund somhöga omnyaav

fåskulleTD740 GLEVolvo t.ex.exempelviskg450kring 1väger
räkneexemplena.i de tvåkr047respektive 1297skattehöjning påen

medminskafordonsskattenskulleviktsklassbil iFör sammanyen
kgoch 6001400mellan 1dieselbilamakr. Avrespektive 65914092
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22 % företag. flestaägs De taxibilama mellanväger 1400 ochav
1 800 kg.

finnsDet 10 000 dieselbilarän mindreväger l 000 kg.änmer som
Dessa bilar från år 1978 till dvs.1984, relativtär gamla. Dessa fordon
skulle få skattehöjning 632 respektive l 532 kronor. Vi haren
otillräcklig kunskap vilka dessa dieselbilar, förutomäger viom som att

de flesta privatägda. säljsDet ingavet att är dieselbilar i Sverigenya
under 1 000 kg.vägersom

Räkneexempel för fordonsskatt på fordontunga

Vi har gjort beräkning de totala kostnaderna för denexternaen grov av
trafikens slitage och för de kostnadernatunga för utsläpp. Viexterna

har i dessa uppskattningar räknat bort de kostnader redansom
intemaliserats i energiskatten på diesel enligt våra föreslagna principer
för detta. Beräkningsresultaten framgår tabell 6 nedan.av

Tabell 6. Externa kostnader utanför tätort för slitage och utsläpp
exklusive koldioxid, omräknade efter standardiserade körsträckor till
ársvärden för olika fordonsslag och miljöegenskaper. Kronor/år.

60-tonsDistr.biI Distr. bil Semitrailer Buss
ton9 ton 24 ton 40 ekipage 60 pass.

Eumpatrafik
Nuvarande skatt 2 100 20 000 13 000 34 000 1 500

1200Slitage 1 900 18 38 100 58 800 35 000
Utsläpp

Non-euro 11 100 15 900 103 100 88 100 35 400-
Euro I 7 700 11 000 71 300 60 900 24 500-
Euro 9003 6005 36 400 31 100 12 500-
Euro 2 100 3 000 19 300 16 500 6 600-

1 Den högre kostnaden förexterna 40-tons semitrailer, jämfört med ett 60-en
påekipage, beror gåtons semitrailernatt antas i internationell trafik och därför

Iha längre körsträcka.
Källa: SIKA

årliga fordonsskattenDen för de fordon och fordonskombinationer,
redovisas i tabellen, påverkas inte det förslag tillsom av

pEurovinjettskatt diskuteras. tabellenAv framgår deattsom nu 4
beräknade marginella slitagekostnadema i täcks gällande ’stort sett av
fordonsskatter för fordon släp eller påhängsvagn. Däremotutan är
enbart slitagekostnaden för de nämnda fordonskombinationema
betydligt högre nuvarande skatt.än
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för dekostnadernaberäkningocksåredovisastabellenI aven
förkostnadernaräknat bort dedåVi harutsläppen.marginella externa

framgårdiesel. Detenergiskatteniintemaliseratsredanutsläpp som
inteutsläpp,kostnaderna för ärdetabellen externaatt somav

mycketfall kani vissaintemaliserade, stora.vara
skulle behövahöjning görasredovisas dennedantabell 7I avsom

skullefordonsslagolikaförfordonsskattenårligaden om man
och utsläpp utomslitageförkostnadernadeinternalisera externa

kostnadernabort deräknathar vikoldioxid. Som externanämntsnyss
diesel.energiskatteniintemaliseratsredanför utsläpp som

förårliga fordonsskattnuvarandeförändringarErforderligaTabell 7. av
internalisera externaför attmiljöegenskaperochfordonsslagolika

koldioxid.exklusiveoch utsläppslitageförtätortutanförkostnader
Kronorlár.

Buss60-tonsSemitrailerDistr bilbilDistr
60ekipage40 ton,24 ton9 ton pass.

axlarEuropatrafik 7
500134 0000001320 0001002Nuvarande skatt
80068112 9002001281001450010Non-Euro

57 9007008596 40020090007Euro I
900900 4555500613 8003 300Euro
0004041 3004004420014001Euro

SIKAKälla:

defordonsskattenintemalisering iskulleSammanfattningsvis aven
och utsläppför slitagetätortutanförkostnadernamarginella externa

fordonsskatten;höjningarkraftigamedförabehövakoldioxidutom av
fördubblas.behövafordonsskatten änskullefalli många mer

med braför de lättareochdistributionsfordonen ävendeFör tunga
demåttliga.relativt Förbliskattehöjningamaskullemiljöegenskaper

betydandeskulledäremotfordonskombinationema entyngre
miljösynpunkt bästaanvänderkrävas,skattehöjning även urmanom

fordondessapåberorbeslutad i EU. Detinte attIII,teknik Euro ännu
intekostnaderna, äri deslitagekomponenthög externahar somen

fordonsbeskattningen.nuvarandeintemaliserad i den
fastadehöjningardegenomföraskullefulltOm ut avman

påtransportkostnademaskullehär,redovisatvifordonsskattema, som
skullekostnadshöjningvad dennaberäknatVi haröka.landsväg

för någraårskostnadentotalatill den typerförhållandeiinnebära av
ikostnadshöjningenuppskattadedenvisarTabellentabellfordon, se
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totalkostnaden. kostnadshöjningarDessaprocent skulle antingenav
kvar i transportnäringen eller föras vidarestanna till transportköpama.

Tabell Beräknad höjning den årskostnadentotala till följd höjdav av
fordonsskatt för internaliseraatt slitage och utsläpp utom koldioxid enligt
tabell Fyra fordonsslag7 vid olika miljöegenskaper. Kostnadshöjning iovan.
procent.

Distr. bil Distr bil Semitrailer 60 ton
9 ton 24 ton 40 ton 7 axlar

Kostnadshöjning till 7 7 5 7
följd påhöjd skattav
diesel
Kostnadshöjning på
grund höjdav
fordonsskatt:
Non-Euro 2,6 2,3 12,8 7,5
Euro 1 1,8 1,5 9,6 5,7
Euro 2 0,8 0,6 6,2 3,7
Euro 3 0,4 0,2 4,4 2,8
Källa: SIKA

tabellAv 8 framgår höjning fordonsskatten föratt atten av
internalisera kostnader utanför förtätort slitage och utsläppexterna

koldioxidutom i de flesta fall skulle få betydligt konsekvenserstörre
för totalkostnaden höjning på energiskatten dieselän på på 20-en

öre/liter,50 tidigare redovisats i räkneexempel. höjdEnettsom
energiskatt enligt detta exempel skulle endast ha ellerstörreen
likvärdig och då ganska obetydlig effekt på kostnadsnivån för- -
distributionsfordon.

skattenivåerDe höjd fordonsskatt for fordon skulletungasom en
innebära enligt detta räkneexempel framgår tabell tabellenIav
redovisas de gällande fordonsskattema och vilka skattehöjningar som
skulle krävas för internalisera de kostnaderna för slitage ochatt externa
utsläpp koldioxid.utom skattehöjningarStora kan komma i konflikt
med gällande eller kommande EG-regler maximiskatter för tungaom
fordon.
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fordonsslagårliga fordonsskatter för olika ochTotala9.Tabell
utanförintemalisera kostnaderskulle externamiljöegenskaper manom

Kronorlår.koldioxid.och utsläpp utomför slitagetätort

Semitrailer 60-ton BussDistr. bilDistr. bil
axlar 6024 40 ton 79 tonton pass.

200 146 900 70 000100 14113 000 34Non-Euro
109 400 119 700 59 00029 2009 500IEuro

500 89 900 47 00023 800 745 800Euro
000400 75 300 4221 200 573 900Euro
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