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l

överväganden

1.1

Synen på framtiden

1.1.1

Ett ekologiskt

hållbart

och förslag

samhälle

framtiden
inför
ett
är att bygga
av de stora utmaningarna
fortsätta
kan
inte
vi
att
hållbart samhälle. Insikten
ekologiskt
om att
God
blir allt mer allmän.
våra naturresurser
och förstöra
förbruka
En

välfärden.
Vårt ansvar
av allt fler som en viktig del av
efter
vi
bör
lämna
innebär
generationer
att
för kommande
oss en livssig i
försörja
och
möjligheter
att leva
miljö som är minst lika rik
som den vi övertog.
användFör att nå dit måste vårt välstånd byggas på en effektivare

miljö

betraktas

Den ekonomiska
energi, vatten och råvaror.
av naturresursema
den sin
hållbar,
måste vara ekologiskt
tillväxten
annars undergräver
egen bas.
skall
bygger på principen
att naturresursema
Kretsloppssamhället

ning

återanvändas,

användas,
minsta

möjliga

återvinnas

förbrukning,

och

och utan

slutligen

att naturen

tas om hand med
skadas. Den prin-

cipen måste vara grunden för all verksamhet.
Uppgiften som ligger framför oss är med andra 0rd att steg för steg
Det .förutsätter att vi
alla samhällsområden.
ställa om våra system
Hotet om klimatförändringar.
är beredda att genomföra omfattande
reduktioner
fortsatta,
kräva
kommer
stora
förändringar
av kolatt
minskningar
På samma sätt krävs substantiella
av
dioxidutsläppen.
ställer stora krav
avveckling
Kärnkraftens
av kväveoxider.
med naturhushållning
bättre
En
energisystemet.
på en förnyelse av
och varsamhet.
ökad effektivitet
resursema förutsätter
kan
samhälle
hållbart
a
En utveckling
mot ett ekologiskt

utsläppen

vilka

energi-

upp spelregler för marknaden,
beslutsfattandet.
En ökning
i
av de
skatterna,
som växlas mot en minskning

genom att samhället
miljöhänsyn
bygger

stimuleras

och miljörelaterade

ställer

redskap.
arbete, kan därvid vara ett viktigt och kraftfullt
av skatten
effektivare
till
leder
skatter mot rättvridande
Att byta snedvridande
skatter, är ett
styrmedel, t ex miljörelaterade
Ekonomiska
hushållning.
sätt som visat sig effektivt

för att driva

utvecklingen

rätt håll.

5
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Den andra stora uppgiften
för full
ställts

är att skapa en hållbar
och tryggad välfärd. Sverige

sysselsättning

ekonomisk

tillväxt

har de senaste åren
har massarbetslöshet

inför

svåra ekonomiska
utmaningar.
Vi
statsskuld.
Att
övervältra
stor
arbetslöshet
hög
en
och stora
skulder på nästa generation är oacceptabelt,
liksom att lämna efter sig
till demokratins
en försämrad miljö. I båda fallen kan tilltron
möjligoch

heter att hantera problem och skapa goda livsvillkor
allvarligt
skadas.
Båda dessa utmaningar,
bättre
skapa
miljö och en ekonomisk
att
en
tillväxt
för arbete och välfärd,
måste därför klaras samtidigt.
Det är
inte möjligt
att göra det ena först och det andra sedan. Därför måste
sambanden

mellan

perspektiv

1

och ekologi
mellan

Det är i detta
och arbete skall ses.

uppgifter

har haft två huvuduppgifter:

Att

analysera

de i dag befintliga

samhällsekonomiska
förutom

effekter

skattemas

näringslivets

Baserat

konkurrenskraft,

och miljöskattemas

mening.

Analysen

även omfatta

skall

skall,

effekterna

sysselsättningen,

och de offentliga

på denna utvärdering

huvuduppgift,

energi-

i vid

miljöpåverkan,

i resursallokeringen
I

tydliggöras.

miljö

Skatteväxlingskommitténs

Kommittén
I

ekonomi

en skatteväxling

effektiviteten

finansema.
kommittén,

analysera

förutsättningarna
Analysen
av olika slag av skatteväxling.
utvidgning
befintliga,
miljörelaterade
av

som en andra
för och effekterna

skall

omfatta

skatter

som

såväl
inför-

andet av nya.
Grundat

kommittén,

på

redovisningen

om

analysen

av

de

ger underlag

tidigare
för

detta,

uppgifterna
lämna

skall

förslag

till

ökad miljörelatering

av skattesystemet.
En summering av de analysmetoder
sitt arbete finns i kapitel 12.

1.1.3

Vad

Om enskilda

räckligt
kvenserna
besluten.

innebär

företag,

Det

miljön
leder

använt

sig av i

skatteväxling
hushåll

kostnadsansvar
för

som kommittén

och offentlig

för de miljöeffekter
i alltför
till

liten

sektor

inte får bära ett tillvägs konse-

de orsakar,

utsträckning

samhällsekonomiska

kostnader

i de faktiska
i form

av
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miljö

sämre

och långsiktigt

felaktiga

metod

angripa

verksamhet.

En
främst

stymiedel,

Vid

är

utrymme

ekonomiska
från

de

som

kan

det allvarligaste

är i dag arbetslösheten

av miljöhoten

ekonomisk

Intäkterna

ett ekonomiskt
på andra områden.

för skattesänkningar

sidan

problem

detta

miljöskatter.

och

skapar

skatterna

miljörelaterade
användas

att
energi-

för

förutsättningar

problemet.
måste

angripas

förväntas

komma

Den

jobb

med en mängd olika åtgärder. De flesta nya
inom tjänstesektom.
Det gäller både arbeten

och arbeten som kräver
på ett mycket väsentligt
och välfärd, men den kan på grund av teknisk
sätt till sysselsättning
förväntas
konkurrenskrav
inte
och
utveckling
stora
ge några
bör
också
många
arbetstillfällen.
Påpekas
nettotillskott
att
av nya
med högt utbildnings-

och kompetensinnehåll

lägre kvalifikationer.

Industrisektom

tjänstesektorer

har nära anknytning

bidrar

till

industrin.

för en växling
ett utrymme
av skatter finns, är det därför
de
inkomster
vi
kan
använda
en höjning av miljöskatter
om
till
stimulera
sysselsättningen
att
genom att sänka skatterna på
ger
för ökad
sänks, skapas förutsättningar
arbete. När dessa skatter
När

positivt

efterfrågan

på arbetskraft.

angeläget

att

ansvarigt

samtidigt:

sysselsättning.

skatterna

prövas

på

att,

ett

är det därför
statsñnansiellt

på arbete.

med en skatteväxling
är alltså att uppnå två önskvärda
verksamhet
och ökad
miljöskadlig
dämpning
av
en
Internationella

ifrågasätter

området

För Skatteväxlingskommittén

möjligheter

sätt, minska

Grundtanken
mål

alla

teoretiska

att sådana dubbla

studier

vinster

gjorts
som
uppstår. En anledning

enligt dessa studier,
på sysselsättningen,
att de positiva effekterna
i olika länder i
för miljöskattema
inte blir så stora är att skattebasema
med
dra
tillräckligt
de
kan
har
sådan
omfattning,
dag inte
att
en

till

arbete.
för att kunna göra en rejäl sänkning av skatten
inkomster
förklaring,
En annan, mer teoretisk
är att de flesta skatter i en liten,
finns det
arbete.
Samtidigt
lång sikt belastar
öppen ekonomi
fördvs att en växling
empiriska studier som pekar
motsatsen,
som den leder till sysselsättningsökning.
understrykas att det alltid finns en viss osäkerhet
och sociala effekter.
ekonomiska
i bedömningama
av skattepolitikens
kan aldrig bli helt utan problem. I dagens komEn stor skatteväxling

bättrar

miljön,

samtidigt

Det bör emellertid

samhällsstruktur

plicerade
förändringar
effekter.

Detta

det

knappast

att

genomföra

större

och oönskade
som helst negativa
att man måste välja tid för och utformpå ett sådant sätt att de positiva effekterna

som inte får
understryker

av skatteväxlingen
klart överväger.

ning

går
några

7
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I ett läge när vi står inför

ekologiskt

mer
bekämpa

hållbart,

att ställa

samtidigt

den höga arbetslösheten,

energiskatter

och skatt

om vårt samhälle
som vi med alla

kan en växling
vara ett av flera

på arbete

så att det blir
medel

mellan

måste

miljö-

och

för att nå

redskap

dessa båda mål.

1.2

1.2.1

Förutsättningar

för

milj

skatter

Internationella

Kommitténs

växling

aspekter

och

mellan
skatt

och

energi-

på arbete

och insatser

positiva

bygger dels på
resonemang
om skatteväxling
redskap för en ökad miljörelaatt den är ett verksamt
tering av vårt skattesystem,
dels på bedömningen
att vår omvärld
kommer
Det senare är av avgörande
att röra sig i samma riktning.
för att vi på ett mer genomgripande
betydelse
sätt skall kunna
övertygelsen

förändra

vårt skattesystem.

punkter,

understryka

vikten

vara pådrivande i det globala
Den fördjupade
förståelsen

ning har, tillsammans

Därför

vill

kommittén,

från sina utgångs-

av att Sverige ökar sina ansträngningar
miljösamarbetet.
för miljöproblemens

allvar

att

och utbred-

med uppbyggnaden

av ett globalt och regionalt
lagt en god grund för framtida, offensiva
insatser. De
i världen
förändringarna
har därtill
skapat nya förutsätt-

miljösamarbete,
politiska

resultat. Östersjöregionen har nu möjlighet
att åstadkomma
bli ett nytt kraftfált
för framsteg på miljöområdet.
För Sveriges
betyder därtill
i EU nya förutsättningar
medlemskapet
och

ningar

möjligheter
att vara pådrivande
Även det nordiska
samarbetet,

i det europeiska
med

sin breda

nya
arbetet.

och globala

förankring

att
del

och

långa

utgör ett viktigt redskap i det globala miljöarbetet.
En rad olika fora har inrättats för internationellt
miljösamarbete

och

tradition,

internationell
eller

rättslig

liknande

t viktiga

har

reglering.

förhandlats

fall trätt i kraft.

Vid

Ett
fram

80-tal
och

konventioner,
undertecknats

protokoll
och

i flera

FN:s konferens

i
om miljö och utveckling
Rio de Janeiro 1992, och vid efterföljande
FN-konferenser,
har en
mängd nya initiativ
tagits i syfte att främja en hållbar utveckling.
Även inom EU är strävandena
miljörelatera
att i ökad utsträckning

skattesystemen.

sättning

beskrivs

miljöförstöring.
arbetslösa.

Båda

I EU:s vitbok
hur

konkurrenskraft
och sysselom tillväxt,
vilket
överutnyttjas,
leder till
naturresurser

Samtidigt

är en stor del av Europas
medborgare
dessa förhållanden
leder till stora välfärdsförluster.
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Riksdagen

arbetet och
år 1993 en strategi för det nationella
sin
utgångsStrategin tar
för hållbar utveckling.
I
och miljö.
efter ökad integration
av ekonomi

antog

samarbetet

globala

i en strävan

punkt

av ekono-

att användningen

vitboken

För att åtgärda detta förordar
miska styrmedel bör öka.

1996

i september

regeringsförklaringen

att det

framhölls

krävs

ett

och att Sverige
samarbete på miljöområdet
internationellt
förstärkt
i strävan att
kraft och ett foregångsland
skall vara en pådrivande

skapa ett hållbart samhälle.
Att Sverige, liksom en del andra länder, påtagit sig en pådrivande
roll bottnar i övertygelsen
att det är viktigt att några går före och visar
område genom att
vägen. Det har vi gjort på t ex klimatpolitikens
mål för minskningen

sätta upp mer ambitiösa
kräver och
kommelsen

genom

en koldioxidskatt.
styrmedel
Ekonomiska

att,

som

ett

av utsläpp än överensav de första länderna,

införa
nella

har fått en allt större betydelse i intematiohar dock många av de konvenFortfarande
de berörda
under vilka
fram ramkaraktär,
För vissa
för samverkan.
och metoder

miljöförhandlingar.

som förhandlats
antar principer
staterna
gäller att de är uppbyggda
miljöavtal

tioner

att länderna åtar sig
med
ett angivet procenttal,
att reducera sina utsläpp av ett visst ämne
princip är att parterna åtar sig att
lika för alla. En annan vanlig
För att
använda likartade tekniska lösningar eller tekniska standarder.
kraven

tillgodose

måste nya avtalsformer
måste komma till
överenskommelser

på kostnadseffektivitet

internationella

fram.

Nya,

med

konkreta

på principen

åtaganden

tidsbestämda

och

och

förpliktelser,

växa
stånd
inte

inom klimatkonventionen.

minst
Med

tanke

överenskommelser

effektiva

vara öppen

för alternativa

att uppfylla

möjligheter

kostnadseffektiva

detta område.

åtagandena

att uppnå
det goda skäl att
med

som är förknippade
finns
på klimatområdet,

de svårigheter

Ett sådant alternativt

sätt är gemensamt

att ett land genomför åtgärder mot klimati ett annat land och räknar sig utsläppsminskningama
förändringar
teknikbl a får en värdefull
samtidigt
tillgodo,
som mottagarlandet
i
klimatförändringar
partskonferensen
första
Vid
Överföring.
om
Berlin i april 1995 beslutades
a att en pilotfas skall startas för att

genomförande.

inom

aktiviteter

pröva

dvs

krediteringar,

begränsningar,
bör

Det innebär

aktivt

rymmer

ramen
belöningar

skall

medverka
intressanta

Inga
genomförande.
gemensamt
utsläppsminskade
i form av
egna
för

utgå till

investerarländema.

i denna

pilotfas.

Gemensamt

möjligheter

att

emellertid

på

ett

Sverige

genomförande

kostnadseffektivt

sätt

9

10
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att föra över teknik

betydelse

stor

för

samtidigt

och kapacitet

till

som det
u-länder.

öppnar

nya

hållbar
inom energiutveckling
leder
till
att ny teknik utvecklas
och
som
sprids för energiomvandling.
Forskning och utveckling
syftar
till
som
att öka användningen av förnybara energislag bör främjas.
sektorn

är också

1.2.2

Sverige

Energi-

att uppnå

åtgärder

och miljörelaterade

skatter

har under

en lång period infört och stegvis höjt olika energiskatter och avgifter.
Skatt på bensin infördes t ex
redan år 1929, elkraft har beskattats sedan år 1951 och den allmänna
energiskatten
infördes år 1957. Till att börja med motiverades
skatten
främst
statsfmansiella
skäl.
Under
1970-talet
tillkom
av
energioch miljörelaterade

politiska

skäl. Sedan 1980-talet

har miljöargumenten

alltmer

kommit

iförgrunden.
Enligt

Riksrevisionsverkets

beräknas

de energirelaterade

kronor,

därav

koldioxidskatt

miljarder,

energiskatt
på bränslen

produktionsskatt

produktionsskatt
momseffekt

på

från

från kärnkraft

på 6,8 miljarder

hushållens

för

vattenkraft

1,4 miljarder

1,0 miljarder.
sådana

Därtill

energiskatter

samt

kommer

en
på

som utgår

konsumtion.

Miljöskatter
naturgrusskatt
0,5 miljarder.
beräknas

för skatteintäktema
år 1996
prognos
skatterna ge intäkter på ca 48 miljarder
på bränslen
och elkraft
31,8 miljarder,
13,5 miljarder,
svavelskatt
på bränslen 0,2

i form av skatt på gödsel
och miljöskatt
på inrikesflyg
Här

finns

fordonsskatten

6,6 miljarder

och

bekämpningsmedel,

beräknas

ge intäkter på
momseffekt.
Därutöver
och försäljningsskatten
motorfordon
ge

ingen tillkommande

i skatter

med en momseffekt
på 0,1 miljarder.
Totalt ger
och miljörelaterade
energiskatter
således
intäkter
55
miljarder, vartill kommer en momseffekt
7
miljarder.
ca
Sett i ett 15-årsperspektiv
har intäkterna
från de energi- och miljörelaterade skatterna i fasta priser ökat med
från 35
ca 20 miljarder,
dessa

miljarder
år 1980 till 55 miljarder
år 1996, exklusive
momseffekt.
Med momsen inräknad har skatterna ökat med 27 miljarder
de senaste
15 åren. Som andel av BNP har dessa skatter ökat med knappt
en
procentenhet
under samma period och är i dag knappt 4 %.
Sedan

kommittén

förändringar
ytterligare

påbörjade

i energibeskattningen

sitt

arbete
redan

år

1995

beslutats

har

ett

av riksdagen

flertal
och

förslag lagts fram av regeringen hösten 1996.
Vi
har kommit
i miljörelateringen
en god bit på väg
av
skattesystemet, vilket är positivt.
innebär det att utrymmet
Samtidigt
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vara, om vi stod i
Mot
början av en sådan utveckling.
av att energiskattema
höjningar av
att ytterligare
höjts de senaste åren, förordar kommittén
sker stegvis och inom ramen för ett totalt sett
energi- och miljöskatter
än det skulle

är något mindre

för ökade miljöskatter

bakgrund

skatteuttag.

oförändrat

på miljön

Effekter

1.2.3

flest ekonomiska
är i dag ett av de länder som använder
Vi kan konstatera att detta givit resultat.
styrmedel i miljöpolitiken.
för
i
dag
Industrin
en tredjedel av den totala energiförbruksvarar

Sverige

är att den totala användningen
av
minskat något de senaste tjugo åren, trots att BNP
energi i industrin
ökat med ca 43 procent i fasta priser under samma period. Föränddvs för massa- och pappersinringarna är störst för storförbmkama,
För den
och stålindustrin.
stenindustrin
och
järndustrin, jord- och

ningen.

En intressant

iakttagelse

mer än halverats från
i energiförsig också tydligt

energiförbrukningen

har den totala

sistnämnda

Detta avspeglar
mitten av 1970-talet.
De förändringar
sysselsatt.
brukningen
per
kan därmed
vad gäller energianvändning,
som förts.
Svavelskatten
har bidragit

som skett inom industrin,
sägas vara i linje med den

politik

svavel.

Kväveoxidavgiften

verken.

Miljöskattema

sluften.

till

för
att Sverige klarar sitt utsläppsmål
minskat utsläppen från värme-

har kraftigt

på diesel

anser därför
skattesystemet.

bör fortsätta

att Sverige

Kommittén

stora förbättringar
av tätortför uppvärmning.
biobränslen

har givit

har gynnat

Koldioxidskatten

miljörelateringen

av

hösten 1996 får svensk
som OECD publicerade
fram
den svenska användlyfter
OECD
betyg.
ett gott
och anser att Sverige i hög grad
styrmedel
ningen av ekonomiska
skall betala. OECD-rapporten
principen om att förorenaren
tillämpar
kostuppmärksamhet
skall
rekommenderar
Sverige
större
ägna
att
I den granskning

miljöpolitik

nadseffektiva

Man anser
av miljöåtgärdema.
för att öka användningen
av ekonomiska

aspekter i utformningen

också att det finns

utrymme

styrmedel.

1.2.4

Skatt

Skatterefonnen

beskattningen
och

på arbete
1990-91
förstärktes.

energiskattema,

att miljöproñlen
sänktes skatten
Samtidigt

innebar

inklusive

momseffekt,

i den

indirekta

på arbete.

höjdes

med

Miljöca

18

ll
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Därtill

kronor.

ökade skatten

Skatten

konsumtion

på arbetsinkomster

i övrigt

sänktes

med ca
med 71 mil-

kronor.

skattereformen

innebar

skatterna,

en sänkning
den första, betydande

alltså, förutom
en ökad miljörelatering
av
skatten
arbete.
Den kan därför ses som
på
av
mellan
skatt på miljö
växling
och skatt

arbete

Andra aspekter på skattereformen,
som gjorts vid ett tillfälle.
de som har intresse från skatteväxlingssynpunkt,
har inte
behandlats av kommittén.
År 1993 sänktes arbetsgivaravgifiema
generellt med 4,3 procentenheter, vilket tillsammans
med en justering
löneskatav den särskilda
utöver

med drygt 19 miljarder
ten gav ett sänkt skatte- och avgifisuttag
kronor.
Därefter
har bl a en vämskatt
på 5 procent införts samt en
allmän
löneavgift
på 1,5 procent av lönesumman.
Dessa skatteök-

ningar

motsvarar
ca 8 miljarder kronor. Vidare har allmänna egenavinförts och höjts i flera steg, vilket t o m år 1996 innebär
en
höjning av skatten på arbete med ca 24 miljarder kronor.

gifter

Grundavdraget
rats vid

flera

beräkningen

av
sänktes generellt
full

i inkomstskatten

tillfällen.

Under

inkomstskatt,

statlig

av skiktgränsen
åren 1993
1994
allmänna
grundavdraget
under

mellan

Vidare
förändrats

heller

åren

1996 och

vid två tillfällen,

Skattereforrnen

år

1996

1997.

och

medgavs.

skiktgränsen

Det

förblir

Sammantaget

representerar
med ca 13 miljarder kronor.
kostnader
i inkomstslaget
tjänst

på arbetsinkomster
för

första

gången inkomståret

1995, vilket

taget med drygt 6 miljarder
1990-1991.

grundavdraget

som
1995

perioden

något reallöneskydd

sänktes

har schablonavdraget

gången inkomståret

vid

1998 medges
gmndavdraget.
Detsamma
för jusgäller
av
för beräkning
inkomstskatt,
där
av statlig

teringen

oförändrad

föränd-

grundavdrag

samtidigt

0 m detta år. Under

inflationsjustering

detta skattehöjningar

har sedan skattereformen

år 1994 medgavs

har

representerar
kronor.

utvärderats

En utvärdering

SOU

i

en höjning

betänkandet

1995:104.

1993 och andra

När

av skatteut-

skattereformen
det gäller

konstateras
i betänkandet
mens effekter på arbetsutbudet
Även
effekterna
inte är så stora, så är de ändå viktiga.
ringar i arbetsutbudet
kan ge betydande effektivitetsvinster.

refor-

att även om
små föränd-

Det som främst styr sysselsättningen
är efterfrågan. Den har varit
åren
efter
skattereformen.
Därför
kan man inte räkna
extremt
svag
med några större
effekter
arbetad
tid
på faktiskt
i det korta

perspektivet.
siktigt

Inget

kan komma

i utvärderingen

motsäger

att få den större förväntade

dock

att reformen
effekten.

lång-

Överväganden och förslag

SOU 1997:11

En annan omständighet
gjort
som måste beaktas är att reformen
utbildning
mer lönsamt. Detta kan bidra till att fler avstår från låg lön
tidigt i livet för att i stället utbilda sig och få en högre lön längre fram.
Detsamma
gäller för personer
Även för dem har avkastningen

i yrkeslivet.

V
minskade
med
av skatterefonnen
var att skattekilen
mellan åren 1989 och 1991. I utvärderingen
gjordes

effekt

En viktig

som redan är etablerade
på utbildning ökat.

10 procentenheter

hur skattekilen
påverkat veckoarbetstiden.
ett försök att undersöka
med 10
Den slutsats man drog var att minskningen
av skattekilen
med ca 1 procent och
bidragit till att öka arbetstiden
procentenheter

tycks ha bidragit till att de som har
att de sänkta marginalskattema
arbete arbetar något mer än vad som annars varit fallet.
Skatterefonnen
och gav därför möjlighet
att
var genomgripande
i skattesystemet,
det
samtidigt
rätta till en rad skevheter
som
var
möjligt
finns

för icke önskvärda

att kompensera

effekter

Det
av reformen.
omställning
av skatte-

som talar för att göra en stor
samlat och vid ett tillfälle.
Det ger möjligheter
och
därmed
för- och nackdelar
balansera
att
grepp

mycket

systemet

att ta ett

större

med omdock att

ställningen.
andra

länder

i stor skala

skatteväxling

En svensk

förutsätter

gör likartade

Det ger också de största efförändringar.
måste således
En mer omfattande
skatteväxling
och förankring.
föregås av noggranna förberedelser
Kommittén
förordar
därför att omställningen
till högre skatter på

fektema

på miljön.

och lägre på arbete de närmaste
10
15 åren sker stegvis i
syfte att minska omställningssvårighetema.
stegvis
En väl utformad,
förberedelsearbete
växling kan också bidra till det opinionsbildande

miljön

som skulle krävas vid en större förändring av skattesystemet.
mycket viktig
fråga är det inbördes
En i sammanhanget
landet

mellan

och intäkterna

begreppet

på intäkterna

storleken
från skatter

på arbete.

skatter är intäkterna

miljörelaterade

drygt tolv gånger större än intäkterna

förhål-

från energi- och miljöskatter
Även med
en bred definition
av
från skatterna

från energi-

på arbete

och miljörelaterade

skatter.
I en ekonomi
som vår, där skatten på arbete ger betydligt
intäkter än skatten
miljö, måste miljö- och energiskattema
relativt

mycket

omfattande,

för

generell

stor miljöskattehöjning
görs generell,
En väl

att intäkterna
skattesänkning
blir

förhållandevis

genomförd

större

höjas

skall kunna finansiera
arbete. Även med

sänkningen

av skatten

en mer
en relativt
på arbete, om den

liten.

skatteväxling

har

störst

betydelse

för

miljön,

sysselmen den har också både en direkt och en indirekt påverkan
sänkt
skatt
har
direkt
kort
sikt
sättningen. Den
påverkan på
genom att

13
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Indirekt

sysselsättning.

och

längre sikt kan en
och
mer miljöteknik

leda till att näringslivet
utvecklar
resurssnål
vilket
sannolikt
förbättrar
svenska företags
produktion,
mer
och produkters
internationella
konkurrenskraft,
samt skapar nya
affärsmöjligheter.

skatteväxling

Sänkta arbetskraftskostnader
leder till ökad efterfrågan
arbetsÄven förändringen
kostnadsrelationen
mellan
arbete
och
av
energi kan leda till ökad efterfrågan
av arbetskraft,
om den skapar nya

kraft.

incitament

för

Det är dock svårt att på förhand exakt
arbetskraft
påverkas av en växling mellan miljöav
och skatt på arbete. Lägre inkomstskatt
kommer
å

investeringar.

säga hur utbudet
och energiskatter
ena sidan att
arbetsutbudet.

leda till att lönen efter skatt
Å andra sidan leder högre
vilket

konsumentpriser,
En generell

har negativ

effekt

ökar,

vilket

varuskatter

stimulerar
till

högre

på arbetsutbudet.

får i nuvarande
läge,
av arbetsgivaravgiftema
enligt kommitténs
mening, en för liten effekt för att en sådan växling
skall kunna motiveras.
De intäkter som höjda energi- och miljöskatter

sänkning

kan generera bör i stället användas för andra slag av skattesänkningar.
Alternativ
för prövning
är t ex sänkt skatt på
som kan bli föremål
tjänster, eftersom det är en allmän bedömning
att den största expansionen

kan ske inom den sektorn, en sänkning av
av sysselsättningen
inkomstskatten,
kan
användas
för att underlätta
som
en konkurrenssvensk lönebildning
och andra skattesänkningar
kraftig
som är av
för de mindre

betydelse

och medelstora

företagen

och for tillkomsten

av nya arbeten i dessa.
Kommittén
vill i detta

sammanhang
påpeka att vårt uppdrag är
en växling mellan skatt på miljö och skatt
arbete. l uppdraget har inte ingått att analysera eller föreslå skattedefinierade
sänkningar som går utanför denna i direktiven
växling. Vi
begränsat

till

tar därför

att analysera

inte

sänkningar,

huruvida

ytterligare

eller

andra

skatte-

vara önskvärda.

Övergångseffekter

l

I kommitténs
och

energiarbete,

uppdrag

påverkar

sättningen,

hur

ingått

att analysera

och

samhällsekonomin

en skatteväxling
i vid mening.

konkurrenskraft

och strukturomvandling,

resursallokeringen

understryks

belyses.

har

miljöskattema,

på näringslivets
tiven

till

ställning

av andra skäl, skulle

och de offentliga

att det är särskilt

angeläget

förändringar

mellan

miljö

Det gäller
finanserna.

av
och

effekter

på sysselI direk-

att övergångseffektema
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Utifrån

gjorda

gäller olika

1.3.1

analyser

gör kommittén

följande

bedömningar

vad

typer av övergångseffekter.

Tillväxteffekter

Effekterna

på tillväxten

och

på arbete

skatt

av en växling mellan energi- och miljöskatter
Å
måste noga övervägas.
ena sidan kan en
leda till negativa effekter på investeringar
och

ovarsam skatteväxling
Å andra sidan förväntas
tillväxt.

vårdstjänster

växa kraftigt

och miljöefterfrågan på miljöteknik
de kommande
åren, vilket skulle innebära

att det finns en betydande utvecklingspotential
scher och produkter,
som dels kan bidra till

i miljövänligare
att öka tillväxten,

brandels

göra den mer ekologisk hållbar.
I en liten öppen ekonomi,
exportsom den svenska, konkurrerar
företagen
på en världsmarknad.
De varor
för
produceras
som
hemmamarknaden
dessa
för
konkurrens.
effekt
En
är även
utsatta
av
kan bli att företag
högre miljöskatter
att ha väsentligt
än omvärlden

förlägger
länder

sin produktion,
med

lägre

svenska

framför

miljökrav.

allt

sina

En

annan
ut av billigare
miljövänligt
sätt.

konkurreras

varor
på ett mindre
Båda dessa tänkbara effekter

tillverkats

är väsentligt

utsläppen

högre

i världen

i andra

nyinvesteringar,

effekt

kan

utländska

bli

att

produkter,

dyrare
som

av exempelvis
en koldioxidskatt
som
omvärldens,
innebär
än
att de totala koldioxidriskerar att öka i ställer för minska. Kommittén

anser att detta är en omständighet
som måste beaktas vid utforrnningen av de svenska miljöskattema.
Påpekas bör dock att det inte
bara är nivån på miljöskatter
som företag väger in i besluten om var
skall ske. De besluten påverkas i minst lika hög grad
nyinvesteringar
av en rad andra omständigheter.
Kommittén
vill understryka

att om ökade skatter på energi och
få avsedd effekt på den globala miljön, är

i vårt eget land skall
det av största betydelse att Sverige, parallellt
med att vi miljörelaterar
våra egna skatter ytterligare,
arbetar aktivt internationellt
för gemenmiljöområdet,
åtaganden som innebär att också
samma åtaganden

miljö

andra länder

i högre utsträckning

De främsta
teknik

är krav

drivkrafterna
från

medvetenheten

förädlingsvärde
bättre

livskvalitet.

kunder

än i dag höjer sina miljöskatter.

för att företag skall utveckla
miljödriven
och från myndigheter.
Den ökade miljö-

hos konsumenterna
i produktionen,

för ett utökat
en potential
därmed för högre tillväxt
och

utgör
och

En annan fördel med miljöåtgärder
utveckla
effektivare
företag
produktionsfonner
att
sporra
sänka sina kostnader.

är att de kan
och därmed

15
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visar

också

i form
att styrmedel
framför allt när det gäller

fall kan ha avsedd effekt,

av skatter i vissa
att påverka miljö-

miljöeller styra många aktörer mot mindre
kan också nås
De uppsatta miljömålen
vägar
En sådan annan väg
som inte endast utgörs av skatter och regleringar.
kan vara en mer medveten satsning på teknikutveckling.
Det har inte
störande

konsumtion

störande

beteende.

ingått

uppdrag

i Skatteväxlingskommitténs

kommittén

vill

för ökad

detta,

att analysera

ändå peka på denna möjlighet.

men
och politik

Miljöpolitik

handlar

om att kombinera
en rad olika styrhar en satsning på energi- och miljökompetensteknikupphandling,
risktagande,

sysselsättning

medel.

I det sammanhanget

teknik,

i form

av stöd till
framsteg
forskning,
utveckling,
m rn sin plats. Tekniska
och
grunden för många företag,
när det gäller att trygga

verksamheten.

Enligt

för

från

beräkningar

länderna

och miljöteknik

fram

till

år 2000.

efterfrågan

den totala

positiva

även

i ekonomin.

spridningseffekter
vårdstjänster

medför

på teknikutveckling

Satsning

utgör

förnya

miljöteknik

och miljötjänster

efterfrågan

år 2000.

OECD

förväntas

efterfrågan

på

miljö-

5 % per år i industriDet är en dubbelt så stor tillväxttakt
som
under 1990-talet.
Marknaden
för
hittills

Andra

öka med

beräknas

drygt

utgöra

undersökningar

ca 1,3 % av den totala
visar att det finns stora

och miljöteknik
i Östeuropa. Sammantaget
görs
av miljövård
bedömningen
att växa fram en betydande
exportatt det kommer
marknad
inom miljöområdet.
De länder som har en väl utvecklad
behov

får ett försteg på dessa växande marknader.
har
såväl goda traditioner
Sverige
som goda förutsättningar
bedriva medveten
Den
satsning på effektivare
energiteknik.

miljöteknik

intensiva
tivisera

industrin
sin

Vi

energianvändning.

världsledande,
bruket

har sedan lång tid haft

ligger

när det gäller

långt framme,

har

utrustning

starka

motiv

livsmedel.

Vi

med och bidra till

det tillväxtsprång

energi-

för att effek-

en Verkstadsindustri
för energiomvandling.

när det gäller

och hälsosamma

för att

att framställa
har ett gott utgångsläge

som är
Jord-

miljövänliga
för

att vara
som många menar att vi står inför

miljöområdet.
En förutsättning

för

att svenskt

dessa nya möjligheter
är, enligt
stegvis och i sådana former
hämmande

förändringar

undviks.

näringsliv

kunna

ta vara
sker
att en skatteväxling
och konkurrenskraftsplötsliga

kommittén,
att

skall

Överväganden och förslag

SOU 1997:11

1.3.2

inom

Strukturomvandling

näringslivet

mellan
miljö och
en skatteväxling
bort
från
strukturomvandling
miljöär att
en
störande verksamhet
till mer miljövänlig
och konsumtion.
produktion
Vid en omfördelning
skatt
från
till miljöarbetsgivaravgifter
av

Det

grundläggande

med

syftet

åstadkomma

arbete

skatter

olika

påverkas

från bransch

till

branscher

bransch,

på olika

sätt. Att

effekterna

skiftar

branscher,
innebär att höjda
där resurser
strukturomvandling,
en
fors över från näringsgrenar
till näringsanvänder
mycket
energi
som
använder relativt sett mindre. Från miljösynpunkt
är detta
grenar som
önskvärt. I ett övergångsskede
kan emellertid
omställningseffektema
och miljöskatter

energi-

och även inom

leder till

bli stora för industrin.
skulle
allmänjämviktsmodell,
som, enligt utredningens
de
påverkas mest vid en stor höjning av koldioxidskatten
är självklart
sett stor mängd fossila
som finns i branscher
som använder relativt
De företag

bränslen.

exempelvis
gruvindustrin,
massa och papper,
och sten samt jäm- och stålindustrin.
Dessa branscher
då i konkurrenskraft
relativt
andra branscher
inom Sverige,

förlorar
och

gäller

Det

jord

petroleum,

branscher
i
motsvarande
gentemot
då
förbättrar
sin
relativa
position
som

även

Branscher
medels-,

konkurrentländema.
är exempelvis

läke-

telekommunikationsriktad

skatteväxling
samhet

i allmänhet

framhållas

och bilindustrin.
Vid
en selektiv
skulle varuproducerande
verkmot tjänstesektom
få en sämre relativ position. Det bör dock också

att all verksamhet

grad är beroende

1.3.3

i industrisektom

i större

eller

mindre

av tjänsteproduktion.

Sysselsättning

i föregående avsnitt kan i ett
som beskrivs
inom områden som bidrar
skapa ny sysselsättning
till en ekologiskt
hållbar utveckling.
Under en övergångsperiod,
som
kan sträcka sig över ett betydande antal år, kan dock arbetslösheten
Den strukturomvandling

längre

perspektiv

inom vissa områden
Eftersom

komma

de energiintensiva

kan sådana negativa

regioner,

att öka.

företagen

omställningseffekter

av landet mer än andra. Det gäller speciellt
län. Omställningen
och vissa sydsvenska

tillgången
landet.

till

utbildning

i dessa regioner

drabba

till

vissa delar

glesbygdslänen
försvåras

är mindre

vissa

i Norrland

också

än i andra

av
delar

att

av
att de personer som i dag arbetar inom de
ofta inte har
som skulle minska vid en strukturomvandling
och kompetens för att direkt gå över till annat arbete. Det

Därtill

branscher

arbete

är koncentrerade

kommer

17
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att uppmärksamma
för att finna

ansträngningar

lättare

att hantera.
svårare.
betydligt

uppgiften

skulle

ligare

öka,

vilket

kan

verkningsfulla

sera detta.
I ett läge med stor efterfrågan

problem

det

att

komma

åtgärder

på arbetskraft

krävas

stora

är dessa övergångs-

läge med hög arbetslöshet

I dagens
Risken

att

som kan kompen-

finns

står i strid

att antalet

med

om ökad sysselsättning.
Utöver
de ytterligare
ansträngningar

blir

arbetslösa

de övergripande

ytter-

politiska

målen

svenska

ekonomin,

för möjligheterna

för de människor

som mister arbetet
ytterligare
en negativ effekt. Tilltron
urholkas för lång tid framöver.
Eftersom
arbete

talar

mycket

för

är eftersträvansvärd,

riskerna

innebära

för

den

till

skulle

skatteväxling

kunna

mellan miljö
och
att en skatteväxling
kommittén
att både de faktiska
anser

under

och effekterna
på det folkliga
en övergångsperiod,
sådan
måste
växling,
Det långövervägas.
noggrant
en
målet att fler skall arbeta inom miljövänliga
sektorer och färre

för

stödet

siktiga
inom

får inte äventyras

miljöforstörande

korta perspektivet

1.3.4

hushållen

av att påfrestningarna

i det

blir för stora.

for hushållen

Fördelningseffekter

Hur

det skulle

välfärden
och
att upprätthålla
kan en sådan utveckling
också få

förändrar

sin efterfrågan

vid en skattehöjning
beror
den vara som blir dyrare genom höjd
skatt kan bytas ut mot andra varor, dels på hur stor del av hushållens
ekonomi som används för att köpa just den för skattehöjning
aktuella
dels

i vilken

utsträckning

varan.
De modellberäkningar

gjort visar att t ex en forsom kommittén
skulle ge staten ökade inkomster
dubbling av koldioxidskatten
med
mellan 8,5
11,5 miljarder
kronor, varav ca 6 miljarder
från hushållen. Nettokostnaden,
och utifrån det betrakmätt som välfärdsförlust
telsesätt som finns i modellema,
beräknas bli ca 500 kronor per individ och år. Effekterna
ekonomiskt

för olika

starkaste

stor skatteökning
som den
hushåll
med låga inkomster
hushåll
vad

med högre

respektive

fördelningen
stärka

hushåll

de relativa

skiljer

sig emellertid

åt. Den

får nästan dubbelt så
av hushållen
ekonomiskt
Men
svagaste femtedelen.
drabbas

ändå

relativt

sett

hårdare

än

inkomster,

blir därmed

En fördubbling

hushåll

femtedelen

till
när man relaterar skattehöjningen
har att disponera
för konsumtion.
Inkomst-

ojämnare.

koldioxidskatten
skulle därför förav exempelvis
inkomstskillnadema
mellan hög- och låginkomst-
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hushåll.
desto

Därtill
hårdare

kommer

fler

att

individer

består av
som hushållet
slå. Vinsten,
i

skulle

en höjning av koldioxidskatten
miljö, visar sig bl a i en minskning

form

av bättre
utsläppen av koldioxid
olika
modellberäkningar

koldioxidutsläppen

via

minskad

som
mellan

med

redovisas
50 000

i
och

medan

den

utsläppsminskningar

övre

gränsen

i enskilda

1 000

är en grov

sektorer.

minskar

utredningen

mellan
0,1 och 1,7 procentenheter.
motsvarar
hänförs
till
då samtliga
beräkningar
sektorer

samspela,

av de svenska
Enligt de

bensinförbrukning.

000

Den
i

vilket

ton,

undre

gränsen

ekonomin

summering

Skatteväxlingen

tillåts
utifrån

ger också

andra miljövinster,

bl a minskat buller och bättre luft.
att fördelningseffektema
anser
av en skatteväxling
måste
in
i
hur
besluten
på detta område utformas.
vägas
Effeknoga
får inte bli att hushåll med små ekonomiska
terna av en skatteväxling
Kommittén

marginaler

får sämre välfärd.

regionala

skillnaderna

1.3.5

Stabil

får växlingen

leda till

att de

skattebas

Från skatteväxlingssynpunkt
och oelastiska

Inte heller

ökar.

är det viktigt

miljöskattebaser.

Skatter

att skilja mellan elastiska
som riktas mot miljöproblem

lätta att åtgärda ger en relativt
snabbt minskande
som är relativt
skattebas. Däremot
stabil
för
sådana
skatter som
är skattebasen
mer
riktas mot miljöproblem
svårare
det
att åtgärda. I
som är
senare fallet
måste skatterna höjas relativt
mycket för att man skall få betydande

miljöeffekter.

De ger med andra ord relativt stabila intäkter,
minskar i begränsad omfattning.

samtidigt

som miljöproblemen

1.4

Kommitténs

De steg som tagits
form av miljövinster

rekommendationer
har givit positiva resultat i
en skatteväxling
på en rad områden. Sverige bör gå vidare i denna

mot

riktning.
Utifrån

de analyser
förts

Skatteväxlingskommittén

resonemang
som
följande rekommendationer.

i detta

inledande

avsnitt,

gjort,
vill

och utifrån

de

kommittén

ge

19

20

Överväganden och förslag

SOU 1997:11

Övergripande principer

1.4.1

roll

Sveriges pådrivande

skall

Sverige

också

fortsättningsvis
och regionala

de globala

bekämpa

internationellt

i arbetet
vara pådrivande
En förutsättning
miljöhoten.

för att
för att

våra skatter är att
land i stor skala skall kunna miljörelatera
för
andra länder gör detsamma.
Det ger också de största effekterna
Forskekonomiska
styrmedel bör eftersträvas.
miljön. Gemensamma,

vi i vårt

som syftar
bör främjas.

ning och utveckling

energislag

har

Sverige

genom att visa
förbättra
miljön

att öka användningen

av förnybara

att vara pådrivande
styrmedel
som kan
Inte minst inom EU har

stort internationellt
ansvar
med ekonomiska
på fördelarna

ett

och öka sysselsättningen.
ökat stöd.

sådana ambitioner
Också

till

EU-medlemskapet

bör

användas

aktivt

för

att flytta

fram

klimatUtifrån
på miljöområdet.
en för EU gemensam
bör Sverige verka för att ett
energipolitik,
och en långsiktig
och reduktionsmål
med åtgärder för utsläppsbegränsningar
protokoll

positionerna
politik,
med

tidsangivelser
bör fördelas

gasema
fektivt sätt.

antas under år 1997. Reduceringen
av växthusmellan länderna på ett rättvist och kostnadsef-

utökat nordiskt
Ett gemensamt,
området. Inte minst det informella

agerande

är av stort värde. I den
behovet av ett nära
år 1997 och i
specialsession
framhålls

arbetet med de globala konventionema.
Även samarbete med Östeuropa och runt

gisk betydelse.
teknik

i dessa länder

Östersjön har en strate-

av att Sverige investerar
bör kunna bli stora. Av särskilt

Miljövinstema

på miljö-

samarbetet

antagna nordiska miljöstrategin
för FN:s
samarbete
i förberedelserna

nyligen

bör eftersträvas

i miljövänlig
intresse

är de

energisystem
insatser som nu görs för att bidra till ett miljöanpassat
Baltikum.
i
och varaktiga minskningar
koldioxidutsläppen
av
internationellt
kräver att vi kan
Vår ambition
att vara pådrivande
resultat. Vi framstår inte som föregångare
vi
metoder
väljer
att minska våra egna utsläpp som
om
till
andra länder med mindre stränga
förläggs
att produktion

visa på positiva
och förebild
innebär

miljökrav.

nationella
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och fdrdelningseflekter

Tillväxt-

måste hänsyn tas till hur den påverkar investeen skatteväxling
Insatser kan komma
liksom inkomstfördelningen.
ringar och tillväxt,
uppstår.
förändringar
önskvärda
icke
förhindrar
behövas
att
att
som
så
utformas
skattesänkningen
att den
Det kan t ex ske genom att
negativa fördelningseffekter.
för eventuella,
kompenserar

Vid

Regionala

effekter

Effekterna

för olika

vid införande

måste beaktas

regioner

och föränd-

av miljöskatter.

ringar

Ingen öronmärkning
eller andra skatter, ger bör normalt
som miljöskattema,
skall användas där den gör
Varje skattekrona
inte specialdestineras.

De inkomster
störst nytta.

Växling

mellan

skatt på energi,

ändliga

samt utsläpp

resurser

och

skatt på arbete

Eftersom
inte

från

inkomsterna
att kunna

kommer

arbete,

skatten

någon form

sänkning

om
av selektiv

effekter

inte

som följer

energi-

och miljöskatter

i nuläget

sänkning

för någon större
av
ge utrymme
sänkningen
görs generellt, bör i första hand
väljas. Vidare bör den skatteskattesänkning

i form av ökad
som ger de största effekterna
fördelningsmed tanke på de positiva
minst

prioriteras

sysselsättning,

höjda

av minskad

arbetslöshet.

T akten i genomförandet

Ökade
kraft
mellan

miljöskatter
i olika
olika

påverkar

branscher
hushåll.

och

vår relativa

företag,

De samlade

internationella

såväl
effekterna

som

konkurrens-

inkomstfördelningen

av strukturförändringar
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för företag och för hushåll kan bli påfrestande. Av detta följer vissa
krav på hur en skatteväxling bör genomföras.
En sänkning av arbetsgivaravgiften
leder till lägre lönekostnader
för arbetsgivarna
och ger därmed
högre sysselsättning.
Hur stora

sysselsättningseffektema
ningen

som tillfaller

lönebildningen

blir

beror

arbetstagaren

på hur
respektive

mycket

av skattesänkarbetsgivaren,
dvs hur

fungerar.

Det breda stödet hos medborgarna
för en offensiv
pådrivande
och positiv kraft som inte får försvagas.
under en övergångsperiod
medföra hög arbetslöshet
och regioner,
eller stora välfärdsförluster
främst för
inkomst,

är en
växlingen

Skulle

i vissa branscher
hushåll

med låg

det breda stödet.

äventyras

Förändringarna

miljöpolitik

bör därför

ske stegvis

och under ordnade former.
måste få tid att ställa om sig. Också
ur ett
fördelningspolitiskt
perspektiv
är det angeläget att agera så att eventuella
välfärdsförluster
inte blir alltför kännbara och i vissa fall kan
rättas till.
Både hushåll

Besluten

och näringsliv

måste

ha brett

företag och enskilda
Skattereformen

stöd och vara långsiktigt
inför framtiden.

hållbara,

så att

törs investera
1990-91

visade

att det
förändring vid ett
en mer genomgripande
omfattande,
framtida växling mellan skatt
skulle kunna ha samma fördelar
och bör

finns fördelar
med att göra
och samma tillfälle.
En mer
på miljö och skatt på arbete

därför inte avvisas. Skattel990-talet
diskuterades
och förbereddes
under
av
ett antal år. Det är kommitténs
uppfattning att en mer genomgripande
skatteväxling mellan miljö och arbete på samma sätt kräver förberereformen

i början

delser.

Energibeskattningen

I

Koldioxidskatten

bör,

som nu, vara proportionell

mot

kolin-

nehållet.
I

Energiskatten

bör omstruktureras,

så att den blir proportionell

Särskild uppmärksamhet
mot energiinnehållet.
eftersträvade
ökningen av biobränslen.
I

Svavelskatten
innehållet.

bör, oförändrat,

vara proportionell

bör ägnas den

mot svavel-
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tillåts

skatter

och miljörelaterade

Trafik-

I

mellan

variera

olika

för att hänsyn skall kunna tas till de miljöeffekter
och andra externa kostnader
ger upphov
som motortrafiken
till.

bränslen

som i dag, utgå på pris, inklusive

skall,

Moms

I

punktskatter.
för indust-

och förutsägbarhet
att skapa stabilitet
energibeskattningen
Den samlade

Det är angeläget

bör ha en
verksamhet
och en högre nivå för icke
Även
med
verksamhet.
konkurrensutsatt
om det finns stora fördelar
med undantagsett energiskattesystem
som inte behöver kompletteras

rins

energikostnader.

lägre nivå för konkurrensutsatt

regler,

industrin.

för den energiintensiva

ändå vissa undantag

behövs

Det är rimligt
att de företag som erhåller undantag i sina årsredoviseffektiv
ningar också talar om hur de avser att successivt åstadkomma
energihushållning.

Ökad miljörelatering

för att hejda och
sig vara effektiva
ökade miljörelateringen
av skattehar bidragit till att vi
i vårt land under de senaste årtiondena

miljöhot.

systemet

har visat

styrmedel

Ekonomiska
minska
kunnat

av skattesystemet

Den

uppnå viktiga

Kommitténs

successivt

miljömål.

positiva

övertygelsen

det

att

är

för

att vi

mer

en

Det

riktning.

dels

ökad

miljö-

att vår omvärld
är av avgörande

dels på bedömningen

senare
skall kunna

genomgripande

fortsätta.

bygger

resonemang
om skatteväxling
redskap för
ett verksamt

relatering
av vårt skattesystem,
kommer
att röra sig i samma
betydelse

bör därför

utveckling

Denna

förändra

vårt

skattesystem.
är, utöver de
som kan bli föremål för höjningar
och
bekämpningsmedel
skatt på kemiska
skatterna,

skatter

Exempel
energirelaterade

Den nuvarande

skatten

elmarknaden

Såsom

för

till

en

skatt,

statskassan.

tillfaller

på kämkraftsel

fungerar

omvandlas

delvis

bör
Kväveoxidavgiften
naturgrus.
vilket innebär att delar av intäkterna

väl administrativt.

fungerar

närvarande,

skulle
uranskatt,

en alternativ
åtminstone

i form
av en
av beskattningen
i
sett, kunna ha den fördelen att denna skatt inte övervältras
industrin.
den elintensiva
lika hög grad
svavel finns för närvarande
När det gäller skatten
ett särskilt

utformning
teoretiskt

avdrag
samt

för
för

bränslen
bränslen

förbrukade
som

används

i cement-,
i

kalk-

sodapannor

och
inom

stenindustrin
massa-

och

23
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Dessa undantag

är ett inhemskt

bränsle.

bör kunna tas bort.
Det är därför önskvärt

att torven är
olja och kol. Samtidigt
bör torven inte
gentemot
bör ta hänsyn till detta.
Beskattningen
ut biobränslen.

konkurrenskraftig
konkurrera

Från miljösynpunkt

finns

det ingen

anledning
att ha avsevärt olika
Kommunikationskommitténs
förslag om
höjd dieselskatt
ligger i linje med detta synsätt. Vad gäller fordonsskatten bör den likställas mellan diesel- och bensindrivna
personbilar.
skatt

diesel

1.4.2

Behovet

Parallellt

och bensin.

med

av fortsatt

och utredningsarbete

analys

Skatteväxlingskommittén

utredningar

arbetat,

ningen

Kretsloppsdelegationen,

har

antal

ett

andra

bör övervägas
vid den fortsatta
vars förslag
beredningen
Skatteväxlingskommitténs
rekommendationer.
Det
av
gäller förslagen från Kommunikationskommittén,
Deponiskatteutredoch

liksom

från

den

nyss

tillsatta

Vägtrafikskatteutredningen.
Det som hittills
gjorts när det gäller avfallshantering
har främst
effektivisera
tagit sikte
hanteringen och behandlingen
att
av avfallet, utan att egentligen
ifrågasätta
dess uppkomst
och sammansättning. Vi menar att det nu är dags att inrikta åtgärderna
på att vid
källan

förebygga

uppkomsten

varor som tillverkas.
för ökad
Engagemanget
stort och växande
måste tas tillvara,

möjligheter
generationers

av avfall

och att kretsloppsanpassa

återvinning

bland

svenska

genom

att vi

genom sortering
medborgare.
Detta

skapar

till

en mer miljöanpassad
sätt att leva ingick avfallet

de

av avfall

är

engagemang
drivkrafter
och

ytterligare

avfallshantering.

I tidigare

i det naturliga

kretsloppet.

Den stora utmaningen

detta kretslopp,
nu är att återupprätta
men
ett sätt som är anpassat till dagens sätt att leva. I en sådan anpassning
bör även ekonomiska
styrmedel användas.
Utan

att försena

utredningen

införandet

föreslagit

av den avfallsskatt
som Deponiskatteskall införas år 1998, anser vi att det ytterligare

bör utredas hur ekonomiska

kan användas

styrmedel

att stärka en kretsloppsanpassning.
arbete startar redan år 1997.

Vi

Skatteväxlingskommittén

har inte fullt

en skatt på naturresurser,
få. Det arbetet återstår.

både förnybara

Kommittén

och utvecklas

att detta

ut analyserat
och icke

för

utrednings-

vilka

förnybara,

effekter
skulle

skattesänkning
på arbete. Vilken
en selektiv
i
rådande
effekter
läge
för sysselsättsom
ger störst
bör ytterligare
analyseras. Här kan den statliga utredning som

skattesänkning
ningen

förordar

föreslår

Överväganden och förslag
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för

om förutsättningarna
värdefullt
underlag.

pågår

lämna

utveckling

tjänstesektoms

belysa effekterna
viktigt
att särskilt
av en fortsatt
för vissa grupper, t ex glesbygdsbefolkningen.
skall utformas bör bestämmas efter
Hur ett nytt energiskattesystem
skall ske i framtidet att beslut har fattats om hur energiförsörjningen
frågan om hanteprinciper, inklusive
den. Skatteväxlingskommitténs
är också

Det

skatteväxling

företagen, bör därvid vägas in i bedömav de energiintensiva
effekter
liksom
positiva
frågan
ningen,
en offensiv
om vilka
utveckling
har för näringslivets
miljöpolitik
ringen

kommittén

Enligt

är

ekonomisk-politiska
höjda

riktningen

syfte
kande

att uppnå

det

beslut

miljö-

att

noggrant

värderar

och energiskatter

miljö

bättre

och ökad

en rad möjligheter.

har vi angivit

och

regering

angeläget

i

steg

i

ytterligare

och sänkt

skatt

sysselsättning.
Vi

riksdag
på arbete

I detta

i

betän-

förutsätter

i ett 15-årsperspektiv
är minst
redan har utnyttjats under 1980- och l990-talen.
för skatteväxling

att utrymmet
lika stort som det som

att inom några årtionden
genomutvecklas till ett betydligt
och
omställning
föra en stor ekologisk
mer
demokrati,
kunniga och miljöhållbart samhälle. Vi har en livskraftig

Sverige

engagerade
politik.

har goda förutsättningar

medborgare

Den pågående

många kommuner,

samt
Agenda

myndigheter,

goda

företag

om behovet av att utveckla
samhälle.
kretsloppsanpassat
medvetenhet

av en aktiv miljöoch har hos
är löftesrik

erfarenheter

21-processen

och medborgare

Sverige

till

skapat stor
och

ett hållbart

25
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Miljöproblem

2.1

Inledning

Miljöproblemen
lokala

har ändrat

punktutsläpp

nala och globala

handlar

problem.

karaktär.

Från

1970-talets

dagens miljöproblem
Även dessa problem

fokusering

på

allt mer om regiomåste dock till sist

lösas lokalt.
förändrades

Miljöproblembilden
holm

år 1972 till

från

FNs miljökonferens

FNs miljökonferens
i Rio

de Janeiro

i Stock-

år 1992. Vid

Stockholmskonferensen

nämndes t ex inget om ozonskiktet
eftersom
inte var känt då. Efter FNs miljökonferens
i Rio kan
sägas vara att skapa en uthållig
utveckling.
Detta begrepp

det problemet

uppdraget
innebär
med

miljöproblembilden
hänger ihop
att den naturvetenskapliga
demokratiglobala
och rättvisefrågor.
Ur Riodeklarationens

grundläggande
I

principer

Staterna
tions-

skall

kan vi utläsa följande.

reducera

och

eliminera

I

Den som förorenar
skall, i princip,
ningama polluter
pays principle.

I

Brist

på vetenskapliga

för att skjuta

bygger

och naturresurser
länderna
orsakar

hållbara

produk-

bära kostnader

bevis

skall

åtgärder

för

förore-

inte utgöra
för

skäl

att förhindra

försiktighetsprincipen.
att den höga per capita-konsumtionen
av miljöi nord skapar miljöproblem
likaväl
som de fattiga

miljöproblem

naturen på ett kortsiktigt
som världens statschefer

uthålliga

säkerställda

upp kostnadseffektiva

miljöförstöring
Analysen

icke

och konsumtionsmönster.

produktions-

exploatera
att de tvingas
genom
den
Enligt
handlingsplan
Agenda
sätt.
21

enade sig om bör de rika
konsumtionsmönster.

och

länderna

Varje

utveckla

generation

skall ges möjlighet
till likartade förutsättningar.
Agenda 21 bygger på
vilket
innebär
ett etiskt förhållningssätt
att vi bör lämna över en
till nästa generation
livsmiljö
minst
lika rik på biologisk
är
som

mångfald

och biologisk

produktion

som den vi är satta att förvalta.

27

28
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den rikaste

Att

femtedelen

förbrukar
av världens befolkning
rättvist eller uthålligt. FNs miljökonferens

av resurserna är varken
oss alltså ett bredare uppdrag
blembild
miska

styrmedel

17 september

Persson att Sverige

ett föregångsland
Välståndet
utveckling.

och

naturresursema

och

1996 betonade

skall vara en pådrivande
i strävan
att skapa en

skall

internationell

ekologiskt

kraft
hållbar

på en effektivare
användning
av
kretsoch råvaror.
En bättre miljö,

vatten
nya arbetstillfällen

livskvalitet

motsatsen
statsminister

byggas

energi,

-

loppsanpassning
generationers

gav
miljöprovidgad
en
omfattning
nyttja ekono-

Förutom

att i ökad
en uppmaning
och miljö inte blir varandras
så att tillväxt

antogs

I regeringsforklaringen
Göran

än hittills.

80%

skall

skall

skapas.

Kommande

äventyras.

globala, regioVi har valt att beskriva de for närvarande viktigaste
i dessa tre grupper är
Indelningen
nala och lokala miljöproblemen.
tenderar
inte alltid
allom
eftersom
vissa miljöproblem
given
att
hamna i skarven mellan speciellt regionala och lokala problem. Vi har
kategori
mest
som verkar
kort
hotbilden,
beskrivning
ges en
av
blir samt en beskrivning
dvs orsaken till problemet och vad effekterna
och
och internationellt
av de åtaganden som Sverige gjort nationellt
ändå

försökt

hur

vi

inordna

problemen

i den

För varje miljöproblem

naturlig.

lever

upp till dem.
ges även exempel

För

klimatproblemet

och

försumings-

av skador
beskattning som nämns ges en
som gjorts. Utöver den miljörelaterade
skatter i Sverige och i
detaljerad
redovisning
miljörelaterade
mer
av
utlandet
i kapitel 4 och
Den utsläppsstatistik
samt övrigt sifferhämtade
från Naturmaterial
är huvudsakligen
som finns i kapitlet

problemet

på ekonomiska

Kommunikationskommitténs

vårdsverket,

samt Bilaga 6 till
risker och problem

värderingar

delbetänkande

SOU

LU 92. Sist i kapitlet

ges en beskrivning
av
vilka
kärnkraften
innebär. Detta avsnitt har ett
delvis annat upplägg
miljöproblemen,
än avsnitten
om de övriga
kämkraftens
Hälsorisker
for männiberoende
speciella karaktär.
1996:26

skor

och

övriga

djur

miljöproblem

Hälsorisker
Risker

globala,

dominerar
rör

för människan

härrörande

regionala

från

vid

kämkraftsanvändning

medan

det

for

sig om ett bredare spektrum
av effekter.
effekter.
kan där uppstå som mer indirekta
kämkraft
kan dessutom
sägas vara både

och lokala.

Sist ges en sammanfattning

av kapitlet.

Miljöproblem
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2.1

Globala

2.1

Klimatpåverkande

miljöproblem
gaser

Hotbilden

De ger samma
gaser är ett globalt miljöproblem.
sker. De viktigaste
klimatpåverkande
oavsett var utsläppen
dikväve80%,
är: koldioxid
metan 14%,
gaserna växthusgasema
Procent4%, fluorforeningar,
t ex CFC, HCFC 2%.
oxid

Klimatpåverkande

effekt

vad gäller
de olika
mellan
gaserna
anger proportionerna
i
hundraårsi
Sverige
växthuseffekten
utsläpp
sett
ett
antropogena
av
de
står för
fokuserar
koldioxidutsläppen
Vi
perspektiv.
p g a att

talen

till klimatproblemet.

den största orsaken

för jordens klimat, utan dessa skulle det
kallare.
beror på att en del av den långvågiga
l5-30°
Detta
vara ca
från
absorberas
jordytan
strålning
av Växthusgasema
som strålar ut
till värme i den lägre atmosfären.
En del av denna
och omvandlas
är viktiga

Växthusgasema

värme

återstrålas

till

process
samhet

atmosfären
systemet

som därmed värms. Det är en naturlig
ökar. Mänsklig
verkom Växthusgasema
i
förekommande
växthusgaser
naturligt

markytan

men den förstärks
ökar halterna
av
som allvarligt
med förändringar

riskerar

att

i temperatur

störa

nuvarande

det

och nederbörd

klimatpanel,

IPCC1, som består av ca 2000 forskare

har nyligen

publicerat

sin andra

vetenskapliga

klimat-

som följd. FNs
från olika länder,

utvärdering

med

de

Det har nu
när det gäller klimatförändringar.
senaste forskningsrönen
forskarsamfundet
samförstånd
inom
grad
skapats en större
att
av
verksamhet.
Några av IPCC:s vikklimatet
påverkas av människans

tigaste

slutsatser

varmare,

samt

är
att

blivit
mellan
0,3 och 0,6 grader
att jorden
varit
det varmaste
under de
detta århundrade

man att havsytan har stigit med
förutspår en havsnivåhöjning
på
hundra åren till följd av ökad upp20-80 cm under de kommande
kommer
värmning,
att fortsätta att öka i
samt att jordens temperatur
under nästa sekel även om utsläppen av växthusgaser
flera årtionden
senaste 600 åren. Vidare konstaterar
10-25 cm de senaste 100 åren. IPCC

till

atmosfären

1

Intergovernmental

2-17-0137

minskar

radikalt.

Panel on Climate Change

29

30
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Atmosfärens
riella

koldioxidhalt

revolutionen

är idag 30% högre än när den industför 200 år sedan och uppgår nu till 358
att ha legat på en stabil nivå i tusentals år har

inleddes

Efter
ppm miljondelar.
denna gas snabbt ökat.
Det är inte den relativt

tyder

av jordens medelför att de system i
skall rubbas. Nya

på att en global uppvärmning
kan leda till att
blir vanligare
Tillståndet
i världen

klimatförhållanden

Klimatförändringar

ekosystemen,

Detta

höjningen

mest, utan risken
som reglerar klimatet

som oroar
och världshaven

undersökningar
extrema
1996.
för

blygsamma

forskarna

temperatur
atmosfären

kan innebära

värmeböljor,

bränder,

bl a anpassningssvårigheter
och ökad ökenspridning.

i sin

för matförutsättningar
tur kan leda till försämrade
i vissa områden,
ökad spridning
sjukdomar
exemav
2
malaria och denguefeber
och översvämningar.

produktion
pelvis

Förbränning

av fossila bränslen som kol, olja och gas står för ca
från mänsklig
koldioxidutsläppen
verksamhet.
En annan
av
orsak till ökade emissioner
bidragande
koldioxid
härrör
från
av
avskogningen
beräknas
för
cirka 20% IPCC
1995.
Det
som
svara
80%

stora bidraget från förbränning
av fossila bränslen följer av att cirka
80 % av världens
energianvändning
idag är baserad på fossila
bränslen.

Motsvarande

Energiläget

1995.

produceras
av att
med många andra
till

växthusgaser

siffra

för

Sverige

Den förhållandevis

är cirka

låga siffran

endast i ringa mängd
industrialiserade
atmosfären

med fossila
länder. Även

stabiliseras

ungefär

50 % NUTEK,
för

Sverige

bränslen

följer
jämfört

utsläppen

om
på

dagens

av
nivå,

kommer

halterna
och därefter
nästa århundrade
att öka under
öka under ytterligare
några hundra år p g a växthusgasernas
i atmosfären.
uppehållstider

långsamt

IPCC har inte sett som sin uppgift att rekommendera
några mål för
har
vilka
utsläppsminskningen,
konsekvenser
utrett
men
en rad tänkbara mål skulle medföra för stabiliseringen
atmosfärens
koldioxidav
halt. Dessa stabiliseringsmål

sträcker sig från 350 ppm upp till 1000
kräver att utsläppen
så
ppm. IPCC visar att alla stabiliseringsmål
småningom minskar till betydligt lägre nivåer än idag. För att stabilii atmosfären
på dagens nivå, måste utsläppen till
sera koldioxidhalten
atmosfären
framtiden.

omgående

med hänsyn till

3

sänkas

Klimatdelegationen
det globala

med

50-70%

och minska

och Naturvårdsverket
socio-ekonomiska

SOU 1995:96 1995, "Jordens klimat förändras",
Naturvårdsverket. Fritzes, Stockholm.

systemets

ytterligare

konstaterar

tröghet

Klimatdelegationen

i

att
finns

och

1997:11
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det emellertid

inte möjligheter
att stabilisera
nivå som motsvarar en koldioxidkoncentration
på en nivå av 550 ppm vilket
att stabilisera

fördubbling
utsläppen
till

C02

växthusgasema
en
lägre än 450 ppm. För
ungefär en
motsvarar
måste de globala per capita-

halten
av den förindustriella
från fossila bränslen minska från 4,0 till
år 2050

och till

2,6 ton koldioxid

till

3,3 ton koldioxid

2100.

IPCC

påpekar

mängder

åren desto
som släpps ut under de närmaste
kommer att krävas i framtiden.
större utsläppsreduktioner
Ju snabbare
halterna ökar, desto snabbare väntas klimatet
förändras.
En stabilisestörre

att

vid

ring

så höga

koldioxidkoncentrationer

eller 750 ppm
klimatsystemet.
av
IPCC4
risk att vänta tills
anser vidare att det innebär en allvarlig
entydiga tecken på skador visar sig, eftersom varken klimatförändringen eller dess konsekvenser
kan återställas
snabbt, om det överskulle

markant

huvudtaget

öka risken

är möjligt.

av utvecklas,
förändringar.

för allvarliga

som
störningar

650

När ett nytt klimat som vi inte har erfarenhet
för "överraskningar
och snabba oförutsedda

ökar risken

Sverige

har relativt
låga bruttoutsläpp
6,8 ton C02
av koldioxid
capita
eller
59,3
19905
totalt
år
Mton
C02
jämfört
med andra
per
industriländer
högre än utvecklingsländerna.
Mer än
men betydligt
90%
härrör
från
användning
av koldioxidutsläppen
av fossila
bränslen.
industrin

I Sverige

i el- och värmeverk
från

transportsektorn

härrör

från flygtrafiken,

Det växande
dioxid.
oxid

står transportsektorn
för vardera

för 3/4. Resterande
utsläpp
svarar vägtrafiken
sjöfarten och de spårbundna transporterna.

virkesförrådet

i Sverige

Tillväxten
binds

för

ca 40% av utsläppen,
ca 20% följda av förbränning
på ca 10%. Av utsläppen
samt industriprocesser

och bostadssektom

utgör

är större än avverkningen,
i biomassan.
Det är emellertid

idag en sänka för kolleder till att koldi-

vilket

av betydelse att skilja på
sänka
för
koldioxid
och som en reservoar för bundet
som en
kol. Skogstillväxtens
roll som sänka är begränsad. Vid en jämvikt
mellan
nedbrytning
och upptag fungerar skogen som en reservoar

skogen

bet.

1992/93:JoU19,

när kolförrådet

är i det närmaste

konstant.

I Klimatdelegationens

skogens
ovanligt

4

rapport SOU 1995:96, bilaga
antar man att
nettotillväxt
minskar
från år 1990 vilket
var ett år med
låg avverkning
och upphör ca år 2020. Detta betyder att

IPCC 1995,
Second Assessment
Makers", Geneve, sid 2.

Report. WG

Summary

for Policy

Enligt Sveriges Nationalrapport,
rapporteringen
till klimatkonventionen
1994, ackumulerades samtidigt 34,4 Mton genom att det idag sker en
nettotillväxt i Sveriges skogar.
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som sänka upphör
virkesförrâd
uppgående

vi

ett
skogskubikmeter,

hela

överslagsberäkninge
11,7

Den årliga

ökningen

visar

Med

tidsperiod,

omkring

ökar.

miljarder

2,7

Idag har
m3 sk

och

stubbe.
grenar
kan
befintlig
skogsareal

utom

En
det

att på
m3 sk med

ideala
skogsskötselmetoder.
m3 sk
virkesförrådet
30 miljoner
ungefär
är
av
på mellan 150 och 300
ger detta ett tidsperspektiv

per år. Grovt räknat
år innan man når
nettotillväxt.

till

trädet

miljarder

rymmas

denna

och att nettoutsläppen

roll

skogens

maximalt

teoretiskt

virkesförråd

med

förkortas
ett lägre årligt virkesuttag
å
andra
sidan
ökar
det
årliga
men

dagens

naturligtvis
upptaget

av

koldioxid.

Enligt
inom

Jemelöv

svenskt

framförallt

SOU

biomassa

fixeras

1992:58

territorium

se fotnot

4,

av organiskt material
dominerande
kolfixeringen.

sedimentering
den helt

Sveriges
produkter

1995

Växthusgasbudget
ej, i enlighet

för

än vad vi emitterar.

med

närvarande

Enligt

Jemelöv

mer kol
är det

samt
export av skogsprodukter
i svenska vattendrag
som står för
I Klimatdelegationens
rapport
har export
skogsindustriav

IPCC/OECD:s

1995

metodik,

tagits

med som en kolsänka.

Åtaganden
i anslutundertecknades
om klimatförändringar
Riokonferensen
år 1992 av 156 länder. Sverige ratificerade
konventionen
i juni 1993 och den trädde i kraft 21 mars 1994. Det
1995
första partsmötet
inom konventionens
ram ägde rum i mars/april
FN:s

ramkonvention

ning

till

sig att uppnå vissa
minska
utsläppen
allmänt formulerade
att
av växthusgaser, att öka upptaget av sådana gaser i sänkor och att underlätta
Artikel
successiva anpassning till klimatförändringen.
ekosystemens
i Berlin.

Parterna

till

konventionen

förpliktar

mål, nämligen

2 i klimatkonventionen
med följande

5

sammanfattar

konventionens

långsiktiga

mål

uttalande:

Denna siffra grundar sig på en medelbonitet, dvs ideal genomsnittlig
produktionsförmåga
hos den svenska skogsmarken, på 5 kubikmeter per
hektar, och en genomsnittlig omloppstid på cirka 100 år Eliasson 1996.
Den lägre siffran i intervallet, 150 år, är beräknat utifrån antagandet att ett
långsiktigt virkesförråd på 11,7 miljarder kubikmeter
är uthålligt p g a
ökad risk för skogsbränder, insektsangrepp etc.
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denna

för

Slutmålet

och varje

konvention

legal

hithörande

att anta är att uppnå,
föreskrifterna
i konventionen,

kan komma

som partskonferensen
stämmelse med de relevanta

handling
i överens-

att atmosstabiliseras
på
växthusgaser
en nivå som
av
En
klimatsystemet.
skulle förhindra
farlig
störning
i
antropogen
för
sådan nivå bör vara uppnådd inom en tidsram som är tillräcklig
till klimatförändring,
att
att tillåta ekosystem att anpassa sig naturligt
möjliggöra
hotas
och
säkerställa
livsmedelsproduktion
inte
att
att
koncentration

färens

ekonomisk

för

En målsättning
nivåer

tidigare
allmänhet

till

på ett hållbart

att fortgå

utveckling

sätt.

är att senast år 2000 återgå
och andra växthusgaser

industriländema

till

av utsläpp av koldioxid
1990 års nivå.

i

-

från fossila bränslen
att koldioxidutsläppen
1990 års nivå for att därefter minska. Satsningar

har beslutat

Riksdagen

år bör stabiliseras

till

sida på att utveckla
s k sänkor bör ses som kompletteI
rande åtgärder till huvudstrategin
att minska koldioxidutsläppen.
bör beaktas ingåriksdagsbeslutet
nämns även att klimataspektema
från

svensk

ende

infor

bostädemas

utvecklingen.

den tekniska
internationella

arbetet
rskr.

1992/93:JoUl9,

och

for
och bli en drivkraft
skall vara en pådrivande kraft i det
bet.
minska
växthusgasutsläpp

Sverige
med

utbyggnad

framtida

och transportsystemens
lokalisering
och arbetsplatsemas

energi-

att

1992/932361.

1991

beslut

års energipolitiska
är angeläget

även att det från klimatsynpunkt
Detta
fossilbränsleeldning
när så är möjligt.

uttryckte

skall undvikas

att undvika
med ener-

bet.
energikällor
förnybara
genom att utnyttja
skall
Sverige tillämpa
rskr. 1990/91:373.
Dessutom

gisparåtgärder

samt

1990/9l:NU40,

som innebär att åtgärder för att skydda miljön
en forsiktighetsprincip
kan behöva vidtas redan innan effekterna
av en viss påverkan är fullt
Redan

klarlagda.

problem

for människor

Under

1980-talet

25%

efter

inom

sektorerna
till

och miljön
de

nedgången

i utsläpp

Den avgörande

är utbyggnaden

av kärnkraften
till en övergång

1984 som ledde
utvecklingen
som påverkat

till
övergången
av fjärrvärme,
Medan utsläppen
energieffektivisering.

7

stadigt

har

minskat

Kommunikationskommittén,

har

med

industrin.

utbyggnaden
industrin

vålla

framförallt

skedde

Minskningen
och inom

som skedde mellan åren 1976 och
faktorer
från olja till
el. Andra

samt

eller

koldioxidutsläppen

svenska

1970-talet7.

bostäder/service

kan

vara skadligt
är ett motiv för åtgärder.

att något

minskade

toppåren

förklaringen

för

risken

trafikens

förnybara
från

energisektorn

utsläpp

är

energikällor

av

och

koldioxid

SOU 1996:26 samt Naturvårdsverket.
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successivt

ökat sedan början av 1970-talet.
andel
Transportsektoms
har
ökat
från
utsläppen
knappt 20% år 1970 till ca 40% år 1990.
av
Trenden med minskade utsläpp har fortsatt under 1990-talets
första år
sedan
De
svenska
från
svängt.
fossilbränsleCO2-utsléippen
men

användning

har ökat med ca 5% sedan år 1990. De totala
i Sverige
60 miljoner
var år 1994 knappt

koldioxid

utsläppen
ton,

av
vilket

utsläppen. Nuvarande
tendenser
motsvarar
ca 0,3% av de globala
pekar mot en fortsatt ökning, även efter år 2000, om inte ytterligare
åtgärder vidtas. Ökningen mellan år 1990 och år 2000 beräknas bli ca
15%.

Med

denna

på koldioxidutsläpp
blir målet om en
prognos
på 1990 års nivå svårt att nå utan ytterligare
åtgärder.
Enligt Sveriges rapportering
till klimatkonventionen
1994
uppgick
de svenska nettoemissionema
1990 till 26,9 Mton C02.
Molander

Stabilisering

uppskattar

1995

årsperspektiv,
av Jemelöv
konventionen

utsläpp

av

de svenska

till

-l,l

1992

i ett 100årligen,
och
motsvarande
C02
beräkning
ton
-26
miljoner
2 i Klimatär
ton C02. I artikel

anges att
växthusgaser

skall
parterna
och skydda

för växthusgaser.

reservoarer
än sådana

nettoemissionema

miljoner

och

sina

öka

sina

antropogena
sänkor
och

Det betyder

bl a att även andra åtgärder
fossilbränsleanvändning
bör beaktas.
I

mot
som riktas
3 i Konventionen
summeras

artikel

begränsa

de åtgärdsprinciper

som

skall

gälla:
Parterna
eller

bör vidta förebyggande
orsakerna

minimera

skadliga

eflekter.

åtgärder

för

klimatförändring

att förutse, förhindra
och motverka
dess

hot om allvarlig
eller oåterkalsäkerhet använav full vetenskaplig
das som förevändning
för
sådana
med
åtgärder,
att uppskjuta
beaktande
och
politik
hantera
åtgärder
för
klimatförändring
att
av
bör vara kostnadsejfektiva
så att de säkerställer
globala fördelar
till
lägsta möjliga kostnad. För att uppnå detta bör politiken
och åtgär-

lelig skada,

Där

till

det föreligger

bör inte avsaknaden

derna ta hänsyn
gripande,
gälla

till
alla

olika

socioekonomiska

relevanta

växthusgaser

och anpassning

Ansträngning

för

betsbasis

mellan

Dvs politiken

att bemöta
intresserade

källor,

sammanhang,
sänkor

samt omfatta alla

klimatförändring

vara

över-

och

för
reservoarer
ekonomiska
sektorer.
kan utföras

på samar-

parter.

skall

utformas
så
ett kostnadseflektivt
sätt, för att
de
intäkterna
globala
politiken
till
uppnås
minsta
att
av
kostnad.
I det tillhörande
svenska riksdagsbeslutet
betonas

sätt garantera

möjliga

användningen

av sänkor

som ett komplement

till utsläppsminskningar.
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åtgärder

De

ekonomisk

Sverige

koldioxid.

Skatten

på området
är styrmedel
av både
År 1991 infördes en skatt på
år 1993 och är för närvarande
9

vidtagit

och administrativ

karaktär.

differentierades

och 37 öre per kg C02
öre per kg C02 for tillverkningsindustrin
användare.
Intäkterna
från
koldioxidskatten
beräknas
övriga

Finansdepartementet
Vidare

till

cirka

så är den allmänna

13,5 miljarder

energiskatten,

kronor

och andra

för

av
år 1996.

under

energirelaterade

får och som
samt den miljöbonus
som vindkraftsproducenter
elektricitet
hushållen
till viss del
motsvarar den skatt
tas
ut
som
av
kan nämnas att i och med 1991 års energipolistyrande. Dessutom
tiska beslut avsattes ytterligare
omställresurser för att underlätta
skatter

till utfasningen
av energisystemen
De program
som introducerades

ningen
miljö.

biobränslebaserad

samt förbättrad
av kärnkraft
till
investeringsstöd
var

vindkraft,

kraftproduktion,

och

solvärme,

stödprogram
gare resurser till energiteknikfonden,
baserad elproduktion,
energieffektiviseringsprogrammet
1993 års klimatpolitiska

etanolproduktion.
till

Östeuropa. De sammanlagda

Ekonomiska

studier som försöker
från en klimatförändring.
olika skadetyper uppnås

en fördubbling
skulle leda till
IPCC

uppskattar

lades idag skulle

idag

1,5-2%.

kan nås så tidigt

B

även

stöd

satsningama

uppgår

till

ca 4,6

värderingar

Det finns

gäller

och stöd till
innebar

kr.

miljarder

skador

ytterli-

biobränsle-

medel
för
Dessutom
avsattes
av fjärrvärmesystem.
i biobränslen
och energieffektivisering
i Baltländema

byggnad

investeringar
och

beslut

for

uppskatta

de globala

kostnaderna

för

Om man bortser från skillnader
vad
liknande
resultat i tre studier, dvs att
förindustriella
koldioxidhalten
i atmosfären

av den
globala BNP-förluster

2% per års. Även
koldioxidhalten
fördubb-

på omkring

att om den förindustriella
skadorna av det ge upphov till globala BNP-förluster
IPCC uppskattar
koldioxidhalten
att denna nivå
som år 2025

om inga åtgärder

vidtas.

På lång sikt

Fankhauser, S 1992. "Global Warming Damage Costs: Some Monetary
Estimates, CSERGE Global Environmental Change Working Paper, GEC
92-29, University College London and University of East Anglia,
Cline, W R 1992a,
The Economics of Global Warming",
International Economics, Washington och

Institute for

Nordhaus, W D 1991b,
"A Sketch of the Economics of the Greenhouse
Effect", American Economic Review, Papers and Proceedings 812,
pp.146-150
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kan koldioxidkoncentrationen

mer och åtföljas
av skador
även betona att det råder stora
skadorna. I i-länder kan det röra

öka ännu

som kan öka mer än linjärt. IPCC
vad beträffar
regionala variationer

vill

variera mellan 2-9%. När
sig om 1-2%, i u-länder kan BNP-förlusten
det gäller låglänta, kustnära länder och öar uppskattas kostnaden till
mer än 9% av BNP. Olika värderingar
av statistiskt
ytterligare.
regionala skillnader
Det bör här tydliggöras

liv

kan öka

att dessa uppmänniskors
värderingar
representerar
av undvikande
av
enbart
skadekostnader.
klimatförändring
uppskattar
utan
en
resultaten
från några studierg där försök har
I tabell 2.1 redovisas

skattningar

av en fördubbling
av den förräknat
koldioxidutsläpp,
ören
som
per kg av
av
koldioxid.
För dessa studier råder olika antaganden om

att beräkna
industriella
halten

gjorts

idag utsläppt

samhällskostnaden

orsakade
bl a diskonteringsränta
och skador
av koldioxidutsläpp.
Även IPCC:s uppskattning
skadekostnad,
dvs kostnaden
marginell
av
för den extra skada som uppstår av att släppa ut ett ytterligare
ton kol
finns redovisad.
här omräknat till kg koldioxid
Denna uppskattning
är baserad
Tabell

de övriga

studiernas

resultat.

Samhällskostnad

2.1

öre/kg

av koldioxidutsläpp

CO2a
Studie
Nordhaus
Ayres

1991a,

and Walter

Nordhaus

1,5

b

1992b

CSERGE-Fankhauser

0,0006-13b

6-7

1991

1992a

Peck and Teisberg
IPCC

2001-2010

1991-2000

1993

WG III 1995‘°

1

1,3

2-2,3

2,3-2,7
b

3,9 1,2-9

b

4,4 1,4-10,3

0,95-23,8

a Siffrorna har räknats om från USD/tC till ören/kg C02 USD7
kr.
b Siffror inom
for
utom
Nordhaus
parentes anger 90% konñdensintervall
1991, som anger övre och undre gränsvärden
De relativt

i uppskattningama
tyder på den stora
stora skillnaderna
finns
och
vid
dessa
beräkningar,
som
som vi vill betona. De
till samhällsekonomiska
uppskattningar
av klimatförändrings-

osäkerhet
försök
effekter

som gjorts
Skadeuppskattningama

är ännu

lande och ofta kontroversiella
9

OECD/IEA 1994,

1° IPCC 1995,

relativt

är tentativa

osofistikerade,

antaganden.

IPCC.

på ett antal förenkT ex måste man välja ett

"The Economics of Climate Change,

"Second Assessment

hävdar

och baserade

OECD, Paris

Report, WG III", Geneve
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utsläppsscenario

för koldioxid

De. vida intervallen
som är relevant.
vilken
diskonteringsränta
om
som är att föredra
i regionala effekter av en klimatförändring.
Studierna

speglar osäkerheten

samt olikheten
begränsade
är dessutom

i den mån

ändrat

kvantifieras

klimat

har kunnat

för ovan, ligger
som redogjorts
ökad
orkanfrekvens,
ändrade

tropiska

sjukdomar,

konfliktrisker

social

att endast vissa effekter
av. ett
och värderas. Viktiga effekter,

utanför,

t ex följder av en eventuellt
havsströmmar,
ökad
spridning
av
torka,
ökade
översvämningar,
oro,

och ökade flyktingströmmar.

En vetenskaplig

utvärde-

som gjorts på uppdrag
av det tyska återförsäkringsbolaget
Munich
Reinsurance
kan ge en liten uppfattning
om vilken typ av
skadekostnader
t ex ökade stormar kan ge upphov till. Där konstateras
att en varmare atmosfär och varmare hav leder till ökat energiutbyte

ring

och ökar kraften

tropiska

när

i de vertikala

processer som spelar en avgörande roll
orkaner,
åsk- och hagelstormar
bildas.
I

cykloner,

Europa

har hårda

vinterstormar

blivit

senaste

åren,

de orsakade

skador

enbart under
Dessutom

och

betydligt

vanligare

för

10 miljarder

över

under

de

dollar

1990".
har uppskattningama

fullt ut tagit hänsyn till anpassifrån
exakta och en stor felmarginal
långt
är
bör räknas med. Dessa siffror representerar
de skattningar
av skador
kan
bidra
vetenskapen
med.
förhållande
till
idag
I
dessa
skattsom
ningar framstår den svenska koldoxidskatten
på 37 öre/kg som ambitiös. Även i ett internationellt
perspektiv
är den svenska koldioxid-

ningsâtgärder.

skatten

Siffrorna

hög. Den svenska

koldioxidskattenivån

av dess syfte: att nå de miljömål

2.1.2

Uttunning

skall

som riksdag

dock

och regering

ses i ljuset
fastställt.

av ozonskiktet

Hotbild

Ozon

I stratosfären
är en naturlig komponent i atmosfären.
är den ett
för den kortvågiga ultravioletta
strålningen och därmed en förutsättning för en stor del av livet på jorden. Uttunningen
av stratosfilter

färens

ozonskikt
ger en ökad UV-strålning
för strålningsskador.
Hotet mot stratosfärens

genom
talet.

"

upptäckten

av ett ozonhål

Worldwatch
Institute
Förlag, Stockholm.

1996,

över

Tillståndet

och därmed
ozonskikt

Antarktis

i världen,

en ökad risk
blev påtagligt

i mitten

av

1980-

Naturvårdsverket
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Kemiska

föreningar

brytningen

klor och brom katalyserar
som innehåller
i stratosfären
med hjälp av solens strålning.

av ozon
och brom härrör från utsläpp
s k mjuka freoner HCFC,
HBFC
samt metylbromid.
medier,

av klorfluorkarboner,
haloner, koltetraklorid,
Dessa

ämnen

luftkonditioneringsanläggningar,

HCFC,

nedKlor

s k freoner CFC,
1,1,1-trikloretan,

finns

framförallt

skumplast

i köld-

CFC

och

samt i ogräsbekämpningsmedel
ozonuttunnande
förväntas
ämnen

brandskyddsmedel

haloner

Effekten

bli
av
stratosfären
förnedkylning
större om de förutsägelser
om en
av
som
inträffar.
Den
väntas uppstå till följd av den globala uppvärmningen
ökade UV-strålningen
till följd av ozonuttunning
gör att risken för

metylbromid.

ökar. Dessutom
bl a grödors
påverkas
cancer och ögonsjukdomar
tillväxttakt.
Barrskog är extra känslig eftersom barren är fleråriga till
skillnad från löven. Det finns risk för kombinationseffekter
med andra
luftföroreningar,
t ex marknära ozon.

Åtaganden
Vid

omförhandlingama

1995

skärptes

sländema.
Under

åtaganden

CFC-användning

år 1996 begränsas

skall

nu vara
HCFC-användningen

begränsas

2020 samt 100% år 2030. Användningen
år 1994.
har,

Sverige
till

år

användes

1995,

årsskiftet
årsskiftet

1994/95.

befintliga

värme-

för
år

part1996.

till

av haloner

skulle

ha upphört

av detta användes för tillverkning
av
arbetsmedium
i
instalCFC
av
som
nya
och klimatanläggningar
vid
upphörde

upphörde vid
av CFC i kemtvättar
1996 skall Sverige sträva efter att
alternativ
finns att tillgå. År
där miljövänligare

All

användning

Från januari

inte används

1993 användes

upphört

tidigare

avvecklad

50%

Användningen

av kyl-,
1994/95.

HCFC

helt

all användning
a genom beslutet att avveckla
av
gått längre än de flesta andra länder. År 1994

1228 ton CFC,

köldmedium.
lationer

med

till 2,8% av 1989 års
hela
CFC
Denna mängd skall
HCFC-förbrukningen.
+
av
med 35% år 2004, 65% år 2010, 90% år 2015, 99,5% år

förbrukning

CFC

i november-december

av Montrealprotokollet
jämfört
ytterligare

i Sverige.

skall

ha

av haloner i brandsläckningsmedel
skall ha upphört senast den 1 januari 1998.

i

1400 ton HCFC

All

förbrukning

år 2030. Användning

anläggningar

12 Kriström, B Wibe, S 1992,
Allmänna förlaget, Stockholm.

"En effektiv miljöpolitik",

Bilaga 6 till LU 92,

1997:11
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Mätningar

i stratosfáren
visar att den under de
av ozonhalten
endast varit ca 40% av vad som varit normalt tidigare,
utsläppsminskning
ämnen. Det finns
av ozonuttunnande

senaste vårama
trots stor
emellertid

kanske flera decennier,
i och
stor fördröjning
av effekter,
med att klor- och bromföreningar
tid
lång
nå
stratosfáren
på
sig
tar
att
efter att de släppts ut.

2.2

Regionala

2.2.1

Försurning

miljöproblem
av mark

och vatten

Hotbilden

Huvudorsakema

till

försurning

är utsläpp

S02,
av svaveloxider
avverkning
samt skogsbruk
av
lövskog och plantering av barrskog försurar marken.
I Sverige orsakas försumingen
till 50-80%
av utsläpp av svavel som till stor del
kommer
från andra länder.
Orsakerna
beroende
på det
är olika
kväveoxider

NOx,

geografiska

området.

ammoniak

I norra Sverige spelar kväveoxid
och ammoniak
liten
roll
för
mycket
medan
försumingen,
skogsbruket
en
är en bidragande orsak. I södra Sverige är förhållandena
de omvända.
Svavel- och kväveoxider
bildas vid förbränning
av fossila bränslen.
i nedfallet

Utsläppen,
faller

som sprids med luften över
ned med nederbörden
och försurar

skogsbruk

bidrar

stora geografiska
mark och vatten.

områden,
Jord-

och

till

försumingen
genom utsläpp av kväveföreningar
mark, som den svenska berggrunden,
Kalkfattig
som t ex ammoniak.
är särskilt känslig för försurning.
F örsumingen

av mark, ytvatten
för ekosystemet
förutsättningarna

och grundvatten
och leder till

rubbar

utarmade

de naturliga

miljöer

eller

förändringar

mångfalden.
förstärker
Försumingen
av den biologiska
också de negativa effekterna
metaller
tillgängligheten
av
genom att
av
de flesta metaller
framför

allt

ökar med minskande

i skogsmarken

sjöar har artrikedomen

pH. Skador

och sötvattnen.

reducerats

med

av försurning finns
I omkring
7 000 svenska

20%

eller

mer på grund av
försumingen.
I både skogsmark
och sötvatten
har arter
lokalt
försvunnit
vid påtaglig försurning. Nedfallet
försurande
har
ämnen
av
orsakat

påverkan
i skilda

betydande

skador

på fritids-

skog är effekten
riktningar.

osäker.

och yrkesfiske.
Olika

Vad

det gäller

forskningsrapporter

pekar

39

40

SOU 1997:11

Miljöproblem

Svavel

främst

Tyskland,

för

betydelse

vissa

ostkusten

på den småländska
utsläpp

regioner,

av belastningen
För andra länder är siffran

Danmark.

främst

kommer

alla med ungefär

sektorn,

0,3%.

utsläppen
medan

Svavelutsläppen
och

de

Svenska

Estland

Norge,

energisektorn

har dock

roll.

större

på Finland,

industrisektom,

från

någon

spelar

1-2%

utgör

utsläpp

t ex bidrar de svenska
i Dalsland och Värmland

inte

källor,

utländska

Svenska

och Storbritannien.

forsumingssituationen

till

mycket

av
Polen

från

kommer

idag är 10-

i Sverige

försumingen

till

svavelnedfallet

80-90%

stor

bidrag

sammanlagda

Sveriges
20%.

och

i Sverige
transport-

lika stora andelar.

Kväveoxid

i Sverige

Kväveoxidutsläpp

härrör

till

85%

från

utsläpp

i främst

Våra egna utsläpp exporteras till stor del till Finland och
Västeuropa.
har utsläppen
NOx
Norge.
l Europa
mer än
av kväveoxider
år 1980 och år 1993 minskade
tredubblats
sedan år 1950. Mellan
utsläppen där med ca 2%, men mäter man mellan åren 1989 och 1993

mänskligt
orsakade
14%. De största antropogena
är minskningen
Av de
och industri.
källorna
i Europa är trafik, kraft- och värrneverk
kommer drygt 80% från transportsektorn
svenska kväveoxidutsläppen
arbetsmaskiner.

inklusive
sektorn

Resten

5% från industrin.

och drygt

härrör

Utsläppen

De tre storstadslänen

storstadsområden.

till

svarar

drygt

10% från

är störst

energi-

i tätbefolkade

för 35% av utsläppen

i

landet.
är nedstörst i sydvästra Götaland. I Norrland
i söder. 20% av det totala kvävefallet endast en tiondel av nedfallet
till Sverige är
nedfallet har svenskt ursprung. De största exportörerna
I Sverige

är nedfallet

västra Tyskland

och Storbritannien,

11 respektive

9%.

Ammoniak

De

dominerande

främst

ammoniakutsläppen

uppstår

vid

djurhållning

och

I Europa har utsläppen fördubbav stallgödsel.
grund av den ökade användningen
av handels95%
Mer än
och den ökade djurhållningen.
av ammoniak-

vid

hantering

lats sedan år 1950

gödsel
utsläppen

i Sverige

kommer

från jordbruket.

Handelsgödselanvänd-
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i
svarar för en liten del. De största utsläppen sker följaktligen
har
Efter
år
1990
landet.
delarna
i
de
södra
jordbruksbygdema
av

ningen

djurhållning,

ökad

hand tillskrivas

första

ökat. Orsaken

från jordbruket

ammoniakavgången

För ammoniak

gödselhantering.

till

ökningen

kan i

samt till viss del förändrad
de utländska källorna för 65%

svarar
är Danmark och Nederländerna.
av nedfallet. De främsta exportörema
och
6,1 kg per capita, i Danmark
I Sverige är ammoniakutsläppet
14 kg per capita.

20 respektive

Nederländerna

Åtaganden
till

att komma

För

med

rätta

med 80% under

bör minska

Svavelutsläppen

-

Riksdagen

har

försumingsproblemet

mål.

ställt upp följande

perioden

1980-

2000.
med minst

bör minska

Kväveoxidutsläppen

-

30% under perio-

den 1980-1995.

Ammoniakutsläppen

-

med

minska

bör

25%

under

perioden

1980-1995.
Det

Europa

att minska med
med 1980 års nivå.

2010, jämfört

Det internationella
överskridande
skall reduceras

utsläppen valfritt
Mellan
oxid

för gräns-

av kväveoxider
år 1988 jämfört med

att utsläpp

föreskriver

med i storleksordningen

konventionen

inom

30% till

år 1980-1985.

år 1980 och år 1992 har de inhemska

i Sverige

nationella

kväveprotokollet

luftföroreningar

till

ca 50%

fortsätter

i
att utsläppen
år 2000 och 60% till

föreskriver

svavelprotokollet

internationella

minskat

med

mål och internationella

80%.

Sverige

utsläppen

har därmed

av svaveldisitt
uppfyllt

åtagande.

inte
betyder emellertid
av de svenska svavelutsläppen
fortfarande
svavel
löst.
Försurning
är
ett
svavelproblemet
är
att
p g a
i
överskrids
belastningen
nästan
problem. Den kritiska
allvarligt

Nedgången

13 Kritisk belastning är ett mått på vad man bedömer naturen tål. När det
gäller svaveiutsläpp är nivån beroende på vilken miljö man avser. T ex är
lägre för Norrland än södra Sverige
den kritiska belastningsgränsen
beroende
a på att det i Norrland finns många näringsfattiga sjöar och
marker samt att klimatet är kallare. Dessa båda faktorer bidrar båda till att
miljön är känsligare.
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Sverige.

Allvarligast

den kritiska

är läget

i sydvästra

Götaland.

Där

över-

belastningen

från
mer än fem gånger. Utsläppen
sjöfarten har inte minskat och dess andel av de totala utsläppen har
därmed ökat betydligt.
De utländska
utsläppen av svavel har dock
under senare år minskat betydligt.
Belastningen på Sverige har sedan
1980

minskat

35-50%,
utsläppen har minskat
varav de europeiska
och antas minska 60-70%
fram till år 2000. Naturvårdsverket uppskattar att tendensen de närmaste åren till förbättring
av pH
i svenska sjöar är svagt positiv.
med

50%

Kväveoxidmålet

har däremot

1994 har minskningen

endast

inte uppnåtts.

Mellan

legat på 10%. Utsläppen

åren

1980 och

från

industri-

har minskat bl a beroende på NOx-avgiften
processer och förbränning
utsläpp ökade från 1980 till 1987
som infördes år 1992. Vägtraflkens
ökad
trafik,
har
därefter
minskat
allt eftersom antalet katap g a
men
lysatorforsedda
bilar ökar. Utsläppen från flyg och sjöfart har däremot
ökat

har ännu
men åtgärder för att minska utsläppen från sjöfarten
inte vidtagits och den relativa betydelsen av utsläpp från dessa källor
ökar.
Ammoniakmålet

3%. Ingen

har

tendens

till

nåtts.

minskning

Ammoniakutsläppen
i Sverige

kan skönjas.

har ökat

med

har
År
observerats.
minskning
1992
Jordbruksverket
föreslog
en svag
ett
innehållande
åtgärdsprogram
regler för lagring och spridning av stallgödsel. Riksdagen har beslutat om ytterligare
åtgärder för att minska

ammoniakavgången
1994/95:JoU22,
kraven

vid

jordbruket

1994/952423.

prop

1994/952119,

bet.

innebär

Dessa
att de nuvarande
och Sveaäven gäller i Götaland
av stallgödsel
och att krav vid stallgödselspridning
införs i de fyra

lagring

lands slättbygder

sydligaste

från
rskr

I Europa

länen.

Sedan den 1 januari

1991 tas skatt ut på svavelinnehållet
i kol, torv
och olja. För olja beskattas varje tiondels viktprocent
med 27 kr per
m3 olja. Det motsvarar
skattenivån
för kol- och torvbränslen
vilka
beskattas med 30 kr per kg svavel i bränslen.
Den

1 januari

värmepannor
1996.

1992

infördes

en kväveoxidavgift
som tas ut på
40 GWh sedan januari
med kapacitet
är idag 40 kr per kg utsläpp av kväveoxider,
räknat

och gasturbiner

Avgiften

återförs till producentema
i relation
till produsom N02. Avgiften
cerad mängd energi och ger därför
till statskassan.
inga intäkter
Skatten omfattar såväl el- som vänneproduktion.
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Ekonomiska

värderingar

år åstadkommer

Varje

skador.

luftföroreningar

Vissa

har

miljöskador

värderats ekonomiskt
men långt ifrån alla. På senare år har metoderna
förbättrats
och, som diskuväsentligt
för att göra sådana värderingar
till
i
och
SOU
1996:117,
Expertrapporter
3
kapitel
närmare
teras
finns

skatteväxlingskommittén,

det idag flera

studier varav minst 60 i Sverige.
värderingar
några olika ekonomiska

tusen olika värderingsNaturvårdsverket
har sammanställt

av skador orsakade av luftföroretabell
rapport".
i
2.2 finns ett urval av dessa
I
gjorts
ningar som
en
behäftade med osäkerrörande S02 och N0x.
Självfallet
är siffrorna
sambanden inte är kända i detalj. Detta
het när de naturvetenskapliga
kan innebära
skattas.

att skadekostnadema
De representerar
ett urval

idag kan säga om miljöskadomas
2.2

Tabell

Ekonomiska
försurande

antingen

eller

över-

grund

vetenskaplig
av vad man
effekter på samhällsekonomin.

värderingar

luftföroreningar,

av skador orsakade
milj kr per år.

I Värderingsmetød

rSkadeøbjekt

underskattas

I S0,

av

I N0x

|

Sjöar och vattendrag
| Kl

SCB, 1994

Skog
| KI
SCB, 1994
Grödor
| Kl
SCB, 1994

Återställandekosmad

130

70

|

Marknadspris

550

250

|

timmer

I Återställandekosmad

I 2

I 3

I

Fiske
Yrkesfiske Silvander
Drake, 1991

Skadekostnad/marknadspris

kvantiñerat

358

Sportfiske Silvander
Drake, 1991

Betalningsvillighet

kvantifierat

1970

Betalningsvillighet

Från bilavgaser:

Hälsa
Leksell

Löfgren,

1995

6 600
Byggnader
Andersson,

och material
1994

Skadekostnader

1885

kvantifierat

14 Naturvårdsverket Rapport 4592 1996, "Luftföroreningar
Naturvårdsverket Förlag, Stockholm.
samhället,

- vad kostar det
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Marknära

2.2.2

/ Fotokemiska

ozon

oxidanter

Hotbild

Ozon

i atmosfären.
I stratosfären
är en naturlig komponent
är den ett
för den kortvågiga
ultravioletta
och därmed en förutstrålningen
sättning för en stor del av livet på jorden. I troposfären
finns ozon

filter

också

fast i betydligt

naturligt

naturliga

starkt

ozonet

lägre koncentrationer.
sina reaktioner

genom

till

bidrar

Där

nedbrytningen

det
av en

rad föroreningar.
Ozonet

i troposfären

härstammar

dels

från

en nedtransport
av
reaktioner
i troposfä-

stratosfäriskt
ozon, dels från atmosfärskemiska
och kväveoxid
kolväten
bildar,
ren. Flyktiga organiska ämnen VOC,
under inverkan
och
andra
starkt
oxiderande
solljus,
ämnen
av
ozon
vilka går under benämningen
fotokemiska
oxidanter.
Ozonbildningen

Sverige

över
Under

är därför

störst

sådana förhållanden

höga för att ge effekter
Trafiken
är den främsta
ligt

vägtrafik,

sjöfart,

samt industrisektom
småskalig Vedeldning
svenska

utsläppet.

fritidsbåtar.

betydelse

i samband

stiga till

på bl a jordbruksgrödor
källan
till
både VOC

men även energisektorn
bidrar.
skogsindustrin

vid lossning

med

och

kväveoxid

Vedeldning

av VOC från
25%
är ca
av det totala
till mer än 90% från

Utsläppet

och lastning

av oljeprodukter

på den europeiska

för ozonsituationen

kontinenten

har dock

helt avgörande

i Sverige.

t ex ozon, kan inverka negativt på människors
luftvägar, ögon, slemhinnor
samt orsaka huvudvärk.
nedsatt lungfunktion,
ökad känslighet
luftvägsbesvär,
ämnen

växtligheten

är en

utsläppspost.

Oxidanter,
blir

tillräck-

och grönsaker.

hälsa och

irritera
rande

högtryck.

nivåer

småskalig

är ca 125 000 ton vilket
Sjöfartens
utsläpp härrör

Förluster

annan viktig
Utsläppen

sommartid

kan ozonhaltema

samt ökad

infektionsrisk.

Ozon

i form

av minskad produktion
åldringen av vissa material,

samt påskynda
till
växthuseffekten.

I

även

nästan

hela

Följdema
för

irrite-

kan dessutom

påverka

och ett snabbare

åldrande

t ex gummi.
Sverige
är

Ozon

bidrar

halterna

av
kan ske.
grödor och vegetation
ozon så höga att skador
Hasund m
Naturvårdsverkets
gjorde år 1990 upprapport 3862
skördeförluster
i det svenska jordbruket
skattningar av de ekonomiska

marknära

orsakades
Eftersom
har
grödor
ett
som
av marknära
ozon.
värderades
skadekostnadema
med hjälp av marknadsmarknadspris

priser.

grund

Beräkningarna
av

antropogent

visar

att den genomsnittliga

ozon

är

9%

eller

skördeförlusten
750

kr/ha

och

på
år.
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i det svenska jordbruket

kr per år

på 1,1 miljard

en skördeförlust
1988 års prisnivå.

redovisade

Uppskattningarna

Åtaganden
organiska ämnen bör
av flyktiga
med 1988 års utsläppsnivåer.
år 2000 jämfört

har fastställt

Riksdagen

att utsläppen

med 50% till

minskas

ske intemationellt
år 2000 bör även vissa förbättringar
p g a de
och VOC som är under utarbeinternationella
avtal för kväveoxider
tande.
Efter

det totala

organiska
ämnen har minskat med
av flyktiga
åren 1988 och 1992. År 1992 hade knappt en tredjedel av
för grödor och skog
Riktvärden
uppnåtts.
utsläppsmålet

överskrids

idag i hela Europa.

De totala
14% mellan

utsläppen

för hälsa

Riktvärdet

överskrids

ofta

i

delen av landet. Naturvårdsverket
förbättring
räknar med att gällande avtal endast skall ge en marginell
ska
till
nivåer
inte
till år 2020. För att få ned halterna
som
ge några
skador behöver utsläppen av ozonbildande
gaser minska med ca 75%.
södra Sverige

och ibland

i mellersta

inte
miljömålet
bedömer
att det nationella
till
beror
i
transportsektorn
Minskningen
uppnås.
stor del
att
med katalytisk
avgasrening
takt bilar
samt
på i vilken
utrustas
minskar
energisektorn
diesel.
det
gäller
När
användningen
av renare
Naturvårdsverket

kommer

i takt med att gamla pannor
ut och ansluts till ackumulatortankar.
i pannor
användningen
av biobränslen

utsläppen

för småskalig
Däremot
medföra

Vedeldning

kommer

något

byts

den ökade

ökade

utsläpp.

Om inga nya styrmedel införs beräknas utsläppen från energisektorn
med år 1988. De totala
minska med ca 20% till år 2000 jämfört
med knappt
organiska
utsläppen av flyktiga
ämnen väntas minska
45%

till

nationella

år 2000
målet

nu beslutade
50% reduktion.

med

Övergödning

2.2.3

av mark

åtgärder,

att jämföras

med

det

och vatten

Hotbilden

Övergödningen
högst

påtagligt

landekosystem

Övergödning
ammoniak

och

eller

eutrofieringen

problem

har

i havsområdena

under
runt

runt jordbruksbygdema
orsakas
mark
av nedfall

i områden

av
kväveoxider.

Kväveoxider

1980-talet
våra

kuster

blivit
liksom

ett
i

i södra Sverige.

av kväveföreningar,
och
från trafik
kommer
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stationära

förbränningar.

djurhållning

Ammoniak

i jordbruk

kortare

avstånd

gången

från jordbruken

95%.

lagras i system
drag. I många

sig över

från

betydligt

förorsakas
i

till

ca 90%

av källor

utanför

Stora mängder
av kväve har en gödande effekt.
eller läcker ut till grundvatten
och omgivande
vattenskogar, ängar och hagmarker
har floran förändrats

observeras
från

skogstillväxten.

Dock

brett
kan

på

även

Kvävetillskottet
nedfallet

delen

största

Detta innebär att ammoniakavdel
problem till skillär ett nationellt
stor
som sprider sig över gränserna. Nedfallet
av

växter
genom att kväveälskande
t.ex. högmossar och ljunghedar,

ringar

till

sprider

till

kväveföreningar

landets gränser.
Ökad tillförsel

Ammoniak

än kväveoxidema.

nad från kväveoxidema
oxiderade

kommer

luft

ut sig. I känsliga ekosystem,
omfattande
ekosystemföränd-

större

har

avstånd

hittills

i

från

många

källorna.
fall

gynnat
kväveman att det ackumulerade
inom en snar framtid
kan orsaka skogsskador
och
i södra
Sverige.
De ökade
skogsskadoma
i

i marken

produktionsbortfall

befarar

Götaland

under senare år kan vara ett tecken på detta. I Danmark och
har skogen
skadats
och dött
i de mest utsatta
områdena. Som nämnts tidigare är effekterna
inte
skog emellertid

Nederländerna

i nuläget.

entydiga

Övergödning av vatten
ammoniak.
och kväve
till

orsakas

av kväve, fosfor och
har halterna av fosfor
I sjöar och hav leder övergödning

av utsläpp
den senaste tjugoårsperioden

Under

fördubblats

algblomningar,

i

Östersjön.

förändringar

och sämre

badvatten.

i tillräcklig

mängd

När

i artsammansättningen,

igenväxning

efter

algema

intensiv
blomning
en alltför
dör och sjunker till botten krävs mycket stora syremängder
i bottenför
ned
det
bryta
materialet.
organiska
inte
Om
vattnet
att
syre tillförs
Fosfor-

tvättmedel,
största

kan bottenlevande

och

kväveutsläppen

industrin,

jordbruket

kväve

och fosfor

mängden

kväve

svarar också luftnedfallet
Förhållandet
för
är detsamma
källan
tillförs

till närsaltutsläpp

och

främst

från

skogsbruket

VA-sektorn

gödsel.

Den

förs ut till havet via flodema.
För
för en stor del av tillförseln,
30%.
ca
ammoniak.
Den största industriella

är skogsindustrin

där närsalter

huvudsakligen

med veden.

Ryssland
vattenburna
40%

djur dö.
härrör

och de baltiska

kväveutsläppen

av kväveutsläppen

länderna
till

kommer

för de största
svarar tillsammans
havsområdena
runt Sverige. Drygt
därifrån.

Polen

och Sverige

15 I kapitel 3 samt delbetänkandet
SOU 1996:117 redovisas
värderingar av minskad övergödning av Östersjön.

svarar

ekonomiska
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for

de dämäst

baltiska
av fosfor
utsläppen

till

till

kväveutsläppen

största

länderna

samt Polen

är också

Sverige

vatten.

svarar

för

och

Ryssland

vatten.

de största

källorna

en mindre

andel

de

utsläpp

till

av fosfor-

än kväveutsläppen.

Åtaganden
Sverige
kommelse

har genom Nordsjökonferensen
år 1987 träffat en överensfosfor
och
kväve till havet bör begränutsläppen
att
om
av

sas med 50% mellan
Sveriges riksdag
kvävereduktion

bör vara 50%
att ambitionsnivån
från gränsen mot Norge upp till och
före år 1995.

har

beslutat

för kustområden

med Stockholms

skärgård

De vattenburna
bör halveras

åren 1985 och 1995.

av kväve från
åren 1985 och 1995.

mänskliga

utsläppen

mellan

bör minska

Ammoniakutsläppen

med

25%

under

verksamheter

perioden

1980-

1995.
kommunala

VA-verken

har

stadigt

minskat

sina

utsläpp
av
det vara möjligt
att yttermed 50%. Bedömningen
ligare minska fosforutsläppen
är att utsläpfosfor
kommunala
kommer
kväve
och
från
avloppsreningsverk
pen av
från jordbruket
att minska med 50% till år 2000. Växtnäringsläckaget
De

fosfor

sedan 1960-talet.

har i det närmaste
sektorer

samtliga

fosforutsläppen.

Trots

halverats,
bedöms

det förefaller

dock

vidtagna

Däremot

bedöms

vid utgången

av år 1995. Inom
for att halvera
for kväve
inte reduceringsmålet

åtgärder tillräckliga

att anta att skogsmarker
som utsatts for
läcka kväve i
svavel
och
kväve
kommer
att
av
kan
ökad
de
10-15
åren
utsträckning.
Inom
närmaste
man därför
en
förvänta sig en viss minskning
till såväl Österav kvävebelastningen
kommer att vara avsevärt
sjön som Västerhavet
men denna minskning
mindre än de 50% som de olika överenskommelsema
satt som mål.
Konsekvenserna
för havsmiljön
torde bli att övergödningen
på sikt
kunna

nås. Det

långvarigt

är rimligt

högt nedfall

minskar men problemen
kommer att kvarstå även under de
har
åren av nästa sekel. Ammoniakmålet
nåtts. Ammoniaki Sverige
tutsläppen har ökat med 3%. Ingen tendens till minskning

långsamt

första

kan skönjas.
avsnitt

I Europa

2.2.1 Försurning

En miljöavgift
inte längre

tjäna

har en svag minskning
av mark och vatten.

handelsgödsel
något

syfte

finns

idag.

då reduktionsmålet

observerats.
Fosforskatten
for fosfor

Se även
ansågs
uppnåtts.
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Målet

för

kvävereduktion

november

1994 höjdes

kväve

i gödselmedel.

2.2.4

Utsläpp

har

däremot

avgiften

kväve

inte

och

uppnåtts

från

60 till

den

2

180 öre per kg

av metaller

Hotbilden

Tungmetaller

såsom bly, kadmium,

kvicksilver,

zink,

koppar,

arsenik,

nickel

och krom tillförs
mark och vatten i Sverige genom nedfall från
samt genom avfall. Merparten
av detta är luftburet och kommer
från utsläpp utomlands
och transporteras
över våra gränser. Inom
landet är det inte längre industrins
punktutsläpp
som står för de
luften

utsläppen.

största

konsumtionsvaror

är

de

som hamnar
kan ge skador

Tungmetaller
kvicksilver

Det

i insjöfisk,

diffusa

utsläppen
som dominerar,
och sakta läcker ut metaller.
på växter och djur, exempelvis
lagras

i miljön

kadmium

i spannmål.

Eftersom

de ackumule-

innebär höga halter också en risk för människor.
ras i näringskedjoma
Naturvårdsverket
har uppskattat
att ca 10 000 sjöar i Sverige borde
till följd av för höga halter
vara svartlistade
Kvicksilver
för gravida
utgör en hälsorisk
skada fostrets

mikrobiologiska
Försurande
former

mentala

kemiska

Sverige

förhållanden
kvicksilver

Jämte

Kvicksilver

det kan

kan även störa viktiga

processer i marken.
bildningen
ämnen som ozon gynnar
av kvicksilverlätt deponeras till marken vilket
innebär att det högre

som
i södra

nedfallet

utveckling.

i fisk.

av metylkvicksilver
kvinnor
eftersom

troligen

beror av skillnader
i atmosfärsskillnader
kvicksilverhalt.
i
än av
den metall som utgör den största
är kadmium

Kadmium
har tillförts
i stora kvantiteter
miljön
som en
i en rad produkter
batterier,
färger i plaster, lödningar
i konstgödsel
och via atmosfäriska
utsläpp
m m, som en förorening
från metallframställning
och förbränning.
Den största hälsorisken
från

miljörisken.

beståndsdel

kadmium

ligger
uppträda
När
svarar
Tungt

6

Det genomsnittliga
intaget
av njurskador.
där njurskador
långt under de nivåer
kan

utgörs
inte

hos känsliga

förväntas

befolkningsgrupper.

det gäller

tillförseln

utländska

källor

industrialiserade

i Sverige

av tungmetaller
idag för cirka 70%
länder

som

till

luft

och

till

vatten
i Sverige.
av nedfallet
Polen och Ryssland
Tyskland,

Kriström, B
VVIbe, S 1992,
"En effektiv
1992. Allmänna Förlaget. Stockholm.

miljöpolitik.

Bilaga 6 till LU
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När det
delen av dessa föroreningar.
svarar för den övervägande
95%
för
källorna
till vatten står de utländska
gäller metalltillförseln
76% för koppar och 70% för zink.
av bly och kadmium,
av tillförseln
i södra Sverige härrör till 90% från
Kadmiumnedfall
från luften
till olika

i anslutning

främst

höga metallhalter,

allt

med

och vattenområden

mark-

såväl

finns

Lokalt

utlandet.

for

punktkällor.

Åtaganden

med

minskas

bör

rensen
utsläppen

Nordsjön

till

perioden

1985-1995.

kommelse

halveras

1995.

Utsläppen

luft

till

enligt

skall

överens-

samma

mål att
reduktion.

dessa

för

en 15%-ig
med 45% uppnåtts.

1995 endast

uppnådde

av

av
om .en minskning
med minst 50% under

till år 1995 eller senast år 1999.
kommer
nickel
och kadmium

målen

För nickel

uppnås.

Utsläppen

och bly

kadmium

under samma tid.
har Sverige genom Nordsjökonfe-

en överenskommelse
av arsenik och krom

träffat

1990

Förutom

och krom

arsenik

När det gäller
år

bör halveras

metaller

skadliga

övriga

att utsläpp av kvicksilver,
åren 1985 och
70% mellan

har beslutat

Riksdagen

man
Riksdagen
har endast en minskning
sikt bör
har även beslutat att användningen
av bly och kvicksilver
i marken fortdock ökar halterna av bly och kvicksilver
avvecklas,
För kadmium

krävas

beroende

mycket

farande,

omfattande

mycket

har eliminerats

problemet

att nedfallet

åtgärder

från

andra

länder.

och ta lång tid innan

i de svenska

sjöarna.

Det

minska

tyder

Uppskattningar

med

av den biologiska

Reduktion

torde

kvicksilver-

ca 80% för att fiskens
svartlistningsgränsen.
skall nå ned under

måste

metylkvicksilver

2.2.5

på utsläpp

halt

av

mångfalden

Hotbild

Biologisk

är variationsrikedomen

mångfald

och hos de ekologiska

förutsättning

inom

och

mellan

arter

mångfalden
är en
Den biologiska
systemen.
jorden.
liv
och varaktigt
fortlevnad

för ekosystemens

bygger sin existens på denna mångfald och de livsuppehållande
system den vidmakthåller.
diversitet.
kommer
mångfald
biologisk
Begreppet
av biologisk
variationen
olika
nivåer:
beskrivas
på
brukar
diversitet
Biologisk
tre

Allt

levande

-

även människan

inom arter, mellan

arter och mellan

olika

ekosystem.

Biologisk

mång-
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fald är därför inte detsamma som artantal. Arter speglar dock endast
vissa aspekter av biologisk mångfald.
Den biologiska
har utvecklats
mångfalden
och förändrats
under
hela den period på ca 3,5 miljarder
år som liv har funnits på jorden.
Stora nedgångar i antalet arter har skett vid åtminstone
fem tillfällen
under denna tidsperiod.
Orsakerna till dessa katastrofer
har troligen
varit

klimatologiska
eller geologiska. Arter har försvunnit
och nybildats, men den förlust av arter vi ser idag skiljer sig på ett väsentligt
sätt från dessa tidigare naturliga katastrofer.
Dagens artförluster
sker i
mycket snabb takt och orsakas så gott som av en enda arts inverkan,
nämligen

människans.

H Faktorer
litet

som påverkar

och

den biologiska

mångfalden

stabi-

är energi,

tillgänglig

yta. Hög solinstrålning
liksom
är gynnsamt,
klimatstabilitet
på lång och kort sikt. Det är därför naturligt
att biodiversiteten
ökar när man går från polema till ekvatom.
Ett ekosystem
är resilient

inom ett och samma ekosystem till en viss
om strukturen
grad kan förändras utan att dess funktioner
därför förändras.
Många
arter med samma funktion
viss
elasticitet
åt
Om
systemet.
ger en

några faller

bort på grund av större känslighet, finns flera standins
kan
Graden av systemets resiliens är den mängd störta över.
som
ning det kan absorbera
rubbas. En viktig
utan att dess funktioner

aspekt på bevarandeproblemet
är vilka arter som är endemiska,
bara förekommer
inom ett geografiskt
område.
Antalet

arter i Sverige

organismer.

Antalet

uppskattas

endemiska

till

hänger med att Sverige vid upprepade
sedan, varit

omkring

arter är mycket

50 000 exkl.
litet,

vilket

tillfällen,

senast för
förekommande

nedisat.

dvs

mikrosamman10 000 år

Av de i landet naturligt
djur- och
är ca 5-10% det varierar
mellan olika djur- och växtDet innebär att mer än 3 300 arter är mer eller
grupper hotade".
mindre hotade. En komplikation
är att många arter i Sverige befinner
sig vid den nordliga utbredningsgränsen
och alltså är sällsynta av det
skälet att klimat
och andra förutsättningar
nätt och jämnt uppfyller
krav. Sådana arter är självklart
organismens
känsliga även för små
växtartema

variationer

i förutsättningarna
och det kan vara en grannlaga uppgift
vad som förorsakas av människan
och vad som är naturligt,
förloppen
beror
när
av en kombination
av dessa kategorier av faktoatt avgöra

rer.
Orsakerna
moderna

7

jord-

SNV 1993,
Solna

till

den hotade

biodiversiteten

och skogsbruket

Biologisk

mångfald.

samt

i Sverige

nyttjandet

är många.

av mark

Det

och vatten

Rapport 4138. Statens Naturvårdsverk.
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av de viktigaste
har även de flesta andra miljöproblem
som finns
i detta kapitel någon påverkan på biodiversiteten,
t ex växtmarknära
bildning
övergödning,
Försurning,
ozon och
av

upptagna
huseffekt,

är några

försörjningsresurs

och

som produktionsDock
faktorerna.

av metaller. Det råder synergieffekter mellan markanvändning
och var
i och med att de både tillsammans
och t ex luftföroreningar
mångfalden.
och en för sig påverkar den biologiska

utsläpp

Den

minskade

skap är en viktig
på att försvinna.
och sumpskog.

försvunnit
eller håller
att många fågelarter
hotas t ex gammal skog, ädellövskog

orsak till

I skogsbruket

i Sverige vid en klimatförändring
skogsekosystemen
och Östersjön. De naturliga

ekosystem

Känsliga

fjällområdet

svårigheter

få betydande

troligen

p g a deras långsamma
Tallens
och boreala områden.

ringar

minska

jordbruksland-

Sveriges

i södra

våtmarker

arealen

eftersom

att anpassa
50-100
livscykel

förmåga
kräver

denna

är skogen,
kommer

snabba

sig till

föränd-

tempererade

år inom

kan också
Även
granen
Modelvinterklimat.

självföryngring

till

kalla

process
växa sämre i ett mildare och maritimt
förskjutning
visar en möjlig
lexperiment
av

förväntas

vintrar.

i stora delar av landet.
mot ökat lövträdsinslag
för
också
risken
temperatur
svampar
angrepp av insekter,
och artsammansättning
ändrad
fördelning
En
andra skadegörare.

skogsbestånden

ökar

marina organismer
tur. Ökad tillrinning

sannolikt

skulle

följa

i

artsammansättning
Ökad
och

hos

på en förhöjd havstemperai högre
skulle resultera

Östersjön vintertid

till

nitrat vilket kan medföra en betydande
av exempelvis
där
de områden
Fjällen tillhör
ökning
av föroreningsbelastningen.
kan förväntas.
De nordliga
tidiga effekter
av en klimatförändring
koncentration

ekosystemen

och oregelbunden

Inledningsvis

anpassningar.
med ökande

långa generationstider

av långsam tillväxt,
och har därför
reproduktion

kännetecknas

temperatur

kan vegetationstillväxten

och koldioxidhalt.

expandera uppåt på tidigare

att klara
komma

svårt

Trädgränsen

kalf ällsområden,

vilket

snabba

att öka
kan förväntas

kan hota arktiskt-

alpina växtarter.
Luftföroreningar
mångfalden

i Sverige.

orsakar

betydande

Förändringarna

biologiska

skador

den

mångfalden

i sötvattenmiljö

I havet är en kombiav luftföroreningar.
till skador.
källorna
de
vattenföroreningar
luftoch
största
av
i havet.
övergödning
har
skett
grund
Påtagliga förändringar
av
har blivit vanliga, och i flera fall har
och algblomning
Igenväxning

är till

största delen orsakade

nation

1

sou
1994:13s,
Stockholm.

"Rapport

från

klimatdelegationen

1994",

Fritzes,
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även arter försvunnit

Även

lokalt.

i landmiljö

finns

omfattande

skador

Här är dock förändringarna
huvudsakligen
av luftföroreningar.
orsakade av markanvändning,
speciellt skogs- och jordbruk.
Det är dock
inte enbart självørianspråktagandet
av mark som orsakar skador. Jordbrukets närsaltläckage
till sjöar och vattendrag som bidrar till försur-

ning samt dess utsläpp
övergödning
påverkar
artbeståndet

förändras

artikedomen

reducerats

I både skogsmark

försurning.
mark

och
av ammoniak
som orsakar både försurning
även den biologiska
mångfalden
genom att
och utarmas. I omkring 7 000 svenska sjöar har
med 20% eller mer på grund av försumingen.
har arter lokalt försvunnit
vid påtaglig

och sötvatten

I kombination

medfört

med försurning

påtagliga

har övergödning

vegetationsförändringar

i såväl

av skogsbarr- som

lövskog.
När det gäller marknära
på
ozon tyder enskilda forskningsresultat
kan uppstå. Särskilt skogar som är
att skador på träd och ärtväxter
och övergödande
luftföroreutsatta för stor påverkan av försurande
ningar är i riskzonen.
Värt

där speciellt
är även energisektorn
torvbrytning
i
unik
ingrepp
med
miljö
utgör ett stort
påverkan på både flora och
en
fauna.
att nämna

Utsläpp

pelvis
silver

kan ge skador på växter och djur, exemav tungmetaller
lagras kvicksilver
i insjöñsk och kadmium
i spannmål. Kvickkan även störa viktiga mikrobiologiska
processer i marken.

Åtaganden
Det finns

ett antal riksdagsbeslut

biologiska
I

mångfalden,

Riksdagen
långsiktigt

I

har

säkerställas.

landet

naturligt

sättningar

kraftiga

uttalat

hållbart

Den: biologiska
skall

till

bevarandet

av den

att naturresurser

skall

nyttjas

på ett

sätt.

mångfalden
Växt-

och

den

genetiska

och djursamhällen

förekommande

att fortleva
bestånd.

som anknyter

bl a:

under

växt-

naturliga

variationen

bevaras

och djurarter

betingelser

så att i
ges förut-

och i livs-
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En svensk

I

strategi

principer

med grundläggande

och hållbart

mångfald
antas. Miljömålen
av biologisk
vikt och betydelse som skilda ekonomiska

utnyttjande

ges samma
verksamhet
väganden i syfte att bygga mänsklig
skall tillämpas
vad gäller
grund. En helhetssyn

ekologiska
att upprätthålla
siktiga överlevnad.

processer

och

säkra

skall
över-

ekologisk
för

åtgärder
arters

lång-

mångfald
rapport
om biologisk
anges att:
inte
detsamma
mångfald
biologisk
är
som att frysa
av
hos landskapet och dess växt- och djursamsammansättning

I Naturvårdsverkets
Bevarandet
dagens

utan att tillåta
en dynamik
människans
aktiviteter
medverkar.
hällen,

Ovanstående

och

fortsatta

där

förändringar

mål och det är därmed
är kvalitativa
den biologiska
månghur väl de efterlevs. Eftersom

riksdagsbeslut

svårt att bedöma
påverkas

av ett så brett spektrum
av orsaker som tagits upp
under andra rubriker i detta kapitel, hänvisas till dessa både vad gäller

falden

uppställda

2.3

Lokala

2.3. 1

Tätortens

luftföroreningar

miljöproblem.
medan

källor,

utländska

källor.

betraktas

både

som

Kväveoxidutsläppen

och som ett
ett regionalt
från städernas egna

härrör

av utsläpp härrör från både svenska och
kväveorsakade av bl a koloxid,
Luftföroreningar
flyktiga
organiska
sot/partiklar
ämnen
samt
ozon,

andra

svaveldioxid,

oxid,

grad de uppnåtts.

miljöproblem

kan

Luftföroreningar
lokalt

mål och till vilken

kvantifierbara

typer

såsom luftrörskatarr,
ger upphov till olika typer av hälsoproblem
hos astmatiker,
infektionskänslignedsatt lung- och andningsfunktion
astma och lunginflammation.

het, cancersjukdomar,
har

även

historiska

skadlig

inverkan

byggnadsmaterial,

Luftföroreningar
infrastruktur

och

monument.

Hotbilden

Buller

Boende

längs

hårt trafikerade

trafikleder

i tätorter

Trafiken

ger också

störningar

för bullerstömingar.

är särskilt

utsatta

i fritidsområden

i
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anslutning
miljoner

till

städer.

människor

i Sverige

der Naturvårdsverkets
ekvivalent

nivå vid

dominerande

Genomförda

visar att ca 2
inventeringar
exponeras för ljudnivåer
som överskrimålnivä
för trafikbuller
långsiktiga
55 dBA

större

fasad utomhus.

bullerproblemet.

I huvudsak

Uppskattningsvis

skor exponeras för höga ljudnivåer
till följd
ken. Övriga störningar
orsakas av tâgtrañk
och flygtrafik

utgör

biltrafiken

1,6 miljoner

-

det

männi-

av buller från vägtrafica 400 000 människor

100 000 människor.
- ca

Luftkvalitet
luftkvalitet

Dålig

orsakas

främst

samt
ozon, sot/partiklar
Dessa ämnen härrör främst
industri

ning,

och

och

hälsoproblem,

ökad

utsätts

småskalig

Tillsammans

till

upphov

från vägtrafik,

svaveldioxid,

ämnen/kolväten

VOC.

övriga

förbrän-

transporter,
Kväveoxiden

vedeldning.

kommer

egna källor, trafiken står för 70-80% av
med ozon bildas
kvävedioxider
som ger
hos astmatiker
t ex nedsatt lungfunktion

infektionskänslighet.

för

kväveoxid,

från städernas

huvudsakligen

utsläppen.

av koloxid,
flyktiga
organiska

halter

som

ligger

Ca
över

300

000

gällande

människor

gränsvärden

i

Sverige

för

kväve-

dioxid.
Sotet i stadsluften
dieselfordon.

kommer

Sot och partiklar

idag till

delen

största

kan i höga halter

från bensin-

och

öka luftvägsbesvär

och ge nedsatt andningsfunktion.
Cancerframkallande
ämnen fastnar
också
När det gäller cancerframkallande
partiklar
sot och partiklar.
är dieselavgaser

sjukdomar

den klart

dominerande

källan.

som astma och lunginflammation.
kan orsaka mellan
att bilavgaser

uppskattat

De ökar dödligheten
Naturvårdsverket
400

och

i
har

800 cancerfall

varje år enbart i Sverige.
När det gäller

organiska

ämnen

andra utsläpp,
härrör

svaveloxid
och flyktiga
t ex koloxid,
de både från svenska och utländska
källor.

med
är farliga för hälsan. Uppskattningar
av föreningar
för riskvärdering
hjälp av modeller
ger att föroreningar
av den här
typen orsakar ca 225 fall av cancer varje år.
När det gäller
så utgör
luftföroreningar
med astma,
personer
Dessa typer

kronisk

riskgrupp
katarrer.

9

bronkit,

andra luftvägsbesvär

och hjärt-

samt barn med återkommande
Höga halter av luftföroreningar

Naturvårdsverket arbetsmaterial
nationella utsläppskällor".

1996,

och kärlsjukdomar
en
besvär av hosta och luftrörsför
tycks öka känsligheten

"Miljöhotz nationella

och inter-

1997:11
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förekommande

vanligt

bidragande
Studier

orsak till

har visat

den alltmer

Luftföroreningars
infrastruktur

som pollen, vilket kan vara en
Ökande andelen allergiker
i Sverige.

att luftföroreningar

orsak till att friska

avgörande

i luften

ämnen

individer

skadliga

är en bidragande,
utvecklar astma.

påverkan

på

om

än inte

byggnadsmaterial,

och historiska

är ett problem i Sverige liksom
monument
i många
andra
länder.
Byggnadsmaterial
påverkas
naturligt
av
nedbrytningsfaktorer
som fukt, kyla, solljus etc. Utöver detta påskyndas processen av luftföroreningar.
Korrosion
och vittring
av material
framförallt
påskyndas
svaveldioxid,
också
kvävedioxid,
av
men
av
med sot och damm.
ozon och nedsmutsning
för kalkhaltiga
livslängden
stenmaterial
och
såsom galvanisering,

putsningar

elektronikmaterial.

skulpterad
förekomst
inne
jorden

och målat

olika

förkortas

ytbehandlingar

glas. Skador

sker också på

skador

som observerats på husfasader med
och
och hällristningar
på runstenar
kan knytas till
sten
salter som kristalliserats
på stenytan eller
av vattenlösliga

i stenen

vintertid

Många

Framförallt

och gradvis

spränger den. Orsaken är ofta saltningen
och
vägar. Saltet kan sprida sig många meter ned i
gator
och sugs sedan upp med fukten i sten och murverk.

Åtaganden
har uttalat

Riksdagen

att år 2000 bör halterna

kväveoxid,
av koloxid,
de riktvärden
sot och partiklar underskrida
som utarbeUtsläppen av cancerframkallande
tats av Naturvårdsverket.
ämnen i
skall dessutom halveras till år 2005. För personbilar
tätorterna
gäller
svaveldioxid,

skärpta

från

avgaskrav

bilmodeller

1989 års modeller

och från och med

1993 års

omfattas

alla nya bilar av ett miljöklassningssystem.
Bilar
med katalytisk
har tagit över en allt större del av markavgasrening
naden och år 1995 hade drygt 40% av alla bilar i Sverige katalysator.
Antalet

bullerstörda

över

55 dBA

har halverats

sedan

år

1970

har ökat. En förklaring
i tätoratt trafiken
är stora förändringar
struktur,
har
medfört att många boendemiljöer
har fått låga
temas
som
bullemivåer.
har vidtagit
Man
bullerskyddsåtgärder
samt skärpt

trots

bulleremissionskraven.

Det är i regel

svårt

och kostsamt

att åtgärda

från vägtrafiken.

bullerproblem

Det är därför väsentligt
att vara förutatt skapa sådana
av ny bebyggelse och undvika
trañklösningar
uppstår.
som innebär att nya bullerproblem
Under senare år har luftkvaliteten
i tätorterna
förbättrats
genom att
seende vid planering

miljökraven
utgör

skärpts.

knappast

något

Utsläppen

av svavel har minskat
hälsoproblem
längre. Utsläppen

kraftigt
av

och

koloxid,

55
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kolväten

flyktiga

och kväveoxider

har minskat
kolväteutsläpp
1994. Även partikelutsläppen
att kunna reducera

över

för närvarande

till

från bostadsuppvärmning

tidvis

åren

och

1988
räknar

med

år 2010. Utsläppen

och industriprocesser

till tätorter

de nivåer

Vägtrañkens

och bilindustrin

ytterligare

i och i anslutning

Luftföroreningar

minska.
mellan

20%

har minskat

partikelutsläppen

av stoft och partiklar
har minskat kraftigt.
dock

med

har kunnat

i Sverige

som är acceptabla

överskrider

ur hälso-

och

miljösynvinkel.

Påverkan

2.3.2

av organiska

miljögifter

Hotbild

De persistenta

organiska

stabila

ämnena

utgörs

av en mycket stor
organiska
ämnen

idag ca 10 miljoner
Det finns
ämnen.
grupp
varje år. Endast en
beskrivna
och ca 300 000 nya ämnen tillkommer
mindre del av dem har kommit
till praktisk användning.
Man räknar
i
100 000 olika kemikalier
50 000
att det används mellan
samhället
världen över. De flesta av dem är organiska
ämnen och
Många
många av dessa är stabila eller endast långsamt nedbrytbara.

med

procesav dessa ingår i material och varor samt används i industriella
eller
kommer ett stort antal kemiska ämnen, biprodukter
ser. Därtill
i samband
med bl a industriella
reaktionsprodukter,
som bildas
eller kemisk behandsamt biologisk
på persistenta organiska föreningar är
föreningar samt aromatiska kolväten.

processer, förbränningsprocesser
Exempel
ling av avloppsvatten.
och bromerade

halogenerade
Källor
och

dessa är främst

till

stålverk,

järn-

avfallsförbränning,

verkstadsindustrin,

avloppsreningsverk,

koks- och aluminiumverk
rn fl. På flera håll
inom
massaindustrin,
dessa
bl
föreningar,
a
av
har mängden
upphört.
de
har
SCB
Enligt
pekar mot att

förekomsten

där forskning
klorerade

massaindustrin,

energi, trafik,

Vedeldning,
minskar

kemiindustrin,

organiska

ämnen

AOX

utsläppt

till

vatten

från

massa-

2° Halogenerade ämnen uppkommer när klor, brom och jod
reagerar med
kolväten och bildar t ex klorerade och bromerade organiska ämnen.
Exempel på klorerade ämnen är PCB, DDT och dioxiner. Exempel
bromerade organiska ämnen är polybromerade difenyletrar PBDE.
Ett exempel på ett aromatiskt kolväte är bensen.
22 Mikael Lindström, Skogsindustrins

Tekniska

Forskningsinstitut

STFI
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från ca 14 000 ton år 1988 till ca 1 500 ton år 1994
Även importerade
90% minskning.
produkter som plaster innehåller
från andra
och det sker också en överföring
organiska
miljögifter
blekerier

minskat

länder via luft och vatten.
En stor del av de stabila
finns

hället

Problemet

i samorganiska föreningar
som cirkulerar
i varor, byggnader
och i andra tekniska
konstruktioner.
i avfallsledet
uppstår främst
när dessa ämnen slutligen

omhändertas,
Det

varför

inhemska

kan betraktas som ett lokalt problem.
hur mycket
från
att bedöma
som kommer
och hur mycket som kommer från utländska eftersom

problemet

svårt

mycket

är

källor

man vet så litet om organiska miljögifter.
Organiska
föreningar
är ofta fettlösliga

och

vissa

binds

lätt

till

och annat organiskt
material.
Ibland är de ekologiska
effektill
ned
olika
och
däggdjurs
mycket
tydliga.
exempel
DDT
sätter
terna
Människan
får
i
dessa
fåglars förmåga att fortplanta
sig.
sig
ämnen

partiklar

främst

genom

födan.

Åtaganden

har beslutat att användningen
av klorerade
skall, med något undantag, upphöra till år 1995.

Riksdagen

lösningsmedel

har
organiska
ämnen från massaindustrin
av klorerade
och
med 90% sedan år 1985. Användningen
DDT
PCB
är
av
och förekomsten
har minskat
radikalt
sedan 70-talet.
förbjuden

Utsläppen

minskat

Däremot

har det

kommit

också visat sig vara giftiga.
ationen då man inte känner

t ex PBDE,
nya ersättningsämnen,
som
Det är svårt att bedöma den framtida situtill förekomsten
organiska
av miljöfarliga

och de effekter de förorsakar.
Problemet
är att man, som tidiinte
känner
till
alla
samband,
risken
finns att man
så
nämnts,
gare
med
stället
för PCB.
ersätter ett farligt ämne
ett annat, t ex PBDE i
Skatter inom detta område måste underbyggas
med noggranna studier

ämnen

så att effekten

farliga

ämnen.

mellan olika
av skatten inte blir att man substituerar
Skatter bör främja ansvarsfull
hantering.
Det är ofta

fråga om halter och nivåer
utfasning.

som bör begränsas

i stället

för att fokusera

57

58

Miljöproblem

SOU 1997:11

2.3.3

och brutna

Avfallsproblem

kretslopp

Hotbild

Vårt

moderna samhälle producerar
stora mängder avfall. De problem
för
med
avfallshanteringen
sig
hänger samman med såväl mängsom
dema och karaktären på avfallet som behandlingsmetodema.
hushållsavfall,
Mängden
räknat i kg per person, har fördubblats
från

1960-talet

och framåt.

SCB:s

officiella

statistik

över kommunalt

omhändertagande

av avfall som startade år 1985 tyder ändå på att
minskats sedan dess och mängdema
ligger nu på drygt 300

ökningen

har en viss minskning
kg per person och år. Eventuellt
skett
åren 1990 och 1994. Hushållsavfallet
omhändertas
idag 1994

mellan
främst

42%
eller deponering
39%
genom förbränning
men andelen återförväntas
öka i
3%
vunnet avfall 16%
samt central kompostering
och med införseln av producentansvar.
Huvuddelen
avfall, ca 98%, utgörs av processavfall,
av industrins
dvs

SCB har undersökt
en restprodukt
av produktionsprocessen.
från industrin
för år 1993. Industrin
mängden restprodukter
genererade detta år 62 miljoner
stod för den
ton avfall, varav gruvindustrin
absolut största delen, ca 75%. Industrins
varierar dock
avfallsmängder

kraftigt

med konjunkturcyklema

rat till produktionen,
rier branschspecifikt
år 1993 och 33%
från

industrier

minskat

avfall,
förbrändes.

liknande

mängder har, relatemen uppkomna
under årens lopp. Avfallet
från industexklusive

gruvavfall,

återvanns

Icke-branschspecifikt

hushållsavfallet

såsom

till

45%

avfall,

dvs avfall

kasserade

produkter,

och annat avfall som inte är en direkt följd av
varor, förpackningar
verksamheten,
deponerades till 68% osorterat. Park- och trädgårdsavfall

deponerades

förbränning.
osorterat.

till

Bygg-

28%.

50%

komposterades

och rivningsavfallet

62% deponerades,

och

deponerades

7% av avfallet

gick till

11%
till

gick

till

största

delen

förbränning

och

31% återvanns.
finns

idag ca 300 aktiva kommunala
deponier i landet som
6
avfall
år
1994,
bestående av husmiljoner
tog emot ca
ton
hållsavfall,
icke branschspecifikt
industribygg- och rivningsavfall,
Det

totalt

avfall,
fall.

aska, slam

industriavsamt mindre mängder branschspecifikt
finns ca 300 privata industrideponier,
slamde120
ca
Det finns även 21
samt ett stort antal s k schaktmassedeponier.

Dessutom

ponier

avfallsförbränningsanläggningar
miljoner

Deponier,
batterier

år 1994 förbrände
som
ca 1,7
år,
vilket
TWh
och
4,3
värme.
per
gav ca
avfall
förbränning
och
dumpat miljöfarligt
av avfall,

ton avfall

ger

upphov

till

miljöproblem

såsom

en växande

avfalls-
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mängd,

miljöfarligt

okontrollerad

avfall,

förbränning

grundvatten.

En viktig

av metaller
avfall
skall

och

svåmedbrytbara

också vara skadliga
metan,

ring.

luftföroreningar

samt

förorenat

och deponiemas

organiska
separat.
luft eller

föreningar.
Risken
vatten.

från
yt- och
innehåll

Miljöfarligt

finns

annars att
kan
Deponier

för miljön

urlakning

samt

mark,

a dioxiner
fråga gäller avfallets

behandlas
om möjligt
i mark,
sprids
ämnen

miljöfarliga
metan,

förorenad

bl

ca 0,4 miljoner
I Sverige finns

främst
p g a bildandet
av deponigaser,
De svenska utsläppen
regnvatten.
av
från avfallshanteton, kommer huvudsakligen
med

idag ca 4000 äldre deponier.
Förbränning
av
i form av bottenaska
och dessutom kan aska
ger restprodukter
och olika kemikalier
spridas i luften, beroende på vad som ingår i
avfallet.
Dock minskar utsläppen av växthusgaser
från deponier om
avfall

avfall

i stället

förbränns

för

energiutvinning

och

därmed

ersätter

andra bränslen.

Åtaganden
Riksdagen

har beslutat att källsortering
så
av avfall bör ha utvecklats
att allt avfall som lämnades till slutbehandling
år
1994
sorteo m
rades i kategorier som möjliggör
lämplig hantering så att förbränning
och deponering av osorterat avfall i allt väsentligt borde ha upphört
vid utgången av år 1993.

Förordningen

för förpackningar
innehåller
om producentansvar
av glas, metall, plast, papp, kartong
om att förpackningar
och wellpapp
som används i Sverige senast den l januari 1997 skall
föreskrifter

återanvändas

eller materialåtervinnas.
Producentema
har såväl fysiskt
ekonomiskt
för
målen
nås.
Kommunerna
att
är inte längre
som
ansvar
formellt
ansvariga för tidningar,
förpackningar
m m som hushåll
sorterat ut för bortforsling
av producenter.

Riksdagen

har även uttalat

för en kretsloppsanatt som riktlinjer
passad samhällsutveckling
skall gälla att nya produktgrupper
och
varuområden
successivt anges för producentansvar.
Inom flera områden pågår redan arbete
och bilar.

Andra

byggnadsmaterial,

dagen

bör

i denna riktning,

t ex när det gäller skrotdäck
områden som bör bli aktuella
inom kort är plaster,
elektroniska
och elektriska
produkter.
Enligt riks-

dessutom,

inom

för
ramen
en kretsloppsanpassad
samhällsutveckling,
gälla att nuvarande
bilskrotningssom riktlinje
till ett återvinningssystem
där tillverkare
system skall utformas
och

importörer

har fysiskt

bilar och återvinna

och ekonomiskt

material

från dem.

ansvar

att ta tillbaka

uttjänta
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kan man inte se några tydliga trender om
har ökat eller inte. Återvinmaterialutnyttjandet

För de flesta avfallsslagen
eller

återvinningen

från 13% år 1990
har endast ökat marginellt,
av hushållsavfall
lett till en viss minskning
till 16% år 1994, vilket
av deponerade
med
införandet
i
och
har
ökat
mängder. Källsorteringen
av produ-

ningen

Wellpapp och däck har i förtid uppnått
centansvar för vissa produkter.
medan plast, papp och kartong har en bra bit
sina återvinningsmål
heller
har
batterier 90%
kvar. Målet för insamling
av miljöfarliga
samlas in idag.

uppnåtts 31%

avfallshantesom finns på området är den kommunala
differentierad
i
vissa komrenhållningstaxan
är
som
betänkande
SOU
1996:139
sitt
har
i
Deponiskatteutredningen

Den skatt

ringsskatten
muner.
lämnat

förslag

den l januari

om att en skatt på 250 kr per ton avfall
1998.

Kärnkraftens

2.4

skall

införas

miljöproblem

kring kärnkraften
problemen
en viss
med olika risker
förknippas
är att kärnkraften
inte är eniga
och att experterna
strålning
för joniserande
radioaktiv
är särskilt stora när det gäller
om riskerna. Meningsskiljaktighetema
djur och växter.
skadorna av låga stråldoser på människor,
för akuta skador vid höga stråldoser
är relativt
Bevisföringen
Som

redan

Orsaken

okomplicerad.

Däremot

på grund

påvisa

sju år och övriga

är effekterna
snabbt,

cancersorter

och indirekt

bestrålning

medan

svårare

låga stråldoser

vid

karaktären.

den långsiktiga
relativt

sköldkörtelcancer

Direkt

så intar

nämnts

särställning.

att
utvecklas

exempel

Till

leukemi

tar mellan

tre och

mer än 10 år.
och konsekvenser

för

hälsan

Kroppen
både av direkt och indirekt bestrålning.
utsätts för direkt strålning då man befinner sig i ett område som träfunder
strålning
nedfall. Marken avger joniserande
fats av radioaktivt
tiden
beror
intensitet
över
många år efter ett utsläpp. Stråldosens
Människor

påverkas

radioaktiva ämnen, samt
om avfallet består av kort- eller långlivade
hur långt de tränger ner i jorden. Cesium-137,
som är ett långlivat
år. Strålning från
30
på
radioaktivt
ämne, har en fysisk halveringstid
radionuklider

i

luften

avklingar

däremot

relativt

snabbt

efter

ett

utsläpp.
Joniserande

exempel

strålning
detta

tas också

är effekten

i kroppen

på den svenska

via dryck

rennäringen

och föda. Ett
som käm-
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i Tjernobyl

kraftsolyckan

i viltkött

rande radioaktiviteten
Joniserande
skador.

strålning

kan

dock

cellerna,

eller

I vissa områden

det fastställda

uppstår

direkt

inte längre

organen

skador

akuta

normalt.

fungerar

därav

och sena
skadas

celler

när så många

strålningen

senare ge upphov till cancer eller andra
benämningen
sena skador. Dessa skador

långt

fortfa-

överstiger

gränsvärdet.

både tidiga

medför

strålskador

Tidiga

att vävnaden

medfört.

skador

på

uppträder

med en frekvens som ökar med stråldosen.
Allvarlighetsgraden är dock oberoende av dosen.
flera tiotals år efter att en person utsatts för
Cancer kan uppkomma

slumpartat

stråldoser.

höga

Skadorna

cellerna
vid
att
kromosomantalet.

celldelningar

DNA-molekyler

kan leda till

med

fördubbla
att
eller
delningen

misslyckas
försvinner

Kromosomema

kombineras

brottstycken

på kroppens

vid

ihop på fel sätt. Kroppens

immunförsvar

kan

också rubbas.
för strålskador

Risken

och delar sig oftare

"Normal"

bestrålning

Alla

människor

sönderfall

skyddsinstitut

utgör

undersökning
strålkällor
närmare

joniserande

människor.

strålning.

I

vår

strålning som uppstår av
en viss radioaktiv
bergmassa och i atmosfären.
Enligt Statens strålden naturliga

bakgrundsstrålningen

som en vuxen
från radon i bostäder,
och

motsvarar

behandling

i Sverige

ca 22 % av
genomsnittligt
utsätts

svarar för ca 45 % och medicinsk
för 31 %. Strålhalten
från övriga

ca 2 %. Ca 20 000
Statens strålskyddsinstitut

människor
bedömer

i Sverige

dör

statistiskt

att
är orsakade
av dessa dödsfall
av joniserande
till följd av radon i bostäder i samverkan med
väsentligen

av cancer.
två tusen

strålning,

för

dagligen

människa

för. Strålning

Där är cellerna

än vad de gör hos vuxna

normalt

i jordens

den stråldos

årligen

utsätts

finns

omgivning

för barn och foster.

är större

mer aktiva

rökning.

Radioaktivt

För

utsläpp

föreskrifter

utsläpp vid driften av kärnkraftverk
ämnen gäller Statens strålskyddsinstituts
av radioaktiva
Kämkraftverken
SSI FS 1991:5.
släpper alltid ut små

23 SSI information 96:01, sid 3

3-17-0137
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mängder

radioaktiva

befinner

sig

i

under

ämnen

den

anställda

utsätts

bostäder

med förhöjda

Den största

dosen får de som
som de

Strålningen

för motsvarar
ungefär den strålning
i
som återfinns
radonhalter.
Antalet
radonhus
uppskattas

av Statens strålskyddsinstitut
Kämkraftsdriften
medför
ökar något.

strålningen

drift.

omgivningen.

närmaste

SSI

till

en halv miljon.
dessutom
att den naturliga

Då drabbas

även människor

bakgrunds-

som befinner

sig

långt från själva kärnkraftverket.

Störningar

i

driften

innebär

att

utsläppen

ökar.

Exempelvis

medförde

i Ringhals under år 1993 att verkets utsläpp
en bränsleskada
Under år 1994 uppgick det till 43 % av SSI:s
nära nog fördubblades.
riktvärde.

F örhöjda

Alla

där uranet

strålningsnivåer

bryts

kärnkraftverk

använder uran som bränsle. För att få tag i uranet
uranmalm
i dagbrott eller djupt under jord. När
mängder
stora
lokalt. De som arbetar i gruvan måste
uranet bryts frigörs strålningen
därför skyddas mot direkt strålning
och mot att andas
radongas.
Under gruvdriften
också
radon
och
blir
det en
därigenom
avges

bryts

i den närliggande
luften.
av radonhalten
vid urangruvoma
avfallsupplagen
är också förhöjda.

höjning

Stråldosema

från

Människor,

djur och växter i närheten av gruvoma riskerar därmed
drabbas
strålning. Numera sker ingen uranbrytning
i
att
av radioaktiv
sker via import. I mitten av 1970-talet tänkte
Sverige utan tillförseln
skiffer
i en gruva i Ranstad i Västergötland.
man bryta uranhaltig
Gruvan lades dock ned, mest därför att den inte var lönsam men också
för att opinionen
mot gruvan var stor. Under år 1994 importerades
uran

från

Uzbekistan

ton och Australien

1000
265

ton,

Ryssland

463

ton,

Kanada

335

ton.

Utsläpp

vid kärnavfallshanteringen

Använt

kämbränsle

innehåller

stora mängder

radioaktiva

ämnen

vars
ca 1000 år återstår
förutom uran och dess dotterprodukter
ett fåtal långlivade ämnen som
med mycket lång avklingningstid.
exempelvis plutonium

strålning

avklingar

efter

några

2‘ Se Kärnbränslefondsutredningen,

hundra

sou

år. Efter

1994:107, sid 318-319
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Sedan år 1985 har det centrala
Oskarshamn

för använt

kärnbränsle

i

emot över 200 ton använt kämbränsle
per år. Där
förvaras i 30-40 år innan det förs till slutlig förvaring.

avses bränslet
Under mellanlagringstiden

uppskattas

i det utbrända

givningen

mellanlagret

tagit

radioaktiviteten

bränslet

att minska
inte
bestämd.
är ännu

slutförvaringen

och vänneav-

med ca 90 %. Platsen

för

Lagen

säger att den som bedriver kämteknisk
verksamhet
också är
att ta hand om avfallet på ett säkert sätt. För detta ändamål har
kämkraftföretagen
bildat
Svensk Kämbränslehantering
AB SKB.
Dess arbete regleras genom olika lagar och förordningar,
exempelvis

skyldig

lagen om kämteknisk
verksamhet,
strålskyddslagen
och finansieringslagen. Kontroll
utövas av Statens kämkraftsinspektion,
Internationella
atomenergiorganet
och Euratom.
IAEA
En kämavfallsavgift

har tagits ut per kilowattimma
av kärnkraftsedan år 1981. Avgiftsmedlen
placeras på ett konto i Riksgäldskontoret
och ska täcka kostnaderna
för hanteringen
av käm-

företagen

kraftens

restprodukter.

der kronor

Eflekter

Nettobehållningen

kämkraftsolyckoma

är de som inträffade
år 1986. Det har dock inträffat

år 1979 och i Tjernobyl
eller mindre

allvarliga

i säkerhetsrutinema
inte varit

olyckor.

kända och därför

Den hittills

största

föranlett

härden

man lyckades
ämnen.

Olyckan

orsakade

samt visat

på effekter

mer
brister

som tidigare

skärpningar

kämkraftsolyckan

av ångtrycket
frilades.
Utsläppet

i Harrisburg
ett antal

De har i många fall tydliggjort

och tekniken

exploderade
innan

var ca 18 miljar-

av en reaktorolycka

De mest kända

aktiva

på kontot

i slutet av år 1995.

av säkerhetskraven.
är den i Tjernobyl.
Reaktom

och reaktorblocket

lyftes

och vred

sig och

ämnen pågick i 10 dagar
av radioaktiva
släcka branden och stoppa utsläppen av radioakuta

strålskador

främst

hos

räddningsperso-

nalen.

31 personer avled direkt av den kraftiga strålningen
som de
mellan den 26 och 27 april i Tjemoutsattes för under olycksnatten
byl.
Antalet
Under

barn under

perioden

14 år med sköldkörtelcancer

1986 till

1995 fick

har ökat kraftigt.

ca 700 barn i Ukraina, Vitryssland
och Ryssland
sköldkörtelcancer.
Det normala
antalet barn som
skulle ha fått sköldkörtelcancer
är ca 20 stycken under samma period.
Några vetenskapliga
belägg för ökad frekvens av andra cancerformer
har inte kunnat

konstateras.
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från de förhöjda

Bortsett
effekterna

Hårdast

betydande.

Säkerheten

vid de svenska

Säkerhets-

och strålskyddsreglema

kärnkraftverken

för kärnkraftverken

för kämteknisk
ger tillstånd
föreskrifter
för hur anläggningarna

samt regler

kärnkraftverken

är att risken
ska
trots allt inträffar
människor
och miljö

Om en olycka
för en olycka ska vara minimal.
risken för utsläpp som ger bestående skador
Kämkraftverken
liten.
är utrustade
vara mycket
säkerhetssystem
det

barriärer

ligger

oberoende

av varandra.
och radioaktiva
strålning

som fungerar
som förhindrar

och vidareutvecklas

underhålls
och

heter

byggde

finns
ämnen

att driftsutsläppen
hos personalen

erfarengenom utbildning,
förbättrade
de
Harrisburg

kärnkraftverk.

vid varje

haverifilter

i

och

instrumentering

sin

kraftföretagen

svenska

ständigt

olyckan

Efter

kontroller.

flerdubbla

med

Därtill

att
och
känsliga
mätsystem
ut
som övervakar
Säkerhetsmedvetandet
under gränsvärdena.

läcker

för regel-

finns.

i de svenska

för säkerheten

Grunden

och

Rege-

Säkerhetstekniska

verksamhet.
ska drivas

och kontrollering

rapportering

är stränga

och kontrollmyndigheter.

ringen

bunden

Fler

sina hem.

överge

med tillstånd

regleras

verksamheten

miljö-

drabbats.

och skogsmark

har jord-

har tvingats

än 100 000 människor

så är de långsiktiga

cancerriskerna

utbildning

samt
ledde däremot

Tjernobyl

eftersom dessa har en
i svenska kärnkraftverk
haveri.
och inte kan drabbas av motsvarande
helt annan konstruktion
och
övervakning
brist
i
allvarlig
visade
på
olyckan
Men
rapporen
övervakningen
tering. Därför har den internationella
nu förbättrats.
och utövar kontroll
Det är främst tre myndigheter
som övervakar
inte till

över

några ändringar

tekniska
heten och
fall

utövar

normaldrift

kämkraftinspektion

säker-

av kärnavstrålStatens
av
och vatten under

och lagringen

över behandlingen

Strålskyddet

regelbundna

gör

övervakar

övervakas

att utsläppen

till

luft

är inom säkra gränser.

Svensk beredskap

Erfarenheterna
den svenska

tillsyn

kämbränsle.
De kontrollerar

skyddsinstitut.

och

Statens

besiktningar.

och använt

anläggningsprovning

Svensk

verksamheten.

mot framtida

olyckor

har präglat
i Tjernobyl
och Harrisburg
av olyckorna
avtal
Bilaterala
olyckor.
kämtekniska
beredskapen
mot

internationella

överenskommelser

har

träffats

där

länderna
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förbinder

sig att omedelbart
varna varandra
om det skulle ske en
reaktorolycka
med risk för radioaktiva
utsläpp. Målet är att få en tidig
snabbt kan spridas.
varning så att informationen
kärnkraftverk

varje

Runt
Planerna

för utrymning

verket.

finns

skiljer

Länsstyrelse,

eventuell

två

sig beroende

räddningstjänst,

andra samhällsfunktioner

mängd

det

beredskapsomrâden.

på närheten

polis,

är förberedda

till

kärnkraft-

kustbevakning

och

en

och samövade

inför

en

olycka.

Nationella

för beredskapen
har
mätresurser
av betydelse
omfattar
nats genom olika avtal. Den svenska beredskapen
ningslaboratorier
och närmare 40 strålmätningsstationer
som
erligt förser Statens strålskyddsinstitut
med aktuella värden

ningsnivån.

Dessa stationer

som aktiveras

om nivån

Möjliga

konsekvenser

Statens

strålskyddsinstitut

är också

utrustade

samord10 forskkontinu-

på strål-

med automatiska

stiger över ett förutbestämt

larm

värde.

av en svensk kärnkraftolycka
har genomfört

konsekvensberäkningar

av

i ett svenskt kärnkraftverk.
Om de utsläppsbegränsande
en härdsmälta
säkerhetsâtgärdema
fungerar fullt ut så blir konsekvenserna
jämförelsevis

begränsade.

Beroende

på

vindriktning

skulle

mellan

några

enstaka och ca femtio cancerdödsfall
kunna inträffa i Europa under all
tid till följd av olyckan. Om utsläppen sker vid Barsebäck
förväntas
dödsfallen

öka något.

Om de utsläppsbegränsande

betydligt

venserna
dödsfall i akut strålsjuka
nit

sig

inom
till

cancerdöda
beroende

stråldoser
under
vind-

väderförhållanden

2.5

redovisas

kommer

via livsmedel.
och

kan

5 kilometrama

50 år variera
kan antalet

Ut till
mellan

cancerdödsfall

och

under

att avsättas

väderförhållanden.

Sammanfattning

En sammanfattning

uppnåtts

material

är satta ur spel blir konsekinte utesluta
att ett antal
att inträffa för personer som befun-

Man

kommer

närmaste

radioaktivt

mängder
upphov

de

åtgärderna

allvarligare.

utsläppet.
på marken

200 mil uppskattas

något

hundratal

och

Stora
och ge
antalet
8000,

I de mest

ogynnsamma
uppgå till det dubbla.

slutsatser

miljömålen
av de viktigaste
i tabell 2.2. Tabellen
syftar

som enligt SNV inte
till att vara heltäck-
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ande vad gäller

inhemska

sätt att snabbt få en översikt
ningen påverkar oss.
2.2

Tabell

utan skall endast ses som ett
och hur mycket omgivöver situationen

miljöproblem

miljömål
av fastställda
att uppnås inom utsatt

Ett urval
kommer
Miljömål

Utsläpp

som inte
tid.

har eller

Prognos

Källa/
sektor

Internationell påverkan
Ja, 90%

Kväveoxid

30% redukt.
1980-1995

minskar 15%

Kväve

50% redukt.
1985-1995

minskar 40%

Ammoniak

25% redukt.
1985-1995
Stabilis.utsl. till
1990 års nivå
2000 för att
därefter minska
50% redukt
1988-2000

ökar 3%

Transport
Energi
Industri
VA-sektom
Jordbruk
Industri
Skogsbruk
Jordbruk

Från 1995
beräknas utsl.
öka

Transport
Industri
Energi

Stor globalt problem

minskar 45%

Transport
Energi
Industri
Industri Avfall
Jordbruk
Industri Avfall

Stor

Koldioxid

Flyktiga organiska ämnen

70% redukt
1985-1995
50% redukt.
1985-1995
50% redukt.
1985-1995
InsamLmål
90% till 1995
Skulle ha
upphört 1993

Kadmium
Nickel
Koppar
NiCd-batterier
Förbränning
osortavfall
Källa:

minskar 45%
minskar 15%
minskar 30%
insamling 31%
Har ännu inte
upphört

Stor

Ja, 65%

Ja, 90%
Stor

VA-sektom
Industri Avfall
Industri Avfall

Stor
Nej

Industri Avfall

Nej

Naturvårdsverket
vad som står i tabellen
redan har uppfyllt
sina nationella

Värt att nämna
där Sverige

till

åtaganden
beroende
Kärnkraftens

utöver

är även svavelutsläppen
mål och internationella

år 2000. Svavelproblemet
är trots detta långt ifrån löst
kommer från utländska källor.
att 90% av svavelnedfallet
1996 påbörjades
miljöproblem
tas
upp här. Våren

skall avvecklas
i
om hur och när kärnkraften
Endast
och vi hänvisar till resultaten av dessa överläggningar.

partiöverläggningar
Sverige
konkreta
Det

finns

viljeriktning

och officiella

mål med bestämning

många

målsättningar

men

där konkretionen

i tiden tas upp i tabellen.
i miljöpolitiken
som anger
en
är låg och där basår respektive
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måldatum

saknas.
i tid

bestämning
kända

gäller

Dessa
och

allmänt

storheter

problem

med

formulerade

täcker

sannolikt

mål

utan

exakt

upp det mesta vad
och resursutarmning.

miljödegradering

Exempel

på denna typ är målet hållbar utveckling
och bevarande av
mångfald. När det gäller de konkreta, tidsbestämda
målen är
dessa oftast av karaktären
etappmål, dvs de omfattar endast en del av
skillnaden
mellan faktisk situation och önskat utfall.

biologisk

I samband

med att graden av måluppfyllelse
grad problemets
att notera i vilken

intressant

studeras

är det även

källor
ligger inom
andel av problemen
är minst för klimatförändringar
och försurning.
När det gäller diverse miljögifter
varierar
det från
ämne till ämne. För radioaktiva
och
reduktion
ämnen
av den bio-

Sverige.

Sveriges

logiska

mångfalden

Sverige

och för

finna

i Sverige.

åtgärder.

För

finner

vi

problemkälloma

exploatering
Detta

de globala

av mark
måste finnas
och

huvudsakligen

står problemen
i åtanke

regionala

vid

till

100%

i
att

utformning

av
är gemen-

miljöproblemen

samma åtaganden mellan en grupp länder det tillvägagångssätt
som
sannolikt ger störst måluppfyllelse
i Sverige och i de andra länderna.
Även
visar utveckännu uppfyllts
om målen på alla områden
lingen av utsläpp för ett antal miljöfarliga
ämnen i tabell 2.3 att situationen

förbättrats

mellan

åren 1970 och 1995 visar

utom

kväveoxider

utsläppen
miljöproblem
utsläpp.

väsentligt
NOx.

från så kallade

de

på

flesta

områden.

på minskade

Sammantaget
punktkällor

visar

har minskat

som inte nått måluppfyllelse

Utvecklingen

utsläpp

av alla ämnen
2.2 och 2.3 att
kraftigt, samt att de

tabell

har karaktären

av diffusa
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Tabell

2.3

av några

Utsläpp

viktigare

1970

ämnen

-

1990.

Ämne

1970

1975

1980

1985

1990

1995

C02, Mton
S02, kton
NOX, kton
VOC, kton
Stoft. kton
Kvicksilver luft, ton
Kvicksilver vatten, ton
Kadmium luft, ton
Kadmium vatten, ton
Bly luft, ton
Bly vatten. ton
30131 mon

120
920
300
600
450
18
16
38
12
3000
330
790

139,4
690
320
560
170
7
1
12
4
1300
70
490

82
485
320

65,4
280
300
450
60
6
l
5
2
950
24
220

59,3
128,2
405,8
500
40
1,4
0,2
2
2,1
540
14
210

58
103
382,83
500
40
l

6
3
12
6
1300
160
280

la
36551
210

85
140
180
340
Suspenderadeämnen
3,5
3,5
8
5
13
16
Fosfor vatten, kton
90
90
135
135
127
Kväve. kton
l BOD är en benämning på den mängd syre som förbrukas vid biologisk nedbrytning av organiska ämnen, dvs utsläppen utgörs av organiskt material.
uppgift saknas
a siffran avser 1992
Wibe 1992, SCB, Naturvårdsverket samt Naturmiljön i Siffror
Källa: Kriström
4:e och 5:e utgåvan.
har prioriterat

Naturvårdsverket

mot miljöproblemen.

koncentreras
I

transportsektorn

I

jord-

I

industri-

där insatser

tre arbetsområden
Dessa är25:

skall

och skogsbrukssektorn
handelssektorerna

och

produktion,

och

varor

avfall.
Det

är

miljöproblemen

Transporlsektorn
för

flera

allvarliga

påverkan,
påverkan

är den i särklass

luft,

till

mark,

största

övergödning,
buller

luftföroreningar,

grundvatten,

Jordbrukets

övergödning

sjöar,

och

lokala

källan/påverkansfaktorn

försurning,

miljöproblem

oxidantbildning,

fald är stor.
Jordbrukssekzorn:

gande faktor

regionala

globala,
de olika
att inordna
under de tre arbetsområdena.

lätt

etc.

hav och biologisk

närsaltläckage

klimatSektorns
mång-

är en starkt bidrai jordbruksom-

av sjöar och vattendrag

25 Dessa tre sektorer innefattar i stort sett hela ekonomin.
Möjligen
innefattas inte tjänstesektorn. Tjänstesektorn producerar dock avfall samt
köper varor, vilket kan motivera att även den ingår.
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råden,

liksom

ammoniak

tillförseln

av närsalter
såväl till försurning

bidrar

en spridning av miljögifter,
samt bekämpningsmedel.

havet.

Sektoms
utsläpp av
Vidare
sker
övergödning.
som
a genom användningen
av konstgödsel
Även
den biologiska
kan
mångfalden

negativt.

påverkas

Skogssektorn:
sektorns

Beroende
och

avverkning

mångfalden
Industri-

organiska
silver,

till

vilka

tekniker

markberedning

som används
den
påverka

kan skogs-

biologiska

negativt.
och

handelssektorerna:

miljögifter

kadmium

och

och

Spridning

tungmetaller

i vår

miljö

upplagring

av
kvick-

särskilt

och bly

varuanvändning
genom industriproduktion,
problem med stora potentiella
är ett omfattande

och avfallshantering
risker.

Tillämpas

ett tvärgående

arbetsområde,
ett fjärde
utvinning
är i många fall

på alla

synsätt

energisektorn.
orsak

nämligen

framstår

miljöproblemen

och

Energianvändning
eller

delorsak

till

-

en över-

del av miljöproblemen.
eller mycket
En del men inte alla miljöproblem
är oåterkalleliga
svårläkta.
Oavsett vilka
vi tittar på finner vi ett
problemområden
spektrum mellan skador som är omöjliga
att läka till problem som i

vägande

upphör vid samma tillfälle
ger en typ av problem en mängd
andra problem.
princip

Det bör påpekas

att de miljömål

som redovisats
ovan inte är resuloch intäkter,
i
värdering
av de kostnader

av någon uttrycklig
miljökvalitet,
av förbättrad

tatet
form
till.

stängs av. Ofta
som problemkällan
olika effekter
och interagerar
med

Miljömålen

som en måluppfyllelse
ger upphov
indirekt
i
den
värdering
meningen
mer
en
mål på ett område tyder på att en miljöförbättring
har
reflekterar

att ett ambitiöst
ett stort värde. Att en miljöförbättring
värde betyder dock, i de flesta fall,

miljön

till

allvarliga

vilket

pris

är vi villiga

som helst. För miljöproblem
som upplevs
än för de problem
att betala ett högre pris

som upplevs som mindre allvarliga.
ibland fastställts
vara att miljömålen
kostnader
närmare

miljömålen

vägen
i kapitel

mot

på ett visst område har ett högt
inte att vi är villiga
att förbättra

Ett problem
utan tillräcklig

i sammanhanget

kan

kännedom

om de
redovisas

till.
Som
ger upphov
10 är vägen mot vissa av de fastställda
med kostnader,
vilket betyder att även värdet

miljömålet

6 och kapitel

behäftade

måste belysas. Som diskuteras
närmare i kapitel 3
av måluppfyllelsen
det
idealt
fastställa
utifrån
miljömålen
att
vore
en värdering av nytta
och kostnad i den meningen att miljöförbättringen
skall fortsätta så

länge som värdet av ytterligare
åtgärder
mening. Att denna optimala
miljöpolitik

överstiger

kostnaderna

i vid

kan vara svår att praktisera
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både

de värderingsproblem

att miljömålen

i många

fall

som nämnts och på det faktum
förhandär resultatet av en internationell

lingsprocess.
Oavsett

vilket

som fastställs bör dock principen
om kostnadseffektivitet
vara vägledande vid utformningen
av åtgärder. Denna
innebär att åtgärder sätts
princip, som diskuteras närmare i kapitel
där kostnaderna
för att uppnå ytterligare
miljöförbättringar
är lägst.
Om man skall tillämpa
en sådan princip kan det dock vara svårt att

miljömål

arbeta

samtidigt

minskningama

med
skall

likformiga

sektorsmål.

ske där kostnaden

Principen

för ytterligare

innebär

att

minskning

är

i princip

att

lägst.
Kostnadseffektivitet

på

internationell

nivå

innebär

utsläppsminskningarna

i första

hand sker i de länder

lägst.

länder

med

Det

betyder

att

BNP-enhet

låg CO2-skatt
alternativt
höja CO2-skatten.
alternativt

där kostnaden

förhållandevis
i första

utsläpp

stora
hand bör minska

är
per
sina

utsläpp
Det är i skenet av detta man
bör se vikten av enhetliga CO2-skatter
mellan stora grupper av länder.
Att de flesta internationella
överenskommelser
inte grundar sig på
kostnadseffektivitetsprincipen
släppsminskningar

ningsaspekter

mellan

utan

återspeglar
länder

det

på procentuellt
faktum

att

sett enhetliga uträttviseoch fördel-

är betydelsefulla.

Det är värt

inte uppnått
att notera att trots att Sverige fortfarande
alla de av riksdagen fastställda miljömålen
så har vi kommit en bra bit
för att nå miljömålen
på väg. Ansträngningama
måste förmodligen
intensifieras,
vikten

med

ökade

av en kostnadseffektiv

kostnader

politik.

som

följd,

vilket

understryker
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3

Miljöproblem

-

marknadsmisslyckande.
- ett

ett

marknadsmisslyckande

1

Inledning

I detta kapitel ges en översikt
grund för utredningsuppdraget.

av en del av den teoriram som ligger till
Med en koncentration
av uppdraget på
områden
och skattepolitik,
faller
det sig naturligt
som miljöatt
inledningsvis
för vilken
redogöra
roll ekonomiska
styrmedel
kan
spela i miljöpolitiken.
Vi återkommer
med en
senare i betänkandet
diskussion
skatter.

drag i den ekonomiska
teorin
kring
av vissa centrala
I detta kapitel behandlas miljökvalitet
som ett resursfördel-

ningproblem

I avsnitt

ningsvis

till

i en marknadsekonomi.
de viktigaste
förklaringama

3.2 redovisas

varför

inled-

miljöproblem

kan
i en marknadsekonomi.
Man brukar här peka på förekomsten
vilka utgör sådana sidoeffekter
av s k externa effekter,
av produktion/konsumtion
inte
i
avspeglas
marknadsprisema.
avsnitt 3.3
I
som
diskuteras
mål och medel i miljöpolitiken.
kanske
Den
viktigaste

uppstå

frågan gäller målet; vad skall man styra mot
Därefter
behandlas
valet av styrmedel.
På senare år har ekonomiska
styrmedel
utnyttjats
allt flitigare.
I vissa fall är dock regleringar
föredra,
i
andra
fall
att
framstår ekonomiska
styrmedel
som naturliga val, men även kombi-

nationslösningar

kan användas.

har använts

kan

användas

Avsnitt

3.4

och

miljöpolitiken.
internationellt

perspektiv,

Vi presenterar
ett antal kriterier
som
vid valet
mellan olika styrmedel
i

behandlar

ekonomiska

med utgångspunkt

i ett
problem

styrmedel

i de speciella

land som Sverige när det
som uppstår för ett litet, exportorienterat
gäller att föra en självständig miljöpolitik.
I avsnitt 3.5 presenteras de
möjligheter
i pengar.
som finns att värdera miljökvalitetsförändringar
Här ges också en översikt
av ett stort antal
sökt
sprida
värdet
ljus
över
som
av miljövaror.
viss vägledning
via

ökad

en
Avslutningsvis

resursutnyttjande

om miljöpolitiken

miljörelatering
diskuteras

svenska

undersökningar

Dessa studier

kan ge

kan skärpas på vissa områden,

av
i avsnitt

det

svenska

3.6 några

och marknadsmisslyckande.

t ex
skattesystemet.

frågor

kring

natur-
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Det finns

i den ekonomiska

knapphet.

De produktiva

realkapital

är knappa

varor,
välbefinnande.

och

bidrar

annat

ligger

föreställning

till

av
människors

som
till grund

för resursfördel-

samhällets

grundläggande

sammanfattas

teori

om
och

behoven

de mänskliga

till

i förhållande

Denna
I denna

ningsteorin.

föreställning
en grundläggande
naturtillgångar
arbetskraft,
resurserna
teorin

miljökvalitet

tjänster,

effekter

externa

Vad skall produceras
i tre frågeställningar:
gå
Till vem skall produktionsresultatet
det produceras

resursfördelningproblem
skall

Hur

frågeställningar

Dessa

diskuteras.

politiken
antal

arbetstillfällen

detta

får till

följd

sin

naturligtvis

äger

giltighet

när

miljö-

Bör en hotad art sparas om detta leder till att ett
höjas om
Bör koldioxidskatten
går förlorade
skall vi
mycket
ned
Hur
läggs
vissa
företag
att

idag
Dessa och andra
naturresurs
av en icke-fömyelsebar
dvs
frågeställningar
är i grund och botten resursfördelningsproblem,
använda

frågor

hur samhällets

kring

Ett välkänt

resurser
i ekonomisk

resultat

löser samhällets

ekonomi

tillverkar

Producentema
kostnad.

osynlig

en
behöver

det

menar man här att samhällets resurgiven inkomstfördelning.
sätt vid
till
lägsta
efterfrågar
konsumenterna

resultat, där priserna fungerar som
på ett antal förutsättningar,
som inte
viktig
i verkligheten.
En i sammanhanget

teoretiska

Detta

hand,

är att en perfekt marknadspå
resursfördelningsproblem

teori

grundläggande

sätt. Med effektivitet
ett effektivt
på bästa möjliga
utnyttjas
ser

möjliga

bör utnyttjas.

bygger

vara uppfyllda
förutsättning
är att det inte får finnas s k externa
skall generera effekter
produktion eller konsumtion

effekter.

Varken

som inte avspeg-

las i marknadsprisema.
kan vara såväl positiva som negativa. Produktion
vid något företag kan vid utsläpp till vatten ge upphov till en negativ
kan ge upphov
medan äppelodling
ett fiskeföretag,
extern effekt
Jordbruk
vice
versa.
till en positiv extern effekt för en biodlare och
effekter

Externa

landskap
öppna
kan generera såväl positiva externa effekter
som
I normala fall får bonden dock ingen ersättnegativa övergödning.
landskap,
ning för sin produktion
men behöver å andra
av öppna
sidan heller

övergödning

inte betala någon ersättning
bondens

produktion

till

eventuellt

de som lider skada av den
ger upphov till.

för
att de som lider skada betalar förorenaren
är tänkbara, dvs förorenaren
att minska utsläppen. Båda alternativen
betalar
den förorenade
eller
PPP
betalar
Principle,
Pay
Polluter
Det är också ovanligt

VPP,

Victim

Pay Principle,

samma
kommer

resultat

beträffande

att bli

annorlunda.

ger under vissa förutsättningar
medan inkomstfördelningen
utsläppen,
och

Miljöavgiftsutredningen

SOU

1990:59
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- ett
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till

av dessa principer,

ger en detaljerad diskussion
serade läsaren hänvisas.

vilken

den intres-

då den ur
på en svaghet med marknadsekonomin,
med att allokera resurserna på bästa
misslyckas
möjliga sätt. Med andra 0rd föreligger
ett marknadsmisslyckande.
är förekomsten
Ett annat exempel på ett marknadsmisslyckande
visar

Exemplen

synvinkel

samhällets

inte längre
av att äganderättema
varor. De karakteriseras
av kollektiva
inte
konsumtion
påverkar
min
väldefinierade
och
är
av varan
av att
min
konsumtion
kollektiv
försvaret
Således är
din.
av
vara, när
en
Kollektiva
försvar inte påverkar din.
Varor skall dock inte sammansektor. Luftkvalitet
med de som produceras av offentlig
är ett
definiera.
svår
där
äganderätten
på en kollektiv
är
att
vara
Radiosignaler
är, med den enkla definition
som används här, också en
blandas

exempel

vara. Dock har teknikutvecklingen
billigare
att utestänga de som inte

på detta område

kollektiv
allt

betalar

från

gjort

användning

det
av

t ex betal-TV.
äganderätter

vissa frekvenser,

för att en marknad
är en förutsättning
på ett bra sätt. Den perfekta marknadsekonomin
med att producera en optimal mängd av kollektiva
misslyckas
varor.
En utsläppsMan kan dock definiera äganderätter till t ex luftkvalitet.
i den bemärdefinieras,
innebär att äganderättema
rättighetsmarknad
Väldefinierade

skall

kunna

fungera

möjlighet
rättigheterna
att t ex
att staten ger ägarna till
kan
på detta sätt är väldefinierade
luften. När rättigheterna
utnyttjas mest i USA. Skilluppstå. Sådana marknader
en marknad
den
naden
är väsentligen
gentemot det svenska koncessionsystemet

kelsen

förorena

att

utsläppsrättema

är

överlåtbara

mellan

företag.

att göra vissa utsläpp,

systemet tillåts företagen
är inte utbytbara mellan företag.

I

det

svenska

men dessa rättigheter

som här nämnts utgör motiv för statsGrovt sett kan detta ske på
i
resursfördelningen.
makterna att ingripa
De
styrmedel.
eller incitamentsbaserade
två sätt, via administrativa
innebär t ex att företagen får tillåtelse
förstnämnda
att producera om
De marknadsmisslyckanden

utsläppen

från verksamheten

mentsbaserade

producenters

styrmedel

inte överstiger
innebär

och konsumenters

istället
beteende

att prissätta utsläpp ges förorenaren
Ett pantsystem
utsläppen.
ger konsumenten
förpackningar.
t
nera ex

Genom

ett viss antal ton. Incitapåverka
att man försöker

på ett mindre
ett incitament
ett incitament

direkt

sätt.

att minska
att retur-
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3.3

Mål

och

3.3.1

Vad

skall

Oavsett

vilket

väljer
tillåts.

man

i miljöpolitiken

styra

mot

styrmedel

man väljer måste man ha någonting att styra
kan ett totalförbud
motiveras,
i många andra fall
där
viss
lösning
mängd
miljöstörande
verksamhet
man en
en
Koncessionsnämndens
beslut baseras t ex på en sammanväg-

I vissa

emot.

medel
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fall

ning av tekniska,
ekonomiska
och miljömässiga
endast i undantagsfall
till att utsläppsnivån
sätts till

krav.

Detta

leder

noll.

Ur ett samhällsekonomiskt

bör det bedrivas miljöpolitik
perspektiv
så länge som det inte kostar
Det är exempelvis
mer än det smakar.
inte rimligt att rena alla utsläpp fullt ut. Det skulle kosta flera gånger
BNP
och är helt enkelt inte prakmer än bruttonationalprodukten
tiskt möjligt
Den intressanta frågan är istället hur stora utsläpp som
kan tillåtas.
Frågan låter sig inte lätt besvaras, men i princip
beror
intäkterna
svaret på de samhällsekonomiska
bedriva miljöpolitik.
Ur ett samhällsekonomiskt

väljas

så att de samhällsekonomiska

ensstämmer
det

på marginalen.

sista kilot

Således

och kostnaderna

kostnaderna

perspektiv

och intäkterna

är det kostnaden

som skall överensstämma

av att
bör nivån
över-

och intäkten

och inte de totala

av
intäkterna

och kostnaderna.
De samhällsekonomiska

kostnaderna
för att minska utsläpp består
de
måste
för
avsättas
att minska demz. I fallet med
av
resurser som
kan dessa bestå av kostnader
för installation
t.ex. svavelutsläpp
av

speciell

reningsutrustning,

eller den merkostnad
vid
som uppstår
lågsvavlig
andra
fall
olja.
I
kan
kostnaden
bestå
av
av det
produktionsbortfall
som uppstår till följd av att man måste minska,
eller helt sluta använda, en viss insatsvara. Exempelvis
kan minskade
från jordbruket
kväveutsläpp
uppnås genom minskad användning
av
produktion

handelsgödsel.

minskningen

1

Kostnaden

för denna åtgärd

är värdet

av produktions-

i jordbruket.

Det har länge varit känt att BNP är ett ofullständigt mått på välfärd. På
Konjunkturinstitutet
beräknas en "grön" nationalprodukt som på ett bättre
sätt speglar utnyttjandet av miljö- och naturresurser jämfört med vad det
konventionella BNP-begreppet gör. Arbetet är ett resultat av förslag som
Miljöräkenskapsutredningen
lade fram SOU
1991:37
och utgör ett
komplement till de traditionella nationalräkenskaperna.
Notera att en miljöskatt endast innebär att
omfördelar pengar från
företagen till någon annan. Islutändan
"betalar" hushållen i ekonomin
miljöskatten via prisstegringar och lägre inkomster.
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De samhällsekonomiska

intäkterna

av att minska utsläpp är många
De kan t ex bestå av förbättrade
rekrea-

svåra att kvantifiera.

gånger

minskade

tionsmöjligheter,

marknadsmisslyckande
- ett

sjukdomsfall

och

mindre

påverkan

och konstverk.

De kan även bestå av s k existensvärden.
Människor
kan t ex finna ett värde av att en viss art eller ett visst
område sparas till gagn för existerande
och framtida
generationer.
Många gånger kan det vara svårt att uppskatta
värdet av miljöför-

byggnads-

i kronor

bättringar

och ören. En detaljerad

metoder

diskussion

av värderingsåterfinns i avsnitt 3.4.

och en del svenska resultat på området
De miljömål
fastställt
inte
återspeglar
som riksdag och regering
balans
mellan
uttryckligen
och
marginalintäkter
marginalkosten
nader.

Orsaken

är inte minst

att det gjorts få uppskattningar
av de
i stor utsträckning
förklaras
det
är
att
av
Mätsvårighetema
betyder inte att man bör

storhetema,

relevanta

vilket

svårt

att uppskatta dem.
bortse från kostnader och intäkter,

utan pekar snarare på att större vikt
av dessa.

måste läggas vid uppskattning

3.3.2

Teorin

om ekonomiska

styrmedel

Givet

kunskap om vilket mål man skall styra mot blir nästa naturliga
instrument
steg att hitta de mest effektiva
som leder till måluppfyllelse. Ett sådant medel, vilket var nationalekonomemas
första egenttill
diskussionen
liga bidrag
återom utformningen
av miljöpolitiken,

finns
att

i Pigous
de

utsläpp

företag

Om ett företag

föror-

för ett annat
påverkar produktionsmöjlighetema
som
och de samhällsekonomiska
sig de företagsekonomiska

skiljer

kostnaderna

verk om välfárdsteori.
Pigou pekar
kostnaderna
för produktion
inte alltid

med de samhällsekonomiska.

överensstämmer
sakar

berömda

1924

företagsekonomiska

åt.

vårdsmyndighetema

Pigou

refererar

i Manchester

till

en undersökning
som luft1918. I denna undergenomförde

sökning jämförde

kostnader för att tvätta
man vanliga arbetarfamiljers
i Manchester,
vid
den
tiden
som
var utsatt för stora luftföroreningar, och Harrogate,
som var en förhållandevis
ren stad. Man fann
i Manchester
GBP
290
000
högre
än i Harrogate.
att kostnaderna
var
kläder

Dessa

kostnader

belastade

dock

förslag

inte

de som orsakade
utsläppen.
skulle
introduceras
uppgående till

var att en skatt
den
negativa
marginella
externa effekten
ett förorenande
av
företag bidrar till, i detta fall de ökade tvättkostnadema
till följd av
ökade utsläpp. Ett mer näraliggande
exempel, både i tid och rum, är

Pigous

värdet

den

negativa

möjligheterna
introduceras

påverkan
från

fiske.

på utsläppen

utsläpp

kan ha på inkomsten fabrik
skulle med andra ord en skatt
fabriken.
I båda fallen betyder det att

I detta
från

från

fall
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för användningen
av en resurs som förut var
rätt
vald
skatt
kommer
den
som är upphov till den
en
och för fiskaren,
negativa sidoeffekten
att välja en för samhället,
bättre utsläppsnivå.
Pigous resonemang går också att tillämpa i de fall

förorenaren

gratis.

får betala

Med

ett företags

produktion

bidrar

till

positiva

externa

effekter,

t ex i de
landskap3. Med

fall då en bondes produktion
ger upphov till öppna
effekt
konsekvensen
belastas
blir
positiv
att produktionen
extem
en
Även
insikter
Pigous
med en negativ skatt, dvs en subvention.
om
teori
och
den
till
både
ekonomisk
utgjorde
bidrag
ett väsentligt
skulle
arsenalen
styrmedel,
potentiella
av miljöpolitiska
många år innan hans förslag fick någon praktisk betydelse.

det

dröja

Kostnadsminimeringsteoremet

inom den miljösom framkommit
ekonomiska
styrmedel
är
att en miljöskatt
om
fördelning
kommer att leda till en kostnadsminimerande
av utsläppen.
Detta gäller oavsett vilken nivå på skatten man väljer, vilket förklaras
utifrån
nedan. Nivån
på skatten kan bestämmas
nännare
ett givet
teoretiska

Det viktigaste

ekonomiska

miljömål,
intäkter
teoremet

resultat

litteraturen

och
beräkning
av kostnader
genom
en uttrycklig
Kostnadsminimeringsför att reducera
miljöbelastningen.
innebär att detaljerad
kunskap om företagens reningskosteller

rening av
en kostnadseffektiv
källa
skall
bara
besluta
varje
om att
man
erlägga en skatt för de utsläpp som inte renas. Varje företag kommer
kostnaden för att släppa ut en enhet lika med miljöskatatt jämföra

nader

inte

utsläppen.

behövs

I princip

för

att genomföra

behöver

för rening.
Det blir
ten med att rena denna enhet marginalkostnaden
för
då lönsamt för företaget att rena så länge som marginalkostnaden

rening

är mindre

än miljöskatten.

I slutläget

kommer

alla företag

att

lika stor som miljöskatten.
ha samma marginella
reningskostnad,
kostnaderna
för
Denna fördelning
av utsläpp är den som minimerar
att uppnå den tänkta utsläppsminskningen.
Exakt samma resultat erhålls med överlåtbara
I Varje
3

rättighet

ger företagen

möjlighet

utsläppsrättigheter.

att släppa ut t ex ett ton.

Det

Ronald Coase 1960 kritiserade Pigou i "The problem of social cost", en
och
av historiens mest citerade vetenskapliga artiklar i nationalekonomi,
menade att det fundamentala problemet var att äganderätter till luft etc
l princip kan problemet lösas genom bilaterala
var väldeñnierade.
förhandlingar eftersom både fiskaren och fabriken i exemplet ovan tjänar
på att utsläppen minskar. Vi måste dock först ge rättigheterna
till
Vattenkvalitet till någon av dem.

av
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- ett
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staten

summan
av
uppnås på samma sätt som
om det inte är så att ett företag genom sitt
vilket
komplicerar
kan påverka marknadspriset,
Kostnadseffektivitet

utsläppsrättighetema.
en miljöskatt
agerande ensamt
med

kommer

Ett marknadspris

bilden.

för rening

ginalkostnaden
betalningsvilja

till

uppgår

i ton,

räknat

miljömålet,

satta

som är lika med marberor på att företagens
avspeglas i kostnaderna

att etableras

i alla företag.

Detta
direkt

för utsläppsrättigheter

väljer att köpa rättigFöretag med höga reningskostnader
heter av företag med låga reningskostnader
som i större utsträckning
väljer att rena sina utsläpp.
eller principen
Kostnadsminimeringsteoremet,
om kostnadseffektimiljövitet, leder till ett flertal intressanta aspekter på hur en effektiv
för rening.

En intressant

bör utformas.

politik

kan säga att likformiga
samtliga sektorer skall reducera

är att man inte allmänt
Att
mål är kostnadseffektiva.

implikation

sektorsspecifika

med exempelvis

utsläppen

tio procent

kan skilja sig betydligt
att man bortser från att kostnaderna
mellan olika sektorer. Det kan vara mindre kostsamt för samhället om
och övriga sektorer för
en sektor svarar för 90 procent av reduktionen
skall ses, vilka i princip
10%. Det är i skenet av detta miljöskatter

betyder

garanterar

3.3.3

att reningen

Att

sker där den tar minst

styrmedel

i anspråk.

i miljöpolitiken

välja styrmedel

Att ekonomiska

resurser

kan leda till

kostnadseffektiva

lösningar

av ekonoekonomiska
miska styrmedel.
att hävda att
Den forskning
styrmedel utgör en patentlösning.
som pågått har givit
med olika styrnackdelar
fördelar
och
förståelse
fördjupad
av
en
innebär ett val mellan
i miljöpolitiken
medel. Valet av styrmedel

på miljöproblemen

är ett starkt argument
Det vore dock felaktigt

för

användning

medel som har olika egenskaper. I det följande diskuteras
överväganden
som är viktiga i valet av styrmedel.

Miljöbelastningens

karaktär

och dess betydelse för

några av de

valet mellan

olika

instrument

för valet mellan
är av central betydelse
typer av utsläpp ger upphov till olika typer av
Exempelvis
i kapitel
ger koldioxidutsläpp

Miljöproblemets

karaktär

olika

Olika

instrument.

som redovisats
inga lokala skador, utan bidrar

skador,

till

växthuseffekten.

Med

andra ord är
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utsläppskällans
styrmedel.

geografiska

SOU

lokaliseringen

utan betydelse för valet av
ett undantag snarare än regel.
regionala och lokala skador. Exempelvis

Detta är dock möjligen

I många fall ger utsläpp
har avgaser från biltrafik
i princip två miljöeffekter.
En global effekt i
form av utsläpp av växthusgaser
samt en lokal effekt i form av direkta
hälsoeffekter,
påverkan
på byggnader,
buller
etc. Miljöpolitiken
måste i detta fall lösa två problem,
det lokala och globala problemet.
Det är dock svårt att lösa två problem med ett medel, t ex
en enhetlig
på bensin. En tänkbar metod vore att kombinera
en koldioxidskatt med biltullar.
Om man trots allt valde skattelösningen
borde
skattesatsen variera geografiskt,
vilket
skulle innebära olika bensin-

miljöskatt

skatter

i olika

områden.

En sådan lösning ger upphov till en mängd
med bensin.
t ex gränshandel
Förutom
miljöskadoma
kan
ha olika geografiska
dimensioner
att
kan de vara en direkt funktion
av hur mycket av ett visst ämne som
ackumulerats
över tiden. Koldioxidutsläpp
är ett exempel, när det är
andra problem,

stocken av koldioxid
i atmosfären
som anses vara det egentliga hotet
och inte det momentana
utsläppet. Ett annat exempel är de långlivade
organiska föreningar som bildas vid utsläpp av klor från massaindustÄven
rins blekerier.
i dag är låga, är miljöskadoma
om utsläppen
beroende av de totalt ackumulerade
mängdema
av dessa föreningar.
Detta ställer ytterligare
krav på utformningen
av styrmedel.

Styrmedelsvalet

I praktiken

under osäkerhet

måste många beslut
med

utan att man
och kostnader
annat

säkerhet

om införandet
av nya styrmedel fattas
känner till samhällsekonomiska
intäkter

av t ex en minskning
av utsläppen. Man behöver bland
kunskap om de tekniska
möjligheter
som står till
för att ringa
reningskostnadema.
En intressant fråga är
osäkerhet är av betydelse när det gäller att välja mellan

detaljerad

förfogande

om denna
olika styrmedel.

.
ägare av stora värmepannor
NOX.
baseras
Avgiften

I dag betalar
kväveoxider
reduktion

Enligt

som Miljöavgiftsutredningen
utredningen låg reningskostnaderna

40 kr/kg

för utsläpp

de kostnader

SOU

1989:83

i intervallet

för

av
NOX-

beräknade.

80 kr/kg.
att rena utsläppen så länge
alternativ
jämfört
med att betala skatten.
som detta är ett billigare
Reningskostnadema
kommer
således
överensstämma
med
att

Utsläppsavgiften

gör att ägaren

miljöskatten

det sista

makterna

för

kilot

kände reningskostnaderna

20

kommer

ägaren

väljer

med fullständig

att rena. Om statssäkerhet kan man

1997:11
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likaväl

att den enskilde

bestämma

ägaren

får tillstånd

att släppa

att göra i miljöavgiftsfallet.
som han kommer
samma
att denna mängd beräknas till 25 ton och att den överensstämmer

mängd

vid en miljöavgift
på 40 kr/kg.
visar sig bli
att reningskostnadema
högre än beräknat. Under regleringsaltemativet

79

ut

Antag
med

utsläppen
Antag

80 kr/kg,

dvs betydligt

kommer

värrnepannan

på 40 kr/kg
att bidra till 25 ton utsläpp, men miljöavgiften
leder nu till mindre rening. Detta beror på att det blir billigare
att
för utsläpp som kostar mer än 40 kr/kg att rena.
betala miljöavgift
fortfarande

Från

samhällsekonomiskt

exemplet

skiljer

sig

således

I regleringsfallet

blir

utsläppen

synpunkt

åt på två punkter.

i

systemen
jämförel-

högre. Omvänt blir utsläppen
sevis mindre, men reningskostnadema
mindre
högre i avgiftsfallet,
men
resurser används till rening.
Vilket
På förhand kan man inte säga vilket
system är att föredra
det beror helt och hållet på vad kostnadåligt,
som är minst
till värdet av att minska utsläppen.
för rening är i förhållande
kostnaderna
för
rening stiger mycket kraftigt vid ökad rening kan
Om
system

derna

i exemplet

regleringsaltemativet

vara

sämre

ur samhällsekonomisk

synpunkt.
vara ett sämre alternativ
om skadekostnadema
brant utöver en viss nivå. För vissa ämnen kan det
mycket
k
tröskeleffekter,
där utsläppen över en viss nivå är mycket
s

Miljöskatter
stiger
finnas

kan

Med en reglering
kan man undvika
ett sådant utfall,
för
kan en för lågt
rening
under
osäkerhet
marginalkostnader
om
men
leda till for höga utsläpp. Se Appendix
for en mer
satt miljöavgift
detaljerad diskussion.

hälsovådliga.

Valet

mellan

kvantitets-

och de grundläggande
ser än utsläpp. Utan
exempel. Vargstammen
I princip

och prisstyming

är ett generellt

problem

kan tillämpas
på andra företeelresonemangen
några större anspråk på realism
ges följande
i Sverige anses av vissa bedömare vara hotad.

kan man tänka sig en licensjakt
på varg där man garanterar
inte underskrider
en kritisk nivå, under vilken man

att vargstammen
inte längre har

livskraftig
En licensjakt
vargstam.
en långsiktigt
således
kvantitativ
Teoretiskt
reglering.
sett skulle man
motsvarar
en
också kunna garantera
samma vargstam
genom att utnyttja
en fallavgift. I det senare fallet finns dock en risk att för många djur skjuts
därmed utrotas.
och att den svenska vargstammen
förhand går att säga om en
Denna enkla analys visar att det inte
optimalt

lagd

reglering

eller

fungerande

Analysen
bättre eller sämre än en miljöskatt.
av att analysera både de samhällsekonomiska
dema för en viss åtgärd

när man skall

välja

rättighetsmarknad

är

understryker

dock vikten

intäkterna

och kostna-

styrmedel.

Med andra ord
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måste
till

ta hänsyn
man vid varje beslutssituation
om val av styrmedel
vilken typ av miljöproblem
vill
komma
leder
åt.
Exempelvis
man

analysen

till

slutsatsen

det gäller

utsläpp

ytterligare

utsläpp

miljöskatter
är överlägsen
att en reglering
ämnen, dvs sådana ämnen
av mycket giftiga
får stora miljökonsekvenser.

då
där

I vissa fall är det önskvärt

olika typer av styrmedel.
I
att kombinera
exemplet med vargar vore kanske den bästa lösningen att kombinera
hur många vargar som maximalt
får skjutas inom ett
en övre gräns
visst område med en fällavgift.
Kombinerade
styrmedel
av detta slag
intressanta

är speciellt
ökade

utsläpp

försvinner,

eller

i de fall det finns
ökat

och det råder

s k kritiska gränser, vid vilka
leder till att miljövaran
helt
resursuttag
osäkerhet
kostnadsoch
intäktssamom

band.‘

3.3.4

Andra

kriterier

vid

val av styrmedel

Administrations-

och kontrollkostnader

Olika

kräver

styrmedel

olika

mycket

kontroll.

i termer av administration
och
kräver en särskild administrativ

Ett system baserat på skatter
regleän en administrativ
som kan vara mer omfattande
vid användningen
ring. Merkostnaden
ekonomiskt
styrmedel
av ett
beror
dess utformning.
De svenska miljöskattema
är relativt enkla

organisation,

att administrera,

eftersom

de redan

ingår

i skattesystemet.

Befintliga

Ds 1994:33
av det svenska miljöskattema
ger vid
Å
handen att administrationskostnadema
andra
sidan
finns
låga.
det
är
hur administrativt
exempel
krävande system
ett antal amerikanska
för utsläppsrättigheter
kan vara se bilaga 6 till Långtidsutredningen
92 för en närmare redogörelse.
utvärderingar

4

Exempel på områden där kombinationer av detta slag redan existerar är
utsläpp av svavel där det dels finns maximal mängd tillåtna utsläpp från
punktkällor, dels en skatt på svavelinnehållet i bränsle, samt regleringen
av älgjakt där man dels har en fällavgift, och dels en övre gräns för hur
många älgar som får skjutas.
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utveckling

till teknisk

Incitament

teknisk
till
incitament
kan ge tydligare
kan tydligare se vilka kostnadsbesparingar
som
kan göras genom att utsläppen är prissatta, vilket i sin tur ger ett incihur ekonoEtt intressant exempel
tament till teknisk utveckling.
innovationer
miska styrmedel kan driva fram oväntat stora tekniska

styrmedel

Ekonomiska

Företagen

utveckling.

kraftverk
där 110 koleldade
svavelbörsen,
av den amerikanska
statsmakinom
till svavelutsläpp
kan köpa och sälja rättigheter
en av
utgick man från befintlig
terna given ram. När ramen fastställdes
utgörs

kostnaderna
när man uppskattade
av den totala utsläppsetablerades
blev priset på
marknaden
man ville uppnå. När

teknologi
minskning

förväntade
sig. Det pris man
en rättighet mycket lägre än det man
år 1993 var 800 dollar per ton
sig vid etableringen
hade förväntat
priset till 60 dollar per ton. Ny
svavel. År 1996 noteras det faktiska
direkt
påverkade
vilket
utvecklades,
för rening
teknik
av svavel

reningskostnadema
till

teknisk

genom att själva
andra företag.
Om

inte

utsläppen

utveckling
sannolikt

Incitamenten
priset på en rättighet.
kunde göra
företagen
vinster
de
här
stora
var
till
överblivna
rättigheter
och
sälja
utsläppen
rena
och därmed

utveckling

svagare.
till innovationer.

hög ambitionsnivå
ningar

i form

utvecklats

inom

Man

vid

Sunds

vilken

gör

Det

finns

kokas.

när t ex efterfrågan
med att regleringama
takt
växt i
ändrats konsumenter
mönstren
En

dock

där en
avknopp-

lett till

är en teknologi
som
blekmedel
mindre
att

miljövänligare
blivit
vill

sannolikt

i allt

utförlig

mer
och teknisk utveckling

fler

svenska

blekningsmetoder

strängare.

Dock

mindre

redogörelse

har

har efterfråge-

utsträckning

papper och det är svårt att isolera effekten

innovationstakten.

teknisk

Ett exempel

Defibrator,

när flisen

till
leder

i Sverige

exempel

förmodligen

miljöpolitiken

exempel,

klorblekt

kan finna

av ny miljöteknologi.

tillsättas

behöver

är direkt prissatta är incitamenten
Även
regleringar
administrativa

köpa

av regleringama
av sambandet

ges i kapitel
styrmedlen
kan sägas att de ekonomiska
Sammanfattningsvis
ger
inte
det
utveckling,
är
ännu
till teknisk
incitament
tydliga
men
egentligen är mellan ekonomiska
styrhur stor skillnaden
klarlagt
mellan

miljöpolitik

medel och regleringar

i detta avseende.
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Méluppfyllelsegrad

En kvantitativ

reglering ger stor precision
i och med att miljömålet
i
regleringen.
Annorlunda
uttryckt
har man en större
anges
träffsäkerhet
vid utnyttjande
regleringar
eller utsläppsav direkta
rättighetsmarknader.
Miljöskatter
har en mer svårbedömd
träffbild,
när miljöskattens
styrande effekt bland annat beror på den allmänna
ekonomiska
utvecklingen.
En miljöskatt
bör justeras
till allmänna
direkt

förändringar

i prisnivån

för att skattens styrande förmåga inte skall
Att göra justeringar
för förändringar
i penningvär-

urholkas/påverkas.
det är behäftad

med ett antal praktiska
svårigheter,
på dessa här. Den intresserade
läsaren

att gå
1990:59

för en närmare

diskussion

men det för långt
hänvisas till SOU

av dessa.

F ördeln in gseflekter

Såväl administrativa

miljöregleringar
styrmedel
har
som ekonomiska
inkomstfördelningen.
Allmänt
sett kan fördelningseffekter
betraktas i många olika dimensioner.
Man kan tänka sig att beskriva
effekter
på olika inkomstgrupper,
hushållstyper
ålder,
antal bam,
osv,
företagstyper,
regioner
mellan
hushåll
samt fördelning
och
företag. Vidare kan också en distinktionen
mellan årlig inkomst och
effekter

livstidsinkomst
En viktig

göras.
skillnad

mellan en miljöskatt
och en administrativ
reglering är att den senare inte ger några statsñnansiella
intäkter.
Man har
därför färre möjligheter
oönskade fördelningsatt korrigera eventuellt
effekter om man använder en administrativ
reglering. Å andra sidan
innebär
miljöavgiften
belastning
för
det enskilda
en finansiell

företaget,
fortsatta

vilket

i det enskilda

fallet

kan ha betydelse

för

företagets

drift.

Det är väl känt att utgifterna
i begränsad

omfattning

ökar

för uppvärmning,
när

inkomsten

belysning
stiger.

etc endast
Sådana utgifter

tenderar

att ha en större budgetandel för hushåll med lägre inkomster.
Efterfrågan på motorbränslen
tenderar å andra sidan att stiga relativt
snabbt med inkomsten.
Budgetandelen
tenderar därför att stiga med

ökad inkomst.

utgifter
bränsle

Sammantaget

som nämnts har olika
som beskattas.

innebär

detta att skatter

fördelningseffekter,

som påverkar de
beroende
vilket

Miljöproblem
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Det finns

från USA

effekter

ett antal studier
koldioxidskatter.5

fossila

har en progressiv
bränslen för uppvärmning

av
motorbränslen

har gjort ett antal
fördelningseffekter

och Europa

av slutsatserna
fördelningseffekt,

En

detaljerade

fördelnings-

är att skatter
medan skatter

har en regressiv effekt. Utredningen
och
studier av svenska förhållanden

är mer känslig
av transporter
för
bränslen
uppvämming.
av

konsumtion

kring

Resultaten,
som redoav svenska miljöskatter.
studierna i så måtto att privat
stödjer de ovannämnda

visas i kapitel
konsumtion

marknadsmisslyckande
- ett

för inkomstförändringar

än

styrmedel
påverkar
om hur olika
för
skärpning
inkomstfördelningen
över tiden. Kostnaderna
en
av
i
företag,
miljöpolitiken
utan vältras
stannar inte inom ett enskilt
och på andra företag i förädlingsallmänhet
konsumenter
över
Det

kedjan.

något

svårt

att

säga

På lång

sikt

vältras

är

eftersom

olönsamma

hela kostnaden
försvinner.

företag

beror dock inte bara på förhållanden

Internationella

3.4

hemmamarknaden

länder.

Detta

självständig

på konsumenterna,

slutliga

enskilda

anpassningen

företag/marknader

i stort. Dessa sk allmän
8 och 10.

jäm-

aspekter
som den svenska
med givna priser.

I en liten öppen ekonomi
gen på en världsmarknad
for

Den

inom

anpassningsfönnåga
utan på ekonomins
viktseffekter
diskuteras i detalj i kapitel

över

konkurrerar

exportföreta-

De varor som produceras
från andra
importkonkurrens

utsatta för
begränsning
att bedriva en
av möjligheterna
en
före
i miljöpolitiken
miljöpolitik.
Ett land som går
är

innebär

måste beakta konsekvenserna
kostnader

av att de inhemska företagen drabbas av
slipper. En miljöpolitik
som inte beaktar

som de utländska
internationella
dimensionen

leda till en
kan i sin förlängning
med lägre
till
andra
länder
produktion
flyttar
om
inte nödvändigtvis
Detta innebär i praktiken
miljökrav.
att företagen
från Sverige till andra länder. Snarare påverflyttar sina anläggningar
den

sämre miljökvalitet,

för att dessa förläggs till ett
annat land, samt att viss konsumtion
av inhemska varor ersätts med
från
andra
länder.
bestäms av en
Investeringsbeslut
likvärdiga
varor
utfonnning
idag och i framtiden
mängd faktorer och miljöpolitikens
kas nyinvesteringama

och sannolikheten

i ett givet land är inte den enda faktor som är av betydelse i sammankan också komma via ökad import
hanget. Produktionseffektema

5

-

Se Smith, S 1995 "Review of Empirical Evidence of Distributional Effects
of Environmental Taxes and Compensation Measures. OECD, Paris.
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om importerade

blir relativt

varor

Den grundläggande
analysen skiljer sig dock väsentligen
inte från
den som redovisats
tidigare i kapitlet. För varje miljöproblem
måste
mot kostnader i form
man väga intäkter i form av bättre miljökvalitet
standard. Ett miljöproblem
av en lägre materiell
som endast ger lokala skador bör betraktas på ett annorlunda
sätt än de miljöstömingar
lokalisering.
som är oberoende av utsläppskällans

Koldioxidutsläppen

ger en intressant illustration
av miljöpolitikens
i en liten öppen ekonomi.
Om en högre svensk koldioxidskatt
innebär att den svenska produktionen
minskar, kan de totala
koldioxidutsläppen
öka p g a av importsubstitution
och att de svenska

utformning

företagens

nyinvesteringar

högre kostnader

läggs i ett annat land. Exempelvis
kan
det svenska jordbruket
via högre koldioxidskatt

inom

på drivmedel

innebära att den svenska importen
av jordbruksvaror
Detta kan i sin tur få till följd att de totala koldioxidutsläppen
världen stiger. Det är naturligtvis
inte säkert att utfallet i verkligheten

i

blir sådant, eftersom

i

ökar.

exportländemas
allmän

aget

det bland

jordbruk.

jämviktsmodell
är ringa.

skatter

annat beror på produktionsteknologin

De

se SOU 1996:117

På motsvarande

på industrins

simuleringar

som
tyder

sätt visar analysen

oljeanvändning

leder

till

gjorts

med

en s k
på att importläcki kapitel 6 att ökade

minskad

svensk

indu-

striproduktion,

på kort sikt.
men endast i ringa omfattning
Många av dagens miljöfrågor
är knutna till svenska åtaganden inom
avtal. I så måtto att dessa åtaganden
ramen för olika internationella
ligger

fast, reduceras

till att finna så kostnadseffektiva
miljöpolitiken
för
möjligt
nå
de
överenskomna
målen.
att
som
Antag att svenska
företag producerar
en vara vars pris helt
bestäms av tillgång och efterfrågan på världsmarknaden.
Antag vidare

lösningar

att Sverige

i sammanhanget

är ett litet land, vilket betyder att tillgång
på världsmarknaden
inte påverkas nämnvärt
av föri de svenska
företagens utbud och de svenska konsu-

och efterfrågan

ändringar

efterfrågan.

Priset på varan kommer
därmed
att vara
utbud
och
i
efterfrågan
Om
de
Sverige
svenska
företaav
förhållandevis
kommer
konkurrenskraftiga
det svenska

menternas
oberoende
gen är
utbudet

av

inhemska
svenska

varan att bli
till
efterfrågan

företagen

efterfrågan
svenska

lika

att i större

företagen

förhållandevis
det

inom

de svenska

företagens

landet

stort,

dvs

kommer

Är

de

den inhemska

täckas

av import. Antag att de
producerar
precis den mängd som

och att det i det läget införs

användning

den

överstiga

världsmarknadspriset.

konkurrenskraftiga

utsträckning

i utgångsläget

efterfrågas

givna

av fossila

på
en miljöskatt
bränslen. Detta innebär

marknadsmisslyckande
- ett
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för

produktionskostnadema

att

företagen

de svenska

ökar

produktion

svensk

minskad

och

att
följd.

minskar
med
som
av de
resonemangen
ovan påverkas inte världsmarknadspriset
svenska åtgärderna. De svenska företagen kan således inte vältra över
Vidare betyder
på världsmarknaden.
en del av de höjda kostnaderna
lönsamheten

Enligt

i Sverige inte påverkas. Med andra
det att den totala konsumtionen
ord är det enda som händer att en del av den svenska produktionen
påverkas
Hur miljökvaliteten
och ersätts med import.
försvinner
den
teknoockså
karaktär,
bestäms dels av miljöproblemets
av
men
produlogi som används för att producera de kvantiteter som förut

företag.
cerades av svenska
än vad som kan
långt mer komplicerad
Självfallet
är verkligheten
i enkla modeller av den typ som använts ovan. Men genom
illustreras
kan man många
så långt som möjligt
att renodla
resonemangen
käma.
Man kan ur
problemens
gånger få en bättre uppfattning
om
se att i de fall miljöproblemet
resonemang
den avsedda effekten
karaktär, har miljöskatten

dessa enkla
nationell

är av mer
på utsläppen

av kväve leder till att
6, vilket leder till
kapitel
se
längs de svenska kusterna. Att kvävebelastminskad kvävebelastning
ningen kanske ökar någon annanstans till följd av ökad svensk import
är en annan fråga.
av jordbruksprodukter
i Sverige.

Hur

i Sverige

då de ekonomiska

skall

ekonomi,

användning

En skatt på jordbrukets

kväveanvändningen

minskar

styrmedlen

utformas

i en liten öppen
Olika länder har

för att påverka de globala miljöproblemen
Norge och Sverige
strategier för sitt klimatarbete.

är exemländer
i
klimatpolitiken.
före
andra
har
valt
gå
att
som
i så måtto att andra
En sådan politik kan ge demonstrationseffekter
kan utveckländer kan påverkas att minska sina utsläpp. Dessutom

valt olika

pel på länder

lingen
Denna

teknik gå fortare i de länder som "går före.
av miljövänlig
i andra länder. Den ekonomiska
teknik kan sedan introduceras

svar på om den strategi Norge och Sverige
visar att länderna som går efter
En teoribildning
Å
sidan kan man hävda att de
andra
kommer
att öka sina utsläpp.
minskar de andra ländernas kostnader för att t
länder som går före
torde
norsk-svenska
exemplet. Under alla förhållanden
det
följa
ex
tiden.
Om
övriga
strategi
utvärdera
given
över
det vara rimligt att
en
ger inget

teorin
valt

entydigt

är lyckosam.

länder

inte följer

efter

kan kostnaderna

bli stora utan att man för den skull

kunnat

för t ex Norge och Sverige
minska riskerna för stora

klimatförändringar.
mål ett enskilt land väljer, bör det uppnås till så låga
En fråga som uppstår är vilka medel som står
möjligt.
som
buds. När miljöskadan
är oberoende
av var utsläppen sker, kan

Oavsett
kostnader
till

vilket
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åtgärderna

således sättas
andra ställen än i det egna landet. Detta
frågan
enskilt
land
kan välja att göra åtgärder i andra
reser
om ett
länder för att uppfylla sitt eget mål, en fråga
som diskuteras närmare i
utredningen om gemensamt genomförande
SOU
1994: 140.
Ett alternativt
styrmedel
till skatt på direkta utsläpp, eller skatt
insatsvaror,

är att minska efterfrågan
de varor som innehåller
det
miljöförstörande
ämnet. Ett sätt att åstadkomma
detta är att införa en
skatt
dessa varor, en konsumtionsskatt.
En kombination
av skatt på
inhemsk användning
import av de
av fossila bränslen och skatt
varor som producerats med insats av fossila bränslen är en möjlig väg
de
att minska
bränsleinnehållet
variera

globala

utsläppen

varierar

i motsvarande

Eftersom
fossilav koldioxid.
olika varor bör konsumtionskatten
I praktiken
inte
är detta naturligtvis

mellan

grad.

möjligt

av flera skäl. För det första är antalet varor som importeras
stort, och att sätta en skatt på varje vara utifrån koldioxidinnehållet
är
förmodligen
inte praktiskt möjligt.
För det andra så krävs det kunskap
och insatsvarumixen
för varje enskild vara.
om produktionsteknologin
För det tredje tillåter
inte
EUs regelverk
detta för närvarande.
En
näst bästa lösning till detta problem är att införa
en skatt utifrån en
grövre klassificering
kan pappersvaror
ha
av varorna. Exempelvis
och stålvaror
Nackdelen
en gemensam skatt, jämen annan, osv.
med

bästa
en sådan näst
miljöproblemet
blir oprecist

lösning
är att styreffekten
gentemot
i den meningen
att en övergång till en
produktionsmetod
och/eller
miljövänligare
insatsva-

miljövänligare
rumix

knappast

Skillnaden

stimuleras.

mellan

bästa miljöskatt
och en konsumtionsen första
skatt i en öppen ekonomi
kan illustreras
med ett näraliggande
exempel. Elektricitet
kan nu köpas och säljas fritt mellan
de nordiska
länderna. En del av den svenska elen produceras
med insats av kol
och

olja.

En höjd

koldioxidskatt

produktionskostnadema

förmodligen
menterna

möjlighet

ökar.

insatsvaror

innebär att
utan handel skulle
vältras över
konsu-

ekonomi

en del av denna kostnadshöjning
i form av högre elpriser.
Med fri elhandel är denna
av
dock begränsad. En möjlig följd är att svenskt fossilbräns-

lebaserad

ersätts av dansk kolproducerad
el, vilket
blir noll. Näst
bästa
lösningen,

att miljöeffekterna
skatt

på dessa

I en sluten

el, kommer

i princip

betyder

en konsumtionsatt minska den totala användningen
av
snedvrida
förhållandet
mellan danska och

däremot

el, utan att for den skull
svenska producenter.
Frågan

någon positiv

miljöeffekt.

center som drabbas
bas de producenter

bästa
är om denna näst
lösning har
Det beror helt och hållet på vilka elprodu-

Generellt
av den minskade efterfrågan.
sett drabhar
de
högsta
produktionskostnadema
på
som
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i det här fallet är de elproducenter
mest, vilket
som
fossila bränslen.
den fossilbränsleI första hand minskar

marginalen
använder
baserade

vilket

bästa
var syftet med den först
visar att det i vissa fall kan vara så att
kan ses som en näst bästa
lösning, är

elproduktionen,

skattens.

Ovanstående

exempel

vilket
en konsumtionsskatt,
effektivare
ur miljösynpunkt

3.5

Milj övärdering

I många

fall

der

för

vider.

först

bästa

i miljöpolitiken
en högre ambitionsnivå
enskilda
individer.
företag som enskilda

miljökvalitetsförbättringar
Dessa välfärdsökningar

för

välfärdsökningar

som är förknippade
På senare år har ett stort forskningsarbete
nedlagts
hur människor
i allmänhet
värderar
miljöförbättringar.
har lett fram

kan användas

kostna-

Samtidigt
indi-

många

bör på ett eller annat sätt vägas mot de
med olika åtgärder.

kostnader

ningsarbete

lösning.

innebär

såväl

innebär

än en teoretisk

till

för att värdera

många

miljön,

på att kartlägga
Detta forsk-

insikter

om vilka metoder
samt fördelar och nackdelar

som
med

dessa.

genomförts,
ligger förklaav forskningen
det
intresset
främst
i
ringen
utformningen
stora
av lagstiftningen.
Staten har möjlighet
att stämma företag för skador på naturresurser.
oljebolaget
Ett känt mål involverade
Exxon,
Inc., när oljetankem
I USA,

där huvuddelen

till

Exxon

Valdez

utanför

Alaska.

våren

gick

1989

Oljeutsläppen

i Prince

på grund

förorsakade

stora

William-sundet

skador

på flora

och

fauna.
I förhandlingarna

beloppet

skulle

kom

en central fråga att bli hur skadeståndsFrågan gällde främst hur det totala värdet

fastställas.

skall betraktas.
av en naturresurs
existensvärden
inte skulle räknas
allt väsentligt
till

kommersiellt

begränsas
fiske.

till

med,

ekonomer

vilket

innebär

rekreationsvärdeförluster

De ekonomer

ansåg dock att existensvärden

6

Exxons

som företrädde

hävdade

att s k
att skadorna i

samt

ersättning

staten

Alaska

är viktiga.

Denna bild år dock något förenklad.
För närvarande
används
fossilbränslebaserad
elproduktion
vid s k spetsbelastning,
dvs vid
efterfrågetoppar.
Det betyder att konsumtionsskatten
är "trubbig" i den
meningen att den under stora delar av året endast leder till minskad
efterfrågan på vatten- och kärnkraftsel. För att erhålla en mer "spetsig"
effektiv
konsumtionsskatt
bör man därmed överväga tids- och/eller
säsongsdifferentiering
av skatten.
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Existensvärden

motiveras

person som aldrig
göra det, kan finna
människor

ofta

Prince

ett värde

framtida

och

området.

besökt

välfärdsförlustema

till

med

altruism

generationer

flera

osjälviskhet.

William-sundet

i att området

existensvärdena

Om

SOU 1997:11

tänker

bevaras

när det ger andra
möjlighet
att uppleva

en

inkluderas

miljarder

aldrig

eller

En

uppgår

dollar.

de

beräknande

Om de inte räknas

med

de till

förklaras
dollar. Skillnaden
ett tiotal miljoner
av att
förstnämnda
i
det
fallet
i
till
hela
den
måste
princip
hänsyn
ta
man
amerikanska
välfárdsförluster,
medan man i det andra
befolkningens

begränsas

fallet

sig till besökare.

begränsar

1 miljard
nader7.

i skadestånd

USD

Existensvärdens

ifrågasätts

berättigande

av andra
existensvärden

Till

dags dato har Exxon

och 2,1 miljarder

USD

erlagt kring

i saneringskost-

i samhällsekonomiska

kalkyler

har

än de som nämnts här. Diskussionen
kring
pekar dock på att miljövärden
är svåra att definiera på ett för alla godtagbart
sätt. Icke desto mindre kan det vara
värdefullt
att ge en närmare beskrivning
av hur det totala värdet av en
kan
uppfattas.
naturresurs
Man

orsaker

ofta

delar

totala
upp en naturresurs
och existensvärden.
Brukarvärden

brukarvärden

värde

den nytta en enskild person kan ha av att direkt
eller fiske
ationsupplevelser
som fågelskådning

i två grupper,
kan definieras
som
bruka resurser. Rekreutgör

sådana

exemi termer av tid. En
görs en uppdelning
av brukarvärden
person kan finna ett värde i att en resurs sparas, trots att hon inte
Dessa värden kallas ibland optionsvärden,
ämnar utnyttja den idag.

pel. Ibland

eller framtida

brukarvärden.

Det ekonomiska

värdet av en naturresurs
som t ex skog sammanmarknadsvärde.
skogsproduktemas
Att spara en
värde, uttryckt
i termer av den välfärd
urskog har ett ekonomiskt
innevarande
och kommande
kan ha av att den sparas. I
generationer

faller

inte

med

ekonomiska

termer faller det sig naturligt
att bruka natur- och miljöså
välfärd
på
sätt
ett
stor
resurser
som ger oss
som möjligt. I vissa fall
i andra fall
är det bättre att bruka naturresursen
som timmerråvara,
kan det vara bättre att spara naturresursen
den
Båda
altemaär.
som

tiven

har ett ekonomiskt
värde.
De ovanstående
resonemangen

misk

teori.

principen

7

Wells,
Effects
1995.

Denna
om

teori

individens

fokuserar

baserar

sig väsentligen

den enskilde

suveränitet

individens

consumer

på ekonovälfärd

sovereignty.

och
Ut-

Butler, J och J Hughes red Exxon Valdez Oil Spill: Fate and
Alaskan Waters. American Society for Testing and Materials,
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gångspunkten

eller
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preferenser

enskilda

individer

har. Vidare anses varje enskild individ vara den ende som kan avgöra
vad som är bra eller dåligt för honom eller henne.
Det finns dock ett antal andra synsätt. Ett inte ovanligt
bedöms vara värdefull
miljön/naturen/ekosystemen

se t ex Philipson,
mentellt

värde.

Miljön

hetsupplevelsen
centrerade
inneboende

värden,

eller antropocentriska
värde.
intrinsikalt

I detta avsnitt
värderas

miljön
beskrivs

i kronor

värderas
ett antal

Antag

skyddad
vidare

i närheten

i

som

också

miljön

ha ett
har

om människors
åsikt att naturen har ett inne-

pengar
studier

där miljökvalitet

uttryckligen

och ören. De välfárdsmått

pade med betalningsviljag
orörd,

kan miljön

är ett värde
undersökningar

Svenska
av människan.
visar att det är en vanlig
livsåskådningar
boende värdea

Kan

kan ha av den, t ex sköndessa människo-

Förutom

Detta

oberoende

3.5.1

sätt

För det första

grund av de upplevelser människor
av en äng i blomsterskrud.

värde

är att

tre olika

ha ett instruanses miljön
för
medel
något
är värdefull
annat som är
som
föda.
andra
kan
ha ett egenmiljön
För
det
t ex

1994.

för människan,

viktigt

synsätt

skog

Antag

man söker är tätt förknip100 hektar
att en person åtnjuter
i och har inkomsten
1000 kronor.

att ströva
100 ha gammal skog
att ytterligare
att det har föreslagits
från konventionellt
Vad är denna
skyddas
skogsbruk.

värd från individens
teori ges
synpunkt
Enligt ekonomisk
värde
individen
betala
för
detta
är villig att
att få
av det högsta belopp
Om personen anser att 200 ha skog och inkomsprojektet genomfört.
ten 950 kr ger samma välbefinnande
som 100 ha skog och inkomsten

förbättring

50 kr. Man kan därför
av att vidga skogsområdet
uttryckt i kronor och ören.
uppfatta 50 kr som ett välfärdsmått,
Valet av enhet
I exemplet ovan utnyttjades
pengar som värdeenhet.
emellertid
för
inte
giltighet.
avgörande
Det finns ett
är
resonemangens
flertal värderingsstudier,
företrädesvis
från Afrika,
där man använt
1000 kr är värdet

andra enheter
enheterna

till detta är givetvis att de valda
än pengar. Anledningen
med
lokala
seder och bruk. I de flesta
överensstämt

bättre

"Livsåskådningar
i Sverige". Avdelningen
vetenskap vid Uppsala universitet, 1988.
I vissa fall är accepterad
mått.

kompensation,

för tros- och livsåskådnings-

inte betalningsvilja.

ett relevant
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är dock

den mest bekväma

pengar
värderingsstudier.
har också

Miljön
Det finns
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värderats

ett otal exempel,

samhällsutvecklingen

enheten

på ett indirekt

att använda

sätt vid

flera

sig av i
tillfällen.

såväl historiska

har ställt

krav

där
som mer näraliggande,
på ett visst utnyttjande
av vår

och våra naturresurser.
Exploateringen
av i lag skyddade nationalparker
Exempelvis
är ett exempel.
gavs år 1919 det första till-

miljö

ståndet

att konstruera

nationalparken
derade

i den av lagen skyddade
ett vattenkraftsystem
Sjöfallet.
Beslutet kan tolkas som att man värhögre än de miljövärden
till
spillo.
som gick

Stora

elkraften

Visserligen

gjorde

man ingen speciell studie av miljövärdena,
men
kan uppfattas som att en indirekt
ändock gjordes.
värdering
Värderingsstudier
är ett försök att direkt, snarare än indirekt,
värdera
förändringen
miljökvalitet.
av
beslutet

I vissa

fall

kan värderingsstudier

ge ett bidrag till ett förbättrat
man att avstå från studier. Ett skäl
kan vara att Värderingsstudier
typiskt sett är resurskrävande.
Ett annat
kan vara att man bedömer att befintliga
metoder
inte är tillräckligt
precisa för att ge en godtagbar uppskattning
av välfärdsforändringar.

beslutsunderlag.

3.5.2

Metoder

I många fall väljer

för att värdera

miljövaror

Under

och ñnslipats för att
senare år har ett antal tekniker utvecklats
i monetära
miljöforändringar
Grovt
termer.
sett kan dessa
tekniker
delas in i två grupper.
En direkt metod baseras på intervärdera

vjuer/enkäter,
metoderna

där man direkt frågar om betalningsviljan.
De indirekta
utnyttjar
samband
mellan
befintliga
miljökvalitet
och

någon marknadsprissatt

Indirekta

vara.

i

metoder"

kan ibland användas for värdering
av miljön. Anleddet
kan
finnas
en koppling
mellan
är att
och
en miljövara
åtminstone
Ett enkelt exempel är utsläpp av föroreen marknadsvara.

Marknadspriser

ningen

1° Se tex Braden och Kolstad 1991
och Freeman 1993
för mer djupgående presentationer av flertalet av de metoder som nämns här.
H

S k hushållsproduktionsfunktioner
kan vara lämpliga för att härleda flera
Mäler m fl
av de metoder som nämns i detta avsnitt. Se Mäler 1985,
1994 och Smith 1991.

SOU 1997:11

Miljöproblem

marknadsmisslyckande
- ett

i en sjö. Utsläppen
påverkar
vattenkvaliteten
och kan till
innebära
Den försämrade
att fångsten
av fisk minskar.
vattenkvaliteten
kan sedan delvis
värderas
nettoförlusten
för
som

ningar

exempel

producenter

och konsumenter

data kan således ge information
till följd av ett utsläpp eller
reduktion
Det

av utsläppen.
finns ibland
även

mellan

miljövaror

och

fiskfångst.
Marknadsav en minskad
om vissa skadekostnader
som uppstår
hur mycket
skadorna minskar
vid en

andra

möjligheter

marknadsvaror.

är att använda
data om människors
att samla
rekreationsområde
kan betalningsviljan

rekreation

Eftersom

det kan finnas

och rekreationsområdets

vid en badstrand
för en förbättring

finns

utnyttja

samband

rekreasätt att värdera
sig av resekostnadsmetoden.
Genom
faktiska kostnader för att resa till ett

tionsmöjligheter

uppskattas.

att

Ett

för

ett samband

att

besöka

mellan

området

efterfrågan

på

egenskaper

även möjligheter

av rekreationsområdets
Tillgången/kvaliteten
på miljövaror

t ex vattenkvaliteten
härleda
att
en betalningsvilja
egenskaper.

kan också påverka priset på
Ett hus som är beläget i ett område med exempelvis
dålig
luftkvalitet
kan ha ett lägre marknadspris
än ett hus i ett område med
Uppgifter
ren luft, även om huset i alla andra avseenden är identiska.
och husens egenskaper
inklusive
olika
om bland annat huspriser
bostadsområdens
luftkvalitet
för att skatta ett indirekt
utnyttjas

fastigheter.

marknadspris

på luftkvaliteten.

I vissa fall kan även betalningsviljan
för en förbättrad
luftkvalitet
beräknas. Denna metod kallas vanligen
fastighetsvärdemetoden
eller den hedoniska metoden.
Ett annat fall där marknadspriser
och någon marknadsvara
är mycket
finns

kan användas
nära substitut.

är om miljövaran
De bästa exemplen

i sammanhang

där människor
skyddar
sig mot miljöförsäminstallera
utrustning
något
slag, t ex kolfilter
att
för
genom
av
dricksvatten
att rena
källa. Man talar därför
som tas från en förorenad
ofta om skyddsutgiftsmetoden.
Ett filter ger en ersättning för ett rent

ringar

källvatten,

om

förändringar

av miljövaran

ge information

Direkta

En fördel

kvaliteten

på dricksvattnet

kan

bibehållas.

kan data om skyddsutgifter
för en förändring.
om betalningsviljan

För

små

av detta

slag

metoder

med de indirekta
metoderna
är att de baseras på individerfaktiska
beteende.
En
nackdel
är att man inte kan skatta existensnas
värden, vilka kan vara betydande.
Direkta
metoder,
däremot, ger en
möjlighet
det totala värdet av en naturresurs,
att uppskatta
såväl
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beskrivs i litteEtt antal varianter
som existensvärden.
presentation är möjlig här.
raturen och endast en kortfattad
används ges de människor
När experimentmarknader
som deltar i
Även
faktiska
miljövara.
och
sälja
köpa
möjlighet
experimentet
att
en
betalningar
äger rum. Experiment
av detta slag kan ge mycket intres-

brukarvärden

sant information,
men metoden
enbart för vissa miljövaror.

inte lämpar

När experimentmarknader
inrättas.

marknader

få fram

större

utsträckning
är vanligen

av
för en miljövara
de senaste decenniema.

under

contingent

att

sig kan i stället

hypotetiska

Inrättandet

betalningsviljan

direkt
metoden

möjlig

är i praktiken

hypotetiska
för

marknader
har

använts

att
i allt

Beteckningen

på

En etab-

CV-metoden.

valuation

använda

eller hypotetisk
värdering
saknas, men betingad
eller enkäter
intervjuer
Med
hjälp
värdering
är två möjligheter.
av
för ett vanligen
i tillgången
beskrivs en förändring
en miljövara
lerad översättning

Sedan ställs frågor om personemas
urval personer.
för ett förverkligande
av förändringen.
Frågor om betalningsvilja
är relevanta om de tillfrågade
tar hänsyn
har och om de är beredda
de faktiskt
till vilka betalningsmöjligheter

slumpmässigt

betalningsvilja

att göra avvägningar
upphov till protester

och prioriteringar.
eller uppenbart

tillfrågade.

att frågorna ger
från
svar
en del av de
reaktioner
kan vara en vägran
Det händer

orealistiska

till sådana
Anledningen
det
miljön, dvs ett synsätt som inte tillåter
gäller
kompromissa
när
att
och prioriteringar.
avvägningar
Framför
allt baserar sig metoden
CV-metoden
är omdebatterad.
inte

människors

faktiska

för respondenter

incitament

marknadsbeteende.

därför ett
överdriva
sin
att
att den i flera fall ger
faktiskt skulle bete sig
Det finns

i sådana undersökningar

Metodens
förespråkare
menar
individer
hur
bra
uppfattning
tillräckligt
om
en
blev verklighet.
marknadssituationen
om den hypotetiska

betalningsvilja.

En Viktig

observation
i allmänhet

CV-studier

från olika
är att betalningsviljeskattningar
snabbt
Då uppkommer
inte kan summeras.

täcks av de
som knappast
för en förändring
Betalningsviljan

totalbelopp
heterna.

faktiska

betalningsmöjlig-

av tillgången

en miljö-

12 Metoden används även för andra slags varor som inte är föremål för fri
handel och prissättning på någon marknad, t ex hälsorisker och vissa
tjänster producerade av den offentliga sektorn.
Protester är särskilt vanliga
kompensation ställs.

i de sällsynta

fall då frågor om accepterad

I någon mån gäller dock debatten brister som kännetecknar
metoder, t ex datakvalitet.

alla empiriska
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allt
vanligen under förutsättningen
annat
vara anges i en CV-studie
lika.
i efterhand är inte förenlig med denna förutsättEn summering
kan
och ger således ingen information.
En enstaka CV-studie
för
till
för
bedöma
förändring
godo
hjälp
är
att
om
en
av
vara
faktiskt
samhället.
genomförs,
Om så är fallet, och om förändringen

ning,
dock

ha blivit

budgetrestriktion

så kan de tillfrågades

när de nästa gång deltar

dema för denna förändring

av kostnai en CV-studie
om

påverkad

någon annan förändring.
Det finns också ett antal andra värderingsmetoder
som påminner
hur de utvalda personerna
om CV-metoden,
men som baserar sig
olika

rangordnar
avseende
information

Andra

situationer.

situationer

Dessa

och

på miljövaran

tillgången

kan skilja

kan en betalningsvilja

om valda rangordningar

med

sig

Genom

betalningskrav.

härledas.

värderingsmetoder

direkta

Förutom

och

indirekta

finns

värderingsmetoder

en mängd
kommer

andra metoder för att värdera miljön. Några huvudvarianter
här att presenteras kortfattat,
men listan gör inte anspråk på att vara
med
fullständig.
Många är enklare och billigare
att använda jämfört
de metoder som diskuterats
ovan.
använd

En flitigt

metod

vid värdering

hälsa är humankapitalmetoden.

människors

av miljöeffekters
Denna metod

inverkan

på

grundar

sig

Metoden
på att löner ger information
om produktivitet.
ger en grund
för att använda data om produktionsbortfall
för att värdera försämrad
hälsa.

Till

detta

läggs vanligen

Sådana data kan i vissa fall
den undre gränsen
En intressant

beslut

församlingar

eller

lets betalningsvilja
skulle

kunna

att finna

rörande

utnyttja

utgå från
till

om

data om monetära värderingar
är
har
fattats
i
politiska
som

Dessa beslut
av myndigheter.
för en förändrad
tillgång
kostnaden

noll. För
t.ex. kostnaden
metod, se SOU 1991:37.
Att

vårdkostnader.

miljövaror

politiska
värdering

för

kan avslöja

miljövaroma.

att nå ett politiskt

samhälMan

mål

som en
av att nå målet. Denna
mål blir
som saknar miljöpolitiska
diskussion
detaljerad
en mer
av denna

av samhällets
grov approximation
metod har många brister. I länder

möjligheter

rörande

med att de ger information

för skadekostnaderna.

möjlighet

studera

att

beräkningar

motiveras

beslut

värdering

eller

myndighetsbeslut

från kostnadssidan.

I vissa fall

ger ett antal
kan åtgärder

sättas
utan att källan till skadan för den
som reparerar miljöskador
skull åtgärdas. Den återställandekostnad
som då uppstår har använts
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som ett mått på de kostnader
som skadan leder till. Ett exempel är
kostnader for kalkning som återställer
markens pH-värde
i ett försur-

ningsdrabbat

skogsområde.

till

De

skadan.

använts

for värdering.

metoden,

Ibland

kan åtgärder

undvikandekostnader

som dock

som
flera likheter

finns

Här
från

utgår

då

individuella

sättas in mot
har
uppstår
med

aktörers

källan
också

skyddsutgifts-

frivilliga

bete-

ende.

3.5.3

Värdet

av miljövaror

Svenska värderingsstudier

I Söderkvist

1996,

SOU

värderingsstudier.
syfte

Studierna

dock två exempel

kring

CV-metoden

på

gäller

avslöjar
miljövaror

i forsknings-

studierna

beslutsen faktisk
och Bromma
Flygfält
är

myndigheter
att
börjar

60 svenska

över

har genomförts

Finlandsfárjoma

där statliga

sammanfattningen

sammanfattas

studierna

i undantagsfall

Översikt
- en

på betalningsvilja

1996:117,

De flesta

och endast

situation.

baserade

varit

antalet
bli

beställare.

svenska tillämpningar
stort. Över 40 studier

av
har

genomförts

vid en och samma tillämpning
om olika enkätvarianter
studier.
svenska
studierna utgör dock enbart
De
separata
som
bråkdel
de
CV-studier
på skilda
över tusen
en
av
som har genomförts
Även
inte minst i USA.
platser i världen,
andra värderingsmetoder
räknas

baserade

riklig

betalningsviljeansatsen

omfattning

CV-studiema

dock

är representerade,

som CV-metoden.
har gällt de mest skilda

miljövaror,

inte i så

från lokala miljö-

till storskaliga
miljöproblem
varor, som ett grönområde,
som försurÖstersjön.
ning av mark och sjöar och övergödningen
Av kostav
nadsskäl
har oftast postenkäter
använts
som undersökningsmetod.
Svarsfrekvensen
Tabell

varierar, men är vanligen mellan 60 och 70%.
3.1 nedan sammanfattar
resultaten från de flesta betalnings-

viljestudierna,
Studierna
rats. Flera

såväl

CV-studier

som andra betalningsviljestudier.
efter vilken typ av miljövara
som har värde-

har grupperats
intressanta observationer

kan göras.

Till

att börja

15 I arbetet
med svenska
miljöräkenskaper
spelar
beräkningar av återställande- och undvikandekostnader
värderingsmetod. Se KI och SCB 1994.
16 Referenserna
1996:117.

till

detta

avsnitt

återfinns

i Söderkvist

med är

för

närvarande
en stor roll som
1996,

SOU
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det tydligt

att betalningsviljan

inte

är konstant;

av miljövara.
I genomsnitt
är medelbetalningsviljan

den

med

varierar

typen

för

de olika

varugruppema

följande:
Tabell

3.1

Svenska

betalningsviljestudier

Medelbetalningsvilja/År

Grupp

Antal
studier

Matkvalitet/

3400 kr/person

23

Boendemiljö
Jakt

13700 kr/person

4

1900 kr/person

13

3900 kr/person

5

Landskaps-/naturvård

1400 kr/person

3

Artbevarande

400 kr/person

rekreation

Annan

4. Storskaliga

miljöproblem

höga värdet

för

för vissa
betydelse
grupp 2 speglar älgjaktens
1990, Mattsson,
1990, Mattsson
och
grupper i Sverige Johansson,
Kriström,
värderas annan rekreation
1987.
I genomsnitt
grupp 3
inte alls lika högt. Storskaliga
miljöproblem
grupp 4, såsom överDet

Johansson

av Östersjön Söderqvist,
och Kriström,
1988 rankas

tillfrågade

i CV-studier.

gödningen

till

1. Variationen

grupp

exempel

Resultatet

kan tolkas

reguljärflyget

stor.

lika

de som vill ha reguljärflyget

högt av
betal-

med mat och boengrupp skattades

I denna

noll

kronor

i Stockholm

så att vinnama

har ungefär

svavelutsläpp
också

genomsnittliga

förknippade

är dock

en medelbetalningsvilja
från Bromma flygplats

reguljärflyget

är den

oväntat

också hög för miljövaror

ningsviljan
demiljö

Inte

och

1996

uppenbarligen

för

Inregia

av projektet
stor betalningsvilja

att
AB,

de som vill

flytta
1993.

flytta

som förlorama

kvar.

5 och 6 innehåller

miljövaror
som för många inte har
vardag
2 och
eller
ens
som grupperna
inte
lika
riktigt
4.
består
storskaliga
Grupp 5
är
som
som grupp
av
studier rörande bevarande av jordbrukslandskapet
Drake 1987, 1992,
Grupperna

lika

stark anknytning

Drake,
Kriström,

Kumm

till

och Andersson,

1990,

vargen Boman
Fredman,
1995.

och arterna
och Bostedt,

och skyddande av vissa urskogar
studierna
i grupp 6 handlar om är
som
1995 och den vitryggiga
hackspetten
1991

Det är möjligen

därför

inte

förvånande

att värde-
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inom

ringarna
Antalet

varierande.
5 och 6 är lägre och mindre
grupperna
är dock litet, vilket kan ha betydelse i sammanhanget.

studier

Som nämndes

är CV-metoden

tidigare

omdebatterad

framför

allt på

faktiska
marknadsgrund av att den inte baserar sig på människors
beteende. Det är därför av särskilt
intresse att för ett och samma
kunna

värderingsproblem

jämföra

CV-resultat

med

resultat

från

Ett försök
som använder sig av marknadsdata.
för fallet
till en sådan jämförelse
redovisas
1995b
av Söderqvist
från en CV-studie,
radon i småhus. Det visar sig att resultaten
en

betalningsviljestudier

och en skyddsutgiftsstudie

fastighetsvärdestudie

Andra

Det

flera

sig

grundar
har

77

värderingsstudier

finns

svenska

exempel

på

betalningsviljeansatsen.

Detta

beslut
eller
av politiska
och därigenom kunnat värdera miljövaror.

utgångspunkt

för att kunna värdera
1993, Leksell, 1987a, l987b,

flitigt

Hansson,

som inte
inte
minst
de som
gäller
myndighetsbeslut
som

värderingsstudier

sig

använt

har använts

är ganska lika.

olika

trafikslags

Leksell

Denna metod

miljöeffekter

och Löfgren,

1995.

för att
diskuterar
ett fall där kostnaderna
s. 97-100
betalnå ett politiskt
mål möjligen
kan tolkas som medborgarnas
för åtgärden. Studien rör riksdagsbeslutet
i december
1985
ningsvilja
Leksell

1987a,

katalytisk
avgasrening.
om att införa obligatorisk
3 i SOU 1996:117 för detaljer om resultaten.
Skillnaden
värdera
Jemelöv

och att
betalningsviljeansatsen
att använda
kostnadssidan
kan illustreras
genom
en jämförelse

en komponent i den svenska miljöskulden
skattade återställandekostnadema
1992

1996, SOU
Att

12600

Mkr.

Resultaten

och en CV-studie.
för marin eutro-

rörande betalen CV-studie
för ett åtgärdspaket mot övergödningen
ningsviljan
av Östersjön indikerar att svenskarna är beredda att betala mer än detta belopp för att
till en nivå som Östersjön tål Söderqvist,
minska
övergödningen

fiering

till

69 tabell

mellan

från

mellan

Se sidan

från

1996:117.
kan leda till kostnadsbesig av s k eko-teknologier
studier
illustreras
Gren
1993,
1995 rörande
Detta
av
av

använda

sparingar.

17 Observera att
haft som syfte
återställandemed, eftersom
hang.

en del av studierna som refereras till i detta avsnitt inte har
att värdera miljövaror, utan enbart att skatta kostnader. t ex
eller undvikandekostnader.
Dessa studier har likväl tagits
sådana kostnader används för värdering i vissasamman-
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för att minska tillförseln
i Mälardalen
av
av våtmarker
för att
kväve till Östersjön. Hennes resultat tyder på att kostnaden
ingår
sjunker om restaurering
uppnå ett visst miljömål
av våtmarker
för
minska
kvävetilli
åtgärdspaket
komponenterna
ett
att
som en av

restaurering

förseln.

Värderingsstudier

av mer sammansatt

karaktär

som har använt resultat från
med nya primärtidigare
eventuellt kompletterade
för ett helt
värdering
data för att kunna göra en sammanfattande
och Eliasson
Till exempel
har Hultkrantz
1991
problemområde.
Det finns

idag ett antal
värderingsstudier

studier

genom att studera ett
utöver de som konventionellt

antal

skogstillgångama
komponenter

av de svenska
skogsinkomst-

1991 års förändringar

1987 respektive

värderat

1994

svenska

olika

redovisas

i nationalräken-

skapema. Här ingår t ex skogens värde som bindare av koldioxid
samt
värden. Vidare har KI och SCB 1994
många andra miljörelaterade
av
som ett led i utvecklingen
svavlets negativa återverkningar

svensk

ekonomi

1991.

för

skadekostnader
gjordes
av svavelnedfallets
och Åshuvud 1984.
början av 1980-talet, se Andersson
studie

finns

För trafikområdet
1996, och Söderkvist,

värdering

ofullständig.
dock

också

1996,

sammanfattande

SOU

beräknat

miljöräkenskaper

svenska

redan

övrigt

problem

vid

är
är att kunskapen om dos/responssamband
av miljövaror
i Göteborg har Leksell och Löfgren
För fallet bilavgaser

kartlägga

kunnat

hela

från

sambandskedjan

utsläpp

via

luft-

värde. Denna kartläggning
respons till monetärt
för utsläpp och värdering
annat en spridningsmodell
Saelensminde
och Hammer
1994
med hjälp av värderingsstudier
av
och Widlert m
1993.
dos

kvalitet,

innefattar

och

bland

3.6

och marknadsmisslyckande

Naturresurser

Diskussionen

miljökvalitet
intressanta

i

detta

och ickefömybara
sätt.

kapitel

och utsläpp.

frågor

kring

marknadsmekanismens

fullgott

i

se Groth,

studier

Ett vanligt

1996:117.

En tidig

har

företrädesvis

I detta avsnitt
naturresurser

förmåga

naturresurser

skall

frågor

kring

några i sammanhanget

beröras.

att fördela
över tiden

rört

Huvudfrågan

gäller

av förnybara
ett i någon bemärkelse

utnyttjandet
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definieras

naturresurser

enklast

som de naturreförnyas. Förbrukning
av

och inte
surser som har en given storlek
sådana resurser leder ofrånkomligen
till att den totala mängden av
Även
minskar.
teoretiskt
olja
är
sett en förnybar
resurser
om
resurs,
förnyas den så långsamt att den bör betraktas som icke förnybar med
en viss storlek.
Förnybara
resurser

jaktbart

byte,

omfattar

främst

jordbruksprodukter,

Den främsta

biologiskt
också

här är vatten.

men
Gemensamt

liv
vissa

fisk, timmer,
icke biologiska

för dessa är att uttag
i
viss
kan
tidsperiod
kompenseras
av resursen
en
senare genom biologisk tillväxt
eller genom vädret eller genom någon annan process.
resurser.

Gemensamt

för dem är också

att om uttaget blir för stort kan självDet enklaste exemplet
är självfallet
utrotning av en viss art genom överuttag,
andra
mindre
förenklade
men
exempel finns också. En intressant fråga är om marknadsmekanismen
leder till ett
i någon bemärkelse
överutnyttjande
av naturresurser.
Ett av de klassiska argumenten
för beskattning
av varor och tjänster
förekomsten
är
dvs situationer
där markav marknadsimperfektioner,

fömyandet

nader

omöjliggöras.

fungerar

mindre

än bra. Anledningen

kan vara förekomst
av
kompletterande
marknader.
Om ett råvaruav
företag har monopol kan priset sättas för högt eller för lågt i en viss
i jämförelse
tidsperiod
med vad som vore samhällsekonomiskt
moti-

monopol

eller avsaknad

kan i sådana tillfällen
verat. En skatt eller subvention
prisstrukturen
och därmed produktionsplanema
mot vad
effektivt.
mer

grundläggande

Den
skall

kunna

struktur.

fungera

Utan

och begreppet
För

förutsättningen
är existensen

ägande kan självklart
marknad

för

att marknader

förändra
som

vore

överhuvud

äganderättsav en fungerande
inga köp och försäljningar
göras

blir meningslöst.

de flesta

gäller att penningräntebildningen
naturresurser
kapitalmarknader
kan vara helt avgörande
för utnyttjandet
av resurleder t ex till ökad produktion
serna. En hög penningränta
av timmer

idag
Förenklat

och

lägre

uttryckt

att man tar ut
penningbanken.
bildas

tillväxt
medan en låg ränta har motsatt
effekt.
kan man säga att en högre penningränta
leder till
från skogsbanken
och sätter
pengarna
Om det finns

kapitalmarknader,

skäl för att studera

anledning

är systematiskt

hur man kan påverka tidsprofilen
genom beskattning. Penningräntan

av naturresursema
transaktioner
på tillgångsmarknader
resurser

saknar

att tro att räntan, som den
för hög eller för låg finns

privata

ägare

men genom
är de inte föremål

för utnyttjandet
bestäms
att
för

många

genom

naturtransaktioner.
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medför

Detta

marknadsmisslyckande
- ett

att penningräntan

på
som den bestäms av avkastning
Det är
att vara skild från den socialt önskvärda.
emellertid
oerhört svårt för att inte säga omöjligt
att försöka korrigera
sådana skillnader
annat än genom att införa ägande till så många
kommer

kapital

För vissa resurser är emellertid
detta omöjligt
resurser som möjligt.
och då gäller det att på annat sätt åstadkomma
och
hushållning
en
därigenom
påverka avkastningen
för
på tillgångar
som är föremål
handlande.

exempel

Ett

funktionssätt

genom
sjukan.

Holländska

exploatera

på när

kunnat
i marknademas
ingripa
man skulle
kontroller
eller
skatter
utgörs
av den s k
Holland
Den drabbade
började
när landet

i Nordsjön.

gasfält

ökade inströmningen
och landbaserade
världsmarknadema.

Resultatet

het. Om

Sverige

ökade

De

av utländsk
exportindustrier

valuta,
fick
blev

dvs

exportintäktema,

stärkte

den inhemska

svårigheter

industriutslagning

den

valutan

på
att konkurrera
och arbetslös-

skulle

upptäcka
resurser som skulle skapa kraftigt
eller om marknadssituationen
skulle bli sådan att
i värde på exportnu utnyttjad
resurs ökade väsentligt
kan man argumentera
för en vaccinering
mot den

ökade valutaintäkter
redan

någon

marknadema
holländska

sjukan,

därigenom

bromsar

Det finns

inte något

nismen

leder till

vida

idag

vi

i t ex form
utvinningen.

av

en skatt

på produktionen

som

enkelt

marknadsmekasvar på frågan om
,
snabbt
utnyttjande
Hurunaturresurser.
av
och andra icke förnybara
gruvfyndigheter

ett för

uttömmer

för
fort
måste i slutändan
baseras
naturresurser
ett ställningstagande beträffande
mellan generationer.
resursfördelningen
En skatt,
eller

kan påverka tidsprofilen
ett annat styrmedel,
därmed hur mycket varje generation
kan utnyttja
naturresurser
till

kapital

idag

att lämna
ger en möjlighet
kommande
generationer.
Förbrukning
lämna

möjligheter

i utnyttjandet

och

den. Utvinning
av
över en annan typ av

av naturresurser
ger
och andra
transportsystem

sjukvård,

över
att
till kommande
generationer.
Det är
av real- och humankapital
inte möjligt
naturligtvis
generationer
att veta exakt vad framtida
former

önskar

att vi skall

tidigare

svenska

skulle

Sverige

tillgångar

varit

lämna

efter oss. Det är dock alldeles
avstått från att utnyttja
generationer

sett annorlunda
centrala

Ett ofta diskuterat

motiv

att icke förnybara
finns 100 enheter
räcker
dock

resursen
att priserna

ut idag,

i Sveriges
till
förr

när skog,

utveckling

ingrepp

tydligt

att om

naturresurser

malm

och

andra

till välfárdssamhälle.

i prisbildningen

är det faktum

Om det
resurser
senare måste ta slut.
tio
enheter
olja och världens förbrukning
är
per år,
i någon mening i tio år. Detta resonemang
förutsätter

på olja

inte

eller

påverkas

av tillgången,

vilket

inte

är
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med

förenligt

förr

som
incitament

starka

empirisk

tillgänglig

prisstegring

till

kunskap.

förväntar

Man

minskar

eller

konsumtionen,

senare
teknisk
utveckling,

vilket

sig en
samt

sammantaget

ger
kan

på olja inte längre blir lika viktig.
att tillgången
oljereserv
är ett ekonomiskt
att begreppet
i den meningen att man ofta åsyftar den olja som är lönsam

komma

att innebära

Vidare

bör

begrepp,

nämnas

på olja att det blir mer
Exempelvis
gör en prisstegring
att utvinna.
Vid ett visst
lönsamt att söka i områden som tidigare var olönsamma.
lönsamma
oljeskiffer
pris blir även de stora tillgångarna
att
av
antal
egenskaper
utvinna.
Således har marknadsmekanismen
ett
som
sällan

gör att man
räcker,

genom

av naturresurser

Beskattning

eller

Royalties

på hur länge en resurs
goda prognoser
och
kända reserver.
förbrukning
årlig
av

kan göra

studier

beskattning

av

har väsentligen

tionsvolymen

bruttointäkten
två

effekter.

och därmed
av nya fyndigheter
andra påverkas tidsprofilen
av produktionen
sökandet

medan

minskas

den eventuellt

blir

större

produk-

alternativt
För

det första

minskar

resurstillgången.

För

det

i dag
så att produktionen
får
Royaltyn

i framtiden.

av arbetskraft,
finns önskemål
kapital och varor. Om det emellertid
att från någon
t ex sysselsättav en fyndighet
annan synpunkt förlänga livslängden
kan
fördelningsskäl
skäl, intertemporala
ningsskäl, regionalpolitiska
alltså

snedvridande

effekter

en produktionsbeskattning
Effekten
av en skatt

i likhet

med beskattning

vara intressant i vissa fall.
blir
ett företags nettovinst

självfallet

bero-

för
Vi antar här att kostnaderna
av nettovinst.
Skatten kommer i det här
sökande av nya fyndigheter
är avdragsgilla.
och kommer
fallet att vara en ren skatt på resursens avkastning ränta
eller sökande
utvinningsplaner
inte att påverka vare sig företagets

ende på definitionen

under
efter nya fyndigheter,
med andra skattskyldigheter
kvittas

eller

form

att företaget

har tillräckligt

kan
mot vilka exploreringskostnaderna
automatiskt
får en skattekredit
om intäkinte täcker exploreringskostnaderna.
tidsperioder

att företaget

terna under vissa
En beskattning
av denna
tillåts

förutsättning

typ får alltså

inga reala effekter

annat

av en direkt betalning från resursägaren till staten. I vissa länder
särskilda deprecieringsavdrag
i t ex USA och Kanada för den

ger upphov
av resurstillgången
som ett års produktion
USA
Dessa avdrag kan utformas på olika sätt men för åtminstone

minskning

B

än i

Avsnittet baseras i stora delar på underlagsrapport

7 i bilagedelen.

till.
och
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är de utformade

så att den årliga produktionen
ökar och resursens livslängd ökar till

ringsaktivitetema
sifierat

ökar,

explore-

följd

av inten-

letande.

En koncessionsavgift

tidsperiod

det

avgiftens

storlek

är en fast avgift
verksamt.
Eftersom

är

måste betala i varje

företaget

inte

kan

påverka

skulle
annat än genom att lägga ner verksamheten
får
liten effekt på den faktiska
realekonoatt avgiften

man förmoda
miska utvecklingen.
fortsatt

företaget

Detta

verksamhet

förväntade

är emellertid

är lönsam

eller

inte nödvändigtvis

inte blir

nuvärdet

av nettointäktema
nuvärdet av den framtida avgiften. I slutet
hetsperioden
de förväntade
är i allmänhet
det skulle

löna sig för företaget

åren

gare
förstärks

och

därigenom

sant. Om
om det
större

att

än

av den planerade verksamnettointäktema
små varför

att öka produktionsvolymen
förkorta
verksamhetsperioden.

kommer

av att avgiften
och därigenom
fyndigheter

nu beroende
före avgiften
är

reducera

sökandet

i de tidiDetta
efter

nya
på resursen.
En fastighetsskatt
kan utformas på flera sätt, men det mest naturliga
torde vara en skatt direkt
återstående reserver av resursen. Än en
gång kommer skatten att få realekonomiska
effekter.
Eftersom skatten
i varje

den totala

tillgången

år faller

med storleken
lönar det sig för
av resursreserven
öka
de
produktionen
åren
och
därmed förkorta
tidigare
att
verksamhetstiden.
Detta förstärks
av att lönsamheten
av sökandet

företaget

efter nya fyndigheter
minskar
sebar resurs som exempelvis

med en fastighetsskatt.
vattenkraft
påverkas

För en fömyeldock

uttaget
eftersom
den återstående reserav en fastighetsskatt
Detta gäller dock inte nödvändigtvis
är oförändrad.
ven per definition
för alla typer av förnyelsebara
En fastighetsbeskattning
naturresurser.
mellan

perioder

skogsmark,
förkortas

kan

exempelvis,

leda till

i det fall då fastighetsbeskattningen

att omloppstiden
baseras

i skogen
den stående

skogen.
Vi

har ovan
resursutnyttjandet
nettovinsten

sett hur
med

med avdrag

olika

skattesystem

undantag

verkar

för

en renodlad
för exploreringskostnader.

snedvridande

på

beskattning

av

Om målet

är att

ekonomin

bör

reducera

skatternas

beskattning

av företag som producerar icke förnybara resurser ha som
nettovinsten
med avdrag för exploreringskostnader.
Detta är

skattebas

den princip

snedvridande

som den svenska

effekter

totalt

bolagsbeskattningen

i

vilar

på, inklusive

Vidare bör rent principiellt
möjliggruvor och prospekteringsföretag.
heter ges till skattekredit
för små företag som saknar beskattningsbara
inkomster
kan kvittas.
Huruvida
mot vilka exploreringskostnadema

möjlig
är tekniskt och praktiskt
en sådan skattekredit
studerats inom ramen för detta arbete. Avslutningsvis

har inte närmare
noteras

att om
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bör

dessutom

skattebasen

av återstående reserver.
Det är möjligt att konstruera mer eller mindre

for

justeras

minskningen

motsvarande
som kan åstadkomma
likt inte praktiskt användbara.

neutralitet.

komplicerade

system

Dessa är dock

sanno-

Om målet

i stället är att påverka tidsprofilen
av resursutnyttjandet
andra skattesystem
komma i fråga. En royalty produktions-

kan olika

skatt
skatten

kan t ex bidra till att förlänga resursens livslängd.
eller royalty,
på bruttovinstskatt,
är ett exempel

Koldioxid-

på fossila

naturresurser.

3.7

Slutsatser

I detta kapitel
samhällets

har marknadens

tre

att fördela resurser
diskuteras:
resursproblem

av
skall

Vad

Till vem skall produktionsi resursfördelningen.
att ingripa
till
effekter
upphov
Miljöproblem
är kanske ett av de
externa
som ger
i resursfördelningen
med olika styrviktigaste.
Innan man ingriper
medel finns det anledning att diskutera frågan vad man vill styra mot.

produceras
resultatet

I vissa

Hur

gå

skall

i ljuset

förmåga

grundläggande

det produceras

finns

Det

flera

skäl

fall

kan nollutsläpp
i andra fall kan man
vara motiverade,
viss
nivå
bärande
tanken
måste dock vara att
utsläpp.
Den
en
av
såväl de fördelar som de nackdelar det inneman noggrant utvärderar
bär att uppnå ett visst miljömål.
Här bör man väga in såväl

tillåta

speciella egenskaper
som det faktum att Sverige är
det
liten
ekonomi.
Vidare
viktigt
ihåg att
öppen
är
att komma
en
värderas positivt
miljökvalitet
Miljövärden
av de flesta människor.
miljöproblemets

kan uppskattas

i kronor

och ören med olika

metoder.

Dessa värden

precis lika viktiga

som de värden som skapas i produktionen.
med utgångspunkten
synliga
är förenligt

miljövärdena
fördelar

bör utvärderas.
som nackdelar av miljöpolitik
svenska miljöpolitiken
för det mesta
uttrycks

Den

miljömål,

dvs att man
givet år. En vägledande

principen
sättas

skall

princip

om
där största

effekt

När

det

gaste

slutsatsen

minsta

styrmedel

av våra
att

ett

bör vara
skall
åtgärderna
att
kostnad. Det är i skenet

garanterar

skall ses. En miljöskatt
i princip att miljömålet

sätt.

marknadsmekanismens

gäller

förbrukningen

av

till

innebär

Det

uppnås till

ett kostnadseffektivt

uppnås

i termer

en viss utsläppsreduktion
för att uppnå dessa miljömål

av denna princip som ekonomiska
som drabbar samtliga förorenare

såväl

att

uppnå

kostnadseffektivitet.

är

Att göra

naturresurser
det i dagsläget

möjligheter

över
inte

tiden
finns

är kanske

någon

att

fördela

den vikti-

fullständig
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kunskap.

Huruvida
marknaden
sköter fördelningen
bättre än någon
princip
inte
fastlagt.
är
Det
finna
går
i båda riktannan
att
argument
ningarna. Det centrala i sammanhanget
är att man måste väga marknadens

för-

och nackdelar
mot någon annan vald princip för resursDet bör i detta sammanhang poängteras att det kan finnas
Det kanske starkaste
en mängd skäl till att beskatta naturresurser.
skälet är att skatter på naturresurser
kan vara ett förhållandevis
effek-

fördelning.

tivt

sätt att finansiera
offentlig
verksamhet.
Ett annat skäl som ibland
i debatten är knapphetsskälet.
Den tanke som förs fram är att
dagens marknadspris
på en uttömbar resurs inte ger en korrekt signal
knapphet. Ett tredje skäl, vilket är besläktat
om resursens faktiska
med det andra, är att framtida
generationers
behov av resursen är
framförs

undervärderad.

Att

avfärda

dessa

två

för
senare skäl som motiv
går emellertid
inte. Dock bör man vara
av naturresurser
medveten
handlas
inom
att även
naturresurser
för
ramen
en
marknadsekonomi.
Intresset för ekonomiska
styrmedel
i miljöpoliti-

beskattning

ken,

exempelvis

utsläppsskatter,

tyder

på en viss tro på marknadsOm man inte tror att ökad knapphet på en naturresurs
leder till ett högre pris på resursen, måste man i princip även förkasta
skatter som styrmedel.
Ett fjärde skäl till att beskatta naturresurser
följer av det grundläggande
skälet för en miljöskatt,
då
nämligen
uttaget, eller användningen,
av resursen ger upphov till skadliga sidomekanismen.

effekter.

Koldioxidskatten

en naturresurs
råvaruskatt.

och

är ett sådant exempel. Fossila bränslen
koldioxidskatten
kan därmed betraktas
som

är
en
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Appendix

sammanfattas

av figur

3.2.
osäkerhet

under

Styrmedel

3.2

kan

osäkerhet

under

Styrmedelsvalet

avsnittet

i

Resonemangen

Figur

osäkerhet

under

Styrmedel

Kronor

MC

Rening
MB
Antag
het,

att marginalintäkten
betecknad
med MB

för rening
i figur

inte känd med säkerhet

antas däremot
kostnaden
anges

med

MCf.

En

av utsläpp

med säker-

är känd

för

Marginalkostnaden

3.2.

kostnadseffektiv

och

rening

marginal-

och den förväntande

samhällseko-

kan
rV, vilken
en reningsnivå
miljöskatt
beslutar
antingen
myndigheterna
nås genom att
uppom en
gående till p kronor eller en reglering som stipulerar en reningsnivå
MC’ i figuren,
marginalkostnaden,
lika med rV. Om den realiserade
nomiskt

blir

optimal

miljöpolitik

högre än beräknat,

blir

innebär

det mindre

lönsamt

att rena än beräknat.
företagen

p kronor kommer

Med andra 0rd, om miljöskatten
sätts till
rP, dvs lägre än den
att välja en reningsnivå

optimala

nivån

utsläppen

till

till

nivån

kostnadema.

med miljöskatter

leringen

r.

används.

Om

rV, leder detta till

Den
lika

väljer

för mycket

rening

samhällsekonomiska
med

ytan

samhällsekonomiskt

istället

myndigheterna

A, medan

nettoförlusten
den blir

ytan

att reglera
med hänsyn
blir

i fallet

B om reg-

marknadsmisslyckande
- ett
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innebär miljöskatten
att resurser sparas genom att
mindre
mindre,
denna
besparing
än värdet av den förbättär
men
rena
till
stånd
skulle
komma
rade miljökvalitet
om man renade upp
som
till nivån r skillnaden
är således arean A. Vidare
renas det för
för att rena de extra
därför att kostnaderna
med regleringen,
mycket
I detta exempel

enheterna
erhålls

r

rV-

än de samhällsekonomiska

är större

förlusten

miljökvaliteten

av den förbättrade

vinster
som
med ytan
lika
är

B.
storleken

ser att den relativa

Man

och

marginalintäkts-

lutningen
flack

mycket

och

MB

brant

att ligga relativt

prissignalen

på ytorna

A och B bestäms

kostnadskurvoma.

kommer

långt ifrån

Om

MC

av
är

med
miljöskatten
man
optimum, däremot kommer

I sådana fall är alloman att ligga betydligt närmare i regleringsfallet.
dvs
använder
kvantitetsstyming,
mindre om man
keringsförlusten
en
Man kan också
är att föredra framför
en miljöskatt.
en reglering
tänka sig fall där miljöskatten
skatten
Om

istället

för vad

sämre val än

belastdvs en maximal
en brytpunkt,
betydligt
tål,
kan miljöskatten
ett
vara
lagd reglering eller perfekt fungerande

Resonemanget

antyder

också

kan ge upphov till allokeringsförluster
i fallet med en miljöskatt.
uppkommer

marknad

än de som
kostnaderna

att betala

naturen

en optimalt

rättighetsmarknad.

eller

väljer

för att rena.
har

skadefunktionen

ningsgräns

är för låg och företagen

för

rening

stiger

kraftigt

och

att

en reglering
som är större
Om marginal-

marginalintäktskurvan

är

fås ett fall analogt med det i figuren ovan. För mycket
används,
används och för lite om miljöskatten
regleringen
när
renas
smakar.
kostar
den
överreningen
men
mer än

relativt

flack

19 Implicit i detta
har flera
resonemang är att regleringen satts optimalt när
tänka oss att
använder en rättighetsmarknad
källor. Alternativt kan
och att den genererar kostnadseffektiva allokeringar mellan källorna.
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4

Energi-

4. 1

Inledning

Detta kapitel
och avgifter

i Sverige

i Sverige

och miljöskatter

skatter
av energi- och miljörelaterade
och
4.2 ges en definition
energiav
Därefter
följer i avsnitt 4.3 en kort historik

ger en beskrivning
i Sverige. I avsnitt
skatter.

miljörelaterade
över

och miljöskatter

Energi-

de viktigaste

energi-

och miljörelaterade

skatterna

förändringarna

avsnitt

4.4 redovisas de viktigaste
till förändringar
av energiskattema

i Sverige.

respektive

I

förslag

under åren 1995 och 1996. Avsnitt

skatter i Sverige
år 1997.
ger en beskrivning
av existerande
Kapitlet avslutas med en beskrivning
av utvecklingen
av energi- och
skatteintäkter
under perioden 1965 till 1995, samt en
miljörelaterade

4.5

prognos
BNP.

för

åren

1996 till

4.2

Definition

av

1998.

Intäkterna

energi-

och

milj

redovisas

i relation

till

örelaterade

skatter
av vad som anses vara en energi- eller miljörelaterad
har avsiktligt
valts ganska bred för att även fånga upp skatter

Definitionen
skatt

är av fiskal karaktär
men som ändå har en direkt
som i huvudsak
påverkan på miljön genom prispåverkan
på den punktskattebelagda
medför
att samtliga punktskatter
varan. Den breda definitionen

energiprodukter
motorfordon

ingår också försäljningsskatten
tas med‘. Vidare
och den årliga fordonskatten.
Förutom dessa två grupper

ingår naturligtvis

de mer renodlade

1

Svavelskatt och miljöskatt

2

Bl a miljöskatt på handelsgödsel,

miljöskattemaz.

inrikes flyg omfattas av detta begrepp.
naturgrusskatt

och batteriavgift.

107

och miljöskatter

108 Energi-

4.3

i Sverige

SOU 1997:11

Historik

Punktskatter
bensin

energi har funnits

och

beskattats

motoralkoholer

sedan

och därmed

av

beskattningsargumenten

till

diesel.

statsfmansiella
med

sedan en lång tid. Skatt på
år 1929. Elkraft
har

redan

infördes

energiskatten

beskattningen

motorbrännolja

främst

skatten

infördes

1951. Den allmänna

utvidgades

och

ningsolja

i Sverige

att även

omfatta

år 1957
kol,

eld-

Till

en början motiverades
Under
1970-talet
utökades

skäl.

energipolitiska

skäl.

Staten

strävade

i kombination
med en krafgenom
a höjda skatter på oljeprodukter
tig utbyggnad
att styra förbrukningen
av elproduktionskapaciteten
bort från olja. Under 1980-talet kompletterades
för enerargumenten

giskattema

med miljöargumentet.

ytterligare

Under

år 1986 infördes

så att blyfri bensin
en differentiering
av bensinskatten,
skattesats. På grundval av bl a miljöavgiftsutredningens

fick

en lägre
arbete under

slutet av 1980-talet omstrukturerades
i början av
energibeskattningen
1990-talet i samband med den stora skattereformen
som genomfördes
åren 1990 och 1991.
I figur 4.1 redovisas
1995 års priser.
fossila
Under
1973,

visar

utvecklingen

som förbrukas
av andra
för industriell
redovisas
förbrukning

perioden

minskade

kraftigt,

1957 fram

till

skattesatserna

medan

tidpunkten
realt

bränslen

i

uttryckt

på vissa
av punktskatter
än tillverkningsindustrin.

bränslen

Energiskatter

olja

på vissa fossila

punktskatter

Figuren

i avsnitt

4.3.3.

för den första

oljekrisen,

på
steg skatterna
och naturgas förblev
oförändomfattades
även skatterna på kol och

skatterna

sett. Därefter

på kol

rade. Från mitten

av 1980-talet
åren
skattehöjningama.
I samband med skattereformen
naturgas av
1990 och 1991 hamnade skatten på kol i paritet med nivån för olja.
Skatten
och olja.

betydligt lägre än skatterna
var fortfarande
hela perioden har den totala skattebelastningen

naturgas
Under

bensin varit betydligt

kol

på

högre än på andra bränslen.

Vi ser att nivån på punktskattema
kraftigt under perioden
1957 till

fossila
1996,

bränslen

har förändrats

där den kraftigaste

föränd-

ringen har skett under de senaste 20 åren. Detta har rimligtvis
påverkat energimixen
både inom tillverkningsindustrin
och övriga sektorer.
Effekter

Figuren
infördes
3

därav redovisas
visar

dock

i kapitel
inte

åren 1990 respektive

effekten

av moms

och

svavelskatt

som

19913.

Eftersom moms belastar alla typer av slutlig konsumtion är det endast den
ingår i
extra momseffekt
som uppstår genom att punktskattema
beräkningsunderlaget
för moms som är intressant av miljöskäl, se avsnitt
4.6 för vidare resonemang.

Figur

4.1

ej

Punktskatter
1957-1996

för

andra

öre per kWh.

än tillverkningsindustrin,
60.00

års priser,

1995

priser

åren

på vissa bränslen

svavelskatt

i fasta

i Sverige

och miljöskatter
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4.3.1

Differentierad

respektive

Bakgrunden
avgasregler
frivilliga

vv
1N
O’
1-

Yv v v
IO N O
N N N
O G‘ G3
1- 1- 1-

bensinskatt

år 1986

till

var riksdagens
För 1987 års modeller

för nya fordon.
0 m 1989 års modeller

Sådana

karaktär

kunde

föreslog

regeringen

beslut5
skulle

obligatoriska.

att endast
endast

blyfri

köras

bensin

att driva
skatt
lägre
en
försäljningsskatt

med

om skärpta
kraven vara

De krav

för att klara
bensin.

blyfri

den svenska
introduktionen

blyfri

som

personbilar

bensindrivna

hade förutsättningar

avgasrening
bilar

Före år 1986 var tillgången
naden starkt begränsad. I syfte
bensin

0 v- V IO
E G3 GJ O
O O CD O
1- 1- v- 1-

0 m den 1 januari

differentieringen

infördes
var av sådan
utrustade med katalytisk

N
Q
G‘
1-

blyad bensin.‘

och

avgasreglema.

vv
CO IO
1oo Q oo
O3 CD O7
1- 1- 1-

i två skatteklasser

differentierades

Bensinskatten
1986, blyfri

v
G
N
O
1-

O
D
O
1-

bensin.

mark-

av blyfri
Vidare

dessa fordon i syfte
även en reducerad
1987 och 1988 att
köpare av fordon av årsmodeller
att stimulera
motsvarade
i stort
skatterabatten
katalytisk
avgasrening.
montera
infördes

4

Prop. 1985/86:61, bet. 1985/86:SkU16

5

Prop. 1985/86:61, bet. 1985/86:JoU11
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merkostnad

vid

installation

av katalytisk

avgas-

renare.
Merkostnaden

vid produktion
bensin uppskattades
till 10
av blyfri
bestämdes dock till 16 öre, genom att
öre per liter. Differentieringen
skatten
blyfri
bensin sänktes med 14 öre och skatten på blyad

höjdes

med 2 öre per liter jämfört
med tidigare nivå. Att differentieför produktion
sattes till ett högre belopp än merkostnaden
av
blyfri bensin motiverades
med att man ville se en snabb introduktion
av blyfri bensin över hela landet. Andelen blyfri bensin under år 1986

ringen

antogs bli mycket begränsad och därmed räknade regeringen
med att
reformen skulle vara statsfinansiellt
neutral det första året.
Övergången till blyfri bensin blev dock snabbare än vad regeringen
hade

prognostiserat

och i proposition
1986/872139
föreslog
regehöjning
skatten
både
blyad
och
blyfri
bensin
med 4 öre
en
redan aviserad
höjning
utöver
med 20 öre för att kompensera
intäktsbortfallet.
Under riksdagsbehandlingen
ändrades förslaget till

ringen

att endast omfatta en höjning med 4 öre per liter för den blyade bensitill 20 öre per liter.
nen. Därmed ökade skattedifferensen
I figur 4.2 beskrivs
försäljningsutvecklingen
respektive
av blyfri

blyad

bensin.

Figur

4.2

Försäljningsutveckling

av blyfri

bensin.
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för att
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den
stora
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andelen

Dessa bilar

utan katalysator.

personbilar

kunde

i Sverige

inte använda

bensin

Under år
som under denna tid fanns på marknaden.
i Sverige en bensinkvalitet
där
ett av oljebolagen
Natrium
har samma smörjande
effekt
blyet var ersatt med natrium.
som blyet och därmed blev det möjligt för bilar utan katalysator att
över från blyad till blyfri bensin. Övriga oljebolag följde snabbt efter

den blyfria

1992 introducerade

och utvecklade
natrium
Den

motsvarande

alternativt

blyfria

bensinen

försvann

1994

kalium.

bensinkvaliteter

erövrade

blyad

där blyet ersattes med
klart
och tydligt
i figur 4.2.
syns
och under âr
nya marknadsandelar
helt och hållet
från den svenska

Effekten

bensin

marknaden.
Ett resultat

från blyad bensin till blyfri
av övergången
från trafiken.
Sedan år 1985
av blyutsläpp
från trafiken utvecklats
enligt figur 4.3.

minskningen
släppen

4.3

Figur

Utveckling

av blyutsläpp

från

trafiken,

bensin

är

har blyut-

ton.
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Skattedifferentieringen
i debatten

mellan

som ett bra exempel
kan ha en stor effekt.

blyfri

och blyad

bensin

på att ekonomiska

framställs

styrmedel

ofta

i miljö-

Så verkar också fallet vara, men det
till den goda effekten. I detta
gäller att komma ihåg omständigheterna
fall är det viktigt
komma
ihåg att introduktionen
att
av skattedifDet är dock inte
ferentieringen
var en del av ett större åtgärdspaket.

politiken

lätt att särskilja effekterna
av de olika åtgärderna. En del av
till blyfri bensin kan förklaras av riksdagens beslut från år
1987. De nya
1985 om skärpta avgaskrav för personbilar
av årsmodell

alldeles

övergången

111
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fordon som kom ut i trafiken och som uppfyllde
de skärpta avgaskraär
ven kunde endast använda blyfri bensin. En annan förklaringsfaktor
naturligtvis
skattedifferentieringen
mellan
blyfri och blyad bensin.
När det gäller

den snabba övergången

från år 1992 och framåt kan en
Den stora skattedifferensen
stor vikt läggas på skattedifferentieringen.
mellan blyfri och blyad bensin gjorde det lönsamt att ta fram en blyfri
bensinsort
för icke-katalysatordrivna
fordon,
där blyet ersatts med
natrium

alternativt

kalium. Den nya blyfria
bensinen
kunde använendast
kunde
använda
tidigare
bensin.
blyad
Genom
som
den
bensinkvaliteten
hade
skattefördel
sitt
alteratt
gentemot
nya
en
nativ
kunde bensinen säljas till förmånliga
blyad bensin
priser och
mellan blyad och
skattedifferentieringen
tog snabbt marknadsandelar.
blyfri bensin har således, i kombination
med andra åtgärder, haft en
das i fordon

effekt

pådrivande
marknaden.

på utfasningen

Erfarenheterna

av blyad

från

bensin

i kombination
styrmedel
att ekonomiska
kan fylla en viktig funktion
i miljöpolitiken.

4.3.2

skattereformen

1990-91

1990-91

års skattereform

innebar

beskattningen
kandet

Reformerad

mittén

för

stynnedel
värde

indirekta

på miljön,

skatter

energi

ökade

KJS

Energi

Miljöavgifter

från miljöavgiftsutredningen
medförde

Sammantaget

Reformen

mervärdeskatt

i miljöpolitiken,

med

cirka

motsvarade

ungefär

den införda

mervärdesskatten

svenska

skattedifferentieringen

visar

förstärktes.

på den

med

av bensin
andra styrmedel

i den
att miljöprofilen
baserades i dessa delar

indirekta
betän-

från kom1989:35
m m SOU
och betänkandena
Ekonomiska
och trafik

på klor

SOU

och

1989:83

svavel

SOU

och Sätt

1989:21

MIA.
skattereformen
18 miljarder

1990-91
kr

i

1991

att skatteuttaget
års priser,

på

vilket

1,2 % av BNP. Totalt innebar skattereformen
en
cirka
omfördelning
6 % av BNP. Av dessa svarade förändringar
i
av
koldioxidoch
energi-,
svavelskatten
för knappt 3 miljarder
kr medan

Mervärdesskatt

År

svarade

för cirka

15 miljarder.

på energi

1960 infördes

Den allmänna

i form av en omsättningsskatt.
en allmän varuskatt
varuskatten
år
1969
i samband med införandet
ersattes

Hela energiområdet,
inklusive
värme och drivav mervärdesskatten.
medel, undantogs emellertid
från mervärdesskatt
genom ett s k kvali-

i Sverige
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omsatte
som yrkesmässigt
mervärdesskatt
ingående
energi
göra
som
för verksamheten
och andra förvärv
utan att
belastade investeringar
för den skull behöva redovisa någon utgående skatt. I samband med
hela
infördes dock den 1 mars 1990 mervärdesskatt
skattereformen
för

Skatteplikt

energiområdet.

den

dock

infördes

fjärrvärme

inte

förrän

flygbensin

för

undantaget

behölls

Vidare

1991.

l januari

den

för

avdrag

kunde

att den

innebar

vilket

undantag,

ficerat

och

flygfotogen.
Beskattningsunderlaget

utgörs

på energivaran,

inköpsvärdet

punktskatter.

inklusive

avgifter

statliga

andra

beräknas

eller
och

alltså

enerinnebär att
kan lyfta av skatten

på energi

Mervärdeskatt

industriföretag
- t ex
i likhet med andra insatsvaror.

mervärdesskatteskyldiga
energiråvaror

saluvärdet

vederlaget,

Mervärdesskatten

än mervärdesskatt.

skatter

gipriser

av
inklusive

kan

Däremot

icke

inte lyfta av mervärdesskatten
hushållen
utan
den
energi
på
Mervärdesskattesatsen
är
bär skatten
samma
ut.
utgår med 25 %.
som den generella skattesatsen, vilken idag

skattskyldiga

fullt

på fossila bränslen

Koldioxidskatt

Den

främst

motsvarande

bränslen
sänktes

den

reformen

med utgångspunkt
tabell

25

med

energiskatten

allmänna

redovisas

på de flesta fossila
en koldioxidskatt
Samtidigt
öre per kg koldioxidutsläpp.

infördes

1991

l januari

i tabell
från

50

%.

bränslenas

Nettoeffekten
storlek

4.4. Koldioxidskattens

genomsnittliga

av
beräknades

kolinnehâll

enligt

4.1.

dock inte
av bränslen varierar
bränslekvaolika
mellan
endast mellan olika bränsletyper
utan även
för de bränslen
liteter. De värden som anges tabell 4.1 är typvärden

Koldioxidutsläpp

vid

förbränning

som används i Sverige.
I tabell 4.1 ser vi att torv
förbränning
än övriga bränslen,
oxidskatten

infördes

ger

högre

vid
av koldioxid
koldiskatt utgår. När

utsläpp

men att ingen
år 1991 undantogs torv från skatten.

Då förbrän-

borde rent prinning av torv ger upphov
av koldioxid
Det kan dock tilläggas
cipiellt även torven omfattas av koldioxidskatt.
att torven var undantagen från energiskatt även före år 1991.
till

nettoutsläpp
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av koldioxidskatten
Värmevärde
kWh/

CO;utsläpp
kg/MJb1‘

CO,utsläpp
kg/enhet"

CO2-skatt
kr/enhet°
"

enhet
1
Olja, eo l
Olja, eo 5
Kol
Naturgas
Gasol
Bensin
Torv
Biobränsle
‘
"
°
d
°

m3
m3
ton
1000 m3
ton
m3
ton

9 900
10 700
7 500
10 800
12 790
8 720
3 550
3 530

2
0,077
0,077
0,092
0,055
0,065
0,074
0,106

3
2 744
2 966
2 484
2 138
2 993
2 323
1 355
0

4
686‘
742‘
621
535
748
581
05

ton
Mbjr
megajoule per bränsleenhet.
Kolumn 3 erhålls genom att kolumn 1 multipliceras med kolumn 2 och
därefter med omräkningsfaktom
3,6 MIbr/kWh.
Kolumn 4 erhålls genom att kolumn 3 multipliceras med 0,25 kr/kg C02.
Medelvärdet för skatten på E0 1 och E0 5 blir 714 kr/kbm.
Avser gasol för annat ändamål än drift av motorfordon.
Skatten på gasol
för drifi av motorfordon är avrundat till 40 öre/liter, och beräknas enligt
följande. 1 kg gasol motsvarar ca 2 liter gasol. Ett C02-utsläpp
om 3
kg/ton motsvarar 1,5 kg C02/liter gasol. Multiplicerat
med 0,25 ger det en
skattesats om ca 40 öre per liter.

f 30 % fukthalt.
3 Torv undantogs dock från koldioxidskatt.
I annat fall skulle skattesatsen
för torv med en fukthalt om 30 % varit 338 kr per ton.
Biobränsle undantogs från koldioxidskatten
med motiveringen
att det
utsläpp av koldioxid som sker vid förbränning av biobränsle kompenseras
av den koldioxid som binds i samband med återplantering av skog.
Sedan introduktionen
har skattesatsen ökat från
av koldioxidskatten
25 öre per kg 1991 till 37 öre per kg CO, år 1997,
en ökning med
knappt 50 %. Vilken inverkan har då koldioxidskatten
och andra energiskatter haft på utvecklingen
För att kunna
av koldioxidutsläppen
svara

på detta

förbrukning
förändringar
redovisasi

krävs

en utförlig
fossila
bränslen
av
som energiskattema

kapitel

analys av hur de olika
har påverkats till följd
har gett upphov

till.

sektoremas

av de prisEn sådan analys
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Svavelskatt

i kolatt en skatt på svavelinnehåll
den
1991.
januari
infördes
l
0 m
från
SOU
1989:21.
efter
MIA
förslag
Skatten infördes
ett
från
övergången
utifrån behovet att driva
Skatten motiverades

Skattereformen

också

innebar

och

olja

bränsle,

torvbränsle

bränslen

med hög svavelhalt

till

alternativ.

lågsvavliga
på olja

ett resonemang
om att svavelskatten
eller något över den s k svavelpremien

borde

fördes

I MIA
lika

sättas

styreffekt

med
skall

låg mellan

för att önskad
mellan olja med hög
av prisskillnaden
uppskattade att svavelpremien
Utredningen
låg svavelhalt.
svavel10 och 55 kr per kbm och tiondels volymprocent

halt i olja.

Kostnaden

Svavelpremien

uppnås.
respektive

MIA

uppskattade
kom

till

utgörs

svavel i förbränningsprocessen
för att avskilja
10 och 40 kr per kg renat svavel. MIA
en skattesats på 30 kr per kg svavel. Svenska

mellan

att föreslå
Institutet
ansåg dock

därför

Petroleum

uppskattning
att MIA:s
i själva verket låg mellan

att svavelpremien
tiondels
volymprocent
kbm
och
per
gick dock på MIA:s
Regeringen

och framhöll

var felaktig
5 och 15 kr

vad avsåg oljeprodukter.

svavel

en skattesats
kom
För oljeprodukter

och föreslog

förslag

motsvarande
30 kr per kg svavel i bränslet.
viktprocent
detta att motsvara 27 kr per kbm olja för varje tiondels
med en svavelhalt
under 0,1 viktprocent
svavel i oljan. Oljeprodukter
undantogs från skatt.

svavelenkelt systern inordnades
ett administrativt
och
koldioxidallmän
energiskatt
i samma skattesystem
som
för svavelskatt
kom dock att avvika något från
skatt. Avdragsrätten
I syfte att styra bränsvad som gällde energiskatt och koldioxidskatt.
För

att skapa

skatten

vid

leanvändningen
inget avdrag
Däremot

elproduktion

mot

infördes

som användes i
dvs kalk,
produkter
än metaller,
det bränsle som används i soda-

avdrag

av andra mineraliska
och
cement. Vidare undantogs
sten
Dessa sektorer
pannor inom skogsindustrin.

proposition
1991 till

ten under perioden
miljoner kr. I efterhand
och 250 miljoner

svarar

för ca 40 % av de

i Sverige.

utsläppskällorna

I regeringens

infördes

kraftproduktion.

som används vid
för svavelskatt
på bränslen

produktionen

inhemska

bränslen

lågsvavliga

för skatt på bränslen

1989/902110

uppskattades

1993 i genomsnitt

kan konstateras

skulle

att utfallet

att svavelskatinbringa ca 500

ligger

mellan

200

kr.

på olika
av svavelutsläppen
en uppdelning
den nedåtgående trenden
och som man kan se domineras
aktiviteter,
från
förbränning
utsläpp
minskningen
den
kraftiga
av gas och
av
av
från
industriella
minskade
utsläpp
och
olja
processer.
I tabell

4.2 redovisas
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4.2

i Sverige
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utsläppskällor
av svavel från inhemska
åren 1980, 1990 och 1994, 1 000 ton.

Utsläpp
Sverige,

Utsläppskälla

1980

1990

11

8

2

32
318
6
4
l 37
508

29
34
11
9
43
134

22
22

Vägtrafik

Övrig samfardsel
Förbränning av olja och gas
Förbränning av kol och koks
Förbränning av övriga fasta bränslen
lndustriprocesser
Totalt
Källa:

NUTEK

De inhemska
totala

kraftigt

åtgärder
Tabell

svarar dock bara för en liten del av det
i Sverige. I tabell 4.3 redovisas
olika länders

mellan

har därmed

för den här typen
4.3

3
1l
36
96

utsläppskälloma

andel av de utsläpp av svaveldioxid
I tabellen framgår att bidraget
minskat

1994

1996

svavelnedfallet

andra länder

i

åren

som drabbar Sverige.
från de inhemska
utsläppskälloma

1980 och

ökat, vilket

1994.

påvisar

Bidragsandelama

från

vikten

av gränsöverskridande

Utsläppskällor
av svaveldioxid
och 1994, procent.

av internationella
utsläpp.

i Sverige

åren

1980

Land

1980

1994

Danmark
Finland
Polen
f d Sovjetunionen
Storbritannien
Sverige
f d Tjeckoslovakien
Tyskland inkl. öst

6,8
4,0
8,2
8,2
9,3
17,2
4,2
17,5
24,5

4,7
1,4
9,7
3,6
10,9
6,6
3,9
17,9
41,4

100

100

Okända
Totalt
Källa:

NUTEK

Allmän

Även

1996

energiskatt

den allmänna

m m

förändrades
energiskatten
i skattereforrnen.
Den
på olja och kol som infördes år 1974, i samband med
överfördes
oljekrisen,
till den allmänna
energiskatten.
Den införda
mervärdesskatteplikten
på energi och den tillika
införda
koldioxidsärskilda

skatten

och miljöskatter

Energi-

SOU 1997:11

medförde

skatten
hållen.

för husenergi, framförallt
ett ökat skatteuttag
effekten av dessa reformer sänktes energiskatten

För att mildra

på elkraft

generellt
fossila

skatten

med 2 öre per kWh
bränslen,
undantaget

Den sammanlagda

skatteökningen

bränslen

i tabell

Vi
ökade

i Sverige

redovisas

motsv.

30 %6 och energi-

bensin,

sänktes

med

p g a av skattereformen

50 %.

för olika

4.4.

på fossila bränslen
av energiskatten
Ökningen på
på samtliga produkter.

ser att trots reduceringen
den totala punktskatten

var knappt 17 % medan kol, naturgas och gasol omfatmycket
tades av
Det beror till viss del på att
kraftiga skattehöjningar.
låga innan skattereskatterna på kol, naturgas och gasol var relativt
används för bostadsuppvärrnning
eller
formen. I de fall fossilbränslen

oljeprodukter

privat

annan
införda

konsumtion

mervärdesskatten

höjning

4.4

till.

den prishöjning
På bensin

Effekter

exkl
av skattereformen,
mervärdesskatt,
öre per kWh.

Bränsle

1989
Energiskatt

Olja, eo5
Kol

1991
Energiskatt

10,1
6,1
3,2
1,4
1,6
30,3
32,6
7,0
9,2

Naturgas
Gasol, drivmedel
Gasol, övrigt
Bensin, blyfri
Bensin, blyad
Elkraft, industri
Elkraft, hushåll
Källa:

dessutom

gav upphov
med 40 %.

av punktskatten

Tabell

tillkom

som den
det en
motsvarar

svavelskatt

1991
Total

1991
Koldioxidskatt

5,1
3,0
1,6
13,3
0,8

Diff.
%

11,8
11,3
6,6
19,6
6,7
34,2
36,9
5,0
7,2

6,7
8,3
5,0
6,3
5,9
6,7

27,5
30,3
5,0
7,2

och

6,7
0
0

+17
+85
+103
+40
+307
+13
+13
-29
-29

Finansdepartementet

En intressant
förändrat

iakttagelse

rangordningen

farande

högst

Däremot

minskade

beskattat,

är att skattereforrnen
mellan
bränslena.
därefter

skillnaden

följde

mellan

olika

1990-91

inte nämnvärt

Eldningsolja
kol,

gasol

fossila

och

bränslen.

var

fort-

naturgas.

Olja och

att olja fortför
farande beskattades högre än kol förklaras av att energiskattedelen
har
energiskattedelen
olja är högre än kol. Som framgår
av ovan
Med ett system där eneringen relation till bränslets energiinnehåll.
kol

6

beskattades

i stort

sett lika

hårt.

Anledningen

till

Elskatten sänktes för industrin trots att den införda mervärdesskatten
medförde några ökade kostnader för industrin.

inte
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bestämdes

giskattedelen
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i bränslet

enbart

av energiinnehållet
bränslet.

kol bli det högst beskattade

skulle

När det gällde energiskatten
på elkraft innebar reformen
en sänkförbrukades
ning av punktskatten.
Skattebelastningen
på
som
som
insatsvara i produktion
minskade
således. På den
som konsumerades av hushållen tillkom
däremot mervärdesskatt
efter år 1990 vilket
innebar

ökade.
att hushållens sammanlagda skattebörda
Företag med stor förbrukning
av fossila bränslen påverkades

av skattereformen
gällde innebar att all skatt
återbetalas.
För
omsättning

eftersom

nämnvärt

de

en viss procent
icke-energiintensiva

industrin,
beror den totala effekten
t ex verkstadsindustrin,
grad företagen använde elkraft eller fossila bränslen.

Milfddifferentiering

Den allmänna

energiskatten

på dieselbrännolja

i tre miljöklasser
introduktionen
av drivmedel
1989/90:1

denna

omfattades

tidpunkt

Skattesatsema
Vidare

det

Således

I proposi-

bränslekvalitet

var särskilt
och framför
allt

fordonsdrift

oljeprodukter

var oberoende
eldningsolja

och
av energiskatt
av om oljan användes
eller
drivmedel
som
lastbilar,
personbilar

en kilometerskatt
oljeprodukter
dieselolja
används

för fordonsdrift

går således

att

är i stort
använda

som drivmedel.
uppvärmningsändamål

för

sett tekniskt
lätt

likvärdiga

eldningsolja

som

och

produkter
drivmedel.

en skattedifferentiering
som endast skall omfatta
för fordonsdrift
märks
med särskilt
märkmedel.
oljan
att

1991 skedde

ingen sådan märkning,

därmed

olja för uppvärmningsändamål

skattedifferentiering

samtliga
aromatiska

kolväten,

samt

miljöklass

från

infördes

år

1991

fanns ingen möjlighet

olja

för

kom

fordonsdrift.
därför

att
Den

att omfatta

användningsområde.

oavsett

i miljöklasser

tillhörande

produkter

som

oljeprodukter

Indelningen
dukter

diffe-

kräver

dieselolja
skilja

miljöegenskaper.

utgick

och bussar som använde
Lätt eldningsolja
som
och

för

och eldningsolja

1991 i syfte att stimulera

att förbättrad

uppvärmningsändamål

dieselolja.

dieselolja

bättre

oljor

koldioxidskatt.
för

med

som användes
inom tätort.

fordonsdrift
Vid

den 1 januari

betonades

ll

för

angelägen

på i vilken

av oljeprodukter

rentierades
tion

som

av företagens
tillverknings-

utöver
den

inte

nedsättningsregler

bestäms
efter

bl a efter svavelhalt
kokpunktsintervall.

oljans

l har bäst miljöegenskaper,

av standardegenskaper

tillhör

miljöklass

och halt av

Oljepromedan

olje-

SOU 1997:11
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för beräkningarna
för oljor av
av skatterabatten
l och 2 var att energiskatten
skulle oförpå standardolja
ändrat vara 540 kr per kbm utöver
denna skatt tillkom
koldioxidskatt. Storleken på rabattema skulle sedan sättas utifrån oljebolagens
merkostnader
vid produktion
l och 27.
av miljöklass

Utgångspunkten

miljöklass

skatterabatter

Följande

infördes

år 1991:

miljöklass

l

350 kr per kbm

miljöklass

2

250 kr per kbm

miljöklass

3

0

Ett år efter

kr per kbm

införandet

på miljöklass

l och

och 2 med

kraven
justerades
av miljödifferentieringen
samtidigt ökade skatterabatten
på miljöklass
1

100 kr. Förändringen

med skärpta

kriterier

motiverades
dels
av skatterabatten
dels med viljan att driva
1 och

för miljöklass

introduktionen

av de renare bränslena.
I samband med att kilometerskatten
1993
o m den l oktober
på bränslet höjdes skatterabatten
ersattes med en förhöjd energiskatt
för miljöklass
l med ytterligare
85 kr per kbm. Höjningen
motiverades

med

att

övergången

från

kilometerskatt

till

dieseloljeskatt

krävde

diesel.
en extra insats för att stimulera miljövänligare
De senare ändringarna
medförde
skattedifferentieringen
att den
av
inledande
principen
skatterabattema
endast
skulle
kompensera
att
merkostnader

oljebolagens
miljöklass
Vid

l och 2 kvalitet

vid

produktion

introduktionen

av miljödifferentieringen
sam försäljningsutveckling
av oljeprodukter
och

Försäljningsutvecklingen
1992 tillhörde
eller

av

Under

oljeprodukter

av

övergavs.

blev

dock

förutspåddes

en långmiljöklass
l

tillhörande

den

rakt

motsatta.

50 % av all såld dieselolja för motordrift
år 1993 steg andelen till 80 %. Problemet,

Redan

år

miljöklass

l

ur statsñnaneldningsolja
började

siell synpunkt,
lätt
var att även miljöklassad
säljas i stora mängder. Under år 1993 tillhörde
nästan 40 % av all lätt
eldningsolja
Denna produkt fanns inte på
som såldes miljöklass
marknaden
innan skattedifferentieringen
infördes.
vad
Utvecklingen
avser försäljning
vid introduktionen

villaolja
av miljöklassad
inte alls hade räknat

var något
med. Den

som regeringen
snabba utveck-

Jämför med introduktionen
mellan blyfri och
av skattedifferentieringen
blyad bensin, där skattedifferensen
medvetet sattes till ett större belopp
än merkostnaden.
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snabbt ökade
olja medförde
lingen av försäljningen
av miljöklassad
för staten.
skatteintäkter,
kostnader,
i form av förlorade
med att skattekan till viss del förklaras
Den snabba övergången
för
deras merkostnader.
bolagen
rabatten mer än väl kompenserade
av miljöklass

blev det mer lönsamt att sälja oljeprodukter
3-produkter.

Därmed

1

och 2 än miljöklass
Tabell

4.5

Skattebortfall

på miljöav skatterabatten
åren 1991 till 1995, miljoner

orsakat

oljeprodukter

klassade

priser.

kr i löpande
Bränsle

1992:1

1992:2

1993:1

1993:2

Diesel
Villaolja
Totalt

125

241

277
67
343

393
165
558

1994:1

1994:2
410
0
410

496
205
702

1995:1

1995:2

460
0
460

506
0
506

125
241
Uppgifter saknas, men det torde knappast röra sig om mer än några tiotals
miljoner kr.
Källa: Egna beräkningar
4.5 kan vi utläsa att kostnaden,
för motordrift
skatterabatten
på dieselolja

i form

I tabell

första

halvåret

1992 till

1994.

Under

ökade

motsvarande

perioden

tiken

dieselolja

för

första

första

1993 till

varav
för fordonsdrift.

Av

skulle

miljöklassad

skatterabatten

varav hälften
lätt eldningsolja

I dieselmotorer
diverse

ämnen.

ha kostat
skulle

förbränningen

subvention

och hälften

som
miljoner
2
ca
bussar. Om hela

är betydligt

till

bränslen

fördelarna

att

av miljöklass
kr i
miljoner
av

med

stor roll
vinst

för utsläpp

av
av att använda
kör i tätorter.

som
använda

olja av
Skälet
begränsade.
eldningsolja
är att
som
i en värmepanna
mer jämn och fullständig

miljövinsten

i kombination

3 200

p g a subventionering

således en miljömässig
i fordon
gäller främst

och 2-kvalitet

ledde

staten

uppstå

spelar kvaliteten
Det finns

än i en dieselmotor.
Den tvivelaktiga

eldningsolja

67

villaolja.

Detta
renare bränslen.
Däremot
är de miljömässiga

miljöklass

från

förbrukades

dieseloljan

lastbilar
och
i personbilar,
som drivmedel
årsförbrukningen
av lätta oljor under år 1993 hade varit
skattebortfall,

1994

år 1993, de som i prakcirka 6 miljoner

till
uppgick
av skatterabattema,
hälften användes som eldningsolja

kbm

l-kvalitet

kr

halvåret

halvåret

på villaolja

skatterabatten

för lätta oljor

årsförbrukningen

omfattades

kubikmeter,

halvåret

kostnader

kr under

för

kr.

till 205 miljoner
Den totala

första

ökade

500 miljoner

nästan

av skattebortfall,
från 125 miljoner

med

riksdagen

av

att

att

skattesubventionera
för

statens ökade utgifter
våren
1994, beslutade

lätt
denna
om

att

SOU 1997:11

Energi-

skattesubventionema

personbilar,
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skall
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som
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används

i

och bussar.°

introduktionen

år 1991 var målsättningen
av skatterabattema
fordonsbränsle
som vi tidigare nämnt att stimulera
av bättre kvalitet.
Det var då inte möjligt
för fordonsdrift
att isolera oljeprodukter
utan
skatterabattema
kom även att omfatta
för uppvärmoljeprodukter

ningsändamål.

Till skillnad vad som gällde från år 1991 gick det år
1994 genom märkning att skilja på olja för uppvärrnningsändamål
och
fordonsdrift.
Fr o m den 1 oktober
1993 ersattes den kilometerskatt
dieseldrivna
bussar och lastbilar
personbilar,
med en
som togs ut

dieseloljeskatt.

i dessa fordon

Dieselolja

omfattades

från detta datum

och dieseloljeskatt.
energiskatt
För att kunna skilja
av koldioxidskatt,
bränsle for motordrift
högbeskattat
från andra oljeprodukter
färgades
den lågbeskattade
Genom
försvann
drivmedel
fr.o.m

oljan grön.

att flytta över miljödifferentieringen
skatterabatten
för lätt eldningsolja
för bussar,

den 1 juli

personbilar

1994. Samtidigt

och lastbilar.
reducerades

till

dieseloljeskatten

och kvarstod

endast

på

De nya reglerna gällde
skatterabatten
i klass l

med

100 kr per kbm. Det nya systemet gav således en bättre måluppintentionerna,
av de ursprungliga
som gick ut på att gynna
fordonsbränslen
med bättre miljöegenskaper.

fyllelse

De nya reglerna
innebar
reducerades
differentieringen

att de oljevolymer
som omfattades
av
från 6 miljoner
liter till de ca 2 miljoner
liter som förbrukas av personbilar,
lastbilar och bussar.
Omläggningen
2 försvann
gav genast effekt. Villaolja
av miljöklass
i princip

från

den svenska

marknaden.

statens kostnader för skatterabattema
I och med överflyttningen
försvann

dieselolja

används

för

I tabell

minskade

4.5 ser vi också

att

kraftigt.

dock miljöstymingen

vad gäller

drift

traktorer
som
av motorredskap,
m m,
eftersom denna bränsleanvändning
inte omfattades
av dieseloljeskatt.
Dessa fordon förbrukade
kbm av den totala dieselforca 1 miljon

brukningen
ordning
med

kbm. Det skapades dock en temporär
ca 3 miljoner
för att behålla miljöstymingen
för dessa fordon. l samband

överflyttningen

energiskatten
att återkomma
I riksdagens
Unionen

till

av miljödifferentieringen
dieseloljeskatten
uppmanade

från

den

riksdagen

allmänna

regeringen

med en permanent lösning på detta problem.
beslut om finansiering
i Europeiska
av medlemskapet

ingick
för användning
a en utvidgning
av området
av
bränsle
Sedan den 1 oktober
1995 skall alla motor-

högbeskattat
8

Prop. 1993/941234, bet. 1993/94:SkU

25

9

Prop. 1994/953203, bet. 1994/95:SkU

28
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drivna

fordon

Under
förväntas
klass

miljoner

motordrift

skatterabatten
i

kr

öka under

l-diesel

bränsle.

högbeskattat

Därmed

omfattar

miljö-

motorfordon.

år 1995 kostade

950

drygt

använda

samtliga

styrningen

SOU

i Sverige

förlorade

de närmaste

l-diesel

for miljöklass
skatteintäkter.

åren i takt

staten
kan

Kostnaden

med att andelen

miljö-

där 100 % av all dieselolja
I en situation
det årliga skattebortfallet
l kommer
miljöklass

ökar.

tillhör

for
för

kr.
staten att uppgå till l 400 miljoner
Erfarenheterna
från miljödifferentieringen

visar på
av oljeprodukter
kan ha. Inom tranvilken kraftig
styreffekt
en skattedifferentiering
lsportsektorn
är idag nästan all diesel som förbrukas
av miljöklass
visar
också
hur
kvalitet.
oljeprodukter
Men skattedifferentieringen
av
det kan vara att beräkna effekterna
och då speciellt beteendeDen oönskade och oväntade försäljningsutvecklingen

svårt

förändringarna.

visar på vikten
eldningsolja
av miljöklassad
till att endast omfatta
skattedifferentieringen
vill gynna.

Kväveoxidavgift

4.3.3

som man

år 1992

från
1992 enligt
1 januari
ett förslag
alla pannor med en tillförd
effekt av minst
nyttiggjord
energiproduktion
av minst 50 GWh

omfattade

Avgiften

10 MW

avgränsa

infördes

Kväveoxidavgiften
MIA.

av att kunna
de produkter

och uppmätt

uppgår till 40 kr per kg utsläppt
Intäkterna
från avgiften,
kväveoxid,
räknat som kvävedioxid.
ca 600
återförs
kr per år, med avdrag för administrationskostnader,
miljoner
till de betalningsskyldiga
i förhållande
till nyttiggjord
energi från

Avgiften

under redovisningsperioden.

varje produktionsenhet.
Kväveoxidavgiften
till

ger,

Den

l januari

1996

produktionsgränsen
1997 reducerades
efter

förslag

Utsläppen
till

antalet

produktionsgränsen

lämnat

avser kväveoxider
1993:118‘°.
SOU

uppgår

utvidgades

genom att effektgränsen
om 50 GWh sänks till

kväveoxidavgiften

‘°

inget tillskott

grund av sin konstruktion,

statskassan.

från

knappt

Prop. 1994/95:119,

till

pannor som
om 10 MW
40 GWh.

25 GWh.

omfattas
tas bort

Den

av
och

1 januari

Utvidgningen

sker

vad
styrmedel
av Utredningen
om ekonomiska
i betänkandet
Morot
och piska för bättre miljö
pannor
som omfattas
av kväveoxidavgiften
de inhemska
20 000 ton. I tabell 4.6 redovisas

de

bet. 1994/95:JoU22,

rskr 1994/95. 423.
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Energi-

i Sverige

utsläppskälloma
av kväve. Totalt uppgår de till knappt 400 000 ton.
Vi ser att vägtrafiken
och övrig samfärdsel
står för den absolut dominerande andelen av inhemska
kväveutsläpp.
Deras andel uppgår till
Kväveoxidavgiften
mer än 75%.
samfárdsel
eller industriprocesser,

omfattar

ningen

inte

vägtrafiken,

en del -av förbränbränslen. De utsläppskällor

av kol, olja, gas och övriga
omfattas
inte ens för
som
av avgiften
svarar därmed
mängd kväve som släpps ut av inhemska utsläppskällor.
Tabell

4.6

från

Utsläpp

inhemska

övrig

endast

utan
fasta

5 % av den

åren

utsläppskällor

1980,

1990 och 1994, 1000 ton.
Sektor

1980

Vägtrafik

Övrig samfárdsel
Förbränning av olja och gas
Förbränning av kol och koks
Förbränning av övriga fasta bränslen
Industriprocesser
Totalt
Källa.

NUTEK:

De inhemska

i Sverige

Energiläget

1990

1994

154

172

166

136
86
3
7
38
424

153
24
12
16
23
400

157
20
5
16
27
392

1996

utsläppskälloma

svarar dock bara för en liten del av det
Sverige.
Den
svenska
andelen
av
kvävenedfallet
i Sverige uppgick
år 1994 till nästan 13 %, medan
knappt 90 % av kvävenedfallet
i Sverige
kommer
från utländska
källor.
Således omfattar
kväveoxidavgiften
knappt l % av det totala
kvävenedfallet
i Sverige. Den stora andelen av nedfall
som kommer
från utländska källor innebar att de svenska möjligheterna
att påverka
nedfallen
i Sverige genom inhemska
åtgärder är ytterst begränsad.
totala

kvävenedfallet

sammansättningen
har

utsläppskälloma

fallsmängden.
dessa typer

4.3.3
Den

Detta

endast

påvisar

för

Energiskattereforrnen
allmänna

energiskatten

av
utsläpp.

år 1993
infördes

kol och gasol. Under

i början

på 1970-talet

10 % av den totala nedinternationella
åtgärder för

runt

vikten

av gränsöverskridande

eldningsoljor,
krisen

när det gäller kväve
av de totala utsläppskälloma
med svavelutsläppen.
I båda fallen
svarar de

likheter

stora
inhemska

inom

perioden

år

1957
fram

skattesatserna

till

och

omfattade

den första

olje-

fossila bränslen
var
på bränslen var oberose figur 4.4. Skattesatsema
ende av om de användes inom tillverkningsindustrin
eller inom övriga

låga och stabila,

123

industri

andra

att höjas kraftigt.

oljeprodukter

minska

i kampanjen

led

och

främst

punktskattema

mellan
var dock differentierad
kom
Efter
oljekrisen
förbrukare.

på elkraft

Skatten

samhällssektorer.

energiintensiv

SOU

i Sverige

och miljöskatter

124 Energi-

det

svenska

oljeberoendet.

Det var ett
En annan

att
För att skydda
utbyggnaden
av kärnkraften.
var den kraftiga
i någon
industrin
har särskilda nedsättningsregler
den energiintensiva
infördes
år
energiskatten
ända sedan den allmänna
form tillämpas

åtgärd

1957. Från år 1974 och framåt

utformades

nedsättningsreglema

som
för energiskatter
begränsades
en takregel, där ett företags kostnader
har varierat
Procentsatsen
till en bestämd
procent
av saluvärdet.
mellan 1 och 1,7 % och är sedan 1992 års utgång 1,2 %. Regleringen

på samtliga bränslen och el. För olja gällde dock endast att en begränsad del
av skatten ingick i beräkningsunderlaget.

omfattade

Figur

4.4

energiskatt

och från år 1991 även koldioxidskatt

Punktskatter
elkraft

på vissa

för industriell

1996 i fasta

priser

bränslen

ej

förbrukning
1995

års priser,

svavelskatt

och

1957 till
öre per kWh".

perioden

14.00
12.00
10.00
8 00
s oo
i

-0- Elkraft
-0- Olja
"F K°
-00-Naturgas

4.00
2.00
0.00 :::::::
h
O 18 0
8
3 8

"

In
8

Under åren 1957 till 1958 utgick elskatt generellt med 5 % av priset.
Skatten för industrier med en förbrukning som översteg 40 000 kWh var
dock 19 % av priset. Mellan åren 1958 och 1970 var den generella
skatten 7 % av elpriset. Industrier med en förbrukning över 40 000 kWh
betalade en skatt som uppgick till 10 %. 1971 till 1975 var skatten 10 %
av elpriset för samtliga förbrukare

1997:11
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I figur

och miljöskatter

Energi-

4.4 beskrivs

i 1995 års priser.

utvecklingen
visas

I figuren

i Sverige

för industrin
uttryckt
av punktskatter
dock inte effekterna
de
produkav

tionsskatter

i Vattenkraftverk
och kämproducerad
som utgår
kraftverk.
Vidare
inte en korrekt
bild vad avser den
ger figuren
industrins
Skattesatser. Under åren fram till och med
energiintensiva
med

1992
period
- en
skattebelastningen

kraftigt

för

den

ökande

energiskatter

-

begränsades

industrin

de
genom
4.6 att antalet företag

energiintensiva

särskilda

Vi ser i tabell
nedsättningsreglema.
erhöll
under
1978 till 1992 årligen uppgick
nedsättning
perioden
som
omfattade
främst cement-,
kalk- och
till ett 100-tal. Nedsättningen
och stålindustrin
tegelindustri,
järnmassa- och pappersindustrin,

Omfattningen
samt kemi- och gruvindustrin.
med tiden som en naturlig följd av de höjda
det av koldioxidskatten
år 1991 i kombination
1,7 % till

1,2 % av omsättningen
från knappt

nedsättningsbeloppen
knappt

1250

kronor

miljoner

energiskattema
energiintensiv

fram

till

och

fullt

industri

år
med

ökade
av nedsättningen
Införanenergiskattema.
med sänkt takregel

medförde
700 miljoner
1992.
år

har

1992

så kraftigt

till

ökning
en kraftig
av
kronor år 1990 till

kraftiga

De

följd

från

ökningama

således

av
träffat

inte

av de särskilda

ned-

sättningsreglema.
Tabell

4.6

Antal

företag

energiskatt
Bransch
Massa/papper
Järn, stål,
gruvor
Glas
Gas
Cement, kalk,
tegel
Foder

Övriga
Summa

som beviljats
åren 1978-1993.

nedsättning

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1993

48
25

47
23

48
22

43
22

50
32

41
22

37
17

42
12

1
0

2
2
25

4
3
24

7
3
25

7
3
22

11
3
20

7
3
18

7
5
14

7
2
20

1
0
7

11

8

5

5

7

8

7

6

2

10
123

14
123

13
123

17

23

16

119

146

115

16
103

21
110

11

Främst företag inom kemi och livsmedelsbranschen.
Källa: SOU 1991:90 och Finansdepartementet

5-17-0137

av allmän

125

126 Energi-

och miljöskatter

Tabell

4.7

i Sverige

Nedsättning

av energiskatt
kr.
miljoner

1978-1993,
Bransch

SOU 1997:11

åren

och koldioxidskatt

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1993

123
44
0,3

234
120

296
140
18

176
75
16

397
117

4
44

4
42

17
12
56

359
133
9
13
104

330
71
7
28
173

577
187
27
17
316

1
0
2,6
0
57

1
98
698

2
99
719

2

5

83
694

1 15
1 244

Massa/papper
Järn,stål, gruvor
Glas
Gas
Cement, kalk,
tegel
Foder

Övriga
Summa

2
9

5
4
30

0,3

0,3

5

0,3

7
186

26
419

43
550

20
333

0,3
O
61

Främst företag inom kemi och livsmedelsbranschen.
Källa: SOU 1991:90 och Finansdepartementet

Energiskattereformen
skatten

på fossila

skatten

reducerades

stärka

genom
Genom

den

1993

innebar

att

den

allmänna

energi-

och elkraft
slopades och att koldioxid25 % av den generella nivån för industrin
och
Från politiskt
håll motiverades
reformen
behovet
av

växthusnäringen.
att

år

bränslen
till

svenska

anpassning
de kraftigt

industrins

internationella

konkurrenskraft

nedåt mot europeisk
nivå.
av energiskattema
reducerade skattesatserna
minskade också betydel-

sen av det tidigare nedsättningssystemet.
I tabell 4.6 och 4.7 ser vi klart och tydligt effekterna
av reformen.
Antalet företag med nedsättning reduceras kraftigt och nedsättnings-

beloppen

likaså.

sammanlagd

Vi

år 1993 reducerade

att

ser

nedsättning

under

år

hade 112 företag
en
kr. De nya reglerna från
11 företag med en nedsättning
1992

med 1 250 miljoner

antalet

företag

till

på ca 60 miljoner kr, varav ett företag svarade för 90 %.
Avsikten
skulle kunna avskaffas
helt
var att nedsättningssystemet
och hållet år 1995. Det visade sig dock inte möjligt utan nedsättningsI samband med att den nya energiskattesystemet gäller fortfarande.
lagen som trädde i kraft den l januari 1995 förlängdes nedsättningsregeln tills vidare. Den har dock begränsats till att endast gälla företag
andra mineraliska
dvs cement, glas
ämnen än metaller,
som tillverkar
och kalkproduktion.

z

Antalet

företag

som erhöll

nedsättning

under

år

Reformen finansierades
inom ramen för energiskattesystemet.
Den
generella Koldioxidskatten höjdes från 25 till 32 öre per kg koldioxid.
Koldioxidskatten för tillverkningsindustrin
kom därför att motsvara 8 öre
på elkraft
per kg koldioxid år 1993. Dessutom höjdes energiskatten
förbrukad i hushåll och annan icke-industriell verksamhet.

SOU 1997:11

och miljöskatter

Energi-

till

1995 uppgick
till

uppgick

drygt

sex stycken. Värdet av skattenedsättningen
Fr 0 m den 1 juli 1995 har nedsättningsreg-

40 miljoner.

lema begränsats

i Sverige

ytterligare

genom att endast skatt på kol och naturgas
motiverades
Skärpningen
inte
av att nedsättningsreglema
med EG:s regler avseende punktskatter
på mineraloljevar förenliga
Eftersom
produkter.
detta regelverk
inte omfattar
naturgas och kol
omfattas.

kunde

nedsättningsreglema

för dessa produkter

bibehållas.

I tabell

4.8 ser vi att skattereformen
innebar en kraftig minskning
tillverkningsindustrins
skattekostnader
för bränsle och elkraft
för
av
uppvärmningsändamål.
Den sammanlagda
minsskattebelastningen
kade från drygt 3 600
Tabell

4.8

till drygt 460 miljoner

1992

Tillverkningsindustrins

på fossila

koldioxidskatt
används
ej

för

kostnader

for

energi-

bränslen

och

elkraft

uppvärmning

drivmedel,

miljoner

kr 1993.

perioden

1992

till

och
som
1996

kr.

Näringsområde

1992

1993

1996

2 Gruvor och mineralbrott
31 Livsmedel, dryck och tobak
32 Textil och läder m m
33 Trävaruindustri
34 Massa och papper m m
35 Kemisk industri, inkl petrokemisk
36 Jord- och stenvaruindustri
37 Jäm-, stål- och metallverk
38 Verkstadsindustri

133
387
54
146
1144
463
141
594
563

25
65
8
l 1
142
42
41
77
52

29
75
10
12
163
48
70
88
59

2
3 626

0

0

463

39 Övrig tillverkningsindustri
2+3 Total tillverkningsindustri

Skattekostnadema
är beräknade efter 1993 års förbrukning,
gällande skattesatser åren 1992, 1993 och 1996
Tabell

4.8 redovisar

används

ningsindustrin.
från 500 till
för

inte

Under

knappt

dieselolja
ökar

period

kr

används

Till

höjda

statens
och

den del

elpriser

industrin

elkraft

som

intäkter

med
träffar

dessa höjningar
leder

detta

står för

kr till

till

cirka

och diesel

personbilar
1996 ökar

inom

som
tillverk-

dessa kostnader

följd

av ändrade Skatteregler
i arbetsmaskiner.
Effekten
av höjda
redovisas
inte heller.
Under
samma

från

dessa skatter

ytterligare
drygt

bensin

och

1992 till

1 000 miljoner

som

skattehöjningar

lastbilar

perioden

produktionsskatter

miljoner

skattekostnader

i arbetsmaskiner,

554
men med

900

från

miljoner

kr

1 150 till

3 000

år

Dessa

1997.

90 % av den svenska elproduktionen.
övervältras
på konsumenterna
genom
ökade

kostnader

för

40 % av elkonsumtionen

a tillverkningsi Sverige.

I

127

och miljöskatter

128 Energi-

kapitel

redovisas

ll

en mer
elkraft.

produktionsskatter

Differentierad

4.3.4

Den 1 december
två

skatt

uppgår

bensin

på blyfri

mellan

effekter

på blyfri

av

bensin

2- och

miljöklass

6 öre per liter.
vid
produktion

till

merkostnad

om

år 1994

energiskatten

Skattedifferensen

3-bensin

oljebolagens

diskussion

ingående

1994 differentierades

miljöklasser.

klass

SOU 1997:11

i Sverige

i

miljö-

i stort sett
Det motsvarar
den
miljövänligare
av

bensinen.

Skattedifferensen
introducerades
att skatten
genom
bensin
med
6
liter.
Miljöklass
miljöklass
höjdes
2
än
öre
per
annan
är reserverad for framtida bensinkvaliteter.
Under

1993/94

Tabell

introducerades

en ny kvalitet blyfri bensin
som bestämdes for miljöklass

de parametrar

att uppfylla
4.9

av bensin år
av total försäljning.

andel
Typ av bensin
miljöklass
2a
2b

miljöklass

3

3

bensin

O

Källa:

Svenska

Olika

som kom

miljöklassers

% av total försäljning
56

miljöklass
blyad

1995.

Försäljning

l

41

Petroleuminstitutet

Övergången till de nya bensinkvalitetema
visade sig gå väldigt snabbt
och under år 1995 utgjorde miljöklass
2 bensinen 97 % av den totala
volymen.

bensin

Blyad

marknadsförs

inte

längre

på den

svenska

bensinmarknaden.

Skatt

4.3.5

på naturgrus

naturgrus. Syftet
en punktskatt
skall verka for en bättre hushållning
med
baserades
från
förslag
ett betänkande

Den

1 juli

1996 introducerades

med

skatten

är att den
Regeringens

naturgrus.

1995:67.
m m SOU
om naturgrusskatt,
återfinns
i de rullstensåsar
under istiden
Naturgrus
som bildades
och är således ingen förnybar resurs. Vid byggande används naturgrus

Utredningen

dels i markarbeten

for utfyllnad,

dränering,

‘3 Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18,

rörläggning

rskr. 1995/962122

och plattsätt-

SOU 1997:

1

och miljöskatter

Energi-

i Sverige

dels i själva byggnaden

ning,

i betong och för
som huvudbeståndsdel
eventuell
Vissa gruskvaliteter
muming.
används för formgjutning
av
metall. Ett viktigt användningsområde
vid rening av
är som filtersand
såväl dricks-

I många fall kan naturgruset
ersättas
som avloppsvatten.
berg. Det finns emellertid
några användningsområden
där

av krossat
bergskross

inte kan ersätta naturgrus.
Det gäller
a gjuterisand,
och i viss mån s k kabel- och rörgravsgrus.
För betongtillverkning har naturgruset
ansetts som - om än inte oumbärligt
- överlägset bergskross.
filtersand

Enligt

beräkningar

undersökning
uppgick
av Sveriges geologiska
ballast
år
till
1994
83
fördelat
miljoner
på 53
ton
av
ca
35 procent
bergskross
och 12 procent
naturgrus,
annat

produktionen
procent
material.

Tendensen
till

uppgick

procent,
och ökande

grusproduktion
ning

har allt sedan år 1987, då naturgrusproduktionen

74,5

är att nå fram

naturgrus.
En avgörande
tionen
skulle

till

varit

en sakta minskande
andel bergskrossproduktion.

proportionerna

faktor

till

naturgrusets
I regeringens

är kostnadsskäl.

70/30

mellan

höga andel
proposition

andel

naturEn målsätt-

bergskross

och

av ballastprodukuppskattas
att det

en skatt på ca lO kr per ton naturgrus för att uppnå den
önskade styreffekten.
För att förhindra
att ett stort antal påbörjade
grustäkter läggs ned har skattesatsen bestämts till 5 kr per ton. Rege-

ringen

krävas

påpekar

utvecklingen

dock

i propositionen

och återkomma

till

att man avser att noga följa
lämpliga åtgärder i fall den önskade

inte uppstår.

styreffekten
Utifrån

den förbrukning
av naturgrus
som skedde år 1994 beräknas
kr i skatteintäkter.
I det fall den önskade
ge ca 220 miljoner
beräknas
styreffekten
uppnås
skatteintäktema
reduceras
till
130
skatten

miljoner

kr.

4.4

Ändrade

energiskatter

under

utredningens

arbete
Under

den tid

regeringen

sedan utredningens
direktiv
antogs av
som förflutit
våren 1994 och sedan kommittén
påbörjat sitt arbete våren

1995 har ett stort

antal

förändringar

i energibeskattningen

beslutats

Under

perioden
1994 till 1998 beräknas statens
om av riksdagen.
intäkter från energirelaterade
skatter öka från drygt 40 till 51 miljarder kr i 1994 års penningvärde.

En mer detaljerad
beskrivning
av
skatteintäkter
i
avsnitt
4.6. Huvuddragen
i föreav
ges
slagna och delvis beslutade förändringar
beskrivs nedan.

utvecklingen

129

130 Energi-

och miljöskatter

Höjda

den 1 januari

energiskatter

Riksdagen

SOU

i Sverige

beslutade

under

våren

för finansiering
1996".
januari

av EU-avgiften
Den särskilda

Vattenkraftverk

fördubblades.

kärnkraftverk
koldioxidskatten
Vidare

höjdes

ändrades

Höjda

I

produktionsskatten

från

den 1 september

framöver

skall använda

med

Riksdagen
Beslutet
då främst
elintensiva

1996 och den 1 juli

den

1,5 öre

tillfälle

och
i två

skulle

skattesatserna

höjas med 2,5 %, skatten

med

10 %.

och äldre

per kWh vid varje
med förslagen i propositionen.

öka

med

i enlighet

industrin.

1 öre

det andra steget av de beslutade
Alternativet
innebar att energiskatten

höjs med 2 % och energiskatten
per kWh. Skattehöjningama
enligt tidigare riksdagsbeslut

Riksdagen

beslutade

på elektrisk

beräknas
skulle
under

utifrån
ha börjat

hösten

kraft

‘5 Prop. 1995/96:198.

bet. 1995/96:SkU

och
den

regeproduktions-

på bränslen

höjs med 0,8 öre

de skattebelopp

tillämpas

1996 i enlighet

ringens proposition.

Prop. 1994/95.-203, bet. 1994/95:SkU

steg.

för år 1997 föreslog

I budgetpropositionen
till

skattehöjningamals.

för

på elektrisk

korn att utsättas för kritik
om höjda produktionsskatter
dess effekter
företagen inom
på de konkurrensutsatta

ett alternativ

"5 Prop.

1997

1996 och det andra

per kWh och övriga energiskatter
kraft från kärnkraftverk
på elektriskt

föreslogs

beslutade

1 september

varje

och olja för motordrift

Vattenkraftverk

4

högbe-

åtgärder
på skatteom ekonomisk-politiska
föreslog regeringen
höjningar
av energiskattema

Produktionskattema

1997.

från
från

1,2 öre per kWh. Den allmänna
drygt 34 till 36 öre per kg koldioxid.
inklusive
av diesel för arbetsmaskiner,

steg. Det första trädde i kraft
inträffar
den 1 juli 1997. Vid

ringen

elkraft
elkraft

0,2 till

så att dessa fordon

energiskatter

avgiftsområdet

kraft

på
på

diesel.

propositionen

bensin

1995 om ett antal skattehöjningar
som i huvudsak trädde i kraft den l

Produktionsskatten

beskattningen

jordbruksmaskiner,
skattad

från

höjdes

1996

28
31, rskr. 1995/96:305

den

som
l juli

med

rege-

1997:11

SOU 1997:11

och miljöskatter

Energi-

Förändrad

Hösten

i Sverige

skatt på Vattenkraftverk

1996 beslutade

omläggning
rad kWh,

riksdagen efter förslag från regeringen om en
utgick per produceav vattenkraftsskatten,
som tidigare
till en fastighetsskatt
på markvärdet.
Förslaget beräknas bli

budgetneutralt

med en skattesats om 3,42 % av markvärdet.
Förändringarna i beskattningen motiverades
utifrån att den tidigare produktionsskatten
innebar en risk för ineffektivt
utnyttjande
av landets

vattenkraftstillgångar.

Detta

rörliga

driftskostnaden

mellan

gamla

vid

produktionsskatten

elproduktion,

påverkade

samt

var

och

En utförlig
nya anläggningar.
sker
i
kapitel
3.6.
av naturresurser

beskattning

Slopad

då

miljöskatt

Miljöskatten

den

differentierad
diskussion

om

på inrikes flyg

på inrikes

flyg

infördes

komponenter,

bränsleförbrukning

Skatten

för varje flygning

år 1989.

Skatten

bestod

av två
kolväten.

respektive

utsläpp
av
1 kr per kg vilket var beräknat
för att motsvara 32 öre per kg koldioxidutsläpp
förbrukat
flygbränsle
och med 12 kr per kg utsläppta kolväten och kväveoxider.
Skatten avskaffades
den 31 december
1996. Ett av motiven
till
utgick

avskaffandet

är att skatten

beskattning

om

om fördubblad

Regeringen
förändring

har under

generella

effekterna

Den
nivån
den

nedsättningsregler
företag
införs

inom

för

hösten

lämnat

1996

nuvarande

föreslås
införs.

Om

den

industrin

en proposition
växthusnäringens

och

nedsättningen

minska

energiintensiva

till

till

hälften.

industrin

en fjärdedel
av
För att begränsa

föreslås

koldioxidskatt

om
en
koldi-

att

särskilda

belastar

ett
som
0,8 % av försäljningsvärdet
att sätta ned skatten så att endast 12 % av den

dessa näringar

en möjlighet

vara skattebefriat.

koldioxidskatt

tillverkningsindustrins

av

oxidbeskattning.
den

inte anses överensstämma
med EG:s regler
Enligt dessa skall bränsle

av mineraloljeprodukter.
för kommersiella
flygningar

som används

Förslag

med

7
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132 Energi-

återstår.

skattebelastningen

överstigande

på kolning av koldioxidskatt
slopad efter en övergångsperiod

Nedsättningsregler

EU-beslut.

separata

oss
förbrukning.

en
därför

förutsätter
ramen
i dag

har

Sverige

som
reducerad

att tillämpa
har
Sverige

tillåter

1,2

tre år. Ändringama
ryms inte inom

mineraloljedirektivet

från

undantag

om nedsättföreslås
%-regeln

Bestämmelsen

och naturgas

för

skattesats

tre
för det
vilket

industriell

av det
om en utvidgning
kräver ett enhälligt beslut
nuvarande undantaget. En sådan förändring
till den
Ministerrådet
har ännu inte tagit ställning
i ministerrådet.
form

reducerade

av

skattesatser
måste därmed

godkännande

kommissionens

anses
om statsstöd
statsstöd
och EG-

regler

Romfördragets

Enligt

begäran.

svenska

varje

ansökt

som
inhämtas

lämnades
system införs. Ett sådant godkännande
Eftersom stålindustrin
är berörd krävs även undantag

innan ett sådant
i december
1996.

från reglerna om
stålgemenskapen
koloch
europeiska
om
Inte
Beslut om undantag fattas enhälligt
EKSG.
av ministerrådet.
tagit ställning.
heller i denna del har ministerrådet
koldioxidskatteregler
förändringen
Den föreslagna
av industrins
kronor
med ca 500 miljoner
för industrin
innebär ökade kostnader

enligt

statsstöd

Fördraget

att
som kommer
och
få en skattebelastning
som överstiger 0,8 % av försäljningsvärdet
reglerna
enligt de föreslagna
därmed kommer att erhålla nedsättning
de företag inom växtkan uppskattas till ca 60 stycken exklusive
Antalet

årligen.

och

Energi-

milj örelaterade

till nedsättning.

och

skatter

och svavelskatt

koldioxid-

Energi-,

I samband

att vara berättigade

avgifter

1997

i Sverige
4.5.1

tillverkningsindustrin

inom

som kommer

husnäringen

4.5

företag

med det svenska

inträdet

på bränslen

i den europeiska

unionen

den

l

energi i kraft 1994:1776.
en ny lag om skatt
koldilagar om allmän energiskatt,
Den nya lagen ersätter tidigare
bensinskatt
och dieseloljeskatt.
Den nya lagen
svavelskatt,
oxidskatt,

januari

1995 trädde

att den

gällande

EG-regler

leumkoks.
bränsle

motorbrännolja,
Den

är harmoniserad

med

på området.

koldioxidskatt

Energiskatt,
eldningsolja,

energibeskattningen

svenska

innebär

allmänna

som används

till

och

fotogen,
principen

uppvärmning

svavelskatt

utgår

på

bensin,

gasol, naturgas, kol och petroär att skatt skall utgå på allt
eller för motordrift.

Utöver

de

1997:11
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bränslen

i Sverige

räknas

skatt även utgå på andra
upp ovan skall
och på samtliga bränslen
mineraloljor
som används för uppvärmning
används
för
motordrift.
även för biobränsle
När det gäller skatt
som
som

på motorbränslen
inom

användning
ningsändamål
Diesel-

pilotprojekt.

omfattas

av skatten för
torv för uppvärm-

bevilja

nedsättning

Biobränslen

och

kan regeringen
varken

eller
koldioxid-skatt.
av
förbrukas
i
yrkesmässig
sjöfart, samt
som
och flygfotogen
i flygplan
är undantagna
som förbrukas

energi-

och eldningsoljor

flygbensin
från energi,

svavel-

och koldioxidskatt.

Koldioxidskatten

beräknas

utifrån

kolinnehållet

i bränslet.

Under

år

är beräknade för att motsvara cirka 37
att skattesatserna
Skattesatsen
är oberoende
öre per kg koldioxid.
av om bränslet
används för motordrift
eller uppvärmning.
1997 gäller

på bränslen

per vikt
eller volymenhet.
Skattesatsema
är inte proportionella
mot energimed drygt 6 öre per kWh och
värdet. Högst skatt har oljeprodukter

Energiskatten

är skatten

lägst

från

ursprungligen
andra

beroende

skillnad

med

drygt

öre

ett bestämt

1 öre
kWh.

per
och viljan
från

belopp

per kWh.
Skillnaden

att styra

koldioxidskatten

Kol

har en
härstammar

över från
varierar

olja

till

energi-

eller upppå om bränslet används för motordrift
används
för
motordrift
beskattas
med en
som

Bränslen

värmning.
förhöjd

3,5

1970-talet

Till

produkter.

skatten

med

på gasol

motsvarande

energiskatt

utgår

energiskatt.

Energiskatten
I tabell

användningsområde.

är dock

på bensin

4.10 redovisas

oberoende

de skattesatser

av
gäller
som

o m den 1 januari 1997.
för
Enligt beslut av riksdagen under år 1996 skall skattesatserna
bensin och diesel höjas med 2,6 % och övriga energiskatter
på fossila
bränslen

med

12,2 %. Skatteförändringama

träder

i kraft

den

1 juli

199719.
i tillverkande
industri tidigare
SNI 69,
som förbrukas
den nya nomenklaturen
SNI 92, C och D eller i växthusnäringen
utgår ingen energiskatt och koldioxidskatt
tas endast ut
med 25 % av den nivå som gäller generellt drygt
9 öre istället för 37
På bränslen

2+3,

enligt

skattesatserna
1997. De reducerade
gäller dock
öre per kg koldioxid
eller andra bränslen som används
inte för bensin oavsett användning
kan
drivmedel
i
fordon.
dessa
Utöver
generella skattelättnader
som

företag

med

stor

skattebelastningen

ningsmöjligheten

energiförbrukning

erhålla

viss

nedsättning

om
Nedsätt1,2 % av försäljningsvärdet.
andra
är begränsad till företag
som producerar

överstiger

‘9 Prop. 1995/962198,
1996/97:FiU

bet.

1995/96:SkU31

och

prop.

1996/97:1,

bet.

133

och miljöskatter

134 Energi-

mineraliska
industrin.
belastat
beräkna
Tabell

i Sverige

ämnen

SOU 1997:11

än metaller,

dvs cement-,

kalk-,

och glas-

stenkoldioxidskatt

Fr 0 m den 1 juli 1995 kan endast
i beräkningsunderlaget
naturgas och kol användas
eventuell nedsättning.

4.10

Energi-

koldioxid-

för icke-industriell

och

svavelskatt

förbrukning,

Bränsle

Koldioxidskatt

Bränsle för uppvärmning
Eldningsolja l
Eldningsolja

5

Kol
Gasol
Naturgas
Torv
Biobränsle

som har
för att

l januari

1997

öre per kWh.
Energiskatt

Svavelskatt

Total
skatt

10,61

6,61

0,0

17,22

9,81

6,11

1,0

16,92

12,17

3,71

2,0

17,88

8,61
7,27
0,00
0,00

0,99
1,96
0,00
0,00

0,0
0,0
1,0
0,0

9,60
9,23
1,00
0,00

9,86

46,22

0,0

56,08

9,86

39,79

0,0

49,65
48,97

Bränsle för motordrift
Bensin blyad
Bensin miljöklass

3

Bensin miljöklass

2

9,86

39,11

0,0

Diesel miljöklass

3

10,61

20,38

0,0

30,99

Diesel miljöklass

2

10,61

17,54

0,0

28,15

Diesel miljöklass

1

10,61

15,39

0,0

26,00

61

14,86

0,0

23,47

0,00

0,00

0,0

0,00

7,27

1,96

0,0

9,23

Gasol
Biobränsle

etanol

Naturgas"
Skattebelastning

före eventuell återbetalning

Tillverkningsindustrins
bränslen

redovisas

Regeringen
lande ändrade

och
i tabell

har under

till följd av reningsâtgärder

växthusnäringens

skatter

på

fossila

4.11.
hösten

presenterat

regler för tillverkningsindustrins

en proposition
koldioxidskatt.

innehålI det

2° Regeringen har med stöd
beviljat nedsättning av
av pilotprojektsreglerna
nivå
skatten
etanol
till
0
Skattenedsättningen
liter.
öre
ren
en
om
per
gäller för en begränsad period. I det fall etanol blandas med bensin skall
mängden etanol beskattas med 84 öre per liter 13,90 öre per kWh.
Regeringen har för de fåtal försök som pågar med naturgasdrivna fordon
så att den faktiska skatten vid motordrift är
beviljat skattenedsättning
densamma som för uppvärmningsändamål.
22 Prop. 1996/97:29

SOU 1997:11

Energi-

och miljöskatter

i Sverige

nya systemet kommer industrin att betala 50 % av den generella nivån
koldioxidskatten,
istället for dagens 25 %. De nya skattesatserna
erhålls

skattesatserna
i tabell 4.11 med en
genom att multiplicera
två. Riksdagen har ännu inte beslutat i denna fråga. Det fore-

faktor

slagna systemet
4.11

Tabell

beskrivs

Energi-,
industrin

Slag av bränsle

Gasol
Naturgas
Biobränsle

Svavelskatten

4.4.

och svavelskatt

den 1 januari

för tillverknings-

1997, öre per kWh.

Koldioxidskatt

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1
5

gasformiga

i avsnitt

koldioxid-

Energiskatt

Kol
Torv
Eldningsolja
Eldningsolja

vidare

3,04

Svavelskatt

Total skatt

2,0
1,0

0,00
2,65
2,45
2,15
1,82
0,00

0,0
1,0
0,0
0,0

5,04
1,00
2,65
3,45
2,15
1,82

0,0

0,00

for torv,
kol, petroleumkoks
och andra fasta eller
kr
produkter
är 30
Flytande
per kg svavel i bränslet.

bränslen

beskattas

bränslet.

Svavelskatten

med 27 kr per kbm for varje viktprocent
utgår inte på flytande eller gasfonnigt

svavel

i

bränsle

0,1 viktprocent.
understiger
I de fall åtgärder
om svavelinnehållet
vid användning
svavelutsläpp
görs för att minska
av skattepliktigt
bränsle reduceras skatten med motsvarande
30 kr per kg renat svavel.
Bränslen

produkter
som används i produktionen
av andra mineraliska
metaller,
dvs
kalk,
och
än
inom
sten
cement,
samt i sodapannor
belastas inte med någon svavelskatt.
skogsindustrin

4.5.2

Punktskatter

Elektrisk

kraft

differentierad
landet

beskattas
beroende

den konsumeras.

1 januari

1997.

på elkraft
vid

leverans

till

slutanvändare.

Skatten

är

elkraften
och var i
vem som konsumerar
I tabell 4.12 redovisas skattesatserna
per den

135

och miljöskatter

136 Energi-

4.12

Tabell

SOU 1997111

i Sverige

på elkraft

Energiskatt

1997, öre per kWh.

1 januari

Typ av konsumtion
i industriell verksamhet
Vid tillverkningsprocessen
vid yrkesmässig växthusodling
Annan förbrukning än under
som äger rum
i vissa kommuner i norra Sverige
i andra
El-, vatten-, gas-, eller vänneförsörjning

Energiskatt
eller
0
5,8
9,1

kommuner än som avses under 2
4. Övrig förbrukning

Enligt

under

riksdagsbeslut

11,3
1996

år

skall

elkraft

energiskatten

höjas med 2,3 öre per kWh från den 1 juli 1997.
beskattning
i all indirekt
En använd princip
Vid

dubbelbeskattning.
den

och

energi-

Biobränslen

produktion

koldioxidskatt
varit

har alltid

skattefria

oavsett

att avdrag

Observera

eller värmeproduktion.

har varit att undvika
av elkraft
ges därför avdrag för
bränslen.
använda
som belastat
om de används för elför svavelskatt
inte utgår

vid elproduktion.
vid konsumtion
som tas ut i användarledet
på elkraft
utgår även produktionsskatt
som produceras
av elkraft
från konsumtionsskatten
kärnkraftverk.
Till skillnad
är produktionsden energiskatt

Utöver

skatten

inte differentierad

det är industrin
Den

särskilda

avgiften,
medel

1,9

skatten

elektrisk

tidigare

Vattenkraftverk

om

kraft

kärnkraftverk

från

utgår

den som producerar
år 1984 har legat på i

denna skatt betalar

en avgift som sedan
elkraft.
producerad
per kWh

kr, fonderas
ca 1 200 miljoner
för att täcka framtida
tillgängliga

med kämkraftens
Den

öre

för

Utöver

årligen
finns

elen oavsett

eller hushållen.

med 2,2 öre per kWh.
elkraft
i kärnkraftverk

genomsnitt

efter vem som konsumerar

i

från

Intäkterna

för att säkerställa
att
kostnader
i samband

avveckling.
produktionsskatten
är sedan den l januari

skatt som utgår med 3,42
förväntas vara intäktsneutral.

%

elkraft
1997 ersatt

av markvärdet.

producerad

i

vissa

med en fastighetsSkatteomläggningen

23 Avgiften skall täcka kostnaderna för hantering och slutförvaring av i
reaktorn använt bränsle, avveckling och rivning av reaktoranläggningen
samt den forskning- och utvecklingsverksamhet
som krävs för detta.
Nettobehållningen
i fonden vid början av år 1996 uppgick till ca 18
miljarder kronor.

SOU 1997:1 I

Energi-

Fordonsskatt

4.5.3

Personbilar,
olika

och bussar och är sedan ett antal år klassade

enligt

bilavgaslagen

1996 utgår ingen försäljningsskatt

1986:

i tre

Sedan sommaren

1386.

på personbilar.

utgår en årlig fordonsskatt
traktorer,
motorredskap
motorcyklar,

bussar,

på personbilar,

Vidare

lastbilar,

och släpvagnar.

samlade
av vägtrafikens
om en översyn
till vad som är den lämpliga
skall koncentreras

har aviserat

Regeringen
beskattning.

Analysen

avvägningen

mellan

i syfte att förbättra
säkerhet och miljö.

Skatt

4.5.4

i Sverige

och försäljningsskatt

lastbilar

miljöklasser

och miljöskatter

infördes

och bränsleskatter

med avseende

styreffekten

på trafik-

och bekämpningsmedel

på gödsel

Miljöavgifter

fordonsskatt

försäljningsskatt,
den samlade

år 1984 på kväve

och fosfor

i handelsgödsel

Ursprungligen
att minska användningen
av handelsgödsel.
till 0,30 kr per kg kväve och 0,60 kr per kg fosfor.
avgifterna
fördubblades
år 1988. Fosforavgiften
Avgifterna
ersattes i början av

med avsikt

uppgick

år 1994 med en avgift på kadmium
över
om 30 kr per gram kadmium
1994 höjdes avgiften
på
50 gram per ton fosfor.
Den 2 november
och avgiften
kväve till
1,80 kr per kg kväve i gödselmedlet
ökade till

kadmium

del kadmiuminnehållet

på bekämpningsmedel

Avgiften
storlek

i gödselmedlet
30 kr per gram kadmium
översteg 5 gram per ton fosfor.
infördes

år

1984

och

till

avgiftens

sattes till

8 kr per kg aktiv substans. Den 2 november
till 20 kr per kg aktiv substans.

höjdes avgiften
Riksdagen

beslutade

under

våren

1995 att ovanstående

1994

miljöavgif-

ter
0 m l juli 1995 skall benämnas skatter med motiveringen
den kraftiga höjningen
gör att de har mer karaktär
av avgifterna
skatt än avgift.

Skatt

4.5.5
Den

l juli

med

skatten

att
av

på naturgrus

1996 introducerades
är att den

skall

på
en punktskatt
verka för en bättre

naturgrus.
hushållning

naturgrus.

2‘

den

Prop. 1994/95:213.

bet. 1994/95:SkU29

25 Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18,

rskr. 1995/9e:122

Syftet
med

137

138 Energi-

och miljöskatter

Skattesatsen

i Sverige

är 5 kr per ton.
4.3.5.

hänvisas

till

4.5.6

Kväveoxidavgift

vidare

För

beskrivning

av skatten

avsnitt

Avgiften

omfattar,

uppmätt

nyttiggjord

sedan

den

1 januari

1997, alla pannor med en
minst
25 GWh under redoav
till 40 kr per kg utsläppt kväve-

energiproduktion

visningsperioden.
oxid,

SOU 1997:11

Avgiften

uppgår

räknat

Intäkterna
från avgiften, ca 600 miljosom kvävedioxid.
kr
år,
med
för
administrationskostnader,
avdrag
återförs till de
ner
per
betalningsskyldiga
i förhållande
till nyttiggjord
från varje
energi
produktionsenhet.
Kväveoxidavgiften
på
grund
sin
konstrukger,
av
tion,

inget tillskott

till

statskassan.

Kvävedioxidavgiften

4.5.7

beskrivs

utförligt

i avsnitt

4.3.3.

Batteriavgift

Tillverkare

och importörer

batterier debiteras en avgift
av miljöfarliga
23 kr per kg alkasom uppgår till 40 kr per kg batteri för blybatterier,
liska batterier och kvicksilveroxidbatterier
och för nickel/kadmiumbatterier

25 kr per kg. Intäkterna
avsätts till en batterifond,
vars medel
för att finansiera
insamling och slutligt omhändertagande
av

används

de miljöfarliga
statskassan.

4.5.8

batterierna.

Fonden

tillförs

Bilskrotningsavgift

I samband
bilar

Avgiften
årligen

under

fordonet

f.n.

1 300 kr och skrotningspremien

övriga

fall

miljoner
finansiera

sedan skrotas
vid
med

erhålls

kontrollbesiktning
900

kr betalas

betalas

för personbilar,

lätta

last-

även en s k skrotningsavgift.
premie.
Skrotningsavgiften
är
en
uppgår till l 500 kr om fordonet
under

och i
senaste månaderna
årligen
till
cirka
uppgår
200
som
skrotningsfonden
vilken
medel
för
tas
att
ur

kr. Avgiften

in till

till

3 500 kg utgår

När

har godkänts

intäkter

och skrotningspremie

med att försäljningskatt

och bussar

inga
ger därmed
30
miljoner
kr.
ca

skrotningspremien.
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Energi-

Skatteintäkter

4.6
I tabell

4.13 redovisas

miljörelaterade
beräknas
från drygt
Tabell

åren

skatter

1965

-

och miljöskatter

1998

från energi- och
en prognos på skatteintäkter
och avgifter.
Under perioden
1994 till 1998

skatter
statens intäkter från energi- och miljörelaterade
45 till 57 miljarder kr uttryckt i 1994 års penningvärde.

4.13

Intäkter

i Sverige

öka

1994, samt prognos
för 1996 och
kr i 1994 års penningvärde.

under

1998, miljoner

1994

1996

1998

22 247
11 196
220
6 000
817
138
0
271
40 889

23 770
12 900
190
6 720
1 358
920
0
192
46 050

25 430
l 1 990
185
9 840
0
1 470
2 300
0
51 215

1 723
4 064
5 787

1 370
4 946
6 316

92
5 520
5 612

183
0
0
30

317
106
0

303
202
0

29

0

0

28
0

213

452

532

45 247

52 818

57 359

3,1%
av BNP
Avgiften återfors till kollektivet
Avgiften
används for att finansiera skrotningspremien
Källa: RRV och egna beräkningar

3,2

3,4

Skatter

och avgifter

Energiskatt
bränslen
Koldioxidskatt
på bränslen
Svavelskatt på bränslen
Energiskatt på elkraft
Produktionsskatt
från Vattenkraftverk
Produktionsskatt på
från kämkraftverk
Fastighetsskatt på Vattenkraftverk
inrikes flyg
Miljöskatt
Summa

energirelaterade

Försäljningskatt

skatter

motorfordon

Fordonskatt
Summa fordonsrelaterade

skatter

Skatt på gödsel och bekämpningsmedel
Naturgrusskatt
Kväveoxidavgift
Batteriavgift
Skrotningsavgiñ"
Summa övriga
och avgifter

miljörelaterade

skatter

Totalt
Procent

I figur

4.5 beskrivs

miljörelaterade

penningvärde.

Under

300 % i fasta priser.
medan

intäkter

utvecklingen

skatter

från

För perioden
denna

från energi- och
av skatteintäkter
i 1994 års
1965 till 1998 uttryckt

period

Energirelaterade
fordonsrelaterade

ökar

skatteintäktema

med

drygt

svarar för hela ökningen
konstant
skatter
är relativt

skatter

139

och miljöskatter

140 Energi-

under

perioden.

4.5
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dessa intäkter

Utöver

momskomponent,
Figur

i Sverige

se figur

tillkommer

sedan år 1990 en

4.7.

Skatteintiikter

från

skatter

1998, miljoner

1965 till

energi-

och

miljörelaterade

kr i 1994 års priser.

60000

50000
l

g Övriga
g Trafik

40000

| Energi

i
E 30000g
å
E
20000.

10000.

Utveckling
BNP

under

redovisas

av energiperioden

i Figur

2,7 %. Andelen

4.6.

sjunker

och miljörelaterade
1965

till

skatteintäkter

1995,

som andel av
fram till 1998

samt prognos
ser att år 1965 uppgår dess andel till ca
något under perioden 1965 till 1975. Från år

Vi

1975 och framåt

ökar skatterna sin andel av BNP och når en topp år
1985 med 3,7 % av BNP. Under en rad år efter 1985 sjunker skattekvoten för att under år 1995 3,1 % åter börja vända uppåt. Under år
1998 förväntas

att andelen

uppgår

till

3,4%.

I figur 4.6 ser vi att det är energi- och fordonsrelaterade
skatter som
Intäkterna
från övriga miljörelaterade
ger de stora skatteintäktema.
skatter

är försumbara.

En anledning

knappt finns några rena miljöskatter.
skatten och miljöskatten
på inrikes
rade skatter.

till

detta

är naturligtvis

att det

Det bör dock påpekas att svavelflyg ingår i gruppen energirelate-

Intäkterna
från övriga miljörelaterade
skatter utgörs till
del
skatt
och
skatt
på
handelsgödsel
på
stor
naturgrus.
av
Under perioden
1965 till 1998 ser vi att intäkterna
från energirelaterade skatter i stort sett stiger under hela perioden. Det som gör att
skatteandelen
inte stiger mer är att intäktsandelen
från försäljningskatt på motorfordon
och fordonskatt
sjunker med 50 % under perioden.

Energi-
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andel

skatteintäkter

och miljörelaterade

Energi-

4.6

Figur

av BNP,

åren

och miljöskatter

iSverige

som

1965-1998.

4.00%
Ä

3.50%

/

300%:

o

200% l
150%

4
bilaccis
Fordonsskatt
och
-0‘
i
..- Övrigamiljörelaterade i
skatter
l
-o- Total skattekvot

/

9.4-

l

Energiskatter

v
1

100% i
050%

0.00%-

Källa:

l

4
,
Egna

beräkningar

Ovan redovisade
Eftersom

figur

punktskatter
ofta ingår

fordon

4

ger dock en litet felaktig bild av utvecklingen.
på motorpå energi och även försäljningskatter

i beräkningsunderlaget

för mervärdesskatt

Därmed

effekten
ger punktskattema
av punktskattema.
större intäkter än vad själva skattesatserna
ger sken av.
Momsintäktema

exempel

påverkas

visar effekten.

Följande
av storleken på punktskattema.
utgår
på
punktskatt
att
en vara med 100
500 kr och mervärdesskatten
är 25 % på

Pris före skatter

500

Punktskatt

100

Pris till

0,25500+100
konsument

till

Antag

kr per styck, varan kostar
skatt.
priset inklusive

Moms

förstärks

upphov

150
750

Under förutsättning
avskaffas.
att pris före
att punktskatten
625 kr inkl. moms.
blir det nya försäljningspriset
skatter är oförändrat
125. En del av
Effekten av punktskatten
är i själva verket 1001,25
Antag

varor som säljs
som härrör från punktskattebelagda
storlek. Således borde den
punktskattens
slutanvändaren
beror

de momsintäkter
till

141

142 Energi-

och miljöskatter

i Sverige

del av momsintäktema
miljörelaterade
skatter
I figur

från

varor som är belastade av energi— och
beaktas vid beräkningen
ovan.
4.7 redovisas resultatet vid hänsyn till ökade momsintäkter

som uppstår
Figur
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p g a ovan förda resonemang.

4.7

Energi1998,
effekt,

och
med

miljörelaterade

komplettering

procent

skatteintäkter
for

1965-

tillkommande

moms-

av BNP.

4.00%
3.50%T

3.00%.:
2.50%.
2.00%.
1.50%.
1.00%.
0.50%.
0.00%.

L
Under

skatter
| energi-ochmiljörelaterade

momseffekt
g tillkommande

perioden

fram till år 1990 gav den tillkommande
momsinget större bidrag-Efter år 1990 uppgick däremot dess årliga
bidrag till ca 0,4 procentenheter.
Nivålyftet
år 1990 är en effekt av att
energiområdet,
1990-91, blev
som en del av den stora skattereformen
effekten

mervärdesskattepliktigt
De samlade

hänsyn

till

intäkterna

den 1 mars 1990, se avsnitt 4.3.2.
från energi- och miljörelaterade
skatter

momseffekten

ökade

2,75 % till 3,50 %. Prognosen
gare till knappt 3,80 %.

under

perioden

1965 till

för år 1998 är att andelen

med

1994 från

stiger ytterli-

och miljöskatter

Energi-

SOU 1997:11

5

länder

i andra

och miljöskatter

Energi-

i andra

länder

Inledning

1

presenteras en översikt
av energi- och miljörelaterade
och första
Under senare delen av 1980-talet
OECD.
inom
varit ett stort debattämne
halvan av 1990-talet har miljöskatter
existerat
energiskattema,
EU och OECD. Utöver de traditionella
som

I detta

kapitel

skatter

inom

under en längre tid, har det under senare år införts en rad miljöskatter
svavelskatt,
i olika OECD länder. Exempel på sådana är avfallsskatt,
skatt

skatt

på plastpåsar,

skatt

på avloppsvatten

inga betydande
skatter

årliga

på vissa

skatt

engångsartiklar,

på vatten,
ger dock

miljöskattema
m m. De renodlade
skatteintäkter.
Däremot finns ett antal miljörelaterade
skatteintäkter.
Dessa är energiskatter,
ger betydande

som
fordonsskatter

och

forsäljningsskatter

på

motorfordon.

De

införda av ñskala skäl, men har under
senare skatterna är i huvudsak
skäl.
motiverats
miljöpolitiska
år
även
senare
av
i den europeiska unionen lägger en del
Det svenska medlemskapet
skatter. Kapitlet inleds med
restriktioner
på utformningen
av indirekta
en kort

regler som gäller för
av vilka gemenskapsintema
på energi och andra varor inom EU. Vidare ges en kort
på europeisk nivå, samt
över debatten om en koldioxidskatt
EG-kommissionens
kommande
förslag till
beskrivning
av

beskrivning

punktskatter
historik
en kort

beskattning

av energiprodukter.
i
och energipriser
I avsnitt 5.3 ges en översikt
över energiskatter
skatter på motorår 1995. I avsnitt 5.4 beskrivs
vissa OECD-länder
fordon kortfattat.
Slutligen redovisas i avsnitt 5.5 energi- och miljörelaterade

perioden

skatters
1965 till

ekonomiska
1993.

betydelse

i vissa

OECD-länder

under

143

144 Energi-

och miljöskatter

i andra

5.2

Gemensamma

5.2.1

Gemensamma

Arbetet

länder
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regler inom

EG

för punktskatter

regler

med att skapa vissa gemensamma
har
regler på skatteområdet
tid
inom
längre
EG.
Framför
allt
har inriktningen
en

under

pågått
varit

de indirekta
skatterna.
Detta arbete intensifieatt harmonisera
rades i samband med införandet
den
inre
marknaden
den 1 januari
av
1993,

vilken

mellan

i

princip

innebär

medlemsstaterna

indirekta

skatter

skatterna,

importavgifter,

tullar

eller

1991 och

Hannoniseringen

skattebasema

för

de

minimiskattesatser.
samt
på sådana åtgärder som var nödvändiga
funktionssätt
och för att säkerställa
ländernas

främst

för den inre marknadens
skatteintäkter

omfattar

beskattningsförfarandet

Åtgärderna inriktades
från

innehåller

Inga

avskaffats.

handel

Inför genomtas upp vid gränspassage.
marknaden
år 1993 fattade medlemsstaterna,

harmoniserats.

olika

för

1992 enhälligt
beslut om en rad
innebär att mervärdesskatten
och
som sammantagna
tobaks-, och oljeprodukter
på alkohol-,
i stor utsträck-

direktiv

punktskatterna
ning

gränskontroller

får längre

förandet
av den inre
ministerrådet,
under åren
olika

att alla

inga

Medlemstatema

beskattning
restriktioner

EG:s Skatteregler
av dessa produkter.
vad
maximala
Skattesatser.
avser

har full

frihet att bestämma
skattesatser
respektive
valda
nivåer
överstiger
miniminivåer.
fastlagda
att
Ministerrådet
antog under år 1992 tre olika direktiv
som rör punktskatter på mineraloljeprodukter:
direktiv
92/12/EEG
förflyttning
av

under förutsättning

skattepliktiga

92/81/EEG

varor,

och

skattestruktur

92/82/EEG

minimiskattesatser.
Utöver

de skatter som regleras genom dessa direktiv
har medlemsäven andra skatter på
att tillämpa
en begränsad möjlighet
mineraloljor.
Det skall i sådant fall vara fråga om skatter som tas ut
för särskilda
ändamål
och skattebasen
för skattesamt ordningen
länderna

beräkning,

skatteuttag

Medlemsstaterna

produkter
dock

har

än de som

under

handelsutbytet

etc skall

med

överensstämma

de regler

som

mineraloljorl.

finns beträffande

även
omfattas

förutsättning
mellan

att

möjlighet

de enskilda

kräva gränsformaliteterz.

‘

Artikel 3.2 i direktiv 92/12/EEG

2

Artikel 3.3 i direktiv 92/12/EEG

att

ta ut

skatter

andra

regleringen,
av den harmoniserade
sådana skatter
inte hindrar
det fria
länderna,

dvs

skatterna

får

inte

i andra länder

och miljöskatter

Energi-
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är att alla mineraloljor
som används
beskattas.
För
motorbränsle
skall
eller som

principen

Den grundläggande

för uppvärmningsändamål

gäller dessutom att alla bränslen, t ex biobränslen,
som
bensin.
alternativt
diesel
beskattas
drivmedel
skall
som
som
än
gäller att .mineraloljor
Vidare
som används för andra ändamål
från punktskatter.
skall vara befriade
eller motordrift
uppvärmning
motorbränslen
används

gäller

Vidare

för

används
till

fartyg

Skatteregler

inte får beskatta mineraloljor
att medlemsstaterna
som
i
eller är avsedda att användas
flygtrafik
kommersiell

EG:s
havs, annat än då det rör sig om privata fritidsfartyg
full
tillämpa
möjlighet
medlemsstaterna
dessutom
att
ger
i
som används
a mineraloljor
gäller
Denna möjlighet
även
i kraftvärmeverk.
för

skattebefrielse

partiell

eller

kondenskraftverk

eller

bl

utveckling
för teknisk
av mer miljömotordrift.
för
biobränslen
t ex
för reduinget utrymme
lämnar i allmänhet
EG:s punktskatteregler
Principen
cerade skattesatser.
är i stället en skattesats per produkt
inom

ramen

pilotprojekt

för

produkter,

vänliga

användare4.

är skatten på bensin som enligt
blyad och blyfri bensin. Utöver
kan medlemsundantag
frivilliga

Ett av undantagen
mellan
differentieras
EG:s regler skall

oavsett

och

ovan angivna obligatoriska
hos ministerrådet
länderna
i

undantag

skattebefrielse

Sverige

har

erhållit

olika

undantag.

rätten

att tillämpa
en reducerad skattesats
gäller
bruk. Det andra undantaget

tre

stycken.

i miljöklasser.

första

Det

möjligheten

ett

92/81.
sådana
ca 70
gäller

for indust-

for mineralolja

och tunn eldningsolja
Slutligen har Sverige tillåtits

för dieselolja

reduktioner

på blyfri

enligt

direktiv

som fastställts
vid beslut om
i Ministerrådet
enhällighet
erhållit
har EU:s 15 medlemsländer
Sammanlagt

undantag.

ning

8.4 i rådets

dock

krävs

riellt

ytterligare

att tillämpa
skattenedsättning

tillåtelse
eller

i artikel

förfarande

särskilt
Det

form

begära

att ha skattemed indel-

i enlighet

differentiera

skatten

bensin efter miljöklasser.

En del av undantagen
obestämd
andra gäller

till utgången
var tidsbegränsade
direktivet
tid. Enligt
92/81/EEG

av år 1996,
skall dock

skall på
ses över under år 1996 och ministerrådet
miljöeffekter
där
bl
kommissionen,
från
a
av en rapport
undantag skall upphävas,
skall belysas, fatta beslut om beviljade 84
sin
har nyligen överlämnat
eller förlängas. Kommissionen
modifieras

alla 84

undantag

grundval

rapport

gatoriska

till

rådet.

Rapporten

undantaget

innehåller

för flygbränsle.

även en översyn av det oblifrågan
I
av flygom beskattning

3

Artikel 3.1 i direktiv 92l81/EEG

4

Principen finns inte uttryckligen i direktiven, men är den tolkning som EGkommissionen och medlemsstaterna hittills har gjort.

145

146 Energi-

och miljöskatter

bränsle

i andra

länder

SOU 1997:

drar kommissionen

slutsatsen att det obligatoriska
undantaget
så snart den internationella
rättsliga situationen
medger
att gemenskapen tar ut punktskatt
alla
transportbolag
sådana
även
av
från tredje
land. Ministerrådet
har ännu inte tagit
till
ställning
bör avskaffas,

förslagen

i kommissionens

Utöver

rapport.

regler

omfattar
EG:s regler även miniom skattestruktur
miskatter.
Medlemsstaterna
har således full frihet att bestämma nivån
på sina skatter under förutsättning
uppnås. De
att minimiskattesatsen

fastlagda

minimiskattesatsema
framgår
som gäller för olika produkter
produkter
av tabell 5.1. De svenska skatterna på motsvarande
överstiger i de flesta fall dessa nivåer med god marginal.
Gällande skattesatseri Sverige redovisas i tabell 4.11 och tabell 4.12.
Tabell

5.1

Minimiskattesatser
EG, ECU

Produkt

för

och SEK

mineraloljeprodukter

inom

per volymenhet
Enhet

Skatt

Skatt

ECU

SEK

Bensin

blyad

1 000 liter

337

2 831

blyfri

1 000 liter

287

2 410

1 000 liter

245

2 058

Diesel

och lätt eldningsolja

drivmedel
särskilda

ändamålz

uppvärmning

1 000 liter

18

151

1 000 liter

18

151

Gasol

och metan
drivmedel

1 000 kg

100

840

särskilda

l 000 kg

36

302

ändamål

uppvärmning
Tung eldningsolja

1 000 kg

0

0

1 000 kg

13

151

Använd växelkurs l ECU
SEK 8,40.
2 Särskilda ändamål enligt artikel 8.3 i direktiv 92/81/EEG,
t ex stationära
motorer, byggnadsarbeten, väg- och vattenbyggnad,
offentliga
arbeten,
användning av fordon utanför allmän väg.

5.2.2

Enligt

EG-kommissionens
de direktiv

översyn

av minimiskattesatsema

på detta område skall EG-kommissom föreligger
år
lämna
vartannat
rapport till ministerrådet
om behovet av
förändringar
i minimiskattesatsema
på de produkter
som omfattas av
mineraloljedirektivet,
eller för den delen också på de produkter
som
inte omfattas mineraloljedirektivet.
Kommissionen
skall i sin analys
sionen

1

Energi-
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utgå från den inre marknadens

konkurrens

funktionssätt,

reala

punktskattens

produkter,

värde

och

i andra

och miljöskatter

mellan

grundprincipema

kan anses vara en.
av vilka miljöaspekter
minimiskattesatsema
Den första utvärderingen
av

länder

olika

i Rom-

fördraget,

kommissionen

1995. Där konstaterades

i september

mellan

mineraloljeprodukter

skatteskillnader

presenterades

av
att det råder stora
de olika medlems-

konkurrenssnedäven potentiella
staterna. Vidare uppmärksammades
konkurreoch obeskattade
mellan beskattad eldningsolja
vridningar
vidare
konstateras
rande bränslen som naturgas och kol. I rapporten
i medlemsstaterna
har stigit
på motorbränslen
att punktskattema
utveckrelativt kraftigt sedan den 1 januari
1993 medan motsvarande
Rapporten

ringar
alla

för uppvärmnings.

mineraloljor

ling inte har skett

dock

innehöll

till

förslag

konkreta

inga

på behovet
utan istället pekade kommissionen
innan några
berörda parter på detta område

kunde
mitten

presenteras.
av november

fördes

i Lissabon.

Vid

Konferensen

deltog

representanter

och olika

europeiska

avhandlade

beskattning

lagstiftning,

omfattas

av gemensam
och mineraloljeprodukter.

drycker

från

att utvidga

och kol.

som
av de tre produktområden
alkoholhaltiga
tobaksprodukter,
Ämnen
som diskuterades
var
nivån på skattesatser samt behovet

energi

punktskatter

diskuterades

Vidare

medlemsstaterna,

industrisammanslutningar.

av den inre marknaden,
minimiskattesatser
EG:s gemensamma

funktionen

naturgas

i
första steg i denna process genomfördes
punktskatter
1995, då en konferens
genomom

Ett

konferensen

miljöorganisationer

skatteföränd-

av att konsultera
förslag
konkreta

även

för andra ändamål

att även omfatta

till

möjligheten

än finansiering

att utnyttja
av offentlig

styrmedel i miljöpolitiken.
t ex ekonomiska
för en
Trots meningsskiljaktighetema
var de flesta av delegatema
ökad grad av harmonisering.
Detta som ett led i att försöka mildra de
verksamhet,

mellan
med stora skatteskillnader
som är förknippade
konkurrerande
inte
produkter
medlemsländerna
och det faktum
att

problem

denna

Däremot var man inte överens om hur
av nuvarande direktiv.
skulle ske eller vilka skattenivåer
harmonisering
man skulle

sträva

mot.

lägsta

nivå
till en nivå lägre än dagens minimiskatte- gärna
och
från miljörörelsen
hävdade det motsatta
Representanter

omfattas

satser.
ville

för

se en harmonisering
hänsyn till uppsatta

ta
energiskatter

5

Företrädare

endast borde

Kommissionens

industrin

förespråkade

hannonisering

av ökade miniminivåer
Industrin
tryckte
miljömål.
i form

användas

rapport KOM95

285

för fiskala

syften.

för att bättre
starkt
att

Miljörörelsen,

147

148 Energi-

och miljöskatter

stödda

i andra

länder
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kunde

argumenterade
av flera medlemsstater,
användas både för fiskala
syften och

medel

i miljöpolitiken.

viss

del

i

av
energiprodukter,

av

styrsom ekonomiska
från denna konferens avspeglas till

Resultaten

utformningen

beskattning

för att energiskattema

det

till
nya förslaget
vilket
vi återkommer

direktiv
till

om
i nästa

avsnitt.

5.2.3

Förslag

till

direktiv

om en samlad

energi-

och koldi-

oxidskatt
Arbete

har under en längre
bestämmelser
gemensamma

tid pågått

inom EU i syfte att åstadkomma
om uttag av en samlad energi- och koldiskulle omfatta
mineraloljor
utan också

oxidskatt,
under

som inte enbart
och elektrisk
kraft.
naturgas
fram
år 1992
ett förslag till direktiv

skulle

kunna

kolbränslen,

obligatorisk

införas

den

l januari

1993

skatt,

OECD-länder
motsvarande

intagit

från

men dess införande
var
introducerade
liknande skatter

finansiella

någon positiv

effekter.

hållning

Vare

EG-kommissionen

om en sådan skatt som
Det var frågan om en
a villkorat
av att andra
eller andra åtgärder med

sig USA

i den frågan.

lade

eller

Japan har dock

Direktivförslaget

antogs

aldrig av ministerrådet.
Även
om EU:s medlemsstater

är överens om att koldioxidutsläppen
âr 2000 på 1990 års nivå är man oense om
metoderna för att nå målet. Bl a Storbritannien
hävdar att de kommer
att uppnå sina mål utan att behöva införa en särskild koldioxidskatt7.
inom

EU skall

De anser att
punktskatter
Under

stabiliseras

det

räcker

med

det tyska ordförandeskapet

komma

med

höjda

basen till att även omfatta

oviljan
omfattas

av

befintliga

att utvidga

hösten

ett försök att
den
och
som
om
nya energialternativet
utvidgat
mineraloljevar ett
Skattesatser och breddning
befintliga
av skatte-

runt den blockering
koldioxidskatten.
Det tyska
direktiv

skattesatsförändringar

mineraloljor.

kol och naturgas.

beskattningen

1994 gjordes

uppstått

av energi

Förslaget
utöver

stupade dock på
de produkter

som

av mineraloljedirektivet.

Proposal for a Council Directive introducing a tax on carbon dioxide
emissions and energy. COM 92 226 final, EGT nr C 196, 3.8.1992, s.1.
I Storbritannien pågår en modernisering av kraftindustrin som
a medför
att naturgas ersätter kol som bränsle. Ett resultat har blivit kraftigt
minskade koldioxidutsläpp från kraftproduktionen.

Vid

mote

rådets

Europeiska

i december

i Essen

1994

antogs

deklaration:

följande

del av EG-kommissionens
intentioner
parametrar
ett förslag
som
gemensamma
skall kunna följa
i det fall de väljer att införa en

rådet

Europeiska

och

koldioxid-

har

tagit

med

att presentera
medlemsstaterna

Rådet

energiskatt.

uppmanar

vidare

Ek0fin-rådet9 att

vilket

också har lett en

"10

utforma lämpliga

parametrar.
Det är som synes en ganska vag formulering
rad olika tolkningar
om dess innebörd.
EG-kommissionen
presenterade sin tolkning

direktivförslaget.

det tidigare
fossila

länder

i andra

och miljöskatter

Energi-
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förslaget

Direktivförslaget
hälften

från år 1992 skulle

oxidutsläpp

och

hälften

möjligheter

till

skattelättnader

Förslaget

kraft.

och viss elektrisk

bränslen

innebar

koldioxidskatt

utifrån

fortfarande

utöver

med det ursprungliga

I likhet

av skatten
energiinnehåll.

för

via en modifiering
av
samtliga
omfattade

industri

skatteregim
reglerna

de gemensamma

begränsade

Vissa

energiintensiv

en separat

koldi-

utifrån

beräknas

om

fanns.

för energi-

och

punktskatt

på

mineralolja.
energi- och koldiom en frivillig
eftersom
det gav medlemsstaterna
oxidskatt
att sätta nollutrymme
innehöll dock
skattesatser på alla bränslen och elkraft. Direktivtexten
I realiteten

handlade

förslaget

Dessa
skatt efter en viss övergångstid.
om en bindande
bindande utan hade mer formen av en politisk
inte formellt
skulle krävas ett enhälligt
eftersom det fortfarande
programförklaring

skrivningar

var dock

rådsbeslut

efter

övergångsperiodens

slut

för

att

bli

skulle

skatten

obligatorisk.
för vilka Skattesatser som medlemsangavs målnivåer
länderna skulle sträva efter att uppnå innan år 2000. Dessa nivåer var
dock relativt låga i ett svenskt perspektiv.
I direktivet

rådet, som utgörs av medlemsstaternas
Europeiska
regeringschefer. sammanträder som regel två gånger per år.
Ekofin är benämning på ministerrådsmöten

stats-

där finansministrarna

eller

deltar.

10 Uttalandet lyder i orginal: The European Council has taken note of the
Commissions intention of submitting guidelines to enable every Member
State to apply a CO2/energy tax on the basis of common parameters
being instructed to consider appropriate
so desires. The Ecofin Council
parameters.
11 Ändrat

förslag
koldioxidutsläpp

till Rådets direktiv om införande
av en
172 slutlig version.
och på energi KOM92

skatt

på

149

150 Energi-

och miljöskatter

Under

i andra

länder
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ministerrådet

diskuterades
EGav det spanska ordförandeskapet
modifierade
i en arbetsgrupp
direktivförslag
under
och hösten
1995. Under
diskussionerna
sommaren

framstod

den oenighet

ledning

kommissionens
klart

detta område. Man kunde
som råder
bland medlemsstaterna.
Vissa ville endast ha

urskilja

tre huvudlinjer
ett ramverk som tillåter de medlemsstater
som så önskar att införa en
energi- och koldioxidskatt
de
behöver införa någon
själva
utan att
skatt. Dessa stater ville inte heller se några politiska
bindningar
i
direktivet
skatt i framtiden
utan hänvisade till att
om en obligatorisk
Essen-överenskommelsen

inte

gav mandat för något sådant. Andra
direktiv
se ett
som innehöll
en stark politisk
för en obligatorisk
bindning
skatt i framtiden
efter en övergångsperiod under vilken skatten skulle vara frivillig.
En tredje linje, frammedlemsstater

vill

förd av bl a Sverige, var
energi- och koldioxidskatt,
skatter

på mineraloljor,

för punktskatter

att man istället för att införa en särskild
vid sidan om redan existerande
punktborde utvidga dagens gemensamma
EG-regler

på mineralolja

till

att även omfatta

kol, naturgas

och

elektricitet.
Vid

Ekofin-rådet

den ll mars 1996 konstaterade
finansministrama
att det inte det inte skulle vara möjligt
att enas kring kommissionens
modifierade
direktivförslag.
I samband med mötet presenterade
det

ordförandeskapet

italienska
detta

område

förslag om att det fortsatta arbetet på
för att försöka
ta en ny väg. Istället
införa en
och koldioxidskatt
vid sidan av det existerande
punkt-

borde

separat energiskattesystemet

gemenskapens

för

mineraloljor

kunde

beskattningsordning

för

en ny utväg vara att utvidga
oljeprodukter
till att även

omfatta

kol, naturgas och el.
Ministerrådet
kunde dock

inte

ena sig bakom ordförandeskapets
Istället fick man nöja sig med att inbjuda kommissionen
att
komma med nya förslag på detta område. Vissa av medlemsländerna
stod bakom detta yttrande
endast under förutsättning
att överenskommelsen
i Essen fortfarande
skulle respekteras.
slutsatser.

Enligt
är man

uppgifter
i färd

från tjänstemän

med

att slutföra

beskattning

av energiprodukter.

sannolikhet

att presenteras

Nedanstående
av förslaget.
funktionssättet
2

beskrivning
den

Spanien var ordförandeland

13 Italien
var ordförandeland

kommissions

arbete

med

skattedirektorat
system för
kommer
med all

ett nytt

Det nya förslaget
kommissionen
i början
av
är således endast en preliminär

Utgångspunkten
inom

inom
sitt

för

inre

av år

1997.

beskrivning

det nya direktivet
är att förbättra
marknaden.
Men det nya direktivet

under andra halvåret 1995
under första halvåret 1996
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Energi-

kommer

också

kommer

medlemsländerna

och miljöskatter

i andra

länder

regler
än nuvarande
att innebära en större flexibilitet
till skattedifferentieringar
vad avser möjligheterna
av bränslen utifrån
Biobränslen
förväntas också omfattas av skatteplikt
miljöegenskaper.
eller motordrift.
Däremot
oavsett om de används för uppvärmning
satser eller full

att vara fria att tillämpa reducerade
skattebefrielse
för biobränslen.
Vidare kommer

att införa

möjligt

vara
biobränslen.

Det

direktiven

driftsbidrag

till

elproducenter

skatte-

det att
använder

som
är tänkt att ersätta de två tidigare
nya direktivet
omfattar
beskattning
Dessutom
av oljeprodukter.

som
skattebasen

utvidgas

Målsättningen
skattesats.

till
samtliga
energiprodukter.
att omfatta
skall omfattas av en positiv
är att alla energiprodukter
Kommissionen
förväntas
också
formellt
dra tillbaka

samtidigt
som det nya
en energi- och koldioxidskatt
kommissionen.
beskattning
energiprodukter
antas
om
av
av
Svårigheten
energiatt komma överens om det tidigare diskuterade
och koldioxidskatteförslaget
på att även det nya
ger en indikation

förslaget

om

förslaget

kommer
och svårt att nå enighet
att vara kontroversiellt
Så snart diskussionen
kommer in på positiva skattesatser på kol
och naturgas kommer problem att uppstå. Ett antal medlemsstater
är

förslaget

kring.

motståndare

till

säga någonting

EG:s

5.2

att beskatta
av resultatet

regler

dessa produkter.

Det är ännu for tidigt

att

av detta arbete.

om statsstöd

innebär att om inte annat anges i Romfördraget
stöd som snedvrider
eller hotar att snedvrida konkurförbjudet.
rensen och som påverkar handeln mellan medlemsstaterna
statsstöd
återfinns
i
artiklar
92Romfördragets
EG:s grundregler
om

EG:s

statsstödsregler

är allt offentligt

94. Artikel

dels genom ett
92 anger ramarna för stöd till näringslivet
dels genom ett klarprinciputtalande
om vad som är förbjudet 92.1,
med
görande av vilka stöd som är eller kan anses vara förenliga
fördraget 92.2 och 92.3.
Det är EG-kommissionen

av

statsstödsregler

att

EG:s

som ytterst ansvarar för tillämpningen
i EU-ländema.
sig
Sverige har förbundit

bistå övervakningsarbetet

ningsförfarande
görs

som
villkoren

1‘

för allt

i redan

nytt
befintligt

för befintligt

ett särskilt anmälsom inrättas eller förändringar
Nytt stöd eller förändringar
av

a genom
statsstöd
stöd.

att tillämpa

stöd får inte verkställas

Uppgifter från Näringsdepartementets
till näringslivet- en vägledning

skrift EG:s

innan

kommissionen

regler för offentligt stöd

151

och miljöskatter

152 Energi-

lämnat

i andra

sitt godkännande.

länder

Skulle

SOU

kommissionen

finna

att ett stöd som
givna bestämmelser

inte

anmälts men redan betalats ut strider mot
kan en återbetalning
av stödet krävas.
Beslut som fattas av EG-kommissionen
kan enligt
Som

stöd

fördelar

räknas

alla

for enskilda

alla tider

regler

kan

urskiljas,

skattelättnader

garantier,

En åtgärd
för

insatser

natur som innebär
av ekonomisk
eller branscher. Någon mer exakt och för
finns inte, även om vissa
av stödbegreppet

företag

definition

giltig

huvudtyper

regler

särskilda

till EG-domstolen.

överklagas

som faller
energiintensiv

subventionerade
lån,
som t ex bidrag,
eller reducering
avgifter.
av
under statsstödsreglema
skatteär särskilda
industri.

Sådana

kan

regler

således

inte

införas

godkännande.
utan EG-kommissionens
En naturlig fråga är vilka stödåtgärder
Det
som kan vara tillåtna.
finns ett antal områden för inom vilka statsstöd är tillåtna artikel 92.2
och 92.3.
för vilken typ av
Ett av dessa är miljöområdet.
Riktlinjer
miljöstöd

som

är tillåtet

beskrivs

i EG-publikationen

Community

Guideline

protection
94/C 72/O3.
on State Aid for environmental
Reglerna om stöd till skydd för miljön
syftar till att skapa en balans
mellan kraven på fri konkurrens
och behovet av effektiv
miljöpolitik.
Stöd anses berättigat
uppvägs av fördelarna

Reglerna

omfattar

endast

stöd till

I

miljöinvesteringar,

I

infonnationsverksamhet,

I

tillfälliga

I

inköp eller nyttjande

Inom
befrielse

negativa

för

följder

konkurrensen

fyra områden:

utbildning

subventioner

och konsulttjänster,

för driftskostnader
av miljövänliga

i vissa fall samt

produkter.

till
nämns
ramen för direkta subventioner
a möjligheten
från nya miljöskatter
och avgifter för företag som skulle få

konkurrensförsämringar,
internationell

gränsade.

när

för miljön.

konkurrens.

särskilt
Sådana

i de fall

undantag

företagen
skall

dock

är

utsatta
vara

för

tidsbe-
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1

5.3

och

Energiskatter
år

länder.

redovisas

För naturgas
eftersom relevanta

Internationella

prisuppgifter

Den statistik
Priserna

priser.

avvika

från dessa. Detta

bensin,

i vissa OECD-

eldningsolja

diesel,

endast eventuella

energi-

inte finns tillgängliga.

med vissa begränsär förknippade
OECD/IEA‘5
redovisar avser
som
för olika
kan
förbrukarkategorier

gäller

framför

allt

på elkraft

priser

bränslen

företag. Vidare
som förbrukas
av energiintensiva
känsliga för växelkursförändringar.
Uppgifterna
avser
växelpriser år 1995 vilket medför att genomsnittliga

är jämförelser

genomsnittliga
för

kurser

blyfri

och kol redovisas

genomsnittliga
markant

och energipriser

omfattar

prisjämförelser

och svagheter.

och fossila

länder

i OECD-länder

energipriser

energiskatter

Sammanställningen

och elkraft.

ningar

i andra

1995

I detta avsnitt

skatter

och miljöskatter

Energi-

år

1995

har

och därmed

apprecierats

använts.
förändrat

Under

år

1996

prisrelationen

har

dock

kronan

något.

Det bör påpekas

sker ingen särredovisning
att vid dessa jämförelser
och koldioxidskatt
utan de benämns kort och gott enerav energiskatt
Däremot
sker en särredovisning
Koldioxidgiskatt.
av svavelskatt.
skatt återfinns
länderna.

energi.

endast i Sverige,

I alla dessa länder

förekommer

Finland,
dock

av endast koldioxiskatter

En redovisning

bild.
en rättvisande
Vår sammanställning

Danmark,

skatter.

skillnader

Dessa

regleringar

att variationen
inte bara på skillnader

och Neder-

även andra
skulle

skatter

därför

på

inte ge

är stor. All
variation
beror dock
i energiskatt.
En del av
förklaras
mervärdesskatteprisskillnadema
energiprodukter
är
att
av
i alla länder utom USA. Skattesatsen varierar mellan 3 % och
pliktiga
25 %. En annan del förklaras
i pris exklusive
alla
av skillnader
nadsstruktur

visar

Norge

förklaras

kan

offentliga

och

regleringar.

i energipriser

marka av infrastruktur,
offentliga
Ett exempel

t ex avseende

är miljöregleringar,

högsta tillåtna

svavel-

halt i bränslen.
Generellt

priserna

gäller att USA och Kanada är de länder som har de lägsta
och bränslen för uppvärmning
och motordrift.

i När det gäller
länder
bränslen

finns

den svenska

följande

är i Sverige

för lätt eldningsolja

prisnivån

energi jämfört

inklusive
att säga. Prisnivån,
bland de högsta inom OECD.
och bensin

är bland

de högsta

med övriga

skatt,
Hushållens

fossila

priser

i undersökningen.

15 International Energy Agency IEA
är en fristående organisation inom
ramen för OECD. Av OECDs 27 medlemsstater deltar 23 stycken i |EA:s
arbete.

153

154 Energi-

och miljöskatter

i andra

kostnader

Transportnäringens
och väsentligt

Europa,

länder

gäller

att prisnivån

högre

i Sverige

för

SOU 1997:11

diesel

är likaså

bland

de högsta

i

Vidare
högre än vad som gäller i Nordamerika.
för industriella
användare är
eldningsolja

tjock

än i de flesta

än i Nordamerika.

länder,

europeiska

och betydligt

högre

När det gäller

kol och naturgas går det inte
pris
statistik.
Däremot
är det
att dra några slutsatser,
p g a ofullständig
klart att det endast är i ett fåtal länder, förutom
Sverige, där energiskatt tas ut på dessa bränslen. Underlag
för att dra slutsatser om pris-

på elkraft

nivån

snittliga

är begränsade.
för

priset

elintensiva

elkraft

industrin,

med många

andra

länder.

elpriser

vilka

Norge,

för att det genomden
undantaget

När

är relativt

det gäller

lågt i Sverige

elintensiv

industri,

jämfört
vilka

är

redovisade
i
av elkraft i Sverige pekar uppgifter
slutbetänkande
SOU
1995: 139 på att svenska

än inom

är lägre

dock

tillverkningsindustrin,

och hushållen

den stora förbrukaren
Energikommissionens

talar

Mycket

för

är stora

och
men högre än i USA, Kanada,
konkurrentländer
till den svenska elintensiva
EU

industrin.

5.3.1

Mervärdesskatt
OECD-länder

l samtliga
av
från

på energi

är försäljningen
utom USA och Australien
Skattesatsema
varierar
mervärdesskattepliktigt.

energiprodukter
till

3 % Japan
i princip

påverkar

25 % Sverige

endast

inköp

och Danmark.

för privat

naden för energi

som insatsvara vid produktion
I prisstatistiken
nedan redovisas

se kapitel 4.
i de fall där energivaran
Några

länder

för ingående

tillämpar

huvudsakligen
dock

mervärdesskatt

Mervärdesskatt

konsumtion

och inte kost-

av varor och tjänster
endast mervärdesskatt

konsumeras

begränsningar

av privatpersoner.
för näringsidkares
avdrag

på köp av bensin

för bruk

och diesel

i

personbilar.

Motorbränslen

5.3.2
Drivmedel

omfattas
i samtliga länder. Beskattningen
av energiskatt
motorbränslen
betydligt
Det
högre
är
än övriga energiprodukter.
av
finns dock en klar skillnad
mellan bensin och diesel. Skattenivån
på
bensin

är i de flesta

är Storbritannien
där skatten

högre

på diesel

betydligt

högre än

på diesel och bensin

är högre

än skatten

diesel.

Undantagen

är lika hög och USA

på bensin.

Den

generellt

till diesel torde förklaras
av bensin i förhållande
i huvudsak
används för privatbilism
medan diesel i en

beskattningen

av att bensin

länder

där skatten
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och miljöskatter

Energi-

högre

i andra

länder

omfattning

används
När
det gäller
av transportnäringen.
av bensin har samtliga länder utom Japan och USA en
skatt på blyad än blyfri bensin. I USA har myndigheterna
dock

beskattningen
högre

restriktioner
måste

alla

gäller

försäljning

av blyad bensin. Dessutom
eller nyare vara försedd
med
innebär att de endast kan köras med

bilar

av årsmodell
vilket
avgasrening,

katalytisk

blyfri

det

när

1974

bensin.

I figur
under

5.1

redovisas

år 1995.

det

Sverige

priserna

återfinns

Kanada

har

dock

genomsnittliga

har relativt
i Norge,

högt

priset

pris

Nederländerna

på blyfri

på bensin.

bensin

De högsta

och Japan. USA

och

det

gifterna

absolut
lägsta bensinpriset,
med en prisnivå
som
25 % och 30 % av den svenska. De redovisade
upppå punktskatt
på bensin i USA är ett genomsnitt
av lokala och

federala

energiskatter

ligger

på mellan

Figur

5.1

Pris

och omsättningsskatter.

på blyfri

bensin

år 1995 i vissa

OECD-länder,

kr per liter
10.00

i

9.00

I moms

aooj

I energiskatt

l
7004:

Cl produktpris

oo

,

Källa:

OECD/IEA

I figur

5.2

priserna

priserna.

redovisas

hittar

britannien

1996

vi

och Sverige.

stiger det svenska
nivån

i Norge

En intressant

gäller

USA

som
och Nederländerna,
och Kanada

iakttagelse

priset

miljöklass

diesel

priser

drivmedel.
därefter

De

följer

högsta
Stor-

har även för diesel de lägsta

är att dieselpriset

i Danmark

under-

med mer än 1 kr per liter. Den svenska prisl-diesel.
Vi ser också att energiskatten
relativt
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och miljöskatter

SOU 1997:1 I

länder

högre. Det
är motsvarande
för miljöproduktionskostnader
högre
av
dieselländer
används
I många
klass 1-diesel än för standarddiesel.
blir
drift. Den relevanta jämförelsen
drivna fordon mest i kommersiell
andelen
förväntas
mervärdesskatt.
I EU-ländema
då pris exklusive

andra

är låg samt att produktpriset

länder

kan till

del förklaras

viss

personbilar

dieseldrivna

för

privat

bruk

att öka i framtiden.

Diesel-

I
av nybilsförsäljningen.
totala
antalet
det
50
%
än
av
mer
för privatpersodieselpriset
dieseldrivna.
För att jämföra
personbilar
läggas till. Det innebär att prisskillner måste även mervärdesskatten
naden mellan Europa å ena sidan och USA och Kanada å andra sidan
står

personbilar

drivna

och Frankrike

Belgien

för

drygt

hälften

är redan

ökar ytterligare.

Figur

5.2

på diesel år 1995, kr per liter
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i andra
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länder

för uppvärmning

på eldningsoljor.
av energiskatt
Undantagen
är USAs och Kanada. När det gäller naturgas och kol är
det endast ett fåtal länder som beskattar dessa bränslen.
De

länder

flesta

har

någon

sammanställning

Denna

elproduktion.

I de länder

den ofta med obeskattad

på kol gäller

giskatter

form

gäller

inte

för

bränslen

som har stor fossilbaserad
kol eller naturgas. I länder

som används för
sker
elproduktion

som tar ut enerskatt
inte
utgår
regel
att
om kolet används
som

för elproduktion.
redovisas
i figur
Priser på lätt eldningsolja,
även kallad villaolja,
Dyrast är den i Italien,
på villaolja.
5.3. Det råder en stor prisvariation
i Storbritannien,
Danmark
och Portugal.
Villaoljan
är billigast
och USA.

Belgien

produktpriset

Sverige

har den fjärde

i Japan kan delvis

dyraste

villaoljan.

av det faktum
hushåll
japanska

förklaras

till
av den olja som levereras
liter
vardera,
vilket
i
kärl
18
förpackad
om

delen

leder

till

Det höga
att huvud-

är fotogen
höga omkost-

nader.

Figur

5.3

på lätt eldningsolja

Pris

till

hushåll

år 1995,

per 1 000 liter
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I USA tillkommer en avgift på 0,097 USD per fat lätt eller tung
eldningsolja. Intäkterna från avgiften fonderas för att täcka utgifter vid
sanering av industritomter.

6-17-0137
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länder
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tjockolja
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bruk varierar

inte fullt

så kraftigt

som för lätt eldningsolja,
industri
och fiskerinäring

se figur 5.4. I Norge betalar träförädlingsendast 50 % av energiskatten.
Dessutom
och den svenska
svavelskatten
återbetalas
i

gäller

att den norska
motsvarande
grad som utsläppen renas från svavel. I Sverige gäller att
bränsle som förbrukas
i s k sodapannor
i skogsindustrin
i princip är
Även bränsle
undantagen från svavelskatt.
förbrukas
i cement-,
som
kalk- och stenbranschen
undgår belastning
Prisnivån
av svavelskatt.
för svensk tillverkningsindustri
är den fjärde högsta inom OECD. De

högsta

priser

återfinns

Figur

återfinns

i Norge

och

Finland.

De

lägsta

priserna

ånyo i USA och Kanada.

5.4

på tjockolja

Priser

för industrin

år 1995, kr per ton.
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För kol och naturgas

saknas prisuppgifter

och därför

redovisas

endast

energiskattema,

i den mån sådana tas ut. Kol och naturgas beskattas
mindre
än hälften av länderna.
Det finns t ex inga harmoniserade
Skatteregler inom EU för dessa produkter.
Medlemsländema
har

i
i

dessa fall full frihet
inom

att beskatta eller inte. Vad gäller kol beskattas det
EU i Nederländerna,
Finland,
Danmark
och Sverige. Dessutom

beskattas

kol

förbrukningen
befriad

i Norge,
kol

av
från energiskatt.

se figur 5.5. I Norge
inom cementindustrin,

sker

dock

vars

förbrukning

den

stora
är

SOU 1997:11

Energi-

Figur

5.5

Energiskatter
industriell

och miljöskatter

i andra

länder

år 1995 vid
på kol och naturgas
kr per ton respektive
användning,

kr per 1 000 kbm.
500
450
400 W
350 -L
I Stenkol
300 DNaturgas
25072001i
i
150

L

100
500

-4
i;
:i:
§E‘’.3’3‘c’.E53§E.3~‘3..;‘-2.5
geflgflflfig-gggoacc
¢v:Ec"—-wmE‘UZY:’C
mquLLm9’
.to
o

Källa:

OECD/IEA

Beträffande

2.;
go: xg
30

oø-m
0-E
3
Z

——+-—~
752
:E
I
7,1
0

9
2
en

1996

förekommer
i Sverige,
Finland,
beskattning
naturgas
Italien,
Nederländerna
Tyskland,
och Japan. I Danmark

Frankrike,
belastas

eftersom naturgas distrinaturgas med en sorts "skuggskatt",
bueras via statliga företag och priset
gasen sätts så att det motsvaför
motsvarande
priset
inklusive
oljeprodukt,
energi- och kolrar
dioxidskatter.
I figur
Frankrike

5.5 redovisas

punktskatter

vid förbrukning

inom

industrin.

I

tas dock skatten

på naturgas endast ut av konsumenter
med
överstigande
500 000 kubikmeter.
Nederländerna

en årsförbrukning
tillämpar
en reducerad

skatt motsvarande

60 kr per l 000 kubikmeter
vid en årsbrukning
kubikmeter.
I Sverige är skatten
över 10 miljoner
förbrukas
utanför
på kol och naturgas
tillverkningsindustrin
som
1 099 kr per 1000 kg respektive 912 kr per 1000 kbm, dvs fem gånger
så hög som vid förbrukning
vid
beskattningen

uppgår

mervärdesskattepliktiga

till

inom

tillverkningsindustrin.

förbrukning

förbrukare

av
1 131 kr per 1000 kg kol.

I Danmark
som

inte

är
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5.3.4

i andra

länder

SOU

Elkraft

Elkraft

i huvudsak

produceras

i Vattenkraftverk,

fossileldade

kraftverk.

mansättning

för några OECD-länder

Tabell

5.2

I tabell

5.2

Elproduktionens

redovisas

sam-

i

sammansättning

vissa

OECD-

produktion

Land

Vattenkraft,
vind

Kärnkraft

Fossilkraft,

Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien

0
3
25
l8
8
7
23
7
60
55
0
l 00
35
19
3
42

56
0
30

44
97
45
7
92
93
77
65
30
45
95
0
65
46
71
7
66
72
34

Japan
Kanada
Luxemburg
Nederländerna
Norge
Portugal
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
USA
Österrike
Källa:

75
0
0
0
28
20
0
5
0
0
35
26
5l
29
20
O

5
8
66

kraft

som produceras
biobränsleproducerad

är ringa. I tabellen

kraftigt

mellan

varierar
ovan ser vi att produktionsstrukturen
länder. I Norge är 100 % av elkraften producerad
medan cirka 97 % av den danska elkraften
är

olika

i Vattenkraftverk

producerad
Elkraft

i fossilkraftverk.
kan antingen

tionsledet.
avsnitt

m m

och NUTEK

EUROSTAT

I gruppen fossilkraft
m m ingår också eventuell
med biobränsle.
Generellt
gäller att andelen
kraft

och

år 1994.

år 1994, % av total

länder

kärnkraftverk

elproduktionens

beskattas

Effekter

11.3.2.

elproduktionen

i produktionsledet

av olika beskattningsprinciper
I tabell 5.3 redovisas
en översikt
i vissa OECD-länder.

eller
beskrivs

över

i konsumi detalj

beskattning

i
av

1997:11

SOU 1997:11

Energi-

Tabell

5.3

och miljöskatter

av elproduktion
år 1995, öre per kWh
Vattenkraft

Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien

Kärnkraft

0,6

3,9

ja3

-

3,2
1,5
3,5
1,4
1,8

ja

2,8

-

-

1,0-2,0‘

0,2

1,1
1
1,02

1,7

Norge
Portugal
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland

Olja

0,7

Kanada
Luxemburg
Nederländerna

länder

i vissa OECD-länder

Beskattning

Land

i andra

Kol

Naturgas

2,5

0,8

-

-

2,02

-

2,3
0,2
Uranskatt införs i Nederländerna
o m den 1 januari 1997.
2 I Sverige utgår svavelskatt på samtliga bränslen som används för elproduktion. Svavelinnehållet i naturgas är dock så lågt att ingen skatt

USA
Österrike

utgår.
Uppgift om nivå på skatten saknas
Beskattning av vattenkraft har ändrats ett flertal gånger under senare år, se
avsnitt 4.4 för en detaljerad redovisning
Källa: OECD/IEA
1996
inte beskattas i
som regel att merparten
av all
de flesta länderna
Inom EU beskattar
produktionsledet.
olja som
används för elproduktion,
bränslen
och
och
övriga
naturgas
kol
men
Internationellt

produktion

gäller

i vattenkraft-

och kärnkraftverk

i huvudsak

inte beskattas.

I merparten av dessa länder sker endast en liten del av elproduktionen
med olja utan istället med andra skattefria
alternativ.
Det finns dock

några undantag.

I Italien

och i Grekland

utgör

tion.

Elmarknadema

konkurrens

sker drygt

45 % av all elproduktion
med olja
cirka 20 % av total produkoljeproducerad

i dessa

från importerad

inte öppna för samma
de
nordiska.
som
Finland där fram till och med utgången

länder

är dock

elkraft

Ett annat undantag har varit
av 1996 allt fossilt bränsle som används
Denna

beskattningsordning

gav dock

för elproduktion

upphov

till

stora

beskattades.

problem

och
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länder

SOU

o m den l januari 1997 är all beskattning av elproduktion
och ersatt
med
i konsumtionsledet.
en energiskatt
problemen beskrivs utförligt i avsnitt 11.3.2.
I Sverige,

Nederländerna,

och Finland

slopad

avskaffad
De

finska

0 m 1997 tas
Finland
slopad

produktionsskatt

på kärnkraft
Sverige,
ut. Norge,
på eläven en produktionsskatt
0 m 1997 och Kanada tillämpar
kraft som genereras i Vattenkraftverk.
Den norska och den svenska
produktionsskatten
på vattenkraft
så att marginalär konstruerad
kostnaden

för produktion
av ytterligare en kWh är opåverkad.
de produktionsskatter
ett fåtal
som redovisas ovan tillämpar
inom OECD elbeskattning
i konsumtionsledet.
dessa
I
fall är

Utöver
länder

det dock

inte

reducerad

ovanligt

skattesats

Danmark,

Italien,

distribution

till

ingen

vid

skatt

skatten

uppgår

Belgien,
leverans

industrin
elkraft

Norge

beskattas

och Belgien

tillverkningsindustrin

och

som levereras till industrin
Fram t o m den 1 december
i Tyskland.
på all elkonsumtion

prisnivåer

den inhemska

för elproduktion.

förbrukning

Skattejämförelser
hushåll

I Sverige,
till

för att subventionera

industriell

jämföra

och Frankrike

på elkraft

används
stor utsträckning
införda
konsumtionsskatten
mellan

Sverige

förbrukaren.

av försäljningspriset.
särskild punktskatt
användes

beskattas
förbrukning
med en
att industriell
eller är helt undantagen
från skatt. I Norge,

1995

dock
0,5 %

utgick

en

Skatteintäktema

kolindustrin,

i Finland

och övrig

förbrukning.

olika

utgår

vid

i Frankrike

endast till

Den från

på elkraft

är relativt
mellan

elkraft

är

vars kol i
1 januari
1997
differentierad

lätta att göra. Det är desto
länder. Statistik
existerar

svårare
endast

att
för

industriförbrukare.
Den elintensiva
samt små- och medelstora
totala förbrukning
som står för en stor del av industrins
av
omfattas inte av statistiken.

I figur

5.6 redovisas

genomsnittliga

priser

för hushållsel.

1997:11

SOU 1997:11
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Figur
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Hushållens

är dyrast
USA,

Kanada,

Sverige,

Finland

vissa

industriella

för

Elpriser
Sverige

och Finland

Europa

for

tillhör

medelstora

information

redovisas

finns
som
betänkande
redovisas
med
300

svenska

tillgängliga.

som

redovisas

i tabell

5.4.

elintensiva

industrin.

I

Priser

publikationer

Energikommissionens

för
om
slut-

uppgifter

minst

som till viss del kan ge en indikation
industri definieras
företag. Elintensiv
som

7

500

timmars

om minst 40 MW,
GWh.
Jämförelsen

elintensiva

den

i länder

billig.

i
som har de lägsta elprisema
Tabell
5.4 ger dessvärre ingen

inte i de internationella

för elintensiva

prisnivån
effektuttag

for

är relativt

användare

elförbrukare.

elpriser

företag

och Norge

de länder

elprisema

om
dessa användare

minst

länder

företag

elutnyttjande

per

år

och

ett

vilket

motsvarar
en förbrukning
om
baseras på uppgifter
från ett antal

med tillverkning

i dotterbolag

i utlandet.

flera

indexen
finns endast uppgifter
från en
av de redovisade
Resultaten
anläggning.
kan därför inte anses vara statistiskt
säkerFör

ställda

och

index
valuta

bör

därmed

användas

elpriset

i Sverige

100. Angivna

utländska

genomsnittliga
efter

med uppgifter

med en viss försiktighet.
Det
for elintensiva
företag har satts till

priser har räknats om till svensk
den
13
november
1995. Från de länder
per
från fler än tre anläggningar
redovisas ett prisintervall.

valutakurser
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Tabell

5.4

i andra

Elpriser

länder
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OECD-länder

i vissa

per den 1 januari
Effektuttag
Utnyttjandetid
Total konsumtion

för industrin,

1995, öre per kWh
0,5 MW
2 500 h
1,25 GWh

2,5 MWh
4 000 h
10 GWh

10 MW
7 000 h
70 GWh

Finland, Helsingfors
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Japan, Tokyo
Kanada, Montreal
Luxemburg
Nederländerna, Rotterdam
Portugal
Spanien
Storbritannien, London
Norge, Oslo

87
48
58
73
56
70
88
135
46
68
83
84
77
72
44

Sverige, Stockholm
Tyskland, Hamburg

44
109

70
47
48
61
52
54
69
1l 1
31
44
58
75
65
63
43
35
88

43
43
30
43
36
42
44
65
20
33
44
53
52
55
33
27
61

Belgien
Danmark

Prisuppgiften

for Norge avser 1 januari 1994.
Svensk Elmarknad
1996, NUTEK

Källor:
Tabell

5.5

Elpriser

för

elintensiv

industri

år

1995.

Index,

Sverige100
Land

Index

Sverige
Belgien
Brasilien
Chile
Finland
Frankrike
Nederländerna

90- 144
91-273

102
l 35
133

100-153

49
3 15

Norge
Spanien
Storbritannien

28- 1 l 0

178
15 6

Tjeckien
Tyskland

200
69
293

USA
Österrike

Energikommissionen

100
157
139

149
86
68

Island
Kanada

Källa:

Spridning

SOU

1995: 139

145-3 15
34- 156
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I sammanställningen
mellan

länderna.

ovan ser vi
I några länder,

Storbritannien,

Spanien,
Finland

högre
ligger

Kanada
betalade

är relativt

spridning

har undersökta

elpriser.

I

prisnivåema

länder

stor

Frankrike,

anläggningar
Island,

som
betydligt
lägre

än

slutbetänkande

Tjeckien,
högre

eller

USA

och

Norge,
i

länder

Tyskland,

Österrike,

Brasilien,

i Energikommissionens

uppgifter

i andra

framförallt

Belgien,

och Nederländerna

väsentligt

att det

och miljöskatter

Sverige.
SOU

Enligt

1995:139

norsk

elintensiv
industri med ett effektbehov
på 62,5 till 75
den
1995
i
intervallet
juli
1
9 till 13 norska öre per
ett elpris
per
kWh. I tabell 5.4 såg vi att för små och mellanstora
förbrukare
var
elprisema i Sverige de lägsta inom EU. Vi ser att detta resultat även
MW

håller

för

de elintensiva

industrin

viktiga

förbrukama.

konkurrentländer

dock de priser

priserna

5.3.5

som framkommit
i Sverige.

Industrins

energimix

I vissa

för

den

svenska

bas-

som Norge, USA, och Kanada är
i undersökningen
väsentligt
lägre än

i olika

EU-länder

år 1994

i detta kapitel pekar på att det finns
som redovisats
skillnader
i
mellan olika länder. Mot bakenergipriser
stora

Den genomgång

ganska
grund
vilken

kan det vara intressant att redovisa
redovisning
av ovanstående
industrin
har i olika länder. I tabell 5.6 redovisas
energimix

endast

bränsle

som används
stålindustrin,

och elkraft
som
för processändamål,

används

för

energialstring.

t ex kol i metallurgiska

Bränsle
processer

ingår inte.

Vi

varierar
Andelen
kraftigt.
oljeprodukter,
ser att energimixen
den
enda
omfattas
energiprodukt
är
som
av de harmoniserade
EG-reglema,
uppgår för EU totalt till knappt 20 % av total energi-

vilken

konsumtion.

I länder som Portugal,
Grekland
och Irland har dock
avviker
från övriga
betydande
oljeanvändning.
Sverige
en
EU-länder
genom den betydligt lägre användningen
av kol och naturindustrin

gas. I huvudparten
av övriga EU-länder
från skatt.
undantagen
naturgas

är användningen

av kol

och

i
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Tabell

i andra

Industrins

Land
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i olika

energimix

Olja

EU-länder

år 1994,

energiförbrukning

av total

procent

Belgien
Danmark
Finland
Frankrike

länder

Kol

Bio

Naturgas

El

4
3
2
2
0
O

2
3
2
0

24
29
3O
29

0
0
O
O
0

27
27
27
14
23

Grekland
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Portugal
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Österrike

44
29
21
14
14
14

11
15
12
20
9
18
16

1
24
32
4
40
35

12
8
0
34
1
9

l
O
0
3
2
l

27
28
27
37
25
25

l9

l6

33

5

l

27

EU-snitt
Källa:

EUROSTAT

Genom

att

industrins

hänsyn

till

utgå

25
11
13
16

Fjärrvärme

l8
32
13
20
42
4l
18
16
10

27
10
12
42

31
21
16

0
4
26

31
O
21
41
28
56

1995
från

tabell

5.6

vi

kan

fossilbränsleberoende

är

hur elkraft

i olika

produceras

också

i olika

beräkna

länder.

hur

Genom

stort
att

ta

länder,

se tabell 5.2, framgår
direkt eller indirekt mellan

att i de flesta länder utgör fossila bränslen
80 och 90 % av den totala energikonsumtionen.
Undantagen är de två
Sverige och Finland. I Sverige uppgår industrins
stora skogsländema
andel

fossilbaserad

siffra

för Finland

5.4

energikonsumtion

beskattas

av

7

30 %. Motsvarande

motorfordon

i merparten

av skatter: mervärdeskatt,
I vissa
årlig fordonskatt.
toriska

knappt

är 58 %.

Beskattning

Motorfordon

till

med tre typer
av OECD-ländema
och
försäljningsskatt
registreringsskatt

länder

utgår

dessutom

en skatt

obliga-

trañkförsäkringar".

För vidare beskrivning av vad som gäller
hänvisas till studien Environmental
Taxes
1995 Survey publicerad av OECD.

för respektive OECD-land
OECD Member Countries:

SOU 1997:11

Energi-

5.6.1

och miljöskatter

i andra

länder

Mervärdesskatt

I samtliga

OECD-länder
utom USA och Australien
är försäljningen
motorfordon
mervärdesskattepliktigt.
Skattesatsema
varierar
från
av
3 % Japan
till 25 % Sverige
och Danmark.
Mervärdesskatten
innebär

i princip endast en kostnad vid privata inköp. För inköp
av
till näringsverksamhet
medför mervärdesskatten
ingen kostnad
i rörelsen genom att den ingående skatten är avdragsgill.
Några länder

fordon

dock

tillämpar

mervärdesskatt

5.6.2

begränsningar

för näringsidkares

avdrag

för ingående

vid köp av personbilar.

Försäljningskatt

I ett flertal
länder tas en extra försäljningsskattla
den
ut utöver
allmänna försäljningsskatten
mervärdesskatt.
Länderna tillämpar
en
rad olika beräkningsgrunder
för skatten. De vanligaste
är att skatten
beräknas

efter vikt,

motorstyrka,

bränsleförbrukning

efter en procentsats av grossistpriset.
ningskatten
länderna.
är stor mellan
skatten
till

på personbilar

till

avsevärda

Variationen

eller

helt enkelt

i storlek

på försälj-

I flertalet

belopp,

uppgår
av länderna
den kan vissa fall uppgå

mellan

50 och 200 % av bilpriset exklusive
skatt. I Danmark
och
Finland uppgår försäljningsskatten
till 200 % respektive
100 % av
försäljningspriset
exklusive
alla skatter. Försäljningsskatten
i Norge
ligger i nivå med den finska. Detta kan jämföras
med den tidigare

försäljningskatten

på personbilar

och 10 % av bilpriset
Försäljningskattema

exklusive

i Sverige

vilken

utgjorde

mellan

5

alla skatter.

är som regel högst på fordon som används för
privat bruk, t ex personbilar,
medan fordon för kommersiellt
bruk,
beskattas
lindrigare.
Ett undantag är USA där tunga
tex lastbilar,
lastbilar
beskattas hårdare än vanliga personbilar.
Det verkar dessfinnas

en trend att länder med egen
försäljningsskatter
än länder utan bilindustri.
utom

8

bilindustri

tar

ut

lägre

Fr o m skapandet av den inre marknaden den 1 januari 1993 kan
beskattningen av bilar inte knytas till införseltillfället från ett medlemsland
till ett annat. Således korn de medlemsstater som tillämpade försäljningsskatter att omforma dessa till registreringsskatter,
där skatteplikten
inträder vid registrering i det nationella bilregistret.
Det är endast försäljningsskatten
på personbilar som är avskaffad.
lätta lastbilar och bussar utgår fortfarande försäljningsskatt.

På
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länder

Årliga fordonskatter

5.6.3

Skatten betalas
tar ut någon form av fordonskatter.
årligen. I en del länder utgår skatten med ett fixt belopp per fordon
medan andra länder har valt att koppla skatten till fordonets vikt. När
det gäller fordonskatter
är det relativt vanligt att tunga fordon beskatländer

Samtliga

mellan

spridning

olika

Ett flertal

länder.

storlek

skattens

När det gäller

än personbilar.

tas hårdare

tillämpar

länder

är det stor
dessutom

fordonskatt
på
enligt
en förhöjd
som
samma principer
för det faktum att dieselför att kompensera
dieseldrivna
personbilar
bränsle beskattas med en lägre skatt än bensin.
i Sverige

skatteintäkter

5

de totala

redovisas

terade

för vissa OECD-länder.

skatter
1965 till

1993

data

och bygger

delats in i tre grupper, energiskatter,
bilaccis,
motorfordon,
även kallad

övriga

innehåller

miljöskatter

l 993

av energi- och miljörelaomfattar perioRedovisningen
från

fordonskatt

Gruppen

-

intäkterna

I detta avsnitt
den

1965

perioden

OECD.

Skatterna

har

och försäljningsskatt

miljöskatter.
samt övriga
miljörelaterade
samtliga

Det
som inte hör hemma i någon av de två första grupperna.
skatt
på
Nederländerna,
Danmark,
röra sig om avfallsskatter

skatter
kan

handelsgödsel

Finland,

Sverige,

skatt

Sverige,

på naturgrus

samt

produktskatter.

diverse

5.7 framgår

Ur figur

delse för finansiering

att energiav offentlig

och miljörelaterade
verksamhet

skatters

har minskat

bety-

i OECD-

som helhet och även för Sverige sedan år 1965.
ovanstående
skatters andel av BNP
5.8 redovisas
figur
I

länderna

perioden

1965 till

under

1993.

som helhet har dessa skatters andel av BNP minskat
har andelen av BNP ökat
I OECD-Europa
perioden.
andelen
något. För de nordiska länderna är
av BNP år 1993 högre än
den var år 1965, men till skillnad från övriga Europa hade Norden en
i Sverige följer
topp år 1985 för att sedan minska något. Utvecklingen
förklaras
år
1985
ganska väl den nordiska trenden. Toppen
av kraftigt
För OECD

något

under

höjda skatter
4 redovisas

oljeprodukter
utvecklingen

under perioden

i Sverige

1980 till

mer detaljerat,

1985. I kapitel

bl a redovisas

en

1997:11

Energi-
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och miljöskatter

i andra

länder

skatter
prognos för år 1998. Den visar att energi- och miljörelaterade
under år 1998 beräknas ligga på en andel av BNP på knappt 3,5 %2°.
Figur

Energi-

5.7

skatteintäkter
9,0%

skatters

och miljörelaterade

n

1965-1993,

perioden

andel

av totala

procent

l g OECD-total
i
g OECD-europa --L--a7. OECD-Norden
4
I Sverige

80% ~,v—
T
"
70% T"
i F:
åIn 60%
å
1
l
g 5.0°/0+
l
N
x
l
VD
i
o
ä 4,0/o-TE
8
.
2 3.0"/o—
I
a.
2.0%;

—

l

1.0%.ll
0.0°/o
1965
Källa:

Bearbetning

1970
av OECD

1975

1990

Revenue

1935

1990

1993

Statistics

2° Ovan redovisade figurer
ger en lite felaktig bild av utvecklingen. Eftersom
på motorfordon ofta
punktskatter på energi och även försäljningskatter
förstärks effekten av
ingår i beräkningsunderlaget
för mervärdesskatt
punktskatterna. Intäkter p g a punktskatter blir således betydligt större.
Tillgängligt OECD-material innehåller inte tillräckligt med information för
att kunna göra dessa beräkningar. Därför redovisas den internationella
momseffekten.
För vidare resonejämförelsen utan den tillkommande
mang om momskomponenten hänvisas till kapitel 4.
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Figur

5.8

i andra

Energi-

skatters

andel

av BNP,

1995

1990

1993

procent

I

3.5%—.—%mJ

l

g OECD-total
E OECD-europa
g OECD-Norden
g Sverige

1965
Källa:
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och miljörelaterade

1965-1993,
4.0%

länder

I

1970

Bearbetning

1975

av OECD

1980

Revenue

Statistics

De minskningar

av berörda skatters andel av totala skatteintäkter
som
5.7 beror i hög grad på det faktum att övriga skatter
har ökat mer under samma period.
Ur figur 5.8 kan man felaktigt dra slutsatsen att Sverige är det land
som har den högsta andelen intäkter från energi- och miljörelaterade

redovisas

i figur

skatter

som andel av BNP inom OECD. Så är inte fallet. I figur 5.8
redovisas endast andelen skatteintäkter
i Sverige jämfört
men genomsnitt för andra regioner.

I själva verket

har en större andel intäkter
Figur 5.9 visar energiBNP för samtliga

länder

finns

från dessa skatter

det ett antal

länder

som

än Sverige.

och miljörelaterade

skatter

som

andel

av

i jämförelsen.

fordonskatter
och bilacciser
intäkter
genererar
av
medan
endast generar smärre skatteintäkter.
I
rang,
rena miljöskatter
huvuddelen
de
är det energiskattema
största
av länderna
som ger
intäkterna.
I några länder, t ex Nederländerna,
Island och USA, är
intäkterna
lika stora från båda grupperna.
Endast i Danmark,
Finland

Energiskatter,

och

Nederländerna

intäkter.
och

I Danmark

sand,

skatt

papperstallrikar
av diverse

ger gruppen
består denna
vissa

på vatten-

miljöskatter

post av avfallsskatt,

dryckesförpackningar,

och pappersdukar.

avgifter

övriga

I Nederländerna

och luftföroreningar.

några
skatt
samt

större

på grus
skatt
på

består denna post
Det kan vara så att

SOU 1997:11

Energi-

i andra

och miljskatter

länder

och i så fall hör de
en del av dessa är avgifter till lokala reningsverk
inte hemma i denna jämförelse.
I Finland
kommer
intäkterna
från
skatt på handelsgödsel

Figur

5.9

och diverse

skatter

Energi-,

och miljörelaterade

av BNP,

procent.

på förpackningar.
skatter

år

1993,

andel

Grekland
E
l

Danmark
Norge

l

Portugal

l

Nederländerna
Luxemburg
Irland
Sverige
Island
Storbritannien
Italien
Finland
Australien
Tyskland
Frankrike
Belgien
Spanien
Österrike
NyaZeeland
Japa"

I Övriga miljöskatter

Schweiz

- Fordonsskatt och bilaccis

KanadaI
4
USA

D Energi.

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0%
Källa:

Bearbetning

av OECD

Revenue

Statistics
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länder

vi

SOU 1997:11

länder

som

Kanada,

USA,

Japan

och

Schweiz.

Sverige
skatter

burg

är bland

de länder

där andelen

energi-

och miljörelaterade

av BNP är störst. Något oväntat visar det sig att även Luxemhar en hög andel av BNP. Det torde inte bero på Luxemburgs

utan av det faktum att ca 50 % av den bensin och
i
från andra länder
säljs
Luxemburg
köps av konsumenter
som
åker
till
i
inhandla
bensin
och diesel.
syfte
Luxemburg
billig
att
som
intäkter
från energiskatter
från
När det gäller
är det, bortsett

höga energiskatter
diesel

Luxemburg,

endast

Portugal,

Grekland

intäkter,

som andel av BNP, än Sverige.
från beskattning
av fordon fordonskatt

ligt

lägre

andelen
tivt

än de nivåer

skatteintäkter

andra

länder

som
i Portugal

gäller

den inhemska

Italien

som har större
intäkter
Sveriges
är

och försäljningsskatt
flertalet

och Grekland

höga punktskatter

länder är höga relativt

för

och

Däremot

länder.

höga

inte av relai dessa
att punktskattema

utan
köpkraften.

förklaras

betydDen

6

eflekter på olika

och energiskatters

Miljö-
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effekter

och energiskatters

Miljöpå olika

sektorer

sektorer

Inledning

l
Syftet

med detta

av några av de
bruk i Sverige.
varit
i
som
omfatta
punktskatter
till
avgränsats
att
koldioxidskatt
och svavelskatt,
samt skatterna
effekterna

är att utvärdera
skatterna

kapitel

mest betydande miljörelaterade
Analysen har därför avsiktligt

på energi energiskatt,
på handelsgödsel
kapitel
I

och bekämpningsmedel.

De frågor

som ställs i detta

är i huvudsak:
Har de olika

varit

miljöskattema

git till en bättre miljö

i termer

styrande.

I

för miljöskattema,
Hur stora är kostnaderna
etc
tebörda, vinster, konkurrenskraft,

I

Vilka

dvs vilka

är fördelningseffektema,

Dvs, har de bidra-

utsläpp

av minskade

i termer

av skat-

får bära bördan

av

mest i termer

av

skatterna
I

Får de som drabbas
miljökvalitet

Effekterna

analyseras

mest av skatten

partiellt

let. Vad gäller punktskatter

tillbaka

för några utvalda

på energi

analyseras

sektorer

dess effekter

i samhäl-

på hus-

Att just
hållssektom,
av transportsektorn.
på data, att de
tillgången
valts är, förutom
denna sektorsindelning
ekonomiska
styrmedel som existerar till stor del riktar sig mot just
och koldioxidskatten fore år 1993 även
dessa sektorer. Svavelskatten
industrisektom

energiskatt

slår direkt

och

delar

mot industrin

i form

av högre priser

fossila

Värt att notera är att industrins
som används som insatsvara
omfattas av
arbetsmaskiner
och
i
motorfordon
användning
av bränsle
Likaledes
leder energiskatt och
och koldioxidskatt.
både energiskatt

bränslen

1

Det kan dock noteras att viss användning av fossila bränslen inom tillverkningsindustrin är undantagen från svavelskatt, se avsnitt 4.4.1.
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till

högre

slår igenom

portsektoms
Utöver

pris på bensin

i hushållens

budget
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och andra

drivmedel,

vilket

och den kommersiella

trans-

kostnader.
de partiella

terna på samhället

analyserna

i stort då olika

analys av effekgörs en översiktlig
sektorer tillåts vara sammankopp-

lade. En mer detaljerad allmän jämviktsanalys
ges i kapitel 10.
Det bör här betonas att de utsläppsminskningar
som redovisas
partiella analysen, till följd av ökad koldioxidskatt,
underskattar
totala

effekten

betydande

då vissa

andel

ras uttryckligen.
bränslen
inom

syftet

sektorer,

framförallt

av den kommersiella
Dessutom analyseras
el-

och

med den partiella

analysen

den

servicesektom

transportsektorn,
inte substitutionen

fjärrvärmeproduktionen.

i den

Det

och en
inte analysemellan

olika

grundläggande

är dock

inte att ge något exakt svar
på hur stora de totala utsläppsminskningama
blir, utan snarare att
analysera effekterna på vissa nyckelsektorer.
Vad

skatterna

gäller

på handelsgödsel

och bekämpningsmedel
har
på jordbrukssektom.
att analysera dess effekter
Dessa skatter
antas dock inte få något direkt genomslag i hushållens
budget, istället
effekten
dessa
antas att den direkta
skatter
drabbar
jordbruksav

vi valt

sektom

i form

av högre produktionskostnader.
Nödvändigheten
Efterav denna typ av analys torde vara självklar.
syftet
med
detta
betänkande
utreda
förutsättningarna
är
för
att
som
ökad miljörelatering
skattesystemet
det
naturligtvis
är
av
av stor vikt
aktörerna
i ekonomin,
att veta hur de viktigaste
vad gäller energi-

användning,

reagerar på politikförändringar.
En av slutsatserna från dessa sektorsanalyser är att skatter på energi
har de effekter
Dvs, såväl hushållen
som förväntas.
som industrin
uppvisar negativa priselasticiteter
på energi, vilket betyder att höjda
skatter
energi leder till minskad användning.
Det bör dock poängteras att priseffektema
Att

miljöskattema
i Ds

presenteras
vårdsverkets

1995.

syftat
Vidare

varit

styrande

1994:33,

Så

fungerar

1994:33

Utvärdering
konstateras

på kort sikt.
styrks

av den analys som
miljöskatter
och i Natur-

av koldioxidskatten,
det att framförallt

rapport 4512
de skatter som

till

olika oljeprodukter
att differentiera
varit framgångsrikaz.
konstaterar
koldioxidskatten
har bidragit till en ökad
man att

användning
konstaterar

användning

2

har

rapport

I Ds

är små, åtminstone

biobränslen
inom främst
fjärrvärmesektom.
Dock
denna
till
viss
utveckling
del
att
dämpats
minskad
man
av
inom skogsindustrin.
Det sifferrnaterial
av skogsbränslen
av

I kapitel 4 ges en mer systematisk
rentierade skatter på oljeprodukter.

genomgång

av effekterna

av diffe-

SOU

Miljö-
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eflekter på olika sektorer

och energiskatters

som användes i Ds 1994:33 bygger till vissa delar på prognostiserade
värden.
kan man dock konstatera
I efterhand
att skogsindustrins
användning av skogsbränslen fortsatt att öka.
drar
I Naturvårdsverkets
rapport Utvärdering
av koldioxidskatten
från industri-,
koldioxidutsläppen
att de minskade
man slutsatsen
bostads- och lokalsektorema
fjärrvärme,
på 8 miljoner
ton mellan
60% kan hänföras

åren 1987 och 1994 till

11% av de totala
förklaringsfaktor

motsvarar

betydande
enligt

koldioxidskatten.

till

Detta

i Sverige.

En annan
på 8 miljoner
ton är,

minskningen

med åren
kallt år jämfört
att 1987 var ett ovanligt
har skett inom fjärrvärmesektom
De största minskningama

rapporten,

därefter.
där

till

koldioxidutsläppen

varit

minskningen

nettohöjning
koldioxidskatten

minskningen

För indnstrisektoms

och lokalsektorema.

endast haft marginella
i allt

används

av
bostads-

del drar man slutsatsen att
Den stora utsläpps-

beror

omfattning,

större

inom

den

effekter.

fjärrvärmesektom

inom

biobränslen

har
samma rapport
i samband med införandet

Enligt

28%.

av skatterna som erhölls
till
knappast bidragit

koldioxidskatten

minskningen

cirka

framförallt
vilket

i sin

på
tur

att
kan

eller
inte belastas av vare sig energiskatt
av att biobränslen
koldioxidskatt.
Fossila bränslen, å andra sidan belastas av båda dessa
förklaras

betyder att en höjning
idag, får samma styreffekt
och biobränslen.
skatter,

vilket

utformad

så som den är
av energiskatten,
i valet mellan fossila bränslen

tenderar att förstärka inkomstär att energiskatter
framförallt
i glesbygd, får bära
samt att flerbamshushåll,
skattebördan.
i form av minsrelativt
andel
Miljövinsten,
stor
av
en
tillfaller
hushåll
i
kade koldioxidutsläpp,
samtliga
samma utsträckEn andra slutsats

skillnader,

ning. Dock

finns

rad luftkvalitet,
städer, vilket

6.2

i form av förbättdet skäl att tro att sidoeffekter,
hushåll i större
buller, etc, i hög grad tillfaller

minskat

accentuerar

Energitillförsel

I figur

6.1 redovisas

3

den till

471

och

energianvändning

av total energitillförsel i Sverigea.
stabil sedan år
har varit relativt
energitillförseln

utvecklingen

Vi ser att den totala
den totala
1970. Då uppgick

uppgick

från kostnadssidan.

fördelningseffekten

TWh.

tillförseln
Under

till

perioden

452

TWh

har dock

och år
stora

1995

föränd-

Avsikten med detta avsnitt är inte att ge detaljerad redovisning av
energitillförsel och energianvändning.
Den intresserade läsaren hänvisas
slutbetänkande,
SOU 1995:139, eller NUTEKs
till Energikommisionens
Energiläget i siffror.
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ringar
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ägt rum i sammansättningen
är att oljans andel har

förändringen

44% år 1995. Samtidigt
50% och kärnkraft
totala

energitillförseln

Biobränslenas
annorlunda.
tillförseln
TWh

i det svenska

Figur

istället

som

6.1

ökat från

beräknas

ökat med

andel

av den

drygt

9 till

knappt

energibalansen

något

som används inom OECD
ökat från ca 450 TWh till

energisystemet

år 1995. Skillnaden

kärnkraftsel

perioden

sammanhang

de redovisningssätt

Enligt

sammanlagda

största

år 1970 till

samma period ökat från 10 till 30 %.

har under

17 %. I internationella

Den

från vattenkraft

Elkraftens

har under

andel

av energisystemet.
minskat
från 77%

har elproduktionen

tillkommit.

SOU 1997:11

har
595

består

i att den svenska metoden redovisar
för den värme som frigörs i reaktorn.

Energitillfiirsel

i Sverige

1970-1995,

TWh

500
450
400
350

El Kärnkraft
I Vattenkraft

zoo
å 250

I Spillvänne
I Biobränslen

zoo

Torv

150

I Kolochkoks
I Naturgas

100

D Olja

50
0
1970

1975

Källa:

NUTEK

I figur

6.2 redovisas

lat på olika
industri
och

inrikes

distributionsförluster

sjöfart

4

och

sektorer.

samt kol-

1980

den totala
Dessa

1985

1990

energianvändningen

sektorer

är bostäder

Vidare

transporter.
i energisystemet,

och oljeprodukter

1995

i Sverige,
och service

särredovisas

för icke

bunkeroljor

uppdem m‘,

omvandlingsför

utrikes

energiändamål5. Som vi

l sektorn ingår, förutom bostäder och lokaler, även fritidshus, agrara
näringar jordbruk,
skogsbruk och fiske och övrig service. Till övrig
service räknas eI-, vatten-, avlopps- och reningsverk. Gatu- och vägbelysning samt byggnads- och anläggningsverksamhet
hör också dit.
l denna post ingår kol- och oljeprodukter som används som råvara inom
tex plastindustrin. Vidare ingår även smörjoljor och oljor som används
inom byggnads- och anläggningsverksamhet
asfalt, vägoljor, etc.

och energiskatters

Miljö-
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eflekter på olika

sektorer

kan se svarar industrin för knappt en tredjedel av den totala energiförsektors svarar för
medan bostäder, service och offentlig
brukningen,
drygt en tredjedel. Den återstående tredjedelen består till cirka hälften
utrikes
och till hälften av distributionsförluster,
av inrikes transporter
Värt att notera är att
sjöfart och användning för icke energiändamâl.
dessa andelar varit i stort sett konstanta under den studerade perioden
med undantag

för inrikes

transporter

som ökat från

12 till

drygt

19 %

av den totala energianvändningen.
år 1995
iakttagelse är att den totala förbrukningen
En intressant
ligger kvar på i stort sett samma nivå som år 1970 trots att bruttoökat med cirka 48 % i fasta priser under den
nationalprodukten
studerade

perioden.

viss minskning
att den svenska
1995.
1970
6.2

Figur

del kan man till och med notera en
betyder det
Sammantaget
förbrukningen.

För industrins

av den totala
blivit
ekonomin

mindre

energiintensiv

i Sverige

Energianvändning

under perioden

1970 -1995,

TWh

500
450—
400

n utrikessjöfartochicke
energiändamål

350

I omvandlings-och
distributionsförluster

30° fl
å 250-

E transporter

200
15°

I bostäder,service.off
sektor

100

I industri

50-

Källa:

6

1970
NUTEK

1975

1980

1985

1990

1995

Under 1994 uppskattas att offentlig verksamhet förbrukade cirka 19,9
I denna förbrukning
TWh eller ca 4% av den totala energikonsumtionen.
ingår inte Iokaltrafiken utan den redovisas under transporter. Energi- och
koldioxidskatterna för bränsle och elkraft som används inom de offentliga
verksamheterna kan för 1996 beräknas till 2 500 miljoner kr, vilket kan
jämföras med totala intäkter från dessa skatter på cirka 50 000 miljoner kr.
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I figur
olika

eflekter på olika

6.3 redovisas
sektorer.

användningen
används

av fossila bränslen uppdelat på
40 % av den totala fossilbränsleför inrikes transporter,
medan industrin
och
använder cirka 15 % vardera. Fossila bränslen

används

att cirka

även för el- och värmeproduktion.

av den totala förbrukningen
den totala förbrukningen.
Att

SOU 1997:11

användningen

Det framgår

bostads-/servicesektom

sektorer

uppick

cirka

fjärrvärmesektom

inte analyseras explicit
inte att vi helt bortser från denna då
inköp av uppvärmning.
Av
en del i hushållens
fossila
bränslen
i fjärrvärmeproduktion
kan

ten betyder

bostadsuppvärmning
föras till

Figur

andel

Dessa två sektorers

1995 till

och servicesektom.

5 respektive
i de följande

8 % av
avsnit-

den delvis

ingår som
den insatta mängden
90

Resterande

%

hänföras

till

10 % kan hän-

industrin.

6.3

Användningen
sektorer

av fossila
1995, TWh.

bränslen

på olika

uppdelat

I Värme och

Inrikes
transporter
Källa:

Industri

Bostäder
och service

Utrikes
sjöfart
m.m.

NUTEK

Eftersom
fossila

på olika

koldioxidutsläppen
bränslen
sektorer

sektor som bidrar

återspeglar
rätt

väl.

är direkt

figur
Det

relaterade

till

användningen

6.3 koldioxidutsläppens

betyder

med de största utsläppen.

att transportsektorn

av

fördelning
är den

eflekter på olika sektorer

och energiskatters

Miljö-
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Hushållen

6.3

I detta avsnitt

Med

koldioxidbeskattning.

rad

effekter

avses

dvs hur konsumtionen

konsumtionsbeteende,

energibeskattning,

av förändrad

rats som följd

på de privata

effekterna

analyseras

inhemska
i termer av minskade
medför kostnader för hushållen
skattehöjningar

miljökvalitet

hushållen
dels

av förändi

förändringar

förändav energivaror
i
och dels förändringen

koldioxidutsläpp.

Att

av ett eller annat slag
är hur stora dessa kostnader är och
mellan olika typer av hushåll.
Tanken med en höjd miljöskatt
är dock att denna kostnad skall mer
skattehöjningen
än väl täckas av de miljöförbättringar
ger upphov till.
allt tvivel.

torde

stå utom
hur de fördelas

Frågan

inhemska
i det här fallet, i form av minskade
dock
alla
hushåll
i
tillfaller
växthusgaser,
samma utsträckav
i variekommer
ning, medan kostnaderna
att belasta olika hushåll
dock
kommer
rande grad. Som en biprodukt
av koldioxidskatten

Miljöförbättringama
utsläpp

även
natur,

Dessa är dock av mer lokal
att framträda.
får
dessa tillgodo
i varierande
olika
hushåll
att

miljövinster

andra
vilket

betyder

är det viktigt

utsträckning.

Därmed

terna av olika

skatteförändringar.

Efterfrågeförändringar
i hög grad bestämmas
i vilken

bytas

utsträckning
andra

ut mot

andra viktiga

att även belysa

fördelningseffek-

kan
av pris- eller skatteförändringar
första
faktorn
två olika faktorer.
Den
är

till följd
utifrån

den vara som är utsatt för ökad beskattning
är oförändrad.
varor vars skattebelastning

bestämningsfaktom

är den skattebelastade

totala budget. En skattehöjning
av hushållets
liten andel av den totala konsumtionsbudgeten

varans

kan
Den
andel

på en vara som har en
kommer
förmodligen

konsumtionen
är
att ha en liten effekt
av den varan. Anledningen
konsumentvarukonsumtion,
helt enkelt att en oförändrad
trots högre
liten effekt på konsumtionsmöjlighetema
pris, har väldigt
av alla
andra varor, dvs skattehöjningen
påverkar den reala inkomsten endast

marginellt.

Är budgetandelen

En skattehöjning
vilket

7

i normala

stor, å andra sidan, gäller det omvända.
får en stor effekt på det reala konsumtionsutrymmet,
fall leder till lägre efterfrågan
samtliga varor7.

För vissa varor kan dock ett högre pris leda till ökad konsumtion av den
vara som stiger i pris. Ett klassiskt exempel är potatis i hungersnödens
Irland år 1845. Den engelske ekonomen sir Frances Giffen observerade
att när priset på potatis steg så ökade konsumtionen av potatis bland de
fattiga hushållen. Orsaken till detta beteende är att prishöjningen påså kraftigt att man
verkade de fattiga hushållens konsumtionsutrymme
inte längre hade råd att köpa dyrare varor såsom kött. Istället ersatte man
den köttkonsumtion med den förhållandevis billigare potatisen.
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Från detta resonemang
kan man även dra slutsatsen att kostnaderna,
i termer av minskat
exempelvis
konsumtionsutrymme,
kommer
att
variera
mellan
olika
hushåll
beroende
hushållstypemas
typer
av
konsumtionsmönster.

I fallet

med koldioxidskatten

sig att hushåll där energivaror
förlorar mest.
hushållsbudgeten
I figur 6.4 redovisas de totala
varor kvartalsvis

Figur

6.4

för perioden

Transporter,
andel

har en förhållandevis

kan man förvänta
stor andel av

utgifterna

på icke varaktiga

i Sverige

1981-1994.

uppvärmning

av privat

och andra

konsumtion

varors

av icke-varaktiga

varor.
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Varugruppen
med olja,

användning

transporter
flyg,

C0
d
O
V’

uppvärmning

tåg, taxi.

varaktiga
I figur

värmning
kan man

består

för uppvärmning
av kostnader
Det bör påpekas att hushållens totala
hushållsela.
dvs
ingår,
I Varugruppen
även
av
ingår utgifter för bensin, kollektivtrafik
och övriga resor

och/eller

fjärrvänne.

Gruppen

varor.
6.4 framgår

andra

varor

är övriga

det att transportutgifter

utgifter

och utgifter

på ickeför

uppVidare
upptar knappt 10 % vardera av de totala utgifterna.
observera att det inte skett några dramatiska
förändringar

Det bör påpekas att bränslekostnader för uppvärmning av flerbostadshus
förs som privat konsumtion. Detta gäller även för fjärrvärme.

1997:11
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andelarg. Detta är speciellt intressant i skenet
av dessa
av
och uppfigur 6.5 där man kan se en nedgång i priset pâ transporter
andra varor, under 1980-talet.
relativt
Någon långsiktig
värmning,
över tiden

kan
av priserna för dessa tre huvudgrupper
dock inte observeras.
En möjlig tolkning
av figur 6.4 och 6.5 är att
priselasticiteten
på energivaror
är nära -1, vilket betyder att en pris-

förskjutning

trendmässig

10%, som följd av exempelvis
konsumtionen
minskar
av energivaror

höjning

exempelvis

innebär
att
procentuellt
sett, vilket
oförändrad.
andel förblir
Orsaken

slutsats.

i sin tur
Man

tiden,

av inkomstförändringar.

mycket

utgifts-

att vi inte vet hur utgiftsandelama

på transporter,
priser.

Prisindex
varor,

lika

att energivaromas

bör dock

är att hänsyn
samt det faktum

rats över

6.5

skatter,

att dra denna
vara försiktig
inte tagits till hur inkomsterna
föränd-

påverkas
Figur

innebär

högre

och andra

uppvärmning

fasta
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9

Den största variationen
mässiga variationer,

°

Effekten på
på i vilken
varan är en
och tvärtom

i utgiftsandelarna

kan hänföras

till säsongs-

respektive utgiftsandel till följd av en inkomstförändring
beror
eller inte. Om
utsträckning respektive vara är nödvändig
iyxvara
tenderar utgiftsandelen att öka med högre inkomst,
för en nödvändighetsvara.

181

182 Miljö-

och energiskatters

på olika

eflekter

sektorer

SOU 1997:11

relativt stabila över tiden".
är utgiftsandelama
transportgruppen
Privatbilism,
i form av utgifter för bensin, dominerar
de totala utgifför
med
cirka
medan
65%,
för
kollektivtrafik
utgifter
terna
transporter
utgör cirka 25% av de totala transportutgiftema.
Dock tycks det vara
Inom

så att det skett en viss förskjutning
resor
under
mot andra
delen av l980-talet.
En viss konsistens
med denna iakttagelse
billiga.
att andra resor blivit förhållandevis
man såtillvida
De största

förändringarna

terna för uppvärmning.
med

uppvärmning
vännens

betydligt.

andel

har skett

i utgif-

Det har skett en signifikant
förskjutning
Även
i stort sett under hela perioden.

har ökat något,

Intressant

förändring

i konsumtionsmönster

senare
finner

vilket

mot
fjärr-

betyder

minskat
att oljeandelen
är att i stort sett motsvarande

i detta sammanhang

har skett i industrisektom.

En slutsats

varit
man kan dra sä långt är att konsumtionsmönstret
stabilt under den studerade perioden,
det
för
att
men
skett en förskjutning
uppvärmningsändamål
från olja mot
och
Vidare kan man konstatera att denna trend
fjärrvärme.
kan förklaras
förhållandevis

av enbart relativprisförändringar.
minskningen
av användningen

En förklaring

till

den trendmässiga

är
av olja för uppvärmningsändamål
förmodligen
under 1970-talet
och början på
att oljeprishöjningama
1980-talet, till följd av bl a höjda punktskatter,
upplevdes som permanenta. Även andra styrmedel än skatter användes under denna tid. Tex
gavs bidrag till fjänyärmeanslutning.
nyinvesteringar
och
reinvesteringar
skedde

under

denna

En trolig

effekt av detta är att de
bostadsuppvärmning
som
med el- eller
mot
system

i

riktats

period

fjärrvärme.
En annan tänkbar
slutsats
fungerar. Om detta inte vore
som skett inneburit
en större
mest. Detta är dock endast en
att en mängd andra
ringama. Exempelvis

köpkraft

förändras

saker

så långt
fallet

är att priset som styrmedel
skulle de relativprisförändringar

budgetandel

inträffat

samtidigt

har inte hänsyn

över tiden,

för de varor vars pris ökat
då hänsyn inte tagits till

slutsats

möjlig

inte bara

tagits

med
till

grund

relativprisföränd-

att hushållens

reala

av prisförändringar,

men även på grund av inkomstförändringar.
För att ta hänsyn till att även inkomsterna
förändrats
över tiden
använts.
två olika modellansatser
Den ena modellen
MODELL
är baserad på de pris- och konsumtionsdata
i figur
som redovisats
och 6.5 ovan,

dvs på aggregerade

11 Utgiftsandelarna och relativpriserna
detalj i underlagsrapport 5.

data över privat

konsumtion.

i de olika varugrupperna

12 Modellerna redovisas i detalj i underlagsrapport

5 och 6.

har

l
6.4

I den

redovisas

i
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andra

modellen

skattade
utifrån

MODELL

utifrån
enskilda

modellen

skaper

2

samma
hushålls

eflekter på olika

är priseffektema

data,

medan

privat

konsumtion

inkomsteffektema

inkomst-

sektorer

är skattade

och

utgiftsdata.
Den senare
att ta hänsyn till olika hushållsegenger därmed möjlighet
antal barn, bostadsort
och socioekonomisk
som exempelvis

tillhörighet.

Därmed
till

ningseffekter

ger den senare möjligheter
följd av förändrade
relativpriser.

Den ekonometriska

pris-

och energiskatters

Miljö-

och

inkomsteffekter

sumtionsmönster

att studera

fördel-

ansats som valts i denna analys innebär
baseras på faktiska
som uppskattas

och historiska

priser

och inkomster.

att de
kon-

Fördelen

med

denna

baseras på faktiskt
beteende, dvs hur
ansats är att effekterna
konsumenter
historiskt
reagerat på pris- och inkomstförändringar.
Vidare har man möjlighet
för flera av de faktorer
att konstanthålla
som kan påverka

efterfrågan

man kan ta hänsyn till
substitut-/komplementvaror

på en viss vara.
inkomstförändringar
förändras

I de samhällsekonomiska
utbuds-

Detta
och

innebär

t ex att
priserna
på

att

över tiden.

vetenskapema

baseras analyserna

ofta på

och efterfrågesamband

gäller

som inte är kända med säkerhet. Vad
försöker man från observerade
data dra slut-

hushållsmodellen

satser om t ex efterfrågans
sambandet
som beskriver

priskänslighet,
mellan

givet en matematisk
modell
pris och kvantitet.
Detta samband är

inte en naturlag som i alla tidsperioder
behöver ha exakt samma utseende. Man kan från data dra vissa slutsatser om hur sambandet kan se
ut, men osäkerheten
är här större
inom naturvetenskapema.
Mätfel
svårare
tiska

att uppskatta
metoder
som

varandra
används

Vidare

Icke

desto

mindre

för

finns

olika

det statis-

modeller

att pröva
att man med den modellapparat
i detta och andra kapitel får värdefulla
insikter.
ger insikter
genom den

minst

karaktär

sambanden.
utvecklats

och erfarenheten

Modellen
inte

än vad som många gånger är fallet
i data tenderar också att göra det

visar

som dock måste kompletteras
kunskap
som kan finnas
om

olika

mot
som
sätt,

sambandens

och styrka.
bör nämnas

svårigheterna

att utvärdera

effekterna

av stora
av exempelvis
en skatt kan leda till
prisförändringar
som är långt utanför vad som observerats historiskt,
vilket
i grunden betyder att den uppskattade
beteendeförändringen

förändringar.

En stor förändring

blir extra osäker. Detta problem är dock inte unikt för denna metodik.
Andra svårigheter är de statistiska problem som kan uppstå vid alltÅ
för detaljerad beskrivning
konsumtionsmönster.
av hushållens
ena
sidan

önskas

så stor detaljrikedom

å andra sidan leder
som möjligt,
ökar med statistiska problem som följd. Ett
att komplexiteten
problem
är den samvariation
av dessa statistiska
som finns mellan
detta till

183

184 Miljö-

eflekter på olika

och energiskatters

SOU 1997:11

sektorer

Det innebär att det statistiskt
sett kan vara
vilket
i
sin
effekt
från
någon annan,
svårt att särskilja en
tur innebär
kan vara
förändring
effekterna
att de uppskattade
av en isolerad
behäftade med stor osäkerhet.
olika

över tiden.

variabler

som redovisas bör därmed tolkas med viss försikpå konsumtionen
framförallt
vad gäller effekterna
av enskilda
total konsumtion,
Effekten
på större aggregat som exempelvis

De simuleringar

tighet,

varor.
eller konsumtion
eller

transporter
som exempelvis
av en större varugrupp
osäkerhet
behäftade
med mindre
uppvärmning,
än
är normalt

effekterna

varor som exempelvis oljeförbrukning.
uppskattade
och inkomstkänslighet,
pris-

på enskilda

Konsumtionens
MODELL
Tabell

6.1

redovisas

l och
Den

i tabell

konsumtionens

privata

med

6.1.
pris-

och inkomstkäns-

lighet.
MODELL
pris på
bensin
konsumtion
bensin
koll. Trafik
andra resor
olja
fjärrvärme
andra varor

-0,12
-0,005
-0,02
-0,02
0,03
-0,03
-0,06

kollektiv
trafik
-0,002
-0,25
-0,007
-0,008
0,01
-0,0l
-0,02

l

andra

olja

resor
-0,002
-0,001
-0,56
-0,006
0,008
-0,009
-0,0l

-0,0l
-0,01
-0,05
-0,09
0,14
-0, l 5
-0,03
privat

Inkomstelasticiteter

-0,006
-0,004
-0,02
-0,04
-0,19
-0,05
-0,0l

fjärrvärme
-0,008
-0,004
-0,02
-0,04
0,06
0,00
-0,02

konsumtion
uppvärmning

transporter

andra
varor
-O,70
-0,41
-1,91
-0,85
1,09
l4
,
-0,72

andra
varor

MODELL
pris på
bil
konsumtion
bil, drift
kollektivtrafik
bränsle

0,76604

l ,04645

Elasticitet

-0,l5
l2
-0,94
0,08

kollektiv
trafik
0,04
-0,39
0,22
-0,09

-0,32
l2
-0,32
0,51

l

1434

2
bränsle

inkomstelasticitet

0,03
-0,0l
0,28
-0,10

0,609
0,902
0,337
0,220

13 Elasticiteterna är utvärderade i medelvärdet för perioden 1981-1994 för
alla variabler. En utförlig analys av modellresultaten återfinns i underlagsrapport
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och energiskatters

eflekter på olika sektorer

Resultaten

i tabell 6.1 visar att egenpriselasticitetema
för samtliga
negativa.
Dvs,
allt
prishöjning
på
annat oförändrat
varor är
en
en vara,
minskar konsumtionen
av samma vara. Det bör dock noteras att elasticitetema
för samtliga varor, vilket
betyder att en
är mindre än

prishöjning

på en vara, allt annat oförändrat,
får till effekt att dess
budgetandel ökar, trots lägre konsumtion
av varan. Ett viktigt resultat
i tabell 6.1 är att MODELL
1 och
i data och
trots vissa skillnader
modellspecifikation,

ger likartade resultat.
Om priset på bensin stiger med 10%, allt annat oförändrat,
minskar
med 1,2% enligt MODELL
bensinförbrukningen
1 och 1,5% enligt
2.
MODELL
siffror
Motsvarande
för olja för uppvärrnningsändamål är 1,9 respektive

1,0%.

En fördubbling
bensin
tion

stiger

stiger

koldioxidskatten
av exempelvis
med cirka 13% medan eldningsolja

med cirka

31%.

förbrukning

blir därmed

oxidskatten

påverkar

Den direkta

innebär

att priset på
för privat konsum-

effekten

på bensin-

och olje-

med 1,6% respektive 6%. Sluten minskning
därmed
skatt,
satsen blir
att en prishöjande
som exempelvis
koldioxidskatten,
är styrande i den meningen att en höjning av koldikonsumtionen

av fossila

bränslen

i önskvärd

riktning.

Sammanfattningsvis
ingår

i den privata

kan man säga att skatter på energivaror
som
konsumtionen
synpunkt
på
är effektiva
ur fiska

kort sikt. Dvs, de ger stora skatteintäkter
och förhållandevis
små beteåtminstone
endeförändringar,
sikt. Med andra
på kort och mellanlâng
0rd, energivaror
skattebas. Å andra sidan, om skattens
är en stabil
dvs den är tänkt att styra mot ett visst miljömål
syfte är styrande,
så
inses att ett ambitiöst
ställer väldigt höga krav
miljömål
skatteför-

ändringar.
De pris-

och inkomstelasticiteter
som redovisats
anger endast vad
händer
marginalen av en marginell
förändring
som
av ett pris, allt
visar dock inte på ett korrekt sätt effekterna
annat lika. Elasticitetema
Dessutom leder en skatteförändring
till förändav större förändringar.
ringar i flera priser, vilket komplicerar
tabell
6.2 redovisas
analysen. I
effekterna

konsumentpriser

och

konsumtion

av

en

fördubblad

koldioxidskatt.

14 För MODELL 2 gäller inte detta
driftskostnader än bensin ingår.

samband

exakt

eftersom

andra
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6.2

Tabell

på

Effekter
fördubblad

energikonsumtion

och

priser

av

Konsumtionsförändring, %

Prisförändring, %
MODELL 2

1

MODELL 1

MODELL 2

1,4
13,0
5,0
6,1
31,0

8,3
-2,10
kollektivtrafik
0,10
2,5
uppvärmning
6,1
-1,40
olja
0,09
1 I MODELL 2 ingår även andra driftskostnader än bensin i bensin

Höjningen
varaktiga

-1,7
-0, l
0,2

leder till att konsumentpriset
på icke
av koldioxidskatten
stiger med
varor ökar med 1,4 %. Att priset på eldningsolja

31 % medan
faktum

en

koldioxidskatt.

MODELL
privat konsumtion
bensin

SOU 1997:11

priset på bensin

att de totala

endast

punktskatterna

stiger med

13 % reflekterar

i utgångsläget

är betydligt

det

lägre

för olja.

Simuleringsresultaten
tionen

blir

visar

vidare att effekterna
på bensinkonsumkonsumtion
små. Effekterna
på hushållens

förhållandevis

och förbrukning
är i stort sett förav kollektivtrafik
av eldningsolja
sumbar.
effekter.
Det bör dock betonas att detta är kortsiktiga
Det

högre

bensinpriset

upphov
ger förmodligen
dels vad gäller
sammansättning,

fordonsparkens

till

förändringar

antalet

även typ av fordon. Detta reflekteras dock inte av modellen.
kommer
förmodligen
även oljeförbrukningen
att påverkas

utsträckning
I tabell

om skattehöjningen

6.3 redovisas

koldioxidutsläpp.
behöver

ningen,

effekterna

Dessutom

i

fordon,

men
På sikt

i större

uppfattas

som permanent.
skattekostnad
på skatteintäkter,

redovisas

den

kompensation

för att uppnå samma materiella
standard
dvs exklusive
miljökompensationen.

och

hushållen

som före skattehöj-

15 Att simuleringsresultaten
visar på en väldigt liten och dessutom positiv
effekt på oljekonsumtionen beror till stor del på den negativa skattningen
med avseende på oljekonsumtionen vilket innebär
av inkomstelasticiteten
att konsumtionen
av olja ökar då priset på andra varor ökar. Om
på oljekonsumtionen
utifrån enbart egenpriseffekterna
beräknas
elasticiteten blir effekten negativ, men fortfarande liten. Ingenjörskalkyler
baserade på förekomsten av olika pannor pekar på en större minskning
av oljekonsumtionen. l rapporten "Utvärdering av koldioxidskatten", Naturvårdsverket,
drar man dock slutsatsen
rapport 4512 1995,
att
bostadssektom är förhållandevis okänslig för koldioxidskatten.
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Miljö-

Tabell

6.3

och energiskatters

på skatteintäkter

Effekter

en fördubblad
till hushållen

och

koldioxidskatt,
för att uppnå

eflekter på olika sektorer

koldioxidutsläpp
samt

samma

av

kompensation

välfärd

som före

skattehöjningen.
Skatteintäktsförändring
miljarder kr kr per capita
MODELL l

MODELL 2

Förändring av C02
utsläpp
1000 tals ton %
MODELL l
MODELL 2

5,8 690

6,3 777

-220 -0,4

kompensation
miljarder kr kr per capita
MODELL l

MODELL 2

7,9 940

10,8 1287

Slående

är att de båda modellerna
resultat. De skillnager likvärdiga
der som finns ryms förmodligen
inom den statistiska felmarginalen.
En fördubbling
från 37 öre per kg koldioxid
till
av koldioxidskatten
74 öre inbringar enligt dessa beräkningar
mellan 5,8 och 6,3 miljarder
kronor

till

statskassan

ökade

genomsnittliga

vallet

690

-

per år från
skattebördan

777 kr. I den tredje

kompensation,

hushållen.

Detta innebär att den
individ
och år ligger i interper
kolumnen
i tabell 6.3 redovisas den

i form

hushållen,
dels totalt och
av en transferering,
dels för en genomsnittlig
individ,
måste erhålla årligen för att uppnå
materiella
välfärd
Den totala
samma
som före skattehöjningen.
kompensationen
ligger i intervallet
7,9
10,8 miljarder
kronor, beroende på modellspecifikation,
vilket
betyder att skatteintäktema
inte
räcker till för att kompensera hushållen
fullt ut. Anta exempelvis
att
individ
en genomsnittlig
dvs den skatteinbetalning
kommer

individen

erhåller,
individen

som en transferering,
gjort. Trots denna

777 kronor,

transferering

vidkännas

försämring
en materiell
av sin
välfärd som i värde uppgår till 510 kr årligen 1287-777.
Beloppet
510 kr/år för en genomsnittlig
individ
kan därmed betraktas som den
nettokostnad
skattehöjningen
ger upphov till. Att det uppstår en
kostnad
beror på att Skatteåterbäringen
baseras på den volym som
omsätts efter skattehöjningen,
vilken
är lägre än den volym
som
omsattes före höjningen. Skatteåterbäringen
räcker med andra 0rd inte
till

att köpa

att

volym
Att man inte kan köpa
som tidigare.
tidigare
välfärdsförlust
för hushållet
är
eftersamma
som
en
det
finns
positiv
värdering av den volym som inte täcks av
som
en
skatteåterbetalningen.
samma

mängd

Den vinst
kolumnen

skattehöjningen

i den andra
ger upphov till redovisas
6.3. Det framgår att skattehöjningen
får till effekt
utsläppen av koldioxid
minskar
med cirka 220 000 ton,

i tabell

att de totala
vilket motsvarar

en minskning med cirka 0,4 % av de svenska
Denna
kommer av minskad bensinförbrukning.
minskning
pen.

utsläp-
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sektorer

olika typer av hushåll
effekterna
I
egenskaper.
hushållsspeciñka
rad
en
skatte6.4, 6.5 och 6.6 redovisas fördelningseffektema
av

Som redan påpekats så kommer
att skilja
tabellerna

beroende

sig

höjningen.
Tabell

6.4

Effekter

på olika

inkomstgrupper

av en fördubblad

koldioxidskatt.

Inkomstgrupp

6.5

kr/år och person

Effekter

på olika

kompensation, %
av totala utgifter

1,24
1,10

888
1110
1258

554
683
744
851
1026

1 lägst inkomst
2
3
4
5 högst inkomst

Tabell

kompensation,

Förändring av
skattebetalning,
kr/år och person

1,00
0,94
0,78

1451
1727

typer

av hushåll

av en fördubblad

koldioxidskatt.
Förändring av
skattebetalning,
kr/år och hushåll

Hushållstyp

6.6

Effekter
fördubblad

Region
södra mellanbygden
Sthlm,Gbg,Ma1mö
större stad
Norra tätbygden
Norra glesbygden

på hushåll

kompensation, %
av totala utgifter
1,18
1,07
1,14
0,99
0,98
0,91

1530
2421
2217
2790
2351

951
1492
1383
1621
1498
1660

ensamst, inga barn
sambo, inga barn
ensamst, 1 bam
sambo, 1 barn
ensamst, 2 barn
sambo, 2 barn

Tabell

kompensation,
kr/år och hushåll

2821

i olika

regioner

av en

koldioxidskatt.

Förändring av
skattebetalning,
kr/år och person
761
813
765
752
778

kompensation,
kr/år och person

kompensation, %
av totala utgifter

1261

1,10
0,88

1275
1275
1392

1,03
1,06
1,16

1318

tabell

Av

att i absoluta

6.4 framgår

effekter på olika sektorer

och energiskatters

/ilj6-
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för

är skatteökningen

tal

den

+1026
kr/person
nästan dubbelt så
av hushållen
femtedelen
för
den
fattigaste
skatteökningen
stor som
av hushållen
inkomstgrupper
olika
kr/person.
+554
Den kompensation
som
rikaste

femtedelen

för

behöver

oförändrad

får vidkännas,

hushållen

skattebetalningama.

för

relaterar

Om

man
tionsutgifter

blir

eller

har stora

likheter

Den

med dubbelt

kompenseras

standard,
rikaste

så mycket

kompensationen

resultatet

att hushåll

realinkomstfcårsämring

den

med

fördelningsprofilen

måste
av hushållen
som de fattigaste hushållen.
till hushållens
totala konsumfemtedelen

med lägre konsumtionsstandard

än hushåll
sett, hårdare av koldioxidskattehöjningen
med hög standard. För de fattigaste hushållen måste kompensationen
relativt

drabbas,

medan
1,24 % av deras konsumtionsutgifter,
hushållen
uppgår till 0,78 %. Detta

uppgå

till

tionen

för de rikaste

innebär

att
konsumtionsskattemas
att förstärka
regreseller
dvs den förstärker
skillnaderna
i levnadsstandard,
kommer

skattehöjningen
siva karaktär,
realinkomst,

kompensa-

hög- och låginkomsthushåll.

mellan

det mer eller mindre självklara
att den kompenstandard per hushåll ökar med antalet
sation som krävs för oförändrad
i
hushållet.
Beräknas
den
kompensationen
nödvändiga
per
personer
i
hushållet
blir
resultatet
kompensationen
att
per person minsperson
i hushållet.
kar med antalet medlemmar
6.5 visar

Tabell

Tabell

6.6 visar

Sveriges

norra

att effekten

hushållet

Sverige

även beror på var i
av skattehöjningen
i
En person i ett hushåll lokaliserat
med cirka 130 kronor
måste kompenseras

är lokaliserat.

glesbygd

i något av
mer, jämfört med en person i ett hushåll som är lokaliserat
Beräknas denna skillnad
i procent av de
Sveriges storstadsområden.
totala

förstärks

utgifterna

bygden

måste

0,88

%

resultat.

För

kompensationen

i genomsnitt

medan

kompensationen

konsumtionsutgiftema
till

detta

av

för

konsumtionsutgiftema

hushåll

uppgå

i norra glestill 1,16 % av

endast
hushåll

behöver

uppgå

bosatta

i

stor-

städerna.
Slutsatsen
faller

är således

på låginkomsttagare,

att bördan

av skattehöjningen
flerbamshushåll
och hushåll

i högre

grad

i norra

gles-

bygden.
Vinsten

minskade
koldioxidutsläpp,
är än
av skattehöjningen,
att beräkna. Å ena sidan är det troligt att värdet av de mins-

svårare
kade

fördelas
lika
oberoende
koldioxidutsläppen
av bostadsort,
Å
till ett
inkomst,
andra sidan leder minskad bensinförbrukning
etc.

antal

andra

tillfaller
buller,

7- l7-0l37

av mer lokal
områden. Exempel

miljöintälcter

tätbebyggda
mindre

trängsel

och

bättre

karaktär,

vilka

sådana värden

luñkvalitet.

Dessa

till

stor

del

är minskat

problem

är
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betydligt

än i glesbygd.

blir

regionala

i tätorter
mer omfattande
därmed
att skattehöjningens

miljövinstema

6.4

En möjlig

effekter

slutsats

förstärks

när

inkluderas.

Industrin

I detta

avsnitt

analyseras
effekterna
på den svenska tillverkningsförändrad
koldioxidbeskattning.
Med effekter avses förav
ändringar i industrins efterfrågan av olika typer av insatsfaktorer,
dels
för industrin
helhet
och
dels
för
olika
branscher
inom
industrin.
som
industrin

Framför

allt är det effekten

på olika

typer av energivaror
effekterna
på industrins

som analyerhålls
utsläpp av
seras. Som en biprodukt
koldioxid,
förändrad
koldioxidbeskattning
samt den skattekostnad
en
ingår dock
ger upphov till. Någon analys av den sanna miljöeffekten
inte i detta avsnitt. För att uppskatta den sanna miljöeffekten
är det

nödvändigt

på de inhemska
utsläppsatt inte bara veta storleken
minskningarna,
utan även kunskap om hur stor andel av det inhemska
produktionsbortfallet
krävs
som ersätts av import behövs. Dessutom
kunskap
i de importvaror
om koldioxidinnehållet
som ersätter de
inhemska
inhemska

varorna. Av dessa skäl kommer
istället
utsläppsminskningar

branschstatistik
mest utsatta
via regional

vi i detta avsnitt
för

miljöeffekter.

är det även möjligt
för en förändrad
branschstatistik,

att ange vilka
koldioxidbeskattning.

viss vägledning

att tala om
Utifrån

branscher

som är

Detta

om vilka

ger också,
regioner som

får bära den största skattebördan.
I figur

perioden
Figur

6.6 redovisas
1970 till

6.6

industrins

totala

energianvändningen

under

1995.

Industrins

energiförbrukning

åren

1970-1995,

TWh

160 i
1403

KoLkoks
i I Biobränsleni
Fjärrvärme
ine.
u ft Naturgas

Oljeproduktei

Källa:

1970
NUTEK

1974

1980

1985

1990

1995

och energiskatters
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varit
Vi ser att den totala energiförbrukningen
till produktionsvärde
i TWh. I relation
tryckt
skett.

förändring

Sedan

år

1970

har

den

eflekter på olika sektorer

relativt

konstant

har dock

specifika

utkraftig
en

energianvänd-

minskat
med
dvs energiåtgång
per krona produktionsvärde,
har förändrats kraftigt under perioden.
35 %. Även energimixen

ningen,
cirka
till

andel

av energianvändningen
15 % år 1995. Elanvändningens

Oljans

har minskat
andel

från

har ökat

50 % år 1970
från

20 % till

har ökat från drygt 20 % till 33 %.
36 %, samt andelen biobränsle
det
andelen
fossila bränslen har minskat från 57
Sammantaget
att
ger
till

31 % av industrins totala energianvändning.
i de olika branscherna inom tillverkningsindustrin
Utvecklingen

är i

och en viss ökning av
stort sett lika; kraftigt minskad oljeförbrukning
detta för två år, 1974 och 1993.
elförbrukningen.
Figur 6.7 illustrerar
Den kanske

ändringarna,

mest intressanta
vad gäller såväl

mellan

olika

dvs massaoch stål. För exempelvis

typer

järn-

6.7 är att för-

energiförbrukning

av energi,
och pappersindustrin,
jord-

sättningen

från figur

observationen
total

är störst

som sammanför storförbrukama,

och stenindustrin,

och stålindustrin

samt järn

har den totala

energi-

och oljans andel
mer än halverats under tidsperioden,
är numera endast en bråkdel av vad den varit. För massa- och pappersindustrin,
är
största energiförbrukaren,
som är den i särklass

förbrukningen

i stort

substitution
bort från olja
sett likadant,
en kraftig
den
totala
minskat
energiförbrukningen
kraftigt.
som
i energiförbrukningen
Detta mönster avspeglas tydligt
per sysselvad gäller energiförbrukning
satt. De största förändringarna,
per

mönstret

samtidigt

sysselsatt,

har skett inom de storförbrukande

energiintensiva

branscherna

vissa branscher

har energiintensiteten

Det skall

är förändringarna

branscherna.

I de mindre

förhållandevis

små. För

till och med ökat något.

noteras att figur 6.7 beskriver
6.6 redovisar total användning

industrins

inköp av energi
innebär bl a
Det
energi.
av
användning
att figur 6.7 inte fångar massa- och pappersindustrins
av
och andra restprodukter
i form av bl a lutar.
eget skogsavfall

medan

figur

‘G En jämförelse mellan åren 1974, 1994 eller 1995 är inte möjlig på den
aggregeringsnivå
som valts här. Orsaken är att en ny näringsgrensindelning av industristatistiken tagits i bruk
o m år 1994.
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av inköpt energi i svensk tillverkåren 1974 och 1993, TWh.
1974

D Biobränsle
Koks
D Kol
I Olja
I El

1993

D Biobränsle
Koks
D Kol
I Olja
I EI

E
5o

Källa:

SOS industri

Slutsatsen

blir

till

vad

1993

sammansättning
brukningen
till
inte

å
å
4‘
vn
2
lv
E Lu

under

under perioden
att det skett en kraftig förändring
gäller tillverkningsindustrins
energiförbrukning

energivaror.

av
minskat kraftigt,
den studerade

Dels

har

den

totala

1974
och

energiför-

dels har det skett en övergång från olja
Minskningen
avspeglas endast

perioden.

totalförbrukning,
av en minskad
energiinnehållet
enhet
per producerad

utan

också

har minskat

att
av det faktum
över tiden. Dess-

eflekter på olika

och energiskatters

Miljö-
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per sysselsatt minskat.
förändring
på en real
säga, givet en viss produktionsnivå

utom har energiförbrukningen
nämnda faktorerna
indikerar

brukningen.

Det vill

två

De

med beskrivningen

Det intressanta

energipolitiska

sist-

av energiförså använde

mindre energi år 1993 än år 1974. Denna reala
man betydligt
ändring indikerar på en ökad kapital- och/eller arbetskraftsandel.
väl med de uppsatta

sektorer

för-

ovan är att den överensstämmer
på 1970målen. Efter oljekrisema

skulle minska.
det ett uttalat mål att oljeberoendet
Den
på oljepolitiken för att uppnå detta var dels skattehöjningar
via kämkraftsutbyggdels en kraftig ökning av elutbudet
produkter,

talet

blev

konkreta

ökat kraftigt
att priserna på oljeprodukter
ökat i mer modest takt. Sammantaget
har dock
medan elprisema
År 1974 var det
ökat under perioden i fasta priser.
energiprisema
naden.

Detta

har lett

genomsnittliga

för

energipriset

1993 års priser,

genomsnitt

till

medan

församtliga

20 öre

det år 1993 var cirka 30 öre per kWh vägt
Ökningen kan till stor del förenergislag.
bl a till

av prishöjningar,
bränslen.
klaras

cirka

tillverkningsindustrin

följd

av höjda

på fossila

punktskatter,

i riktenergiförbrukning
Utvecklingen
av tillverkningsindustrins
och lägre andel fossila bränslen skulle
ning mot lägre energiintensitet
därmed kunna förklaras dels av att energiprisema
har stigit realt, dels
i förhållande
till elpriset.
av att priset på fossila bränslen ökat kraftigt
Med andra ord tycks

relativpriser,

industrin

Som redan antytts

till följd av ändrade
tycks vara negativ.
analysen tolkas med viss

ändra sitt beteende

dvs priselasticiteten

för energivaror

så bör den deskriptiva

är att det är svårt, för att inte säga omöjligt,
samtidigt
att dra slutsatser från samband mellan två variabler
som
variabler
förändrats.
andra
påverkande
man vet att

försiktighet.

Anledningen

För att beakta
inom
uppskattats

detta

industrins

har
för

en modell
ramen
beaktats. Resultatet av detta modellarbete
i tabell 6.7 i form av s k priselasticiteter,

eller
av efterfrågad
tuell förändring
priset.
av

ringen

utbjuden

på insatsfaktorer

efterfrågan
där

andra

relevanta

för hela industrin
dvs den procentuella

kvantitet

till

följd

priser

redovisas
föränd-

av en procen-

som valts är analog med den ansats som valts för
hushållen.
data om industrins
Det betyder att historiska
av
olika
insatsvaror
de
de
betalat för dessa
förbrukning
priser
samt
av
Även
här uppstår problemet
använts för att uppskatta priseffektema.
Den analysansats

analysen

med

avvägning

mellan

detaljrikedom

och

vad

som

är

statistiskt

17 Priselasticiteten
energi anger den procentuella förändringen av energiförbrukningen till följd av en procentuell förändring av energipriset.

i
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möjligt.

datatillgång,

varuutbud

försiktighet.

Tabell

Det betyder

att de effekter som relaterar
bör tolkas med extra stor

och arbetskraftsefterfrågan

syftet

Om

modellen

SOU 199 7:1 1

som valts här, vilken till stor del bestämts
innebär exempelvis
att varje bransch behandlas i
Vidare innebär det att modellen
koncentrerats
till

stort sett likadant.
industrins energianvändning.
till

sektorer

avvägning

Den

utifrån

eflekter på olika

därmed
6.7

vara mer detaljerad

Egenpris

de senare storhetema
just på dessa områden.

uppskatta

är att

och korspriselasticiteter.

för svensk

Vägt

genomsnitt

år 1993.

tillverkningsindustri

Produktpris

Lön

Elpris

Oljepris

-0,03

-0,01

Varuutbud

0.12

-0,08

Arb.kraft

0,14

-0,l3

-0,02

0,005

Elförbrukning

0,58

-0,25

-0,22

-0, l 1

Oljefiirbrukning

0,39

0,09

-0, 16

-0,32

Tabellen

läses på följande

och efterfrågan

varan
pris. Produktionen

priserna

sätt. Radvis

redovisas

insatsvara

på varje
ökar

bör

således

ökar med 10 %. Samma

med

cirka

prishöjning

efterfrågan

ökar

med

1,4 %,

brukningen

ökar

med

5,8 respektive

samt

utbudet

och kolumnvis

av färdigrespektive

om fardigvaruatt arbetskrafts-

1,2 %
innebär

att elforbrukningen

och oljefor-

3,9 %. På samma sätt minskar
arbetskraftsefterfrågan
med
1,3 % om arbetskraftskostnaden
per
sysselsatt ökar med 10 %. Ett intressant resultat är den ringa effekt en
el-

och/eller

priset

efterfrågan

har

oljeprishöjning

ökar

med

10 % skulle,

på arbetskraftsefterfrågan.

enligt

dessa skattningar,

Om

el-

arbetskrafts-

minska

med 0,2 %, dvs,
och arbetskraft
är svaga bruttoÄven
i produktionen.
komplement
effekten
statistiskt
signifiär
om
kant så måste den betraktas som väldigt liten. Motsvarande
effekt av

signifikant
är statistiskt
sett
en oljeprishöjning
och
bruttokomplement
är enligt skattningarna
När oljepriset

frågan
minskad

stiger minskar

el. Motsvarande

efterfrågan

skild

från noll.

på aggregerad

Olja
nivå.

dels efterfrågan
effekt

gäller

på olja men även eftervid en elprishöjning,
dels en

på

på olja.
men även en minskad efterfrågan
och olja är bruttokomplement
Att
betyder inte nödvändigtvis
att
dessa är tekniska
i produktionen.
komplement
En prishöjning
på
har två effekter,
substituera

B

bort

dels en substitutionseffekt
den dyrare elen vid

från

En utförlig redovisning av modellen
underlagsrapport 4 i bilagedelen.

som innebär att man vill
en given produktionsnivå,

och resultaten

från denna

ges i

Miljö-
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och energiskatters

och dels en produktionseffekt
som innebär att efterfrågan efter samtminskar till följd av en minskad produktion.
liga produktionsfaktorer
Därmed kan totaleffekten
bli negativ av en elprispå oljeefterfrågan
substitutionseffekten
dominerar
höjning om produktionseffekten
även
och olja är tekniska
om
Att priselasticitetema
industrin,

någon

fall

i alla

substitut.

låga betyder att
sett är relativt
har väldigt
små möjligheter
att i
substituera
bort från en produktionsfaktor

generellt

på kort

utsträckning

större

sikt,

blir dyrare.

som plötsligt

Koldioxidskatten

6.4.1
Resultaten

i

tabell

gäller

slutsatsen

6.7

även

för

handen
att den koldioxidskatt
ger vid
år 1991 har
energiskatten
som infördes

effekt

Resultaten
visar dock
på de inhemska utsläppen av koldioxid.
effekterna
små
kort
sikt.
Sett
kan
på
är
över en längre tidsperiod
att
det dock konstateras
från fossila
övergång
att det skett en kraftig
bränslen till el. Trots en kraftig produktionsökning,
sett över perioden
1974 till

Resultaten

från

effekterna

av
koldioxidskatten
Resultaten
landevis

en fördubbling
antas stiga

av koldioxidskatten.
från 9 till
18 öre

Simulering
fördubbling

på hela
av effekterna
koldioxidskatten.
av

betyder

Det

per
vilka
skall betraktas
av denna simulering,
effekter, redovisas i tabell 6.8.
kortsiktiga

6.8

Tabell

av fossila bränslen minskat.
har använts till att studera
modellberäkningama

1993, så har förbrukningen

kg

att

koldioxid.

som

industrin

förhål-

av en

Oljepris
%

El
%
miIj.MWh

Olja
%
milj.m3

C02
% miIj.t0n

Skatteint.
% mi|j.kr

Produktion
%

10,9

-5,2 -2,43

-11,0 -0,20

-11,53 -0,59
-O,89b

77,0 3ll,8

-1,89

a Denna siffra avser minskade koldioxidutsläpp från kol och olja.
b reduktion i miljoner ton
om gasol och naturgasefterfrågan minskar i motsvarande
grad
i tabell 6.8 visar att oljeförbrukningen
i industmed 11 % och att elförbrukningen
minskar med 5 %. Om
koldioxidinte ändrade sitt beteende skulle en fördubblad

Simuleringsresultaten
rin minskar
industrin
skatt

leda

eventuella
dock

till

100

%

nedsättningar.

att en prishöjning

av skatteintäktema
Den negativa priselasticiteten

ökning

på olja

leder

till

bortsett

från

på olja visar

en beteendeförändring.

I
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tabell

6.8 kan vi se att detta leder till att skatteintäktema
ökar med
77 %, vilket innebär ett skattebortfall
93 miljoner kronor till följd
att man använder mindre olja och kol. Om vi antar att man beter sig

på ett likartat
ningen med
kronor.

sätt vad gäller naturgas
cirka

10 %,

blir

och gasol, dvs minskar

skattebortfallet

cirka

139

använd-

miljoner

fås av den fjärde
av inhemska koldioxidutsläpp
kolumnen
i tabell 6.8 som visar att de inhemska
utsläppen från olja
och kol minskar med cirka 0,59 miljoner ton. Om det sker en motsva-

Förändringen

rande minskning

0,89 miljoav gasol och naturgas blir minskningen
relation
till
de
I
totala
koldioxid
i
inneutsläppen
Sverige
ton.
ner
av
bär det en minskning
med cirka 1,5 %.
De branscher som drabbas hårdast av en fördubblad
koldioxidskatt
de branscher

är naturligtvis
fossila

bränslen.

I figur

som använder relativt sett stora mängder
6.8 framgår det att den totala energiförbruk-

ningen

per sysselsatt och även fossilbränsleanvändningen
per sysseljord
satt är störst inom gruvindustrin,
massa och papper, petroleum,
och sten samt järn- och stålindustrin.
Det betyder att dessa branscher
kommer,
till följd av den hypotetiska
i
skattehöjningen,
att förlora
konkurrenskraft
gentemot

Figur

6.8

relativt

motsvarande

andra
branscher

Energiförbrukning
totalt

och fossila

branscher

inom

Sverige,

och

även

i konkurrentländema.
per sysselsatt år 1993. Energi
bränslen
megawattimmar
MWh

per sysselsatt.

å

I Energi

å
I Fossilabränslen

Källa:

SCB, NUTEK
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Miljö-

eflekter på olika sektorer

industrins
7 ges en beskrivning
regioav den energiintensiva
nala fördelning.
Ur figur 6.7 och 6.8 framgår det dock att de branI kapitel

scher som drabbas hårdast i stor utsträckning
serade i regioner med förhållandevis
ensidig
I tabell

på de enskilda

branscherna

av en

av koldioxidskatten.

fördubbling
Tabell

effekten

6.9 redovisas

är sådana som är lokalinäringslivsstruktur.

på de enskilda
av effekterna
av en fördubbling
av koldioxidskatten.
enheter.
Förändringar,
miljontals

6.9

Simulering

branscherna

El
Näringsgren

Kol/bio

Olja
milj.m3

miIj.MWh

C02

Skatteint.

mi|j.ton

milj.kr

Gruvor

0,000

-0,004

-0,01

17,1

Livs
Teko

0,01 1
-0,003

0,000
-0,000

0,00
-0,00

41,6
4,65

Trä

0,01

-0,004

Massa

0,18

-0,15

Grafisk

0,01

kemisk

-0,03

-0,000
-0,008

jord,sten
jiirn,st§l

0,02

-0,005

0,04

-0,027

bio: 0,46

kol: -0,02

-0,01

16,34

-0,44

44,2

-0,00l

3,67

-0,07

29,8

-0,07

79,0

-0,08

30,6

metall

-0,006

-0,003

-0,01

12,27

maskin

-0,005

-0,002

-0,006

15,48

elektro

-0,008

-0,001

-0,004

4,60

transport

0,01

-0,007

-0,02

17,44

varv

0,001

-0,000

-0,00l

1,59

0,23

-0,21

-0,7

318

0,5 %

-12 %

-12 %

79 %

summa

‘ biobränslen är miljontals
överensstämmelsen
industrin

i tabell

effekten

m3, kol är miljontals

är förvånansvärt
6.8.

Den

på elförbrukningen.

ten på elförbrukningen

enda

god

noterbara

I analysen

negativ

ton.

-5,2

%,

med

resultaten

skillnaden

för

är den

hela
totala

blev effekav hela industrin
medan den i den bransch-

förändras.
specifika analysen blir svagt positiv om koldioxidskatten
Med andra ord är effekterna
osäker.
på industrins elförbrukning

Volymmässigt
effekterna

uppstår.

är det framförallt
Av den totala

i de energiintensiva

minskningen

branscherna
m3

med 0,21 miljoner

för 0,15 miljoner m3, dvs mer
olja svarar massa- och pappersindustrin
tycks kompensera denna minskning delvis
än hälften. Massaindustrin
med att öka elanvändningen
med
0,l2

MWh,
miljoner
men framförallt
m3
trädbränslen
med
0,46 miljoner
användningen
av
m3
miljoner
olja. I detta fall är med andra ord miljöskatten

att öka

0,18

197

och energiskatters
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eflekter på olika
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rent
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från en miljöbelastande
en substitution
Om
skatten
har tillkommit
förnybar.
mot
av
resurs
en
orsaker så är den ineffektiv
då det sker en substitution

eftersom

icke

sektorer

det sker

från en beskattad vara mot en obeskattad.
Möjliga regionala effekter belyses i kapitel
vissa

framförallt

glesbygdslän,

i

men en slutsats är att
och
Mellansverige,

Norrland

att få bära en relativt
visar
Sammanfattningsvis

kommer

ringar
oden

sett stor andel av skattebördan.
förändanalysen att det skett kraftiga
under perivad gäller tillverkningsindustrins
energianvändning
För det första

1974-1993.

minskat.

Vad

gäller

så har andelen

fossila

enhet har minskat.

energianvändningen

av olika typer av energivaror
minskat,
medan andelen
ökat. För-

bränslen

per producerad
i linje med
För det andra så är dessa förändringar

är dessutom

ändringen

så har den totala

sammansättningen
real,

dvs

energiinnehållet

med
som förts, nämligen att styra iväg från oljeberoendet
och ökat utbud av elkraft. En tredje sluthjälp av höjda punktskatter
är oelastisk på kort sikt, dvs elasticiteten
sats är att energiefterfrågan
förändras
vilket
betyder
är mindre
än
att energiförbrukningen

den politik

sett mindre än prisförändringen.
De två sista slutsatserna
är speciellt viktiga

procentuellt

växlingssynpunkt.

innebär

Ur miljösynpunkt

och skatteur miljöden andra slutsatsen att
har en styrande effekt

koldioxidskatten,
som exempelvis
skall
på de inhemska utsläppen. Å ena sidan vill man att miljöskatten
vill
lösa,
andra
effekt
de
å
ha en signifikant
miljöproblem
man

miljöskatter,

sidan

blir

snabbt.

det

uppfyller

än

om basen för miljöskatten
slutsatsen, att priselasticiteten

problem

Den tredje

eroderar

energi

alltför

är mindre

till viss del båda dessa villkor.

Svavelskatten

6.4.2

Koldioxidskatten

och andra

fossila

bränslen

har även effekter

skatter

trubbiga

i den meningen

lens svavelinnehåll.

hög- respektive

att de inte tar hänsyn till olika bränsKoldioxidskatten,
exempelvis,
gör ingen skillnad

lågsvavlig

en övergång mot lågsvavlig
i kapitel
Som redovisats
samband

med

av
som påverkar konsumtionen
på utsläpp av svavel. Dock är dessa

skatter

skattereformen

olja, vilket

inte ger några incitament

till

olja.
4 så infördes
år

1991.

i
en skatt på svavelutsläpp
motiverades
Svavelskatten

19 Effekterna på produktionen är överlag små. Överhuvudtaget
är skattningarna av de korspriselasticiteter
som är avgörande för produktionseffekten små och i de flesta fall
signifikant skilda från noll.
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utifrån

behovet

svavelhalt

till

driva

att

lågsvavliga

och energiskatters

övergången
alternativ.

eflekter på olika

från

Skatten

bränslen

sektorer

med

hög

svavel

är 30 kr per kg
detta 27 kr per kubik-

svavel

i bränslet. För oljeprodukter
motsvarar
svavel i oljan. Oljeprodukter
meter olja för varje tiondels viktprocent
med en svavelhalt under 0,1 viktprocent
är undantagna. Dessutom ges
för
svavelskatt
avdrag
på bränslen som används i produktionen
av
andra mineraliska
Vidare

undantas

industrin.

produkter

dvs kalk, sten och cement.
används
i sodapannor inom skogssom
för
svarar
ca 40 % av de inhemska utsläpps-

Dessa sektorer

källorna

än metaller,

det bränsle

i Sverige.

I regeringens

1989/90:llO
proposition
uppskattades att svavelskatunder
perioden
1991-1993
i
skulle inbringa
genomsnitt
ten
ca 500
kr.
efterhand
miljoner
I
kan konstateras
att utfallet ligger mellan 200
och 250 miljoner
kr. Från detta kan det ligga nära till hands att dra
slutsatsen att svavelskatten,
varit mer effektiv
än
ur miljösynpunkt,
vad man förväntat
sig. Den nedgång i svavelutsläpp
som skett under
perioden 1991-1993
är dock inte unik i något avseende. I figur 6.9
redovisas

de svenska

där framgår

svavelutsläppen

i ton svavel,

avtagit

6.9

for

att de inhemska

under hela perioden.

mässigt

Figur

tydligt

Dock

perioden

1970-1993,

svavelutsläppen

minskat

har utsläppsminskningama,

och
trendräknat

under senare år.

Utsläpp

av svavel

1970-1993

tusentals

från

svenska

utsläppskällor

åren

ton.
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kan

av svavelutsläppen
två plan. För det första beror den kraftiga

sökas

utvecklingen

till

Förklaringen

i huvudsak
den

nedgången

tidiminskningen
som redovisats
av oljeförbrukningen
ökade
alltmer
det
andra
beror
del
minskningen
För
av
gare.
en stor
har skett
krav
rening av svavel. De största utsläppsminskningama

trendmässiga

av olja och gas, räknat både i ton och procent.
vid förbränning
av olja och gas var år 1980 321 000
siffra
år
medan
motsvarande
1993 var 21 000 ton.
ton,
från effekten
effekter
Att separera ut svavelskattens
av koldioxidvid

förbränning

Svavelutsläppen

skatten

kan man utifrån den diskussion
som förts kring
effekt
då
den
leder
till högre kostden
har
att
sådana. I
bränslen,
och framförallt
högsvavliga

är svårt. Dock

koldioxidskatten

fastslå

pâ fossila

nader

med

jämförelse

koldioxidskatten

släppen är svavelskatten
är förhållandevis

och

intressant

enkla

dess effekter

på koldioxidut-

att reningskostnadema
i sin tur ger goda förutsätt-

i så måtto

att beräkna,

vilket

till följd av
på utsläppsminskningama
att beräkna effekterna
kan bestå dels av kostnaderna
förändrad
skatt. Reningskostnadema
för
dels kostnaderna
för minskad
användning
av fossila bränslen,

ningar

och dels merkostnaden

avgasrening,

å andra

oxidutsläppen
minskad

sidan

för lågsvavliga
i princip

kan

god effekt

ha relativt

kan uppnås med rening

på utsläppen

så länge

till

kostnader

rimliga

Koldi-

minska

genom
tänkas

endast

Svavelskatten

fossilbränsleanvändning.

bränslen.

kan därmed

utsläppsminskningama
och/eller

minskningen

alternativet.
Då
mot det lågsvavliga
genom
dessa alternativ är mer eller mindre uttömda återstår endast att minska
effekter
blir
vilket
betyder att svavelskattens
bränsleanvändningen,

kan uppnås

substitution

små och framförallt

Enligt
halten

Så

bidrar

fungerar

i eldningsolja

till minskade

miljöskatter,
5 från

0,65

koldioxidutsläpp.
Ds

1994:33,

viktprocent

år

minskade
1990

till

svavel0,5 vikt-

år 1992, dvs en minskning
med drygt 10 % per år. Den slutär att det inte verkar orimligt
att det är
sats som dras i rapporten
svavelinnehållet
i
lett
till
denna
svavelskatten
minskning
av
som

procent

eldningsolja.

utsläppskälloma
noteras att de inhemska
svarar för en
i Sverige och att denna del
del av det totala svavelnedfallet
dessutom minskat över tiden. År 1980 svarade de inhemska utsläppsmedan motsvarande
källoma
för cirka 22 % av det totala nedfallet,
Det

bör

mindre

siffra

år 1993 var drygt

7 %.

Miljö-
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sektorer

eflekter på olika

och energiskatters

Transportsektom

6.4

6.3 belystes

I avsnitt

effekterna

av höjd skatt
hushållen via trans-

hushållen

på de svenska

En stor del av dessa effekter träffar
i form av dyrare resande. Den tyngsta

koldioxid.

portsektorn

kostnaderna

ende är de ökade

för

i detta avsepå bensin,
Utgifter

posten

bensin.

inköpt

med cirka 65%, medan
för transporter
kollektivtrafik
cirka
25%
för
utgör
utgifter
av de totala transportutgifterna. Utgifter för tåg, taxi och flyg utgör resterande 10%.
I detta avsnitt sker en viss fördjupning
av analysen av bensinförde totala

dominerar

utgifterna

sen ett mer långsiktigt
och analys
beskrivning
1995:64,

Klimatförändringar

Rapport

från

att styra kvalitén
och 4.2.4.

samt
av ekonomiska
vi till

vilken

omfattas

inte
med

naturligtvis

styrmedel
avsnitt

i syfte
4.2.2

4.2.1,

i huvudsak

i

kurs

Ny

1996:26,

SOU

hänvisar

1994:138,

SOU

trafikpolitiken,

transportsektorn

som motorbränsle
sektor finns dock

Denna

i

För en redovisning
på motorbränslen

kommersiella

diesel

För

klimatdelegationen

trafikpolitiken.

Den

analyavses att tillföra
och
komplett
bredare
perspektiv.
en
vi till SOU
hänvisar
av transportsektorn
Framförallt

bestämningsfaktorer.

brukningens

använder

analys.
av denna partiella
i den allmänna jämvikts-

analys som presenteras senare i detta kapitel.
till att vi i detta avsnitt inriktar
Anledningen

privatbilismen
oss
är dels att det är det transportsätt
som upptar den största andelen av de
totala transportutgiftema,
samt att det är det transportsätt
som i
har de miljösärklass vuxit snabbast de senaste 50 åren. Dessutom

politiska

stynnedlen

i första hand inriktats

År 1950 svarade personbilen
År

1994 är motsvarande

utvecklingen

är att titta

1923 fanns det i Sverige
3 594
1923.
medan

199. Dvs,
Det

betyder

antalet

25 % av persontransportema.
siffra drygt 75 %. Ett annat sätt att belysa
ökningen av antalet bilar över tiden. År
siffra år 1994 är
37 823 bilar. Motsvarande

bilar

år 1994

att det år 1923

är nästan

gick

2,5 personer
siffror
med motsvarande

i form
man att det är persontrafiken
kraftigast inom transportsektorn.

100 gånger

159 personer
varje bil. Om

fler

på varje

än
bil,

lastbilar

man jämför
och bussar inser

av privatbilism

som expanderat

det år 1994 gick

dessa siffror

mot privatbilismen.

för cirka

för

av vår levnadsstanen viktig faktor i utvecklingen
ha
Från
dard torde de flesta vara överens om.
rest cirka 1 km per
att
vid seklets början, så reser vi idag cirka 45 km
dag och innevånare
vilket
Dock är restiden i stort sett oförändrad,
och
innevånare.
dag
per
del
till
markant,
vilket
effektiviserats
är
har
stor
betyder att resandet
har dock otvivelaktigt
utvecklingen
bilens förtjänst.
Den beskrivna
Att

bilen

varit

201

202

.Miljö- och

energiskatters

gett upphov till
miljöpåverkan.
Skatt

eflekter på olika sektorer

en rad

på bilar,

problem,

främst

inte
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minst

i form

av en negativ

då i form

har
av bensin- och dieselskatt,
funnits under lång tid, men det är först på senare år som bensinskatten
fått en miljöstyrande
roll. Ett uttryck för detta är introduktionen
av
koldioxidskatten
1991. För närvarande
är nivån på koldioxidskatten
37 öre per kg koldioxid,
vilket motsvarar cirka 85 öre per liter bensin.
En skatt

på bensin har ett flertal tänkbara effekter på privatbilisoch
därmed
trafikens miljöpåverkan.
Dels kan man tänka sig att
men,
högre
får
bensinpris
ett
effekt i form
en mer eller mindre omedelbar
av en kortare körsträcka
per bil, vilket minskar den totala bensinför-

brukningen.

En viss effekt

på bensinförbrukningen
kan
per kilometer
mjukare
På
körning.
lång sikt kan man
av
däremot tänka sig ytterligare
effekter till följd av förändrat bilinnehav
bilar.
samt en större andel bränslesnåla
Den typiska
sättet att modellera
bensinefterfrâgan
se Goodwin
1992,
Sterner
Dahl 1991,
Franzén 1994
är att bensinefterfråäven

uppstå

till

följd

och det reala priset på
gan i ett land bestäms av BNP-utvecklingen
bensin. Nackdelen
med dessa modeller
är att man bortser från det
faktum att konsumtionsbeslutet
för bensin sker samtidigt
med konsumtionsbesluten
för andra varor. En annan typisk ansats är att dela
i de olika komponenter
upp bensinefterfrâgan
Jansson
Wall 1994.
De delkomponenter
nehavet,

dvs antalet

innevånare,

komponenterna

bilar

på olika

lång sikt, vilket

ut kort- och långsiktiga effekter.
I tabell 6.10 redovisas
resultaten

1992

samt Jansson och Wall

Tabell

6.10

gäller

från

att man kan separera
översikt

ett

av

Goodwin

bensin

Goodwin

1992

1994.

sikt

lång sikt

-0, 16
-0,21

Wall
resultaten

från

för

och Wall

Kort
Goodwin

betyder

1994.

Efterfrågeelasticiteter
och Jansson

Vad

ovan se
är bilin-

med antalet
multiplicerat
per innevånare
körsträckan
per bil och bensinförbrukningen
per körd
Tanken
är då att en prisförändring
de olika
påverkar

kilometer.

Jansson

som beskrivits
som studeras

studien

-O,33
-0,71
av Jansson

Wall

så drivs

resul-

lång sikt i stort sett av förändrat bilinnehav.
Dvs, en bensinleder till lägre efterfrågan på kort sikt, till följd av lägre
prishöjning
taten

körsträcka
till

följd

per bil. På lång sikt
bilinnehav.
av minskat

förstärks

denna

Resultaten

efterfrågeminskning

från

Goodwins

studie

framförallt

Wall

sig från Jansson

skiljer

på lång sikt.

från Jansson och Wall

Resultaten

koldioxidskatt.
av en fördubblad
jämförs
på 1994 års förbrukning,

följd

till

baserade

till

har använts

Rent allmänt

att beräkna

kort-

koldioxidutsläpp

och

på bensinförbrukning

effekter

långsiktiga

sektorer

om vad som egentligen

kan man säga att det råder en viss oklarhet
menas med kort och lång sikt.
och

eflekter på olika

och energiskatters
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Beräkningarna,
med resultaten

som är
från avsnitt

6.3.
6.11

Tabell

på bensinförbrukning

Effekter

av firdubblad

släpp

koldioxidskatt.

lång sikt

avsnitt

120

425

92

279

987

214

sikt

Kort
bensinför-

Förändrad

och koldioxidut-

6.3

miljoner

brukning,
liter
Förändrade

C02-

utsläpp,

IOOO-tals ton

På kort

sikt

bestäms

den

till

cirka

Den

andra

bensinförbrukningen

minskade

hälften

minskar.

hälften

körsträckan
av att den genomsnittliga
bensinförbrukning
bestäms av minskad
körning.
framförallt
på grund av mer ekonomisk
även bilinnehavet
att förändras. Enligt modellen

per körd kilometer,
På lång sikt kommer
antalet

minskar

per innehavare med cirka 1,3 % på lång sikt, vilket bidrar
skattehöjningen
På lång sikt kommer
bensinförbrukning.
att bilparkens
bilar.

leder enligt

per kilometer

förbrukning

förändras

sammansättning

Denna effekt

modellen

fördubblas

till

bilar

minskad

att leda till
bensinsnålare
i riktning
mot
i bensintill att minskningen

i förhållande

till

den kortsiktiga

effekten.
kan

Sammanfattningsvis

det

per fordon.
på grund av en övergång

6.5

bestäms

till

stor

På lång sikt kan dock effekten

bilkörning
främst

att skattehöjningar
På kort sikt är
bensinefterfrågan.

konstateras

har en dämpande effekt
liten och
effekten
förhållandevis

bensin

Allmän

mot allt bensinsnålare

del

av minskad
vara betydande,
bilar.

jämviktsanalys

den analys som redovisats
ovan har utredningen
k
allmän
Denna
jämviktsmodell.
ansats är speciellt
en s
för att studera skatteväxling.
I detta avsnitt ges därför endast

För att komplettera
utvecklat

lämpad

en summarisk

beskrivning

av en körning

av modellen

som liknar

de
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En mer detaljerad
analyserats
och
analys
ovan.
modellen
i
kapitel
10.
av
ges
En skattereform
som vid första påseende kan tyckas påverka endast
som

beskrivning

sprider sig ofta via kopplingar
en del av ekonomin
ekonomin
och utfallet
kan därmed bli annorlunda
tänkte

sig.

len

andra delar av
vad
än
man först
till exempel
påverkar

av koldioxidskatten
olika sätt. Om förbrukningen

höjning

En

på flera

statsbudgeten
minskar

minska

av fossila
förändras

på grund

av en höjd koldioxidskatt
energiskatter
vilka sannolikt

statens intäkter från
kan också momsintäkter
löneskatter

till

och

möjligen

även

öka/minska.

också

minskar.

Vidare

statens intäkter
en koldioxidskatt

I ett första led kommer
på de fossila bränslen avgiften

efterfrågan

bräns-

Såväl

gäller.

från
att
hus-

håll

som företag kommer i normala fall att minska sin förbrukning
dessa
bränslen. Företagen vältrar över en del av kostnadsökningav
framåt
och bakåt i förädlingskedjan,
så långt detta är möjligt.
arna
till övervältring

Möjligheter
de marknader
nella

företaget

marknader

är det svårt,

ökningama

på kunder

liten

ekonomi

öppen

bestäms

på
av konkurrensförhållanden
För företag som verkar på intematio-

verkar.

eller

i utlandet.
med

följden

omöjligt,

att vältra

över kostnads-

I modellen

antas att Sverige är en
att företagen inte kan vältra över

ökade kostnader.
Beträffande

miljöeffekterna

dioxidskatt

reducerar

produktion

ersätts

flyttat
vilket

utomlands.

är det inte självklart

koldioxidutsläppen

innebär detta att utsläppen helt enkelt
av import,
Hur stor denna effekt blir beror naturligtvis
på i

land produktionsökningen

ökning

sker och

i exportlandet,
av produktion
undan produktion
som i annat

tränga

att en svensk koli hela världen.
Om svensk

sker en
om det verkligen
kan
när den svenska importen
fall

konsumerats

i ett annat

land.
Dessa och en mängd andra kopplingar
kan
Enkelt uttryckt ger
en allmän jämviktsmodell.
med vilket
sperspektiv
man kan få insikter
förlorade.
Till nackdelarna
hör svårigheten

beskrivas med hjälp av
denna ansats ett helhetlätt

som annars
att beskriva

de många

samband

samt i föreliggande
som måste ingå i modellen,
tande datakvalitet.
Precisionen
i beräkningarna
är därför
för
de
modeller
redovisats
sämre än
som
ovan.
Modellen
88 sektors
olika

innehåller

input-output

ett

stort

antal

skatter,

en mängd andra data i modellen.
detaljerad presentation,
Kriström
1996,
se Harrison
i
3
bilagedelen,
10.
kapitel
port
samt
samt

fall

bris-

sannolikt

basdata från år 1992 ur nationalräkenskapemas
matris. Vidare finns 30 olika hushållstyper,

import-/exportregioner,

svavelutsläpp

kan gå

koldioxidFör

7

och

en mer
underlagsrap-

eflekter på olika sektorer

och energiskatters
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som redovisas i detta avsnitt bygger på en fördubbfrån gällande energi- och
med utgångspunkt
koldioxidskatten
ling av
återförs till husskatteintäktsökningama
De eventuella
miljöskatter.
De beräkningar

hållen

vilket
i modellen
av en klumpsummetransferering,
välfärd. Det bör noteras att de beräkningar
hushållens
som
presenterats i detta kapitel inte beaktar detta samband. I kapitel
i form

påverkar
hittills

med skillnaden
beräkningar,
att skatteintäktsök10 görs motsvarande
används för att sänka andra skatter.
Den analys som redovisas i avsnitt 6.3 angående välfärdseffektema

ningar

hushållet

det enskilda

alla priser

kan påverka

ter. I vissa fall

jämviktsmodell

bortser

från

det faktum

och därmed

i ekonomin

att en skatteökning
alla hushålls inkoms-

Med en allmän
är detta en godtagbar approximation.
komplicerade
till
kan man dock i princip ta hänsyn

spridningseffekter.
konsumentpriset
I ett första led påverkar en koldioxidskattehöjning
mycket
använder
Sektorer
bränslen.
på fossila
relativt
av dessa
som
dessa
sektorers
vilket i sin tur kan påverka
drar ned sin efterfrågan,
till

Denna strukturomhögre avkastning.
som ger relativt
ekonomin
och det är inte
i
kan i princip påverka alla priser

sektorer

vandling
på

att söka sig

tenderar

Produktionsfaktorema

på arbetskraft.

efterfrågan

förhand

hur

givet

koldioxidskattehöjning.

på

priset

t ex
Under

påverkas

livsmedel

av alla dessa förändringar.
fråga är hur man skall
En viktig principiell
dem i ett mått som i någon
och sammanfatta

av en
det enskilda

påverkas

alla förhållanden

hushållet

dessa effekter

beskriva

bemärkelse

ger en god
mått skall

uppfattning

påverkas.

innefatta

samt, i bästa fall, även de
av en höjd koldioxidskatt.

om hur det enskilda hushållet
alla pris- och inkomstförändringar

Detta

som kan bli ett resultat
De betalningsviljemått
som beskrevs i kapitel 3 och i avsnitt 6.3 har
värdefulla
och de kan även utnyttjas i en allmän jämvisat sig vara
viktsmodell.
En mycket grov skattning
av detta mått får man genom att helt

miljöförbättringar

enkelt

beräkna

konsumtion.

hur

Om hushållen

de ökade utgifter

hushållens

mycket

slipper

En svaghet med detta resonemang
hushållen anpassar sin konsumtion

har man sparat
och man kan därför
in en summa som
vid högre koldioxidskatter.

är att det bortser

att ett hushåll har en budget
denna kostnad ligger fast. Om bensinskattema
kr att köra

oförändrad

skattehöjningen

när priserna
där bilen får kosta

4000

vid

ger upphov till
direkt betalade

skatteökningen

inte få det sämre om man istället
utgiftsökningen
motsvarar den förväntade

det kostade

ökar

utgifter

en mil,

från det faktum

att

en vara höjs. Antag
och
4000 kr/månad

höjdes

är det inte rimligt

så mycket

att

att anta att
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är fullständigt

kompenserat om det ñck tillbaka
de drygt
fyra tusen kronor det skulle erlägga i skatt för den mil hushållet körde
får man
en viss månad. En bättre beskrivning av välfärdsförändringen
beräknar
hushållet
frågar
hur
eller
mycket det maximalt
om man
skulle vilja betala for att slippa skatteökningen.
Alternativt
kan man
beräkna
den minsta
kompensation
hushållet
skulle
kräva för att
acceptera
Det välfárdsmått
att skatten infördes.
som presenteras
nedan motsvarar
den summa pengar ett givet hushåll
skulle kunna
avstå ifrån om koldioxidskattema
istället inte höjdes. Då får hushållen
en levnadsstandard
genomförs.
Måttet

ringar.

som motsvarar den som gäller om skattehöjningen
inkluderar
alla tänkbara pris- och inkomstförändinkluderas
inte det värde hushållet kan tillmäta
miljöför-

Dock

bättringar

av olika slag. För en närmare analys av denna välfárdseffekt och ett försök till kvantifiering
hänvisas till kapitel 10.
I figur 6.10 redovisas välfärdseffektema
på olika typhushåll
av en
fördubblad
koldioxidskatt
där skatteintäktema
återförs till hushållen
som en klumpsummetransferering.

Figur

6.10

Välfárdseffekter

enligt

allmän

m

u

o

koldioxidskatt
av en fördubblad
jämviktsmodellen,
kronor
per hushåll.

2

1

3

m

u

.

J

-500-1000-1500 -2000 -2500 -3000
I gruppen
gruppen
år. Andra

Andra

bland

finns
utan barn
med bam
innefattar

både under
till

ingår

Andra

cirka

genomsnitt,

och över

4,6 miljarder
räknat

annat äldre hemmaboende
hemmaboende
barn endast

familjer

17 år. Den totala

kronor,

på 4 miljoner

eller

med

hemmaboende

välfårdskostnaden

ungefär

hushåll

1150

i Sverige.

bam.
över

I
17

barn

uppskattas

kr per hushåll
i
Kostnaden varierar

tillbaka

gått

vilket

över hushållsgruppema,

mycket

hushållen

till

och

konsumtionsmönster
olika

väldigt

sektorer

att hela skatteintäkten
Beroende
på

beror

som en
inkomstnivå

olika

eflekterpé

och energiskatters
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klumpsumma.
kan

hushåll

vissa

påverkas

Vi skall i kapitel
med denna typ av återföring.
sänka arbetsgivaravgiftema.
analys, men istället

10 uppDetta

repa samma
kommer att ge ett annat utfall för det enskilda hushållet.
Det är inte självklart att en skärpning av den svenska miljöpolitiken
utsläpp av koldioxid.
leder till globalt sett minskade
i klimatfrågan
motverkar
de direkta effekterna
Flera mekanismer
av att vi i Sverige

bränslen.
En möjlighet
är att
av fossila
ut svenska varor som blivit dyrare - utsläpvia ökad import. En annan möjlighet
är att
pen flyttar då utomlands
form
nyinvessannolikt
i
flyttar,
produktionsfaktorema
mest
av att
utsläppsI bägge fallen beror en eventuell
teringar läggs utomlands.
minskar

konsumtionen

konkurrerar

importvaror

på

ökning

I allmän
ser ut i utlandet.
beskriva
utflyttning
mekanism
kan
som
en
I beräkkan utsläppen öka via ökad varuimport.

produktionsförhållandena
saknas

jämviktsmodellen

av kapital. Däremot
ningarna tas hänsyn

till

hur koldioxidintensiv

importen

är från

de

i modellen.
En sammanfattsom är representerade
tabell.
i
koldioxid
följande
vad
gäller
utsläppen
ning
ges
av

sju importregioner

6.12

Tabell

Effekter

på koldioxidutsläpp

av en fördubblad

koldioxidskatt.

Inom landet
Utlandet
Totalt

KTON

.%

-97
-l 4
11

l%
1%

leder till små utsläppsminskav koldioxidskatten
minskar
produktion
De utsläpp som förorsakas
av inhemsk
och
överlag
minskar
modellen
importen
Enligt
med mindre än 1%
.
utomlands.
En utförligare
inte heller
utsläppen
därmed
flyttar

fördubbling

En

ningar.

av hur utsläppen påverkas
skatteväxling återfinns i kapitel 10.

diskussion

det gäller

När

skatteintäkter

det i sammanhanget
olika

mest

fallet

med

koldioxidskatt
är
en fördubblad
samspelet mellan
att poängtera
leder dels till en
av koldioxidskatten
bränslen,
men också till en allmän

från

intressant

Fördubblingen

skattebaser.

i det näraliggande

av fossila
Således påverkas andra skatteaktiviteten
i ekonomin.
av
modell få en grov uppfattning
intäkter och man kan med föreliggande
Den mest intressanta
av de
om samspelet mellan olika skattebaser.
minskad

konsumtion

nedgång

olika

skatterna

likt minskar.

är här energiskatten,
Detta

är dock

när intäkterna

inte självklart

från denna

när högre priser

sannopå fossila
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bränslen

kan ge en substitution
vilken för alla
mot ökad elanvändning,
användare utom industrin
omfattas av energiskatt.
Således kan det till
från den del av energiskatten
en viss del kompensera bortfallet
som
träffar fossila bränslen.
Tabell

6.13

på skatteintäkter

Effekter

av en fördubblad

koldi-

oxidskatt.
Skatteintäktsförändring, % miljarder kronor
Skatteökning CO2

C02

100%

Energiskatt

+92% 12,4

Resultaten

vad beträffar

-4% -0,9

skatteintäkter

ning som beräknades
av samspelet mellan

olika

kapitel

i tabellen.

kar.

återspeglas

Detta

bränslen.

förklaras

+1 1,5 Mdr kr

är ungefär

med andra modeller

i avsnitt

av den storleksord6.3 och 6.4. Något

skattebaser,

i
som bland annat diskuteras
Intäkterna
från energiskattema
mins-

helt

efterfrågan
av den minskade
andra skattebaser är förändringarna
Således påverkas t ex inte momsintäkter

Vad beträffar

de är försumbara.

enligt

CO2+ energiskatt

på

fossila

så små att
nämnvärt

modellen.

I avsnitt
förändrad

6.4 diskuterades
koldioxidskatt.

hur industrins
Vi

skall

i detta

olika
avsnitt

delar påverkas

komplettera

av en
denna

bild

genom att beskriva andra dimensioner
som kan vara av intresse
det
gäller att öka förståelsen av hur ekonomin
när
förändras.
En av de mest centrala ekonomiska
variablerna
är förädlingsvärdet,
vilket definieras
löner
vinster,
plus
eller
produktionsvärde
minus
som
för insatsvaror.
En ökning/minskning
summa kostnader
av förädlingsvärdet ger en antydan om i vilken riktning strukturomvandlingen

går. Det är viktigt

inte nödvändigtvis
att notera att förädlingsvärdet
i alla sektorer om koldioxidskatten
höjs. Ett exempel
hämtat från Brännlund
Kriströms
1996
analys av hur en klorskatt
på massaindustrins
blekerier kan belysa detta.
behöver

minska

Om klorskatten

höjs påverkas

Följande

redovisar

efterfrågan

massaved, vilket i sin
tur gör det mer lönsamt för skogsägaren att bjuda ut mer sågtimmer.
Detta leder till en prispress nedåt på sågtimmer.
Sågverken kommer
därmed
tjäna
på
miljöskatten,
kostnaden
för en viktig
att
när
insatsvara sjunker.
utvalda

figur

sektorer.

effekter

på

förädlingsvärde

för

några

och energiskatters
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Figur

utvalda

i tillverkningsindustrin.

sektorer
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å
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i förädlingsvärde
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mest i termer av
och sten
och papp,
samt jord
de som får ett minskat förädtillhör
företrädesvis
cementindustrin
där produkantyder en strukturomvandling
Diagrammet
lingsvärde.
relativt
använder
sett
tiva resurser förs över till näringsgrenar
som
Inom
ökar förädlingsvärdet.
bränslen.
I verkstadsindustrin
mindre

Som man kan förvänta sig drabbas
Papper
förädlingsvärde.
minskat

varje

förekommer

sektor

petroleumsektom

Livsmedelsindustrin

variationer.

påverkas

kemimen även inom denna förekommer
figur,
negativt enligt ovanstående
sektorn påverkas petroleumsektom
vilken inte redovisas i figuren, påverkas
medan läkemedelsindustrin,
variationer.

positivt

positivt.

Inom

Överlag är det är dock fråga om små förändringar.

Sammanfattningsvis

resultaten

överensstämmer

från

allmän

jäm-

som presenterats tidigare i
från miljövinsten
är slutsatsen att kol-

väl med de modeller

relativt

viktsmodellen

Om man bortser
har en välfärdskostnad
dioxidskattehöjningen
tycks påverkas
i allmänhet
där barnfamiljer
detta kapitel.

i kapitel

kr,
på ca 4,6 miljarder
mer än andra familjer.
typ av körning, men där

10 samma
Teorin ger vid
växlas intäkterna
av skatten mot sänkta löneskatter.
handen att en sänkning av en störande skatt vore ett bättre alternativ,
jämfört med att återföra pengarna på det sätt som gjorts i detta avsnitt.
redovisas

Som nämnts

Den slutsatsen
återkommer

visar

sig sammanfalla

till teori och empiri

med de empiriska

i kapitel

8 och 10.

resultaten.
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J ordbruket2°

Miljöavgifter
på handelsgödsel och bekämpningsmedel
infördes den 1
juli 1984 i syfte att motverka
miljö- och hälsoproblem.
De influtna
avgifterna har använts till forskning och rådgivning och för att minska
användningen av bekämpningsmedel.
Under perioden 1984 till
har miljöavgiftema
varierat vilket redovisas i tabell 6.14.
Tabell

6.14

Miljöavgifter

på handelsgödsel

1994

och bekämpnings-

medel

Handelsgödsel,

.
1 juli 1984
1 juli 1988
januari 1994
3 november 1994
Källa:

SJV-rapport

Kväve

Fosfor

30
60
60
180

60
120
120
Svensk

1992:41,

Bekämpningsmedel
kr/kg aktiv
substans

öre/kg

Kalium
4
8
3 000
8
3 000
20
författningssamling

1993:1320,

1994: 1706, 1994:1707
Våren

1995 beslutade

riksdagen

att miljöavgiftema

på handelsgödsel

och bekämpningsmedel

0 m den 1 juli 1995 skulle benämnas skatter. Beslutet motiverades
kraftiga höjningama
av att de förhållandevis
den
3
november
1994
hade
medfört
per
att de fick mer karaktär av
skatter än avgifter.
Miljöskattema
på kväve och fosfor motsvarar en
prisökning på handelsgödsel
med ca 10 respektive
6 % 1993
års
År 1993 uppgick
priser.
den totala förbrukningen
av handelsgödselkväveoch fosfor till 185520 respektive
19030 ton. Vid oförändrade förbrukningsnivåer
uppgick skatteintäktema
till 148 respektive
23 miljoner
insektsmedel

kronor.

Den sammanlagda

och svampmedel

motsvarande
gav skatteintäkter
nivå på förbrukningen.

Kväveanvändningens
problem

utsläpp

som ökade
av koldioxid

Detta förhållande

uppgick

år 1993 till

28 miljoner

miljöproblem

koldioxidutsläpp

gäller

förbrukningen
kronor

skiljer
orsakar.

av ogräsmedel,
1388 ton, vilket
vid en oförändrad

sig väsentligt
Effekterna

från

är oberoende
dock

de

av ökade

lokalisering.
av utsläppskällans
inte för de problem som är förknippade

2° Resultaten i detta avsnitt
baseras på Gren 1996,
21 Prop. 1994/95:213. bet.
1994/95:SkU29

SOU 1996:117.

med

för

Känsligheten

kväveanvändning.

jordbrukets

eflekter på olika sektorer

och energiskatters
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miljöföro-

varierar regionalt.
från jordbruket
av kväveläckage
miljöeffekten
Därmed varierar
av kväve och
av en viss minskning
beräkningar
regionala
vilket
motiverar
olika
regioner
mellan
fosfor
av
orsakade

reningar

kostnader

och miljövinster.

områden;

Bottniska

i tabell

nerna redovisas

i de olika

priskänslighet

och fosfor

på handelsgödselkväve

i

avrinningsområden.

olika
Region

Kväve

Fosfor

-0,27

-1,80

Bottenhavet

-0,45

-1,44

Mälarregionen

-0,34

-0,63

Eg. Östersjön
Öresund

-0,32

-O,98

-O, l 2

-1,46

Kattegatt

-0,25

-0,68

Skagerack

-0,51

-0,31

Bottniska

regio-

6.15.

Priselasticiteter

6.15

Tabell

och Skagerack.

och fosforanvändningens

Kväve-

Egentliga

Mälarregionen,

Bottenhavet,

Viken,

Östersjön, Öresund, Kattegatt

avrinnings-

in i sju olika

delas

Sverige

Viken

Elasticitetema är beräknade från linjära eñerfrågeregressioner och utvärderade vid
1993 års förbrukningsnivå av kväve och fosfor.
Källa: Gren 1996, SOU 1996:117
Det

bör

att

noteras

högre än for kväve

förutom

är att elasticitetema
Fosforförbrukningen

för

priselasticiteterna

under

vid

1993

är

genomgående

En väsentlig

i Skageracksregionen,

är utvärderade
har,

fosfor

orsak

års förbrukningsnivå.

en 20-årsperiod,

sjunkit

med

2/3.

är inte lika påtaglig.
av kväveförbrukningen
anpassningen
i tabell 6.15 avser den kortsiktiga
Priselasticitetema
Med kort sikt menas ett
fosfor.
respektive
kväve
efterfrågan
på
av

Minskningen

tidsperspektiv
är alla

där jordbruksmarksarealen

rörliga

produktionsfaktorer

teter.
Resultaten

vilket

På lång sikt

är oförändrad.
innebär

högre

priselastici-

kväveefterpå att den kortsiktiga
frågan är oelastisk i samtliga regioner vilket innebär att kväveskatten
Omfattningen
synpunkt.
effektiv
av de
är förhållandevis
ur fiskal
ursprungliga
den
också
självfallet
bestäms
intäkterna
totala
av
i kronor
vilket betyder att merparten
förbrukningen
av skattebördan,
räknat,

i tabell

faller

regionerna

Skatteintäktema
kväveskatt

6.15

redovisas

från
i figur

pekar

Kattegatt
de

olika

6.12.

och egentliga

regionerna

Östersjön.
vid

en

fördubblad
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Kväveskatt

100%

av

priset.

Bottenviken
och
5"a9°"a°" Bottenhavet
2%
5%
Kattegatt
28%

Mälarregionen
15%

Öresund
15%

Eg.Östersjön
35%

Vid

de
en kväveskatt
som utgör en fördubbling
av priset motsvarar
skatteintäktema
kortsiktiga
från de "stora" regionerna,
Kattegatt
och
Egentliga Östersjön, ca 2/3 av de totala skatteintäktema
vilka uppgår
till 880 miljoner kr och år.
Den största

liga

andelen

av totala

skatteintäktema

kommer

från Egent-

Östersjöns avrinningsområde,

intäkter

erhålls

från Bottniska

lägst skatteca 35 %. Relativt
Vikens och Skageracks avrinningsom-

råden.
De totala

intäkterna

av miljöskatter
på handelsgödselkväve.

motsvarande
relativt

höga

våema.

I basfallet

priselasticitetema,
uppgår

på fosfor

är betydligt

Det har sin förklaring

och

dels

skatteintäktema

de lägre

förbrukningsni-

som mest till

ner kronor.
Värdet av produktionsbortfallet
i olika regioner till
respektive
100% skatt av priset redovisas i tabell 6.16.
Tabell

6.16

Kväveskattens

kostnad

lägre än
i dels de

ca 84 miljo-

följd

av en 50

i termer

av jordbrukets
vid olika
av nettoproduktionsvärde
kr/år.
kväveskatter,
miljoner

minskning

Skatt, %
av
priset
50
100

Bottn.
Viken

Botten
havet

0,2
4,8

4,5
17,8

Mälar
reg.
8,2
32,9

Oster
sjön
16,6
67,0

Oresund
2,2
8,7

Katte
gatt
9,6
39,0

Skage
rack
2,9
8,5

Totalt

44
179

effekter på olika sektorer

och energiskatters
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totalt uppgår till 44 miljoner
att skattekostnaden
vid en skatt som motsvarar
50 % av priset på kväve. I

Tabell

6.16 visar

kronor

årligen

innebär det en höjning från dagens 1,80 kr per kg kväve till
3,30 kr per kg 1993 års pris. I kronor räknat drabbas bönderna
och Kattegatt hårdast av
i den egentliga Östersjöns avrinningsområde

kronor
cirka
den

Orsaken

skattehöjningen.

hypotetiska

är dessa

andel av den totala kväveförbrukningen.
Värdet av minskad kväve- och fosfortillförsel
redovisas i tabell 6.1722.
Tabell

av
fosfortillförseln,

Kväve
Fosfor

kr/kg

kväve

regionerna

kväve-

eller

fosfor.

respektive

Bottenhavet

Mälar
region

Eg.
Östersj.

Oresund

Kattegatt

Skage
rack

0
250

31
0

5
0

12
O

35
0

17
0

28
0

att miljövinsten,
den
överstiger

försiktig

dra

att
skattenivå

mellan

i

stora

Bottn.
Viken

kraftigt

Notera

i de olika

minskningar

Värdet

regioners

förutom

alltför

stora
och miljövinst

och Mälarregionen,

för Bottenviken
skattenivån.

nuvarande

slutsatser

från

Man

bör

dock

vara

stora skillnaden
är beräknad utifrån

den

då miljövinsten

antaganden. En mer försiktig
tolkning är att miljöen rad hypotetiska
kväveanvändning
förmodligen
vinsten till följd av minskad
är betyreducerad
dande. Den sammanlagda
vid
användning
miljövinsten
en
kommer
till viss del
av handelsgödsel
med
reduktionen
stallgödsel.
ersätts
som

Sammanfattningsvis
betydligt

högre

fiskala

att bero

beräkningarna

visar
intäkter

än fosforskatter.

att

hur

stor

kväveskatter
Som

mest

del

av

ger
uppgår

till ca 0,7 miljard kr per år. Dessa uppnås
intäkterna av en kväveskatt
vid en kväveavgift
av kvävepriset.
som motsvarar en fördubbling
minus kostnader
i
miljövinst
De beräknade
nettomiljövinstema,
är också relaav minskad nettovärde
av skörd, av en kväveskatt
kronor vid en skattehöjning
höga, 390 miljoner
en
som motsvarar
kväve med 50 % och 670 miljoner
kronor vid en prisprishöjning
form

tivt

höjning
lägre,

100 %. Nettomiljövinsten
ca 72 miljoner

kr vid

en skatt

av en fosforskatt
som motsvarar

blir

betydligt

en prishöjning

22 Beräkningen
av miljövärdet redovisas i Gren 1996, sou 1996:117. Den
miljövärdering som ligger till grund för denna beräkning är den betalningsvilja för att minska övergödningen i Östersjön som presenterades i kapitel
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med 50 %. Det är viktigt

ringar

till

att notera att det då antagits att miljöförbättfosforreduktioner
enbart uppträder
i Bottniska
av

följd

Viken.

Beräkningar

fiskala

av

bekämpningsmedel
terna

till

utförs

225 miljoner

kronor

en höjning
med 50 %23.

6.7

Syftet

och

vilket

miljövinster

av skatt på
Som mest uppgår intäkinträffar
vid en skattesats som
basis.

av det genomsnittliga

motsvarar
medel

intäkter

på nationell

priset

bekämpnings-

Sammanfattning
med detta kapitel

de energi-

har varit

att utvärdera effekterna
av några av
skatter som varit i bruk i Sverige. De

och miljörelaterade

frågor

som
miljöskattema

sökts

de befintliga
utsträckning
svar på är i vilken
bidragit till bättre miljö i termer av minskade utsläpp,
kostnader,
fördelningseffekter
och strukturomvandlings-

samt vilka
effekter
dessa skatter

ger upphov till. Två olika ansatser har valts i
detta syfte. Dels en partiell ansats där några utvalda delar i ekonomin
behandlas fristående
från övriga delar, dels en allmänjämviktsansats
där de olika delarna i ekonomin tillåts påverka varandra.
De miljörelaterade
oxidskatten

och skatten

svavelskatten.
bränslen

skatter

Analysen

koldiär energiskatten,
som analyserats
på kväve i handelsgödsel,
samt till viss del

visar

och handelsgödsel

ticitetema

på elkraft

Huvudslutsatsen

att priselasticitetema

är negativa.

och fossila
är således

bränslen
att dessa

elkraft,

På kort

sikt är dock

relativt

låga.

fossila

priselas-

skatter

har en påverkan
på
Dvs, en högre skatt på koldioxid
och kväve, leder till minskad
förbrukning
Effekterna
handelsgödsel.
av fossila bränslen respektive

miljön.

på fossilbränsleanvändningen

är dock

förhållandevis

små.

fossilbränsleanvändning

har en direkt positiv miljöeffekt
och utsläpp av luftförorenande
koldioxidutsläpp

minskade
Minskad

förbrukning

jordbruksmark

med

av handelsgödsel
positiv
miljöeffekt

kan dock

Miljöeffekten

av ökad
sker i utgångsläget.

till

en fullständig
handelsgödsel

är

23 Se Gren 1996,

dock
torde

sou

kväveläckaget

följd.

Denna

från

positiva

motverkas

neutralisering

gödselanvändningen

av
ämnen.

som
av ökad användning
av stallgödsel.
stallgödsel beror till stor del på hur gödsel-

miljöeffekt

hanteringen

minskar

Minskad
i form

Att ökad stallgödselanvändning

leder

till följd av minskad
av miljöeffekten
inte
eftersom
den
troligt
totala

minska.

1996:117.

En fördubbling

av koldioxidskat-
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Miljö-

och energiskatters

eflekter på olika

sektorer

ten från 1995 års nivå leder enligt de modellberäkningar
som presenminskar
mellan
terats i detta kapitel till att utsläppen av koldioxid
111 000 och 1 000 000 ton, vilket betyder en minskning
med mellan
1,6% av de totala koldioxidutsläppen.
Den nedre gränsen
då hänsyn tas till olika spridningseffekter
representerar beräkningarna
0,2 och

i ekonomin,
andra

vilken

länder

till

även inkluderar

följd

gränsen

representerar
hänsyn tas till

ingen

omfattar

förändringar

av förändrad
resultaten
från

olika

till

import

i
av koldioxidutsläpp
Sverige. Den övre

den partiella

spridningseffekter.

analysen,

Den partiella

dvs då

analysen

delar

och
heller
transportsektorn
av den kommersiella
servicenäringama,
vilket betyder att utsläppsminskningama
kan vara
i utsläppsminskning
mellan
större. Den stora skillnaden
de båda
ansatsema kan möjligen till viss del förklaras av det faktum att skatteintäktema

behandlas

olika

väsentligt

ella ansatsen återförs
annan i ekonomin,

vilket

allmänjämviktsfallet

kommer

i de olika

inte skatteintäktema
fallet

är

till
i

ansatsema.
hushållen
ekonomin

form

till
av en s.k. klumpsummetransferering
efterfrågan
i ekonomin,
och därmed
dämpas

hushållen,

dioxidutsläppen.

av
vilken

Endast

en

av den så kallade
försumbar.
till
Anledningen

finna

i det faktum

liten

mycket

marginella

att det är den direkta

vilket

i

ökar

av kolskillnaden
kan
är

i stort

importeffekten

effekten

I

tillgodo

minskningen

del

importeffekten,
den

någon

allmänjämviktsanalysen.

skatteintäktema

förklaras

I den partieller

sett

står

på hushållens

att

bensin-

förbrukning

källan till minskad förbrukning
som är den dominerande
fossila
bränslen,
och
därmed
till
minskade
koldioxidutsläpp.
Något
av
importsubstitut
till bilkörning
finns av naturliga
skäl inte. I beräkhar inte

ningarna

hänsyn

tagits

till

andra

positiva

miljöeffekter

till

är,
av minskad användning
av fossila bränslen. Dessa effekter
till skillnad från koldioxideffekten,
lokal
och
karaktär
regional
av
vars
värde i vissa regioner kan vara av större magnitud än värdet av mins-

följd

kade koldioxidutsläpp.
En andra

upphov

till

slutsats
fördelas

Energiintensiva

är att
ojämnt

företag

de kostnader
mellan

olika

som en koldioxidskatt
ger
typer av hushåll och företag.

och hushåll

har en stor
vars hushållsbudget
belastas
förhållandevis
hårt.
varor
Den totala kostnaden för hushållen
och industrin
av en fördubblad
koldioxidskatt,
sett med den partiella ansatsen uppgår till mellan 8,5
11,5 miljarder
kronor, eller cirka 1000
1400 kronor per individ
och
år. Om samtliga sektorer i ekonomin
inberäknas
och hänsyn tas till

andel energiintensiva

spridningseffekter

i ekonomin

kronor

I dessa siffror

från

per person.
företag och hushåll

vilket

uppskattas

kostnaden

till

cirka

1800

ingår den ökade skatteinbetalningen
normalt

inte

betraktas

som

någon

215

216 Miljö-

och energiskatters

dema
således

sektorer
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då dessa på ett eller annat sätt alltid återförs till indiUtifrån
detta betraktelsesätt
blir välfärdskostna-

välfárdskostnad
viderna

eflekter på olika

i samhället.

och år. De empiriska
500 kr per individ
ansatsema
resultat vad gäller välfärdskostnadema.
likvärdiga
Man

drygt

ger
bör

dock vara försiktig
med att jämföra
de olika ansatsema då den partiella analysen inte omfattar vissa delar av den kommersiella
transportsektorn och servicenäringama.

Uppdelat

på olika

sett, hårdast,

hushållstyper

med många

låginkomsthushåll
samt

företag

och företag

så är det framförallt

barn i glesbygd

inom

som belastas, relativt
och
papper, kemi, jord och
massa
Det bör kanske tilläggas
att hushåll

sten, samt järn och stålindustrin.
får en större skattebetalning,
i kronor räknat, än
med höga inkomster
hushåll med låga inkomster.
En mer ingående belysning
av strukturprofilen
omvandlingseffekter
Den fördelningsmässiga
ges i kapitel
visar
behovet av olika kompensationer
av höjd koldioxidskatt
hushåll och företag ifall målet är att behålla den fördelningsproñl

till
som

råder före skattehöjningen.
kan man säga att de stora miljöskattema,
kolkväve och fosfor, rent tekniskt,
är tilleffekt,
talande ur skatteväxlingssynpunkt.
De har en viss styrande
stabila,
vilket
i
är
men inte alltför stor, vilket betyder att skattebasema

Sammanfattningsvis

dioxidskatten

sin tur är viktigt

och skatten

ur skatteväxlingssynpunkt.
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7

konkurrenskraft och teknisk utveckling

konkurrenskraft

Milj öpolitik,
teknisk

utveckling

7.1

Inledning

och

I kapitel

6 analyserades

beskrevs

hur miljöskatter

minskad

produktion.

och

sammanfattning

effekterna

i miljöstyrmedel
av ekonomiska
politiken.
En av slutsatserna
i form av en koldi—
var att miljöskatter,
oxidskatt,
påverkar olika delar av industrin
på olika sätt beroende på
och andra egenskaper hos en enskild sektor. Vidare
energiintensitet

effekter

av
i Sverige

därmed

ökade

denna p g a
kan beskrivas som

påverkar

av dessa förändringar
konkurrenskraft.
En skattehöjning

Många

förändrad

insatsvara

inom jordbrukssektom

innebär

kostnader

på en
insatsvaran
högre
pris
och
på
sett
svenska
relativt
företag
utländska

normalt
för

konkurrenter.
I detta kapitel

skatteväxlings

fördjupas
effekter

diskussionen

på

kring

konkurrenskraft.

miljöpolitikens
Inledningsvis

och en
förs

en
och makronivå.
på mikroav begreppet konkurrenskraft
När man diskuterar
enskilda branscher och företag, har begreppet en
innebörd
tydligare
med ett konkurrenskraftsbegrepp
jämfört
som
diskussion

Utöver denna uppdelning
i mikro och
avser att täcka hela ekonomin.
makro diskuteras konkurrenskraftsbegreppet
i termer av kort och lång
sikt.
I

analysen

miljöskatter,
renskraft.
vissa

håll

befrämjar

antas
leder till

i form
exempelvis
att miljöregleringar,
av
högre kostnader och därmed försämrad konkur-

På senare tid har dock detta antagande ifrågasätts då det på
hävdas att en stringentare,
och rätt utformad,
miljöpolitik
konkurrenskraften.

I den andra delen av kapitlet diskuteras
denna
hypotes,
att föreav
som i allt väsentligt bygger
väl
neutraliserar
tag som utsätts för hårda miljökrav
miljömer än
kostnad genom tekniska
politikens
innovationer
och högre effektirelevansen

vitet.

Inledningsvis

bör det betonas

regleringar,

endast

renskraftens

utveckling.

att miljöpolitik,

i form

av skatter och
till konkur-

är en av många bestämningsfaktorer
Exempel på andra, och i många fall viktigare,

2l7

2 l 8 Miljöpolitik,

och teknisk

konkurrenskraft

är den

bestämningsfaktorer

inhemska

och växelkursen.

tetsutvecklingen

utveckling

SOU 1997:11

löneutvecklingen,

produktivi-

nedan utgår vi dock från

I analysen

att dessa faktorer är oförändrade,
annat anges.
om
En första slutsats av detta kapitel är att miljöskatter
på energi, eller
med
skatter
och
sänkta
skatter på
höjda
på energi
en skatteväxling
arbete påverkar

konkurrenskraften

Under

andra,
sikt

som
såtillvida

beroende

vara
att vissa

i ett skatteväxlingsscenario,
bli stora
övergångskostnadema

internationella

vad

kan koncentreras

av
medan

På kort

branscher.

problem

alternativt

faktorer,

regioner

till

Höjda

medför

den svenska
saldo.

bytesbalansens

möjlig-

när över-

och hushållsgrupper
och fördelnings-

regional-

skatteväxling,
när gäller

och

uppmärksamhet,

för den svenska

eller

miljöskatter,

några oöverstigliga
att utvecklingen

särskild

förtjänar

som länge stått i centrum
politiken.

många

kan bli vinnare.
i vissa

realinkomster

hushållens

gäller

sysselsättning

gångskostnadema

exporten,

delar

hårt,

kommer att påverka den relativa
en skatteväxling,
konkurrenskraften
i olika branscher och företag. För-

delningseffektema

Höjda

olika

drabbas

eller

energiskatter,

till

tidsperspektivet.
kan

lång,

i alla fall

kan

heter

olika
kan

en övergångsperiod,
ekonomin
olika
påverkas

förmodligen
andelen

En anledning

inte

av världstill detta är

bestäms av
av den svenska andelen av världshandeln
endast
sådan
faktor.
energikostnaden
utgör
varav
en

kostnadsstruktur
En annan anledning är att förändrad
ger upphov till
anpassningar i löner och priser, vilket leder till en förskjutning
av de
fördelarna.
komparativa
Det bör här poängteras att detta inte innebär
att den materiella
sikt. Avgörande

levnadsstandarden
för

effekterna

förblir

på

oförändrad

levnadsstandarden

ens på lång
är dels hur

sker i olika sektorer,
av löner, priser och sysselsättning
dels i vilken utsträckning
energi utnyttjas i den nya jämvikten.
Att höja skatten på tillgångar
som ett land har relativt gott om betyefterder inte att kostnaden
är noll sett över en längre tidsperiod

anpassningen

inte utnyttjas i samma omfattning
som tidigare.
som dessa tillgångar
kan komma
mikroplanet
En andra huvudslutsats
är att effekter
visar att
viktigare
Analysen
än makroeffektema.
att bli betydligt
effekterna
och

mycket

för vissa branscher
blir

begränsade

att medföra
turarbetslöshet.
Detta
kommer

kompetens

men att de i mångt
sektorn.
Detta
energiintensiva

kan bli betydande,
till

den

av strukarbetskraftens
mer
för den energiintensiva
indust-

anpassningskostnader,
problem

och kunskaper

blir

främst

i form

allvarligare,

är speciella

rin, som kommer att stagnera.
skillnader
i industristruktur
En tredje slutsats är att regionala
leda till betydande omställningsproblem.
En analys av regionala

kan
data
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visar

konkurrenskraft och teknisk utveckling

att vissa län, t ex glesbygdslän
är betydligt
mer specialiserade

län,

i Norrland

och vissa sydsvenska

i energiintensiv

produktion
än
skatter
höjda
enbart
på
visar
det
är
att
av
norrlandslänen
drabbas
hårdast.
De
kostnaderna
samhälleliga
blir
som
eller produktionsfaktorer
större när tillverkning
också måste flytta
andra

län. Effekterna

mellan

regioner.

Huvudslutsatsema

dynamiska

effekter

från den andra delen av kapitlet, miljöpolitikens
Det finns exempel på företag
är mindre tydliga.

sin konkurrenskraft
till följd av hårdare miljökrav.
Det
som förbättrat
är oklart hur stor del av denna utveckling
kan
tillskrivas
miljösom
och hur stor del som beror på förändrade
politiken
krav från konsumentema.
Det är svårt

fastställa
något entydigt
samband
att mer allmänt
konkurrenskraft
och miljöpolitik.
Att hårdare miljökrav
leder
till ökad konkurrenskraft
bygger på idén att miljökraven
stimulerar
ett
mellan

nytänkande
Den

med innovationer

kanske

dominerande

kraftigaste

enligt

den

som följd.
traditionella
och

teoribildningen

kan välja
är att företagen frivilligt
och de utsläppsminskningar
som impliceras

göra de investeringar
de hårdare

och effektivitetsförbättringar

invändningen

miljökraven.

Det faktum

att

av
har valt detta

att de inte frivilligt

antyder att de inte betraktar
sådana investeringar
som lönsamma.
Även
det
finns
orealiserade
vinster
det
inget som säger att just
är
om
miljöregleringar
är det bästa medlet för att realisera dessa vinster.
Dock kan man dra slutsatsen
från amerikanska
studier
att den

produktivitetsnedgång
talet

endast

kansk

i liten

miljöpolitik.

under senare delen av 1970som noterades
grad berodde på den ökade stringensen
i ameriDe skandinaviska
studier som finns tillgängliga

visar i stort sett samma sak. En analys
svensk tillverkningsindustri
uppvisar
avseende.

Den

i
av produktivitetsutvecklingen
inga tydliga
i detta
mönster

energiintensiva

industrin,
massa och papper
något
produktivitetsuten
gynnsammare
branscher.
Dessa två branscher
har två gemen-

tunga

samt järn

och stål, har dock

veckling

än övriga

För det första är båda energiintensiva
samma egenskaper.
industrier
och för det andra anses de ha relativt stor negativ
verkan.

Två

tolkningar

är därmed

möjliga.

Den

processmiljöpå-

första

är att den
för industrier
gynnsam
av
processkaraktär.
Den andra är att hårdare miljökrav
har stimulerat
i dessa industribranscher,
nytänkande
vilket
lett till förhållandevis

tekniska

god

utvecklingen

har varit

produktivitetsutveckling.

med den svenska

på marknaden
industrin

speciellt

Detta

nytänkande

massa- och pappersindustrins
för klorfritt
papper. Exemplet

är förmodligen

en följd

kan

exemplifieras

starka konkurrenskraft

massa- och pappershårdare miljökrav
av kombinationen

219
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ökat

hos

miljömedvetande

kunderna.

De

hårdare

miljökraven

hos de svenska
tillåter dessutom en större grad av flexibilitet
gen jämfört med vissa av de största konkurrenterna.
Vidare

ligger

långt

5,5%

årligen

framme.

eller

år 2000.

efterfrågan

den svenska
detta område

I vilken

Det betyder

kan leda till

i Sverige,

ökade

marknadsandelar

på

är oklart.

Vad

7.2

med en tillför
att marknaden
den
cirka
1,3
utgöra
procent av
följd av detta är en expansion av
svensk miljöpolitik,
utsträckning
skall jämföras

vilket

En möjlig

miljösektom.

skatteväxling

och att svensk industri
på
förväntas
en tillväxt

OECD-området

Inom

på dessa marknader,

växt på 2,5% för den totala efterfrågan.
beräknas
och miljötjänster
miljöteknik
totala

för miljövårdstjänster

att marknaderna
stark tillväxt,
under
relativt
är

kan det konstateras

och miljöteknik

företa-

menas

med

konkurrenskraft

konkurrenskraft
är termen internationell
vanofta dock utan att det ges någon närmare definiligt förekommande,
tion. En orsak till den rådande begreppsförvirringenz är att termen
avseende hela det
både på makroplanet,
används i olika sammanhang,
debatten

I den allmänna

svenska

näringslivets

enskilda

branscher

också viktigt

och på mikroplanet
om
Det är
klargörs.
utan att skillnaden
konkurrenskraft
på kort och lång sikt,

konkurrenskraft,
och företag,

att skilja

mellan

konkurrensdvs att företagens
av konkurrens,
måste man
Dessutom
medel kan variera beroende på marknadsform.
eftersom dessa inte
och landets konkurrenskraft,
hålla isär företagets
och på olika

alltid

former

sammanfaller.

7.2.1

Konkurrenskraft

har konkurrenskraftsbegreppet

På mikroplanet
börd.
innebär

Höjda

på mikroplanet

miljöskatter,

exempelvis

på kort sikt ökade kostnader

Skattehöjningama

slår

igenom

med

i form

en ganska tydlig inneav höjda energiskatter,

för samtliga
olika

användare

styrka,

Detta avsnitt bygger i stora delar på Lundberg
SOU 1996:117.

beroende

av energi.
på den

Torstensson

1996,

ekonomen Paul Krugman har termen interEnligt den amerikanske
nationell konkurrenskraft blivit till den grad missbrukad att den förlorat all
mening.

1
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medan

drabbas

sig

andra

för energi

eller

förhållandevis
för

energi

sikt kan man därmed förvänta
branscher
Energiintensiva

På kort

strukturomvandlingseffekter.

vissa

Företag,

drabbas

låg kostnadsandel

förhållandevis

med

utsträckning.

i mindre

kostnadsstruktur.

företagets,

med hög kostnadsandel

branscher,
hårt,

eller

branschens,

specifika

utveckling

och teknisk

konkurrenskraft

med p g a negativa sysselsättningseffekter
som följd. I ett
där skattehöjningen
på energi till beloppet
skatteväxlingsperspektiv,

krymper

blir effekterna
på
av en sänkning av arbetsgivaravgiftema,
förhållandevis
Branscher
strukturomvandling
som är
mer påtagliga.
och därmed anarbetsintensiva
kan få lägre produktionskostnader
bekostnad
kan t ex expandera
ledning att expandera. Telesektom

balanseras

av t ex massaindustrin.
Konkurrenskraftsbegreppet

på mikroplanet

på lång

sikt

är enligt

dessa resonemang
nära besläktat med begreppet strukturomvandling.
på energi utlöser en strukturomvandling
En skattehöjning
genom att
verksamhet
till
från
energiintensiv
överflyttas
stagnerande
resurser
en
sektorer

övriga

konkurrenskraft.

till följd av en förbättrad
som expanderar
och/eller
I den mån resurspriser
är trögrörliga,

relativ

resurrörlighet
är begränsad, kan detta leda till olika slag
semas sektoriella
t ex strukturarbetslöshet.
av anpassningsproblem,
strukturomvandlingen
En följd av den industriella
är en regional
i de fall

strukturomvandling

industristrukturen

skiljer

sig åt mellan

kan effekterna
bli olika på
som inom industrin
och produktionsfaktorers
kort och lång sikt beroende på resursprisers
olika

Precis

regioner.

rörlighet.

Konkurrenskraft

7.2.2

konkurdebatt används termen internationell
svenska
det
sina
näringslivets
förmåga
sälja
att
om
utomlands
i konkurrens
med företag från andra länder. Ett

politisk

I ekonomisk
renskraft

oftast

produkter
direkt

mått

världsexporten
denna

på makroplanet

på detta

är den

svenska

industrivaror.

andelen

En

av den sammanlagda
försämrad
konkurrenskraft
i

av
marknadsandel,
dvs en fallande
kan
behöver
- men
med
och
förknippad
försvagad
bytesbetalningsvara

mening,

inte alltid
balans och en nedgång av efterfrågan på svenska produkter som leder
och högre arbetslöshet.
På kort sikt är
till lägre kapacitetsutnyttjande
det

troligt

miljöskatter
bytesbalans
förlorar

att

ökade

leder

produktionskostnader
makroekonomisk

och lägre sysselsättning

begreppet

produktionskostnader

8-17-0137

till
dock
till

i mångt

följd

obalans

via minskad
och

mycket

av ökade

skatter

till

följd
i form

av höjda
försämrad

export. På lång sikt
sin mening.
Högre
ger, förr

eller

senare,
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upphov till s k allmänna jämviktseffekter,
dvs att en anpassning till
den nya situationen
sker genom ett antal mekanismer
vilka tenderar
balans
både
återskapa
på varu- och faktormarknader
att
liksom i utrikeshandeln.
Under
aktualiseras
anpassningstiden
olika
slag av
problem som diskuteras i detalj i de följande avsnitten.

7.3

Miljöpolitikens

effekter

på strukturomvandling

Strukturomvandling

kan innebära en förändring
av industristrukturen,
också
omlokaliseringar
industriell
verksamhet.
I detta avsnitt
men
av
skall vi behandla båda dessa strukturomvandlingsfenomen.
För en
analys hänvisas
till
och Torstensson
Lundberg
mer djuplodande
1996,

SOU

tén.

1996:117,

Miljöpolitik

Expertrapporter

har i detta

till

Skatteväxlingskommit-

definierats

sammanhang

förhållandevis

är dock generella
som skatter på energi. Resonemangen
natur och kan därmed tillämpas på andra typer av miljöpolitiska
medel.
snävt

7.3. 1

Intraindustriell

Miljöpolitiken
störande

kapitel
fosfor

syftar

och att
6 visades

till

minska

att

aktiviteter

att koldioxidskatten
till

styrmedel.
av miljöpolitiska
samheter förknippade
med

de

aktiviteter

som är mindre
och skatterna

som är miljömiljöstörande.
I

viss del har denna egenskap.

som använder relativt mycket
hårt av skatterna. Motsvarande

precis

styr-

strukturomvandling

främja

i handelsgödsel

i sin

fossila

bränslen

effekter
En hårdare

drabbas

på kväve

och

De branscher
förhållandevis

kan förväntas

av andra typer
för verktillstândsprövning

användning

av fossila bränslen drabbar,
och svavelskatten,
främst branscher som

som med koldioxidhar stor förbrukning
av fossila bränslen. Det bör återigen betonas att
detta inte nödvändigtvis
betyder att det samlade näringslivets
konkurrenskraft försämras.

Eflekter

på lång sikt

Med

lång sikt menas här en tidsperiod
lång för att
som är tillräckligt
i ekonomin
skall vara fullständigt
olika
rörliga mellan
resurserna
sektorer. Förloppet tills dess att ekonomin
åter kommit
i balans kan

dock

skapa betydande

problem.

Hur betydande

dessa problem

är, och

Miljöpolitik,
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tar beror till

hur lång tid anpassningen
till

utveckling

stor del på resursprisemas

och

är helt sektors-

med att produktionsfaktorema

att börja

dvs

specifika,

och teknisk

rörlighet.

produktionsfaktorernas
Antag,

konkurrenskraft

mellan

orörliga

branscher.

Om

faktorprisema

även

kommer
antas oförändrade
att höja produktionskosten energiskatt
naden per enhet i den energiintensiva
sektorn relativt den arbetsintensiva. Vid oförändrade
blir den arbetsintensiva
sektorn
produktpriser
därför

mer lönsam relativt
Om arbete och energi

eller energi

kan flyttas

oförändrad

och

den energiintensiva.

all

sker

sektorerna

söker

I båda

blivit

med arbetskraft.

med sänkta

löneskatter

den arbetsintensiva

sektorer,

anpassning

energipriser.
dyrare,

dvs varken

är sektorsspecifika,

mellan

kommer

arbetskraft

produktionen

genom
företagen

förändrade

att vara
och

löner

energi,

ersätta

som
kombineras

Om energiskattehöjningen

blir

effekten
i
efterfrågas
att mer arbetskraft
och att lönen stiger i denna sektor, givet
leder till lägre kostnader för arbetskraft.
På mot-

sektorn

att skattesänkningen
svarande sätt kommer

efterfrågan
på energi att minska och energined
i
den
sektorn. Hur efterfrågan på
energiintensiva
att pressas
arbetskraft
och lönen i den energiintensiva
sektorn
utvecklas
är

priset

däremot

oklart;

detta

den arbetsintensiva

gäller

även

energipris

och energiefterfrågan

Vi kan nu också se vad som händer om faktorprisema
flexibla.
i den energiintensiva
sektorn
Om energipriset
ändrat

kommer

i

sektorn.
förblir

oför-

Det är inte oreaär rörliga uppåt men relativt orörliga
att anta att faktorpriser
Det innebär
kan ge upphov
till
att omvandlingsförloppet

listiskt
neråt.

i denna sektor

inte är helt

produktionen

att falla.

arbetslöshet

och outnyttjade
I
resurser snarare än lägre faktorpriser.
kan detta väntas vara fallet med arbetskraft.
t ex att utbudet av resurser påverkas av priserna. I så fall

synnerhet
Antag
leder
ändrad

höjda

energipriser,

näringsstruktur

arbetskraft

till

eller
och

förmån

för

att arbetskraften

i den

på lång sikt till
både

omfördelning

en
arbetsintensiv

blir dock med all sannolikhet
till

skatteväxling,

sektor.

inte helt friktionsfri.

energiintensiva

av
Denna

en förenergi och

omvandling

Om man tar hänsyn
har en
rimligen
i den övriga delen av

sektorn

än den som fordras
annan typ av kompetens
och antar att reallönema
inte är rörliga nedåt, blir resulnäringslivet,
strukturarbetslöshet.
Denna kan
tatet en mer eller mindre temporär
dock

motverkas

på sedvanligt

och andra rörlighetsstimulanser
Det

är uppenbart

skatteväxling,

att inte

via effekterna

sätt genom t ex bidrag till omskolning
inom arbetsmarknadspolitiken.
bara

höjda

på relativ

energiskatter,
internationell

utan

även

konkurrenskraft

en
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kan

till en strukturomvandling
ge upphov
obetydliga anpassningskostnader.

Specialiseringen
Internationell
sina

SOU 1997:11

kan

som

medföra

icke

i svensk industri
handel

gör det möjligt

med
ett land att i enlighet
specialisera
sig på vissa branscher

produktionsförutsättningar

och näringsgrenar,

för

kan exporteras
vars produkter
och tjänster.
Den internationella

andra

av
varor
branschmönster

i utbyte

mot import
specialiseringens

i det svenska näringslivet
kan kartläggas
genom att
och
man för varje bransch beräknar kvoten mellan svensk tillverkning
förbrukningen
i Sverige, inklusive
import.
Denna kvot
specialiseringskvoten
marknadsandelama
hemmamarknad
på
mäter
och
exportmarknad.
Om specialiseringskvoten
är större än ett har Sverige
inom branschen;
högre värde på specialiseringskvoten
nettoexport
desto starkare ställning på hemmamarknad
och världsmarknad
har de
svenska företagen.

Specialiseringskvoten
företagens

i en bransch kan sägas reflektera
de svenska
internationella
konkurrenskraft.
Branschmönstret

relativa

för specialiseringskvoten
rativa

fördelar.

bestämmer

det svenska

avspeglar
blir

Frågan

den relativa

därmed

vilka

kompa-

faktorer
som i praktiken
och i synnerhet vilken roll

konkurrenskraften,

som spelas av energipriser
Vid en första anblick

näringslivets

och energitillgång

i detta sammanhang.

förefaller

att
framförallt,

det

uppenbart

den

svenska

industrin

är

produkter.

Hur man än drar gränsen för den elintensiva
sektorn uppbetydande
exportöverskott.
för
Specialiseringskvoten
ett
sektor år 1992 är lika med 1,37, om den definieras
som de

kommer
elintensiv

specialiserad

och

energi-,

elintensiva

nio mest elintensiva
branscherna:
fodeimedels-,
massa- och pappers-,
kemikalie-,
plast- och cementindustri
jämte kvamar och raffinaderier
samt stål- och metallverk.
än vad vi själva

Svensk

konsumerar

industri

tillverkar

av de produkter

1,37 gånger

som produceras

mer
i dessa

branscher.
Den
inom
tensiva

svenska

konkurrenskraften

energikrävande

tillverkning.

branscherna

kan emellertid

förefaller

således

Konkurrenskraften
delvis

vara stark
inom de elin-

att

betingas

för elektrisk
än en hög kostnadsandel
processindustri
förädling
som bygger

av andra faktorer
energi. En stor del av den
av inhemska råvaror är också

energiintensiv

Ett

pappersindustrin.
konkurrenskraften

och

högt

Den

mekaniserad.

fråga

därmed

som
i dessa branscher

exempel
uppstår

betingas

är massa- och
är om den starka

av en god tillgång

Miljopolitik,
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utveckling

och teknisk

konkurrenskraft

elenergi,

i goda

tillgångar

råkar

fördelarna
ligger
eller om det är så att de komparativa
på råvaror som skog och malm, vars vidareförädling
vara energiintensiv.
För att belysa energins betydelse för specialiseringskvoten
därmed

att samtidigt
ta hänsyn till andra branschegenfrån en
I tabell 7.1 redovisas resultaten

nödvändigt

skaper

är det

än energiintensitet.

regressionsanalys

statistisk

analys

bransch

förklaras

andelen

högutbildad

vara. Analysen
ningsindustrin.
Tabell

av

kapitalintensitet,

energiintensitet,

för skogsråsamt kostnadsandelen
på 75 branscher inom den svenska tillverk-

arbetskraft

har utförts

Sambandet

7.1

i en

specialiseringskvoten

där

branschens

elintensitet,

kunskapsinten-

kapitalintensitet,

givet

och

specialiseringskvot

mellan

sitet och råvaruberoende.
Specialiseringskvot
nivå

förändring

andel
högutbildade
kapitalintensitet
skogsråvara

1969
0,028

1980
0,166"

1992
0,396"

1969-92
0,368

0,01 1
0,107"

elintensitet

0,048

0,006
0,123
0,117

0,001
0,173"
0,235"

-0,010
0,066
0,188"

Källa:

Lundberg och Torstensson 1996
*
95% och på 90% nivå. Andel högutbildade:
anger signifikans på 99%,
sysselsättning
med någon form av eftergymnasial
andel av branschens
Källa:
opublicerade
data för sysselsättning fördelad
utbildning.
SCB,
utbildning.
Realkapital
bransch och
per sysselsatt: bearbetningar
av
från
för
kapitalstock
år 1985 på SNI 2- och 3-sifferopublicerade data
SCB
nivå. Skogsråvara: total åtgång, ur SCB Input-output tabell 1985. Elintensi-

teten är mätt som kostnad for inköpt elenergi per sysselsatt 1987.
i tabell

Siffrorna
tex

7.1 kan tolkas

elintensitet

kvoten

Den

för åren

sista raden

visar

att denna

1980 och

1992

vilket

tabell

högre

med

7.1. Specialiseringskvoten
i

elintensiva

utbildningsnivå
vara.

är markeras

Det

branscher,

hos arbetskraften

framgår

också

innebär

olika

växer

och

av tabellen

precist

Hur

antal
branschens

i

således att vara
kapitalintensitet,

kostnadsandelen
att svensk

betyskattade

signifikansgrad

år 1992 tenderade
givet

av elintenöver tiden

att elintensitetens

med tiden.

för

att specialiserings-

koefficient

innebär

ökar

Koefficienten

sätt.

enhets förändring

för varje

delse för specialiseringskvoten
koefficientema

vilket

år 1969 är 0,048,

ökar med 0,048 enheter

siteten.

dvs

på följande

industri

för

skogsråhar

netto-
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dvs är relativt

export,
mycket

konkurrenskraftig,

skogsråvara.

intensiva

sektorn

Lundberg
mellan

bygger

Torstensson
elintensitet

SOU 199 7:1 1

i branscher
som använder
har nettoexport
av energi-

industri

beror alltså delvis,

den energiintensiva

sambandet

svensk

Att

produkter

resurser.
Enligt

utveckling

att delar av
men inte enbart,
på förädling
av svenska naturvisar

1996

resultaten

och specialisering

också

sent fenomen
som inte förelåg vid slutet av 1960-talet,
cienten för elintensitet
inte är signifikant
för år 1969 dvs
noll i statistisk

mening.

tiva sambandet

mellan

Enligt

skild

samma resonemang
och andelen högutbildad
specialisering

Av den fjärde kolumnen
ett sent fenomen.
svenska näringslivets
förstärkts
vad
specialisering
andel

när koeffifrån

är också det posi-

kraft

med

att

är ett jämförelsevis

högutbildad

arbetskraft,

en stor
varor, vilket framgår av att koefficienten
förändring
nen för specialiseringskvotens

och

framgår
gäller

arbetsatt det
branscher

på energiintensiva

för energiintensitet
åren 1969-92

i kolum-

är positiv

och

precist skattad signifikant.

och energianvändning:

Energipriser

Ett positivt

samband

mellan

en internationell

specialiseringskvot

över branscher väntas uppkomma
en jämförelse
livet har god tillgång
på billig elektrisk
energi.
som företagen
t o m mellan

betalar

varierar

kunder

regionalt,

mellan

där storförbrukare

jämförelse

och elintensitet

där närings-

Eftersom

de elpriser

olika

leverantörer
har olika

vanligen

det svårt att ge ett entydigt och rättvisande
mått
är
industrin får betala för elkraft. I den mån energiproduktionens

rabatter
i olika

länder

främst

avspeglade

skillnader

i tillgången

god tillgång

eftersom

energi är jämförelsevis

obetydlig.

internationell

Figur

7.1 ger en jämförelse
inom OECD.
billig mätt som elpriset relativt
inklusive
mätt som total arbetskraftskostnad

jämförelsevis

baseras

inom

för

industrin,

storlek

på "naturliga"

industrier
varierade

Länder

med

där elenergin

priset på arbetskraft,
sociala

även

elektrisk

är
här

avgifter

m m per
tenderar
ha en stor
att
per timme
energi per capita. Tabellen
av elektrisk
och beaktar därmed inte att elprisema

och förbrukning

elintensiva

handel

med

i SEK

på genomsnittspriser

exempelvis,

på vad

man kanske vänta sig låga elpriser i länder
på energi, dvs hög energiproduktion,
och därmed

hög energiförbrukning,

produktion

och

slags

borde

energikällor

timme

vid

i länder

kan

elpriset

regleras
1995 från

i individuella

avtal.

29 öre per kWh

till

I USA,
63 öre,

SOU 1997:

1

Miljo"politik,

beroende

7.1

och teknisk

utveckling

och leverantöra.

på delstat

av vad som bör beaktas vid
till SOU 1995:140, underbilaga
Figur

konkurrenskrafi

Genomsnittlig

För en mer utförlig
genomgång
internationella
prisjämförelser
hänvisas
22.

elproduktion

per

capita

och

relativt

elpris.

Elproduklioncapita
per
30000
Nor
‘

25000

l
200004
15000
10000

l
o
0,15
Källa:
Att

Q h

°

5000f

S.pa
Elpris/Ibn

0,25

Lundberg

länder

0,35

0,45

och Torstensson

med

0,55

låga energipriser

sysselsatt

branscher,
men
energiintensiva
sektorer.

till

0,85

0,95

har en stor energiproduktion
att använda mer energi
framför
allt att produktionen

bero

koncentrerad

0,75

1996.

capita kan delvis
i alla

0,65

att de tenderar

per
per
är

Detta i sin tur kan delvis
energiintensiva
produkter per
av
capita kan vara något större än i andra länder. I små öppna ekonomier
avspeglar en hög total elanvändning
emellertid
framför
allt en inter-

sammanhänga

nationell

med att konsumtionen

specialisering

Sambandet

mellan

på energiintensiv

produktion.

specialiseringskvoten

för

en viss bransch i ett
land år 1989/91 och ett antal förklarande
variabler
som mäter länders
och priser på olika resurser, i kombination
tillgångar
med branschers
användning
redovisas
i
tabell
7.2.
De resursslag
av samma resurser
elenergi, realkapital,
mänskligt kapital i form
som ingår är, förutom
3

Dessa priser gäller dock
för den elintensiva industrin, utan avser kunder
med en abonnerad effekt på 1000 kWh och en förbrukning på 450 000
kWh per månad. I Energikommisionens
slutbetänkande, SOU 1995:139,
sid 265, jämförs priserna på
för den mest elintensiva industrin i 16
industriiänder. Resultatet av denna redovisning visar att i genomsnitt är
det endast konkurrentländerna
USA, Norge, Kanada och Island som har
lägre elpriser. Spridningen mellan olika företag kan dock vara stor. Se
vidare kapitel
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utveckling

och skogsmark. Dessutom har
jordbruksmark
av utbildad arbetskraft,
och produktivitet
ifråga om teknologi
hänsyn tagits till skillnader
i olika länder som uppkommer
mellan tillverkare
genom en högre
FoU-aktivitet

än hos konkurrenterna.

verkningsindustrin.
Gustavsson,
Tabell

mellan

elpriset

1995.

i kombination

länder,

ner i elintensitet

till-

av data, metoder och
1996
Torstensson
samt

och

på specialiseringskvoten

Effekten

7.2

inom

beskrivning

och Lundberg

Hansson

och 22 branscher

14 länder

För en närmare
till
Lundberg

hänvisas

resultat

för

har genomförts

Analysen

mellan

i
av variationer
med variatio-

branscher.

koefficient

elintelpris94
-0,01 17

elintelpris/lön

-0,0122

förklaringsgrad

0,467

0,468

0,485

elintelpris93

-0,0160*

Källa: Lundberg och Torstensson 1996
på 5% och
på 10% nivå. För att
betecknar signifikans på 1%,
Not. *
regressionskoefficientema
for övriga variabler
har
de
skattade
utrymme
spara
arbetskraft, jordrealkapital, andel högutbildad
i regressionsekvationen
skrivits ut. Den beroende variabeln är logaritbruksmark och skogsmark bransch i för 1989-91 genomsnitt.
i land
men för specialiseringskvoten
För att tolka resultaten i tabell 7.2 kan det vara värdefullt
att betrakta
landet
har ett
med skillnaden
två länder som är identiska,
att det ena
högre elpris. Om elintensiteten
är ett i bägge länderna elint1,
förväntar

specialiseringskvoten

högre

man sig att
elpriser 0,0122

enheter

landet

med högre

1994

Den statistiska

elpriser,

givet

stark

att uppvisa
konkurrenskraft,

heller

känsligt

kommer
mäts

tyder

överslagskalkyl

konsekvenserna

blygsamma.
skatt skulle
2 till

3 procent.

Vid

för

lägre

år

andra

resurser,
dvs en

tillgångar

på

specialiseringskvoten,
branscher.

Detta

resultat

är

valuta

större

i en bransch av att införa en skatt
branschen
är.
mer elintensiv

för inköpt
per sysselsatt. En
som
industribranschen
på att för den genomsnittliga
av en skatt på elkraft ända upp till 50 % ganska
kostnaden

En prishöjning
reducera

i

på elpris man använder, dvs föremed total
eller elpriset dividerat

definition

att bli

enheter

med

elpris

högre

med låga

värden

på specialiseringskvoten

elenergi

enhet

således på att länder

och

i elintensiva

i gemensam
i industrin.

Elintensiteten
blir

höga

för vilken

tagens elpris
timlönekostnad

tyder

FoU-verksamhet

tenderar

Effekten

analysen

i landet

är lägre

varje

och 0,0117

år 1993

elpriser

för

lägre

på elenergi

specialiseringskvoten
oförändrad

inhemsk

en 20-procentig
för sådana branscher med

motsvarande

konsumtion

skulle

produk-
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tionen

i samma omfattning.
Men
dramatiska.
betydligt
mer

minska

effekterna
branscher,

bestämt

närmare

kvartilvärdet,

3:e

detaljer

och

i elintensiva

Lundberg

blir

elintensiva

med upp till
25 %. För
hänvisas till SOU 1996:117

produktionen

dessa överslagsberäkningar

kring

branscher

speciellt

För

utveckling

de som har en elintensitet
motsvarande
skatt
kunna
minska
en 50-procentig

skulle

specialiseringskvoten

och teknisk

konkurrenskraft

1996.

Torstensson

Som vi redan nämnt

måste man räkna med att prishöjningen
utlöser
enkla
i andra
I det första
förändringar
priser.

kompenserande

som vi redovisat blir effekten negativ för alla branscher.
kan uppfattas som en kortsiktseffekt
där inga kompenserande
hunnit äga rum. På längre sikt kommer emellertid
de
prisförändringar

kalkylsteget
Detta

elintensiva

branschemas

minskade

för arbetskraft

betalningsförmåga

och andra resurser att leda till en expansion i branscher där elkostnadema bara utgör en liten del av totalkostnaden.
kan man
Samtidigt
i
jämvikt
bytesbalanvänta sig en sänkning av den växelkurs
som ger
blir en ökning av export, produktion
och specialisesen. Resultatet
branscherna,
medan kvoten faller
ringskvot i de minst energiberoende
i den elintensiva
Slutsatsen

sektorn.

blir

därmed

att den negativa

effekten

på specialisering,

och sysselsättning
vid en höjd beskattsom uppkommer
till de mest elintensiva
branning av energi kommer att koncentreras
scherna. I den andra änden av skalan kommer diverse kompenserande
prisförändringar
att ge en positiv impuls till branscher med låg elintensitet.
blir dock förhållandevis
De senare effekterna
obetydliga

produktion

vilket

skulle

kunna tolkas

I ett skatteväxlingsscenario
till

betydande

branscherna

Höjda energiskatter

mellan

kommer

arbete

kort

att på sikt leda till
sektorer

har och har haft
gott

sätt återspeglas

av skalan

med avseende

på

och lång sikt

näringslivsstruktur

Sveriges

som landet
förhållandevis

naturligt

änden

som använder mindre energi.
sänks ändrar inte detta, utan

vandlingen.
finns

den övre

när energiintensiva

sektorer

fördelar

till

Övergången

struktur

konkurrenskraft
mellan
av internationell
leda till en omfattande
strukturomvandling,

förskjutningar
och därmed

om än koncentrerad
elintensitet.

7.3.3

är negativa.
som att de totala effekterna
förstärks dessa effekter vilket kan leda

förändrad

minskar

näringslivs-

i betydelse

relativt

de

där skatter

En skatteväxling

strukturomsnarare förstärker
de komparativa
avspeglar
de senaste

om skog, malm
av industristrukturen.

och

100 åren. I Sverige

energi,

Höjda

vilket

skatter

på ett
på energi
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och/eller

råvaror

som skog och malm innebär därmed att Sveriges
fördelar
inom dessa sektorer minskar
med en strukturden
industristrukturen
inte påverkar
nya
som följd. Att

komparativa
omvandling
landets

konkurrenskraft

välfärden
noll

SOU 1997:11

negativt

är oförändrad,

på lång sikt.

Att

eller

skatten

höja

lång

på

sikt

att kostnaden

på energi

betyder

inte

att

av höjd energiskatt

är

och/eller

naturresurser
fullt ut de tillgångar
att vi inte utnyttjar
som landet har relativt gott om. Denna kostnad
bör även den ställas mot de miljövinster som motiverar
skattehöjningen.
Även
inte är försumbar
förmodligen
är förom denna kostnad
modligen den anpassningskostnad
som uppstår längs vägen mot den
betydligt
De
större och mer svårhanterlig.
nya industristrukturen

betyder

anpassningsproblem
eller

anpassnings-,
vissa

sektorer

som uppstår kan
övergångsproblem,
och andra

krymper

delas

i två

Dels de
grupper.
som uppstår till följd av att
sektorer växer, samt de problem

som uppstår till följd av att olika regioner har olika näringslivsstrukblir beror väsentligen
på
tur. Hur stora dessa anpassningskostnader
arbetsmarknadens
funktionssätt.
Om lönerna är fullständigt
flexibla,
och/eller

arbetskraften

är lättrörlig,

blir

anpassningskostnadema,

i

inte särskilt
tenner av arbetslöshet
effekter
stora regionalekonomiska

ning

och/eller

löner

och/eller

bli
stora. Dock kan det fortfarande
om vissa regioner tappar befolkinkomstskillnadema
mellan
ökar. Är
regionerna

att
arbetskraft

inte fullständigt

flexibla,

antagande på åtminstone
medellång
ett realistiskt
naderna i form av ökad arbetslöshet
bli betydliga.
Innan

vilket torde vara
sikt, kan dock kost-

vi går närmare

på en diskussion
att uppav möjligheterna
vissa
påpeka
är det viktigt
att
att
av de
kostnader som uppstår kommer att kompenseras av att andra sektorer
De räkneexempel
expanderar.
i kapitel
10 ger en
som presenteras
skatta

övergångseffektema,

illustration

av vilka

sektorer

som vinner

på en viss typ av skatte-

växling.
Att kvantifiera
inte säga omöjligt,
Dock

de övergångseffekter

kan man genom
kvalitativa
slutsatser.

branscher
värde.

som kan uppstå är svårt, för att
med tanke på att de kan vara långvariga.
strukturen dra vissa
att analysera den befintliga

inte minst

I tabell

där energikostnaden

7.4

redovisas

är hög

vissa

i förhållande

uppgifter
till

om

de

förädlings-

SOU 1997:11
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Tabell

7.4

Antal

konkurrenskraft och teknisk utveckling

arbetsställen,

sysselsättning

energikostnadens

andel

samt
år 1993,

av förädlingsvärde

procent.
Antal
arbetsställen
Gruvor och
mineralbrott
SNI 2
Massa och
pappersindustri
SNI 3411
Kemikalieindustri
SNI 351
Jord och
stenvaruindustri
SNI 36
Järn- stål och
ferrolegering
SNI 371
Ickejämmetallverk
SNI 372
INDUSTRIN
SNI 3

Antal
syssel-

153

satta
7087

104

Elkostnad i %
av förädlingsvärde

Bränslekostnad i %
av förädlingsvärde

14,0

5,1

32060

21,0

6,6

187

16062

11,0

4,0

364

15494

5,6

8,2

90

24818

11,2

8,3

78

7691

15,2

5,4

8109

587462

4,6

2,6

Källa: SCB, SOS Industri
industrin

För

värdet

andel av förädlingssom helhet är bränslekostnadens
medan elenergins
andel är 4,6%. Vidare
sysselsätter

2,6%

industrin

knappt

OOO personer.
Den energiintensiva
industrin
7.4 drygt 100 OOO personer, eller cirka 15%.
De mest bränsleintensiva
branscherna
är massa och papper, jord och

sysselsätter

sten, järn
branscher

enligt

och

höjda

dessa branscher
den.

En

4

tabell

stål,

ickejämmetallverk

bränsleskatter

samt

får

störst
är i stor grad lokaliserade

gruvnedläggning,

arbetslösheten
lokala

600

exempelvis,

i någon

större

arbetsmarknaden,

kan

gruvor.
genomslag.

är i dessa

Företag

inom

i norra och södra glesbyginte den totala
påverkar

utsträckning.
dock

Det

effekten

På den
vara

regionala,
stor.

En

eller
annan

Enligt den definition på energiintensiv
industri som används i Energikommisionens
slutbetänkande
SOU
1995:139, sid 278
är antalet
sysselsatta i energiintensiv industri cirka 50 000. Enligt den definitionen är
energiintensiva
arbetsställen
liktydigt
med de arbetsställen
vars
energikostnad överstiger 6% av saluvärdet elller 14% av förädlingsvärdet.
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utveckling

gemensam nämnare för dessa branscher är att de verkar på intematioSåledes finns endast små
nella marknader
med homogena produkter.

på priset.

kostnadshöjningar

att övervältra

möjligheter

i de mest energiintensiva
branscherna,
dels i absoluta tal och dels i procent av sysselsättningen
for några utvalda län5.
tillverkningsindustri,
I tabell

Tabell

sysselsättningen

7.5 redovisas

utvalda

län år 1993. Antal

sättning

i industri.

för några

branscher

i energiintensiva

Sysselsättning

7.5

i

av syssel-

och procent

Malmöhus

Värmland

Norrbotten

260 0,5

63 0,3

3372 24,8

Gruvor och
mineralbrott
SNI 2
Massa och
pappersindustri
SNI 3411
Kemikalieindustri
SNI 351
Jord och
stenvaruindustri
SNI 36
Jäm- stäl och
ferrolegering
SNI 371
Ickejämmetallverk
SNI 372

280 0,3

Södennanland
81 0,4

1617 2,0

54 0,3

61 0,1

3379 l5,7

1834 13,5

726 0,9

114 0,6

2749 5,5

675 3,1

21 0,2

1159 1,5

501 2,7

2588 5,2

211 0,9

166 1,2

58 0,07

3647 19,7

538 1,0

2371 l 1,0

1987 14,6

117 0,1

240 1,3

428 0.8

291 1,4

11 0,08

INDUSTRIN
SNI 2+3
Källa: SCB

75451

18630

49622

21528

13613

Stockholm

I tabell
mellan

7.5 framgår
olika

i förhållande

det tydligt

att det föreligger

sysselsättningen

län

vad gäller

till

sysselsättningen

variationer

kraftiga

i energikrävande

i hela industrin.

industri

I Stockholms

län är

bransysselsatta i energiintensiva
5 % av de industrisysselsatta
motsvarande
siffra
cirka
30 %
och Värmland
scher. I Norrbotten
är
län är starkt beroende av enerrespektive 32 %. Även Södermanlands
i energiintensiv
indugiintensiv industri med en sysselsättningsandel
cirka

cirka

stri

26 %. Dessa siffror

pekar på de regionala

till
kan uppstå vid en övergång från en industristruktur
uppkommer
Utöver direkta sysselsättningseffekter
effekter

5

på underleverantörer

etc.

SCB

har

gjort

problem

som

en annan.
vissa indirekta

beräkningar

En redovisning av samtliga län ges i appendix till detta kapitel.

av

konkurrenskraft
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sysselsättningseffektema
industriprodukter,

till

308-368.

sysselsatta
siffra

Motsvarande

indirekta

minsta
medan

antalet

på

av
i en branschs. De största indirekta effekterna,
återfinns
inom massa- och pappersindustrin

som

dessa beräkningar,

där det totala

efterfrågan
slutlig
en förändrad
effekterna
inkluderar
de indirekta

av
också

produktionsförändringar
enligt

utveckling

och teknisk

per 100 direkt sysselsatta beräknats
för järn- och stålverk
är 293. De
i verkstadsindustrin,

uppkommer

effekterna

har de minsta

jämmalmsgruvor

effekterna

indirekta

165,
bland

de

100 personer inom massa- och
sina
cirka 250 personer
pappersindustrin
sägs upp förlorar ytterligare
leder till
med 100 direkta uppsägningar
arbeten. En gruvnedläggning
168. Om

branscherna,

energiintensiva

70 personer förlorar arbetet. Med andra ord kan de indiatt ytterligare
i många fall vara större än de direkta. Motsvarande
rekta effekterna
i respektive induvid nyanställningar
fås naturligtvis
hävstångseffekt
stri.
som getts belyser till viss del de övergângseffekter
som kan uppstå till följd av höjda skatter på energi. Övergångseffekarbetsmarknadsoch regionalpolitema kan mildras med traditionell
i övergången
tik. Ett annat instrument
är att ändra skatter successivt,
Den beskrivning

skäl finns andra
Förutom rent arbetsmarknadsmässiga
s k infasning.
motiv
for en sådan politik.
Ett sådant är att det realkapital
som
industrin
i mångt och mycket saknar
används i den energiintensiva
att en skattehöjning
som leder till
En infasning,
kan betraktas som ren kapitalförstöring.
nedläggning
däremot, kan innebära att kapitalet nyttjas under något längre tid med
mindre grad av kapitalförstöring
som följd. För att en sådan politik
alternativ

Det betyder

användning.

är trovärdig,
vara lyckosam krävs det dock att politiken
och inte endast
det verkligen
upplevs som en infasning,

dvs att

skall

temporär

åtgärd.

7.4

Energiskatter

I detta

påverka

avsnitt

växtteori

tillväxt

ekonomisk

kan
hur en förändring
av skattesystemet
tillväxttakten.
Låt oss redan nu slå fast att
knappast kan dras om dessa frågor. Vi kan dock

diskuteras

vissa

möjliga

är,

branschstruktur
och extemaliteter

6

en

den långsiktiga

några säkra slutsatser

antyda

och

som

så

alternativ.

länge

av mindre
bestäms

alla

Enligt

traditionell

marknader

betydelse.

handelsväl,

och tillett

lands

av tekniska framsteg
per capita av tillgången

I avsaknad

nationalinkomsten

Se SOU 1995:139, omställning

fungerar

av energisystemet".
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humankapital

och fysiskt

kapital.

i dessa produktionsfaktorer.

ringar
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Tillväxten

Utifrån

bestäms

den neoklassiska

av investeteorin är

det svårt att se att den strukturomvandling
som en skatteväxling
ger
upphov till skulle påverka effektiviteten
i resursallokeringen
på lång
sikt.

forskning

Nyare

har i någon mån modifierat

där ofullständig

konkurrens,

form

kunskapsövertöring,
potentiellt
påverka

av t ex
branschstrukturen

denna teoribildning

denna syn. I modeller
framsteg och extemaliteter,
i

tekniska

karakteriseras

viktiga

är

kan

egenskaper,

levnadsstandard

och tillväxt.

I

t ex vissa högteknologiska

sektorer
av sådana extemaliteter.
Ett annat fenomen som förekommer
i vissa branscher är s k övervinster om t ex stordriftsfördelar
endast tillåter
ett begränsat antal
aktörer på världsmarknaden.
Genom en aktiv handels- och industrikan monopolvinster,

politik
egna

landet

som i större
extemaliteter

påverka

eller

utsträckning
eller

kunskaper
stora
teorier.

existerar,
bättre.

karakteriseras

övervinster

resursallokeringen

hur

sådana

utnyttjas

om

extemaliteter

om var övervinster
de är, är det svårt

eller

till

med
av branscher
under
vissa villkor

skulle

Eftersom

positivt.

överföras

det

En branschstruktur

positiva
kunna

vi har små empiriska

extemaliteter

faktiskt

att dra konkreta

slutsatser

finns,
från

och
dessa

En hypotes

branscher oftast inte kännetecknas
är att energiintensiva
speciellt
extemaliteter,
positiva
i form av t ex kunskapsöverstora
av
mellan
olika företag i samma bransch eller mellan olika branföring
scher. Denna hypotes motsägs dock av flera exempel man kan finna
inom den svenska energiintensiva
industrin,
där den miljötekno-

logiska

utveckling

som

massaindustrin

tillhör

har dessutom

en generell
verksamheter

till

att nya
stadsindustri

teknisk

gäller

diskuterats

de mest

i kapitel

kända.

Den

spridningseffekt
utvecklas.

3

inom

i ekonomin

Exempelvis

ställning
när det
en världsledande
till
utrustning
verksamheter.
energiintensiva

för fordonsindustrin

som tillverkar
vars utveckling

behov.
skogsindustrins
ras
En del av de arbetsintensiva
dera skulle kunna karakteriseras
arbetskraften

huvudsakligen

är högt utbildad.
använder

relativt

utrustning
av tunga

svenska
industrin

som medverkar
har svensk verk-

fått

industriföretag

den

energiintensiva

gäller

elektro-

Motsvarande

för gmvnäringen
fordon

samt
i hög grad base-

branscher

som kan förväntas
expani synnerhet i de fall
av extemaliteter,
Andra arbetsintensiva
branscher
som
outbildad

vara av en sådan natur att förekomsten
ellt vanlig.

arbetskraft

av extemaliteter

kan

däremot

inte är speci-
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En mycket

och teknisk

konkurrenskraft

utveckling

slutsats

skulle därför vara att en skatteväxling
branschstruktur
en
som innebär mer, snarare
extemaliteter.
Låt oss dock återigen betona att vår

försiktig

lång sikt kan leda till
än mindre,

positiva

kan
möjlighet
är ytterst begränsad. En alternativ
sektorer
där
land
haft
betydande
produklänge
att
ett
vara
tion, t ex i Sveriges fall skogsindustrin,
har ovanligt hög produktivitet
effekter
förstärks
och
dessa
över tiden.
att
genom inlämingseffekter
inte generellt är
Detta skulle innebära att även om dessa industrier

empiriska

kunskap

emellertid

karakteriserade

så kan sådana effekter uppstå för
av inlämingseffekter
länder som länge haft produktion
i dessa industrier.
Om vi har mycket begränsade empiriska
kunskaper om s k spilldet
i
"övervinster",
dvs
gäller
högre
grad
begreppet
än
overs,
bestämda

faktorprisema.

förändrade

är emellertid

Det

kännetecknas

av
vid övervinster

handelspolitik

arbetskraft

eller

I teorin

branschstrukturen

övervinster.

praktiken

kapitalägare

till

ersättning

7.5

skulle

svårt att säga vilka branscher
som i
övervinster.
strategisk
Argumentet
om
är därför svårt att genomföra praktiskt.

eller

skatter,

Porter

förbättrad

definitionsmässigt

senare år har dock
för dessa tvivlare

1990

om den tillämpas
eller
produktivitet,

på antagandet
alltid

medför

i sin tur på
företagens hand-

bygger

medför

kostnader

denna gängse uppfattning

går Harvardprofessom

av
ifråga-

Michael

som menar att ökad stringens i miljöpolitiken,
rätt sätt, kan leda till raka motsatsen, dvs högre

komparativa

konkurrenskraft.

anda innebär

Detta

resonemang
minskar
miljöregleringar,

och därmed

skäl. Under

satts. I frontlinjen
Porter

som

effekter

dynamiska

för företagen.

ökade kostnader

lingsutrymme,

t ex kunskapsinläming,

som hittills förts i detta kapitel bygger
i detta fall i form av energiskatter,

De resonemang
att miljöpolitiken,

olika

av handel vi hittills diskuterat
av den reala nationalinkoms-

över tiden.

Miljöpolitikens

att ökade

marknads-

man kunna tänka sig att den
kunna leda till större eller mindre

Det är viktigt att notera att de vinster
dvs en nivåhöjning
rör engångsvinster,
Till
del
det
är
ten.
en
samma effekter,
också verkar

de

utöver

skulle

fördelar

i någon

form,

och därmed

i Porters
En mer stringent
miljöpolitik
för konkurrenskraft
etc, inte är några

att konsekvenserna

har en positiv effekt
som åtgärderna
miljön. Detta betecknas ibland som att miljöpolitik
är en Win-Winendast ger fördelar.
strategi, när strängare miljöpolitik

egentliga

problem

så länge
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Porterhypotesen

7.5. 1
Den

och teknisk

traditionella

mellan
konkurrenskraft
och
synen på sambandet
enkelt
bättre
erhålls
bekostnad
uttryckt
miljö
på
är
att en
standard.
Porter 1991
och Porter
van der Linde

miljöpolitik

av materiell
1995
menar

att debatten

konkurrenskraft

om

produktivitet,

sambandet

mellan

till

delen

miljöpolitik

och

grundar

sig på ett
största
inkorrekt
synsätt. Porter
van der Linde menar att man ser miljöi ett alltför statiskt perspektiv.
regleringama
I denna statiska värld där
företagen
kostnader,
samtliga
antas minimera
ger miljöregleringar
oundvikligen
inhemska

till

upphov

företagens

kostnader

och

reducerar

att konkurrera

möjligheter

därmed

de

på en internationell

marknad.
van der Linde
och konkurrenskraften

Porter

ringar

Diskussionen

utgår

produktivitet

relativt

ifrån

mellan
menar att sambandet
måste ses i ett dynamiskt
att

konkurrenskraften

andra

miljöregleperspektiv.

kommer

konkurrerande

av högre
sker
Detta

företag.

antingen

eller
genom att man har lägre kostnader än konkurrenterna
att man kan erbjuda marknaden
ett produktvärde
ett
som möjliggör
högt kundpris. Av detta följer att komparativa
fördelar
ligger i föreoch kapacitet till förbättringar.
tagens innovationsförmåga
Porter
förevan der Linde hävdar att det omvandlingstryck
vilket leder till
tagen utsätts fört o m kan reducera nettokostnadema,
absoluta fördelar över konkurrerande
företag i länder där miljöpolitiken inte är lika stringent.

Det finns

alltså

inom

lighet att stärka ett lands konkurrenskraft.
Det centrala i Porters innovationshypotes
fektiva

p g a att man inte är tillräckligt
har möjlighet
bearbeta
att fullständigt
Rätt utformade
rade

och

inte

vilka

regleringar,

metodbaserade,

miljöpolitiken

en möj-

är att företagarna

är inef-

informerade,

samt att man inte
den tillgängliga
infonnationen.

enligt Porter

skall

vara resultatbaseett ifrågasättande
av

till

uppmuntrar

teknologi,
tagen
därför,

process och produkt. En strängare miljöpolitik
produktion.
Miljöpolitikens
mot en effektivare

enligt

Porter

van der Linde,

att rikta

före-

leder

uppgifter

uppmärksamheten

är
mot

dessa möjligheter.
Det

är inte bara de företag

konkurrenskraft,
andra

företag.

tivitetsvinster

utan
Eftersom
att göra,

som direkt regleras
de positiva
effekterna
kan
det nästan
blir

överallt

de positiva

som kan öka
även spridas

i ekonomin

effekterna

Tidsaspekten
man initierar en innovationsprocess.
och en miljöpolitik
inhemska
som uppmuntrar

större

finns

sin
till

effek-

tidigare

blir en Viktig faktor
företag till att vara

konkurrenskraft
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plan

först

och teknisk

är en viktig

på nya världsmarknader

tanke

utveckling

i resone-

manget.

positiv effekt bör innoskall ha maximal
För att miljöregleringama
överlåtas på den reglehållet
helt
och
Porter,
enligt
vationsprocessen,
måste regleringama
Vidare
rade industrin.
generera en kontinuerlig
dvs de får

innovationsprocess,

inte

konservera

nivå. Sist men inte minst måste de för industrin
kontra
med miljöpolitik
het som är förknippad

en viss teknologisk
undanröja all osäker-

investeringskrävande

miljöregleringar.
Sammanfattningsvis
miljöpolitik

utformad

helst

som
miljöpolitik

vilket

Porter,

kan man säga att Porter inte säger att vilken
konkurrenskraft.
Rätt
förbättrad
leder till
är

däremot

enligt

konkurrensbefrämjande,

innebär:

I

att den är förebyggande.

I

att den inte är teknologibunden.

I

att den baseras

marknaders

incitamentsstmktur.

på ett flertal punkter. Den kanske
kan kritiseras
argument
kan välja att
frivilligt
invändningen
naturliga
är att företagen
och de utsläppsminskningar
de investeringar
som antyds av

Porters
mest
göra

har valt sådana
Det faktum att de inte frivilligt
resonemang.
sådana investeringar
antyder
åtgärder
att de inte betraktar
som
lönsamma7. I och för sig ger miljöavgifter
och andra styrmedel föreincitament
att söka efter olika förbättringsmöjligtagen ett tydligt
antyder i så fall att det existerar outnyttjade
heter. Porterhypotesen
Porters

förbättringsmöjligheter

som inte kommit

i dagens ljus utan den morot

innebär.
Dessa argument
miljöregleringar
som strängare
dvs att företagen inte
skulle då peka mot existensen av ineffektivitet,
möjliga sätt.
utnyttjar sina resurser på effektivast

piska

Orsaker

till

ineffektivitet

har sökts på olika

plan. En tänkbar

förkla-

fullständig

företag inte har
vara att ett enskilt
åtgärder som
produktivitetsförbättrande
tänkbara
alla
om
fullt ut är
inte
företagen
skulle
kunna
buds.
står till
En annan
vara
vinstsatisfierare.
karakteriseras
vinstmaximerare,
utan bättre
som
ring

skulle

kunna

information

Oavsett
är effektiva,
7

som kan finnas för att företagen inte fullt ut
intressant
det
att notera att det finns visst empiriskt
är

de förklaringar

Detta visas inom ramen för
K och P. Portney 1993,
Thinking
Competitiveness:
Paper 94-02, Resources for

en neoklassisk modell av Oates, W., Palmer,
Regulation and International
"Environmental
Discussion
about the Porter Hypothesis,
the Future, Washington, DC.
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stöd för att amerikanska
företag inte alltid valt de energiinvesteringar
lönsammae.
varit
Det amerikanska
mest
naturvårdsverket
som
har
uppmärksammat
detta problem och lanserat ett program kallat Green

Lights Program,
vilket ger de deltagande företagen information
och
råd om energibesparande
åtgärder. Detta program pekar på värdet av
infonnation.
I varje stort företag finns det sannolikt
otaliga möjligheter till

effektivitetsförbättringar,
fmansieringsstruktur,

via förändringar

leverantörer,
tegi

och så vidare.

sådana

Varje

förbättringar.

Denna

miljöregleringar
miljöpolitikens
område,
strängare

potentiellt

0rd har varje

söker

process
leder till

och

rimligen

kräver

inom

något

utvecklingsstra-

resurser

och

aktivitet

som är förknippad
alternativ
användning;
miljöinvesteringar
resurser en
andra investeringar,
som kanske skulle lett till större
tivitetsvinster.
Porters
idéerna

efter

även

om
på

undan

annat område. Med andra
med användning
av före-

tagets
undan

lingstryck

med

kontinuerligt

produktivitetsförbättringar
dessa besparingar
tränger

kanske

besparingar

större

forsknings-

företag

i kontrakten

idéer bygger

i mångt

i ekonomin.

Sett i detta perspektiv

och mycket

tränger

produk-

på att skapa ett omvandfinns vissa likheter med

kring

den solidariska
lönepolitiken.
Det problem som uppstår
skatteväxlingsperspektiv
argument
ett
är att sänkta
ur
arbetsgivaravgifter
skulle kunna motverka
den allmänna
effektiviseringsprocess som höjda miljökrav
ger upphov till enligt Porter.

med

Porters

7.5.2
Porter

Porterhypotesen
och

hans

och verkligheten

medförfattare

gör i formell
kan förkastas eller inte.

mening

inget test på
hypoatt verifiera
der
Linde
tesen ger Porter
några
i
form
exempel
fallstudier.
van
av
Ett exempel på att regleringsgenererade
innovationer
ofta syftar till
produktprestanda
att förbättra
och kvalitet,
finner
de i företaget
huruvida

hypotesen

Raytheon.
uttunnande

Detta

företag

ställdes

klorfluorkarboner

inför

kravet

För

att eliminera

freon

de ozonför att rengöra de

man använde
I stället
för denna
man tillverkar.
mindre
miljövänliga
metod införde
metod,
baserad
på
man en ny
vatten och terpen, och inte minst, återvinning.
Detta visade sig leda
till att den genomsnittliga
produktkvaliteten,
på vilken
den gamla

tryckta

metoden

elektroniska

kretskort

hade haft en viss negativ inverkan, höjdes. Självklart
dessutom i lägre rörliga kostnader.

rade återvinningen

8

Oates, W., Palmer, K och P. Portney 1993,

sid 17.

resulte-
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Ett

exempel

annat

den

är

åtgärd

och teknisk

utveckling

Robbins
som juvelföretaget
där
ett slutet kretsloppsystem
eliminerades.
helt och hållet

till

De övergick

genomförde.

Company

konkurrenskraft

spillvatten
av förorenat
Systemet ledde till ett 40 gånger renare vatten än det som finns
hållens kranar, vilket i sin tur ledde till en ökad produktkvalitet
färre reklamationer
som följd.

utsläppen

i husmed

Som tidisjälva produkten.
ovan har enbart fokuserat
i
de
förändringar
möjligheterna
dock
ligger
stora
av
gare
i New Jersey
Vid Ciba-Geigys
fárgtillverkning
produktionsprocessen.

Exemplen

nämnts

tvingades

man

sitt utsläpp av spillvatten.
att ifrågasätta
på två
förändrade
sin tillverkningsprocess

Resultatet

sätt. Man
att man
inte
förslammade
järnet i processen med en kemikalie
som
och renade processen genom att en mindre mängd skadspillvattnet
i samma vatten. Det senare kunde åstadkommas
liga ämnen frigjordes

blev

ersatte

vid färgtillverkspillet av insatsvaroma
att man minskade
sitt spill ledde inte bara till årliga
Att företaget reducerade
motsvarande
740 000 USD, utan även till att
kostnadsbesparingar
genom
ningen.

dess avkastning
Ett ytterligare
häftande
tank

ökade med 40 procent.
exempel utgörs av företaget

produkter,

innehåller

det

kontrollteknik

lagras

satsvis

3M. Det tillverkar

själv-

i stora tankar och där varje
var att en enda dåligt tillver-

många satser. Problemet
spoliera hela tankens innehåll,

i sin tur innebar
detta
spill. Dessutom
av
utvecklade
slöseri
med råmaterial.
Företaget
en ny
sin produktion.
där man snabbare kunde kvalitetstesta

kad sats kunde
höga kostnader
innebar

vilka

för hantering

vilket

och avveckling

i
spillet med tio ton per år och detta resulterade
200
000
USD.
på
årlig
besparing
över
en
innovationsneutraliseringar
kan alltså föranleda
Regleringar
genom

På så sätt minskades

att företagen

övergår

till

mindre

kostsamma

insatsmaterial

och/eller

i processen. Ett annat exempel från en
att man nyttjar dem effektivare
och
detta. Här
3M-fabrik
kan, enligt Porter
van der Linde, verifiera
till en vattenbaserad
övergick
process
man från en lösningsbaserad
resulterade
i en
beläggningsskivor.
vid framställningen
Detta
av

utsläppen

av de årliga
denna utveckling

minskning
krävde

digt minskade
Dessutom
medel
Att
insikten
kemiska

luft

24 ton.

Visserligen

60 000 USD, men samtimed 180 000 USD per år.
för inköp av lösningskostnaderna

en investering
för reningskapital

kostnaden

reducerades

till

de årliga

med 15 OO0 USD.
anpassa

sig till

miljöregleringar

den jämna

om
produktionsprocesser,

för processen

att stabilisera

kan också

produktionstaktens

diskuteras

betydelse.

t ex vid företaget
sig efter ett avbrott.

För

utifrån

många

Du Pont, tar det tid
ofta i
Det resulterar
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en initial period där den ojämna produktionen
genererar extra mycket
avfall
och föroreningar.
Genom att installera
högkvalitativ
bevakhar Du Pont reducerat sina produktionsstömingar
ningsutrustning
och
de härmed

förknippade

besvärliga

reducerade

stömingama

förknippade

inkomstbortfallen.

En kommentar
dra allmänna
undersökta

minskat

uppstartema.

De har då genom
såväl som

avfallsproduktionen

de
de

till ovanstående

är att man bör vara försiktig med att
slutsatser från ett relativt begränsat antal fallstudier.
De
företagen utgör endast en bråkdel av det samlade närings-

livet, eller som Palmer m
uttrycker det: It would be an easy matter
for us to assemble a matching list where firms have found their costs
increased and profits reduced as a result of environmental
regulations,
has pushed firms over the brink
not to mention cases where regulation
into bankruptcy
En intressant

Palmer m
frågeställning

1995, s. 121.
är hur man bör gå till

riskt

testa Porters idéer. Den inledande diskussionen
ning i denna fråga. Teorin om komparativa
fördelar

lingen

lands

väga för att empiger viss vägledsäger att utveck-

beror

på utvecklingen
av landets
den vara som de producerar
exporterar
relativt effektivt.
I teorin kan man indirekt separera ut de reala effekterna av regleringar
pa företagens konkurrenskraft,
t ex genom att
studera effekten på ett lands nettoexport,
givet att man håller reallöner
och växelkurser
konstanta.
Om Porterhypotesen
vore sann skulle vi
observera
ökad
i
branscher
med
nettoexport
stränga miljökrav,
en
givet konstanta reallöner och växelkurser.
Problemet
är att det i prakav

ett

komparativa

nettoexport

fördelar.

Länder

tiken

är mycket svårt, för att inte säga omöjligt,
att separera ut miljöeffekten från alla andra effekter.
Vad man egentligen
vill göra är att
studera effekten
miljöregleringama
växelkursema
innan
justeras
av
och därför också innan nettoexporten
av andra varor som inte regleras

justeras.
totala

Initialt

Därmed
Det

minskar

importen

ökar,

landets

vilket

kan de industrier

står emellertid

företagen

ökat

eller varor
att denna

klart

sin

totala

sänker

samtidigt
export
som den
värdet
på den egna valutan.
som inte regleras öka sin export.

exportökning

konkurrenskrafi.

Pa

inte

beror
bör

på att
inte

sätt
samma
en
sjunkande reallöner tolkas som att förep g a relativt
Detta är också ett stort problem i de empitagen ökat sin effektivitet.
riska studier som genomförts.
Man förlitar
sig till indirekta
indikaeffekter
mäter
torer som
pa företagens konkurrenskraft,
utan att ta

exportökning

hänsyn till nämnda justeringsmekanismer.

Förutom nettoexporten
kan
Man kan studera var produktionen
föroav
sker och om det internationella
mönstret

andra indikatorer

studeras.

reningsintensiva

varor

ändrats

över tiden.

indirekta

studier.

Ett
effekt

konkurrenskraft
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kallar

Fortsättningsvis

mer direkt tillvägagångssätt
på produktivitetsutvecklingen

utveckling

och teknisk

för

vi denna typ av studier

är att

miljöregleringars

studera

i ett företag, en bransch eller för
med detta. Denna mer direkta metod

ett helt land. Flera fördelar följer
till följd av
exportförändringar
utgår från det faktum att eventuella
andra är det
det
För
via
produktionen.
gå
måste
förändrad miljöpolitik
teoretiskt,
åtminstone
att dela upp produktivitetsförändringar
kallar
Fortsättningsvis
och en teknologikomponent.
i en effektivitetsstudier.
direkta
för
studier
denna
vi
typ av

möjligt,

studier

Indirekta

i ett land kan belysas indiföretagen
effekter
Ett exempel
i
förändringarna
studera
nettoexporten.
rekt genom att
mellan försambandet
där
studie är Kalt 1988,
en sådan empirisk
i 78 olika amerikanska
och förändringar
i nettoexporten
ändringar

Miljöregleringamas

miljöanpassningskostnader

industriers
Kalt
mellan

åren 1967 och 1977 analyseras.
handeln
för att förklara

har, till en modell som ofta använts
länder, lagt till en förklaringsvariabel

de kost-

som beskriver
när man reglerar

dem. En
nader som läggs på de enskilda industriema
under perioden varit
slutsats som Kalt drar är att miljöregleringama
till USA:s handelsutveckling.
en negativ bestämningsfaktor
fann man att de
1988
studie Robinson
I en annan amerikansk
i snabbare
är miljökostnadsintensiva,
varor vars inhemska tillverkning
i
motsvarande
exporten.
import
i
USA:s
än
takt ökat sina andelar
relativt
övriga världen.
tilltagit
miljöstringensen
Detta allt eftersom

antyder Robinsons

Emellertid

indikatorer

Andra

investeringsflödet
område

finns

modell

att effekten

är liten.

påverkar

är de som speglar hur miljöregleringar
länder,
dvs direktinvesteringar.
mellan

det, såvitt

bekant,

egentligen

inga studier.

På detta
Ett exempel

Mody
på en
som dock kan ge vissa slutsatser är Wheeler
fann
inte
något
studie
i denna
är att man
Det intressanta
1992.
En
och företagsskatter.
samband mellan utländska direktinvesteringar
redan
faktorer,
andra
överskuggas
utlandet
t
i
skattesats
låg
ex en
av
studie

etablerad
kostnader,

industriell
liknande

bas. I den mån miljöregleringar

leder till

de som associeras med företagsskatter,
inte är någon avgörande

satsen att miljöregleringsfaktorer
investeringsbeslutet.

direkta
blir

faktor

slutvid
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studier

I den

studier,
av studier
som här kallas direkta
antas att
är ett mått som värderar
företagens effektivitet
och
teknologiska
utveckling.
Det är förändringen
i förhållandet
produktion och insatser som anses väsentligt.
Produktivitet
är med andra ord
grupp
produktivitet

på ekonomisk
en indikator
ett mått på framtida välfärd.
Ett

exempel

Haveman

mycket

bidrog

utveckling

och därmed

också

i slutändan

på

har presenterats
en produktivitetsstudie
av
Christiansen
198la,
l981b.
Man försökte uppskatta hur
samtliga statliga regleringar, dvs inte bara de miljörelaterade,

till

produktivitetsnedgången

taten antyder

ningen

att statliga
arbetskraftens

i

intervall

regleringar

i USA

under

står för 12

produktivitetstillväxt.

1970-talet.

Resul-

21 procent av minskDetta
procentuella

skall,

som tidigare noterats, sättas i samband med alla olika
statliga
typer av
regleringar.
Hur stor andel av de 12-21 procenten
miljöregleringar
som kan tillskrivas
är därför en öppen fråga.
Haveman
Christiansens
studie ger inga direkta
utsagor
om
sambandet
mellan
miljöregleringar
och produktivitet.
Vad
man
däremot säkert kan säga är att miljöregleringama
inte var den primära
orsaken till produktivitetens
avtagande
tillväxttakt
under perioden
1958 till 1977.
Barbera
tivitet

McConnell

1990

och miljöstringens

studerade

i amerikansk

sambandet

mellan

produk-

tillverkningsindustri.

Resul-

visar

att de av myndigheterna
utfärdade
reningskraven
till att reducera tillväxttakten
i den totala faktorproduktiviteten
fem mest miljöbelastande
industribranschema.
Den årliga
taten

snittliga
sten

minskningen

och

glas

0,24

mellan

procentenheter,

enheter,

kemikalieindustrin

industrin

0,22

nämnda

0,10

procentenheter

procentenheter.

Den

sektorn

åren 1961-1980

årliga

och

var i industrin
pappersindustrin
0,11

procentenheter,
för

järn-

bidrog
i de
genomför jord,

procentoch stål-

icke-jämmalmsindustrin

produktivitetstillväxten

för

den

0,08
först-

0,215

vilket
innebär
procent,
att miljöregleringama
att tillväxten
11,6
lägre
årligen
procent
var ca
än vad den skulle ha varit om industrin
inte hade reglerats.
Motsvarande siffra för de övriga sektorerna
är, i samma ordning
som
10,
24, respektive
ll procent lägre.
ovan, ungefärligen
skandinaviska
Tillgängliga
studier kan delas
i två olika kate-

gorier:
data
gruppen

var
bidrog till

makrostudier

och mikrostudier
där
av olika industriaggregat
anläggningsnivå
används. Det är framförallt
i den senare
där Porterhypotesen
studeras.

utveckling

och teknisk

konkurrenskraft
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analysen på
fokuserar
Wibe 1986,
1990,
gruppen,
studeras.
och
Danmark
Finland
förhållanden,
även
men
data
Den andra gruppen av studier baseras på anläggningsspecifika
i den norska och de
för Finland, Norge och Sverige. Det är framförallt
I den första

svenska

finska

studierna

analyseras.

som Porterhypotesen

makrostudier

Nordiska

beräknar
Wibe
I en tidsserieanalys
av den svenska industrisektom
tillverkningsindustri
för
svensk
produktivitetsindex
1990
ett
som
och total faktoråtsamlade förädlingsvärde
kvoten mellan industrins

gång. I ett andra steg i analysen används det beräknade indexet som
och
där bl a miljövariabel
i en regressionsanalys
en beroende
ingår som oberoende variabler.
omfattning
arbetsmiljöregleringamas
regleringamas

omfattning.
i de

antalet

anställda

därmed

även omfattar
varit

I

Notera

myndigheterna.

berörda

att

studien

arbetsmiljöregleringar.

signifikant

perioden

under

att produktivitetstillväxten
lägre än för perioden

visar

Huvudresultaten
1970-1980

kvantifiera
är att på tidsserienivå
med
studien
mäts regleringstrycket

i analysen

problem

Ett uppenbart

1963-1970,

som används inte uppvisar
Motsvarande
analys
med produktiviteten.

samt att
signifikant

den regleringsvariabel

något

samband

för Danmark

uppvisar

Finland

Sammantaget
mellan

inte på något

dessa studier

och produktivitet.

miljöpolitik

Porterhypotesen.

resultat.

liknande
visar

här typen

av studier

Nordiska

mikrostudier

De talar

entydigt

varken

som finns tillgängligt
är dock detta inte speciellt överraskande.

En annan typ av studier är de som använder
finns det numer
fika data. I Skandinavien
varav ett fåtal studerar
studie
l en norsk

Porterhypotesen
150

av

Golombek

och Raknerud

strängaste

miljöregleringarna

1995

företag

samband

för eller

det datamaterial

Givet

och

emot

för den

sig av anläggningsspeciett antal sådana studier,

explicit.
inom

industrisektom

visar

som varit utsatta för de
och
pappers- samt järnmassaoch varit mindre
förvärvsfrekvens

att de företag
inom

haft en högre
med andra företag. I studien definibenägna att läggas ned, jämfört
via
de fyra klasser av utsläppstillstånd
stränghet
regleringamas
eras
och stålindustriema
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som finns i Norge. Grovt sett innebär de två första typerna av tillstånd
stora
minskningar
av utsläppen, medan tillstånd
av klasserna 3 och
4 innebär marginella
minskningar
utsläppen.
Företag som har
av
klass
eller klass 2-tillstånd
har
haft en större benägenhet
att
anställa

och en mindre benägenhet att läggas ned, jämny arbetskraft
fört med företag som har klass 3- eller klass 4- tillstånd.
Dessa resulsåledes

tat motsäger

ningen

ringstryckg. Detta
resultaten

inte

produktivitet

Enligt
blir

inte Porterhypotesen.

De ger näring
mellan produktivitet

att det kan finnas

en koppling
resultat bör dock tolkas

nödvändigtvis

och

företag

för

inte blir

de

strängare

det. Vid

regleringama,

samband

mellan

En något

försiktighet

samband

Författarna
vinster

medan

koncessionsförhandlingar

av vad som är tekniskt
miljömässigt
motiverat.
Möjligen

avspeglar.

ett

reellt

då

mellan

samband.
utan ett rent statistiskt
är det endast de framgångsrika
företagen som

Vägning
taten

med viss

regleringstryck,

denna förklaring
föremål

avspeglar

uppfattoch regle-

görs en sammanoch
rimligt

ekonomiskt

möjligt,

är det endast

hävdar

lågproduktiva

dock

att

detta
det

inte

faktum

resul-

finns

något

och regleringstryck.

annorlunda

1995
ansats presenteras
och
av Hetemäki
i studier av den finska respektive
svenska massaoch pappersindustrin.
Den grundläggande
ansatsen i dessa studier är
produktionsteknologisk.
Man utgår från att företag producerar
flera
Brännlund

olika

1996

både önskvärda,
som exempelvis
papper, och icke önskexempelvis
utsläpp.
som
Huvudresultaten
från den finska studien kan sammanfattas
i två
punkter. För det första indikerar
resultaten att åtgärder som vidtagits
för att minska flödet av avfallsvatten
inte tycks ha medfört
några
ytterligare kostnader för den finska skogsindustrin,
snarare tvärtom. Å
andra sidan innebär en minskning
ämnet i avfallsav det förorenande
varor,

värda,

i detta fall i form av syreförbrukande
vattnet,
ämnen, att resurser
tagits i anspråk som inte betalat sig själva. Regleringama
av utsläppen
ämnen från den finska skogsindustrin
har därmed
av syreförbrukande
medfört
En förklaring
till detta kan vara att den
extra kostnader.
finska skogsindustrin
valt att lösa problemet
med syreförbrukande
ämnen genom
ringskostnader,

9

externa
inte

reningsanläggningar,
påverkat

vare

sig

vilka, trots höga investeproduktionsprocessen
eller

Det bör dock påpekas att ökad sysselsättning, vilket är resultatet
norska studien, inte är liktydigt med ökad produktivitet.

i den

1° Slutsatsen att det inte finns något samband
mellan regleringstryck och
vinster baseras, enligt författarna, på intervjuer med de norska tillsynsmyndigheterna.

Miljépolitik,
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egenskaperna
I den finska

och teknisk

konkurrenskraft

utveckling

hos fárdigvaran.

analyseras

studien

även sambandet
och

produktionseffektivitet

anläggningamas

de enskilda

mellan

de

den miljörestriktion

sats att
första
utsätts för. Detta är ett direkt test av Porterhypotesens
produkföretag till en effektivare
tvingar
hårdare miljöregleringar
stöd
för
helst
Porterdock
inget
Resultatet
tionsapparat.
som
ger
visar resultaten
Tvärtom
hypotesen.
att de företag som är utsatta för
Med andra ord
milt regleringstryck
är effektivare.
ett förhållandevis
heller från denna analys hitta något stöd för Porterhypotesen.
kan vi
slutsatser kan dras från en analys av svensk massa- och
Liknande
av

1996:

Brännlund

pappersindustri

syreförbrukande

ämnen

är

inte

utsläppsreduktion
en påtvingad
utan kostnader
ur företagets

synvinkel.
och miljdregleringar

Produktivitetsutveckling

I tabell

7.5 redovisas

produktivitetstillväxten

industri

för

generellt

sägas ha avtagit

perioden

1974

till

1993.

sedan mitten

1 974-1 993

i svensk

tillverkningskan

Produktivitetstillväxten
1970-talet.

Undantagen

är

Till detta
samt järn-, stål- och metallverksindustriema.
haft en
kan läggas att plast- samt massa- och pappersindustriema
Dessa
med andra sektorer.
i jämförelse
relativt
gynnsam utveckling
den kemiska

fyra branscher
vis

stringent

är bland

miljöpolitik.

de som kan anses vara utsatta för förhållandeha
Ett par sektorer
som inte uppfattas
livsmedelsindustkaraktär,
t ex teko- och

samma miljöbelastande
Utan att
riema, har haft en betydligt
sämre produktivitetsutveckling.
i den bild som framträder
tolkning
lägga någon allvarligare
ur tabell
produktivitetsut7.5 är det ändå intressant
att de senaste 20 årens

veckling

sannolikt

tillverkningsindustri.

inte påverkats

negativt

av miljöregleringar

i svensk
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Tabell

7.5

Produktivitetstillväxten
stri

Bransch

1974

Teko

tillverkningsindu-

1993".

-

1974-1993

Livsmedel

i svensk

SOU 1997:11

1975-1980

1980-1985

1985-1990

1988-1993

-1,2

-1,22

-0,78

-l,33

-1,41

-2,28

-3,65

0,24

-1,94

-3,28

Trä

-2,45

-2,26

-1,34

-0,80

-4,53

Massa 0 Papp
Kemisk

-0,44

0,63

0,96

-0,5 8

-0,53

0,20

1,74

0,60

-0,05

0,74

Gummi

-2,22

0,16

1,13

-4,47

-7,02

Plast

-0,24

Jord Sten

-1,64

Järn, Stål..

1,12

Metallvaru
Maskinind

0,1 1
-1,94
0,48

-

2,09

-1,25

-2,09

0,37

1,39

-5,23

1,94

2,60

0,21

-l,16

0,10

-2,44

3,14

-

-

-4,63

1,42

Elektro

-0,13

-3,79

4,24

Transport

-2,75

-1,40

0,52

-3,85

-8,91

Varv

-9,08

-12,39

-5,77

-10,52

-0,38

Källa:

Underlagsrapport

Miljön

som tillväxtpotential

ll

i bilagedelen

Ett av Porters argument för ökade krav i miljöpolitiken
är värdet
av
Om ett land går före utvecklas,
att gå före.
enligt Porter, nya tekniker
och produkter
snabbare än i länder med lägre krav. Detta försteg i
utvecklingen
skulle därmed utgöra en tillväxtpotential,
i form av nya
marknader
för miljövårdstjänster
och miljöteknik,
när andra länder
följer efter och efterfrågan på miljötjänster
därmed ökar.
I en publikation

miljövårdstjänster

från

1992

pekar

OECD

på
att efterfrågan
förväntas
sammantaget
växa med
området, för att uppgå till 300 miljar-

och miljöteknik

5,5 procent per år inom OECD
der USD år 2000. Detta kan jämföras

med tillväxten

i den totala

efter-

frågan på cirka 2,5 procent årligen under l990-talet.
År 1993 uppgick
den totala efterfrågan inom OECD-området
till cirka 19123 miljarder
USD.

Med

området
H

med 2,5 procent per år inom OECDen allmän tillväxt
uppgår sålunda den totala efterfrågan år 2000 till cirka 22743

Produktiviteten

är beräknad som ett Thörnquist-index.

12 OECD 1992,
The OECD Environment
and Government Policies. OECD/GD 92

Industry;

Situations,

Prospects

Milj0poIitik,
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och teknisk

konkurrenskraft

utveckling

för miljöteknik
och miljötjänster
att marknaden
cirka 1,3 procent av den totala efterfrågan år 2000.
från handelsdepartementet
i USA beräknas att
I en undersökning
marknaden
för reningsutrustning
i Tjeckien
kommer att öka markant

USD.

betyder

Det

beräknas

utgöra

från den tjeckiska
mot bakgrund av långtgående uppställda miljömål
för olika
regeringen.
I samma rapport beräknas också att utgifterna
i Polen kommer att öka till flera miljarder USD under de
miljöprojekt
kan antas finnas i stora
förutsättningar
närmaste åren. Motsvarande

Östeuropa.

delar av övriga
Sammantaget
inom

visar

detta

att det finns

exportmarknad

en växande

miljöområdet.

Ingenjörsvetenskapsakademin
departementet,
genomgång

gjorde

IVA

och

Näringsdepartementet
av miljösektom,

på uppdrag
NUTEK

dess nuvarande

av Miljönyligen
en
och fram-

omfattning

tida potential.

Enligt

IVA

miljösektom

renodlade

utgör

och antalet

miljötekniska

anställda

en liten del av
mellan 15 000 och

företag

är begränsat

till

20 000 personer. Det är heller inte dessa företag som förväntas domiIVA menar i stället att den stora potentialen
när
nera utvecklingen.
det gäller miljöinriktad
teknikutveckling
ligger hos vad man kallar

miljödrivna

inom

företag

har sin kämverksamhet

som inte
drivs
framåt
via
utan
tjänster eller processer. En

i övrigt,

näringslivet

inom

dvs företag

miljötekniksekom

miljörelaterade

förändringar
av produkter,
av slutsatserna från rapporten är att alla miljödrivna
i den internationella
anses ha goda förutsättningar

Vidare

kommer

fram

IVA

till

de

att

främsta

företag

i Sverige

konkurrensen.
drivkrafterna

för

och kundkrav.
teknikutveckling
är myndighetskrav
konstateras
I en annan studie från IVA
att den nya miljösituatioför företagen. Det är i allt
nen innebär såväl hot som nya möjligheter
vilket
i
marknadens
krav som styr utvecklingen,
större utsträckning
vissa branscher medför kraftigt förändrade
konkurrensförutsättningar.

miljödriven

Detta

innebär

att miljöfrågoma

och dessa behandlas

Framgångsrika

företag

av många
har alltså

som nya och förändrade

har fått en affärsstrategisk
betydelse
företag idag på högsta ledningsnivå.

lyckats

myndighets-

utnyttja

de affärsmöjligheter

och marknadskrav

har medfört

13 Financial Times 28 februari 1996. "Cleaning
up Eastern Europe".
14 IVA 1996, Miljödriven Teknikutveckling;
En IVA-studie om miljöhänsyn
i svenskt näringsliv". IVA-R 417.
som drivkraft för teknikutvecklingen
‘5

IVA 1995,

"Miljödriven Affärsutveckling"
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miljövårdstjänster

och

OECD-området,

samt att svenskt
näringsliv
ligger långt framme på miljöområdet.
Dock bör det noteras
goda tillväxten,
under överatt dessa marknader,
trots den relativt

skådlig
inom

tid kommer
OECD-området.

svenska

företag

att utgöra en mindre del av den totala efterfrågan
Vidare
finns det inget enkelt svar
varför

inte

kan

utnyttja

dessa

växande

marknader

vid

uteblivna

höjningar av svenska miljöskatter.
I en OECD-rapport
från 1993 beskrivs
fördelarna
av stringentare
miljökrav.
Precis som Porter menar man att miljöåtgärder
kan sporra
företag att utveckla effektivare
och därmed sänka
produktionsformer
sina kostnader. Resonemanget
exemplifieras
med att länder med höga

energipriser,

är mer konkurrenskraftiga
än
som Japan och Tyskland,
Liknande
lägre energipriser.
slutsatser
dras i en studie
från Institute
for Public Policy Research i Storbritannien
där förfatländer

med

tarna skriver
att stringentare
brittisk
industri.
Författarna
skattebörda

med den högre

Frankrike

USA,

miljöpolitik
jämför
skattebördan

skulle

den

brittiska

för
vara positivt
industrins
lägre

i konkurrentländema

Japan,

och Tyskland.

Man bör dock vara mycket försiktig
slutsatser från detta. För det första så är

med att dra alltför allmänna
energiskattemas
andel av BNP,
dvs skattebördan,
högst i Storbritannien
med 2,25 procent.
Motsvarande
siffra
för USA, Japan,
Frankrike
och Tyskland
1,94 procent.
är 0,54, 0,95, 1,92 respektive
Tittar man på olika energislag
finner man att kol och naturgas är
obeskattade
industrins
och

i samtliga

energianvändning

Frankrike.

brittisk

dessa länder,

Med

industri

har

andra

lägre

samt att endast 15-20 procent av
i Storbritannien,
Tyskland
är beskattad

ord

är det svårt

skattebörda

inom

att se i vilken
detta område.

mening
För

det

andra så kan man inte utgå från att utvecklingen
av ny teknik inte är
med kostnader.
förknippad
Att högre skatter, och därmed högre pris,

på en resurs leder till
som har förhållandevis
och därmed

kraftig
har haft
områden

betyder

i princip

att ett land
fördelar,

gott om en viss resurs komparativa
lågt pris på resursen, inte skulle vara konkurrensmarknad
där denna resurs ingår.
Den långsiktiga

relativt

på den

utvecklingen

konkurrensfördelar

i Sverige

ger dock inget stöd för denna hypotes. Sverige
och har förhållandevis
gott om skog, energi och malm. På
relaterade
till dessa råvaror har svensk industri
hävdat sig

bra i ett längre perspektiv.

16 Tindale, S. and Holtham, G 1996.
Green Tax Reform
- Pollution
Payments and Labour Tax Cuts". Institute for Public Policy Research,
London.
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Den teoretiska

analysen

teoribildningen

göra de investeringar
kan åstadkommas

utveckling

och teknisk

som presenterats
ger ringa stöd för hypoi miljöpolitiken
ger direkta konkurrensför-

tesen att ökad stringens
delar. Den kanske kraftigaste
ekonomiska

konkurrenskraft

invändningen
är att företagen

enligt

och de utsläppsminskningar

med miljöregleringar.

den traditionella
kan välja

självmant

Det faktum

att

som Porter avser
att de inte frivil-

sådana investeringar
detta antyder att de inte betraktar
Även
det
finns
orealiserade
vinster är det inget
lönsamma.
som
om
är det bästa medlet för att realisera
som säger att just miljöregleringar

ligt har valt

dessa vinster.
Den empiriska

grad användas

till

från amerikanska

som finns på området kan i mycket ringa
att testa Porters idéer. Dock kan man dra slutsatsen
studier att den produktivitetsnedgång
som noterades
litteratur

endast i liten grad berodde
senare delen av 1970-talet
ökade stringensen i amerikansk
De skandinaviska
miljöpolitik.
under

som finns
vecklingen

på den
studier

visar i stort sett samma sak. Produktivitetsuti stort sett vara oberoende
av den miljöpolitik
som
förts. De skandinaviska
studier
gjorts
på anläggningsnivå
är
som
intressanta i så måtto att resultaten på ett mer direkt sätt kan kopplas

till

tillgängliga

tycks

Resultaten

Porterhypotesen.

från

dessa

studier

är till

viss

del

tvetydiga.
ger de empiriska studierna inte något egentligt
Å andra sidan finns det inte något starkt
stöd för Porters argument.
stöd för den traditionella
uppfattningen
att en stringent miljöpolitik

Sammanfattningsvis

leder till
beror till
studier

En orsak till dessa svaga slutsatser
det
i
den
litteraturen
finns väldigt få
empiriska
att
testar Porters idéer, vilket i sin tur delvis beror på

konkurrensförsämringar.
stor del
som direkt

olika

och andra praktiska svårigheter.
Vad
typer av mätproblem
kan konstateras
för miljövårdstjänster
är dock att marknaderna
är under stark tillväxt,

miljöteknik
framme.

En möjlig

miljösektom.

följd

av detta

och att svensk

industri

är en expansion

ligger

av den

som
och

långt

svenska

249

250 Miljopolitik,

konkurrenskraft och teknisk utveckling

SOU 1997:11

APPENDIX

Tabell

A7.1

Sysselsättning
samtliga
sättning

Stockholms Län
Uppsala Län
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Kristianstad
Malmöhus
Halland
Göteborg-Bo.
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Kopparberg
Gävleborg

i

energiintensiva

län år 1993. Antal

branscher

och procent

för

av syssel-

i industri.

SNI2

SNI3411

SNI351

SNI36

SNI37l

SNI372

SNI2+3

280
0,3
42
0,4
81
0,4
85
0,2
43
O, 1
0

1617
0,4
748
7,0
54
0,3
1875
5,3
755
2,4
767
4,6
1044
4,7
0

726
0,9
68
0,6
114
0,6
392
1,1
735
2,3
21
0,1
204
0,9
0

58
0,07
645
6,2
2588
5,2
450
1,3
197
0,6
419
2,5
371
1,7
0

117
0,1
O

75451

211
0,9
1339
3,8
1113
3,5
71
0,4
419
1,9
0

166

982
6,0
1271
5,8
61
0,1
1405
9,0
1147
2,1
2461
6,4
640
2,4
3379
15,7
1094
4,8
1l
0,059
2471
12,5
3707
15,0

740
4,5
1379
6,3
2749
5,5
214
1,4
3331
6,2
1524
4.0
5
0,02
675
3,1
339
1,5
698
2,9
59
0,3
305
1,2

1159
1,5
736
6,9
501
2,7
400
1,1
139
0,4
1067
6,3
1443
6,5
391
13,9
79
0,5
1067
4,9
2588
5,2
1025
6,6
390
0,7
980
2,6
1417
5,2
211
0,9
582
2,5
678
2,8
167
0,8
81
0,3

24
0, 1
110
3,9
59
0,4
241
1,1
260
0,5
156
1,0
165
0,3
104
0,3
63
0,2
63
0,3
615
2,7
60
0,2
343
1,7
126
0,5

23
0,1
22
0,1
538
1,0
295
1,9
0
375
1,0
40
O, 1
2371
11,0
1775
7,8
1234
5,1
4884
24,7
5645
22,9

229
1,4
146
0,7
428
0,8
109
0,7
27
0,05
29
0, l
0
291
1,4
421
1,8
654
2,7
4
0,02
25
0,1

10622

35669
31374
16830
22104
2808
16375
21741
49622
15607
54105
38369
27067
21528
22831
24174
19780
24699
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Milj0"p0litik,

Tabell

7.4.

Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

SNI
SNI
SNI
SNI
SNI
SNI
SNI

Fortsättning

16
0,1
185
3,9
597
4,5
3372
24,8

från

konkurrenskraft och teknisk utveckling

föregående

4387
27,4
0

878
5,5
0

488
3,7
1834
13,5

444
3,4
21
0,2

2Gruv0r och mineralbrott
341lMassa och pappersindustri,
35 lKemika1ieindustri
36Jord och stenvaruindustri,
37lJärn- stål och ferrolegering
3721ckejämmeta11verk,
2+3INDUSTRIN

345
2,2
155
3,2
144
1,1
166
1,2

sida

13
0,08
97
2,0
57
0,4
1987
14,6

800
5,0
38
0,8
1277
9,7
11
0,08

16007
4775
13202
13613
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8

Skatter

1

och

och skatteväxling

skatteväxling

Inledning

och
av tvâ delar. Det inleds med en beskrivning
viss
med
jämförelse
de
svenska
skatterna,
samt en
av
skatter i andra länder inom EU. I den andra delen ges en summarisk
Fortsättningsi en ekonomi.
beskrivning
av skatters olika funktioner
Detta

kapitel

består

klassificering

vis diskuteras
modeller.

olika

Den

aspekter

teoretiska

på skatteväxling

som måste
materialiseras.
En viktig

slutsats

av miljöskäl.
för skattesänkningar
införas

vissa

vara

centreras
i form av positiva effekter
Teorin pekar ut några av de förutvinst,

uppfyllda

för att en dubbel

på andra områden.

Skatteväxling

vara samhällsekonomiskt
från de positiva miljöeffekterna.

Ekonomisk

8.2

När skatter
kan göras
kommande

beskrivs

vinst

skall

främst skall
av detta kapitel är att miljöskatter
bör inte vara att öppna möjligheter
Huvudsyftet

förutsättningar

man bortser

av teoretiska
frågan om
kring

diskussionen

kan ge en s k dubbel
på sysselsättning och miljökvalitet.

skatteväxling
sättningar

med hjälp

klassificering

av

kan dock under

motiverad

olika

även

om

skatter

kan de lämpligen

delas
i olika grupper, vilket
sätt. Det sätt vi har valt är vanligt förelitteraturenl.
i den ekonomiska
Vi vill dock understryka

många

olika

att vissa av gränsdragningarna

inte är självklara.

Se exempelvis Hansson 1986 Skatter och samhällsekonomi" för en tidig
behandling. Ett aktuellt exempel ges av den senaste utgåvan av skattestatistisk årsbok, "Skatter, inkomst och avgifter, en översikt 1996". SCB,
1996

9-17-0137
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Skattekvoten

består

av direkta

Skattekvoten

mäter

de totala

förhållande

Enligt

till

figur

år 1995.
stund

skatterna

8.1 beräknas

den svenska

om
preliminära.

skatter

inklusive

bruttonationalprodukten

Uppgifterna

endast

och indirekta

till

socialutgiftema

marknadspriser

skattekvoten

till

skatteintäkter

för

år

Skattekvoten

har

minskat

ca 50 % under
är i skrivande

1995

efter

1980-talet.

Den var som högst år 1987 och uppgick då till
året bidrog den särskilda
skatten på pensionsförmögenheter

engångsintäkt
skattebasen
medförde

som
tekniskt

BNP-måttet
Skattekvoten
ledde till

på drygt

16 miljarder

genomfördes

kronor.

i och

Den breddning

med

i

BNP.

skattereformen

slutet

på

57 %. Det
med

en

av moms1990-91

sjönk eftersom moms ingår i
sett att skattekvoten
i nämnaren. Väl så betydelsefullt
för denna reducering av
de
för staten och kommunerna
var att
nya momsreglema

en sänkt skattekvot

utan att påverka

den offentliga

sektorns

saldo.
De totala
och direkta
beräknas

Figur

8.1

skatte-

och avgiftsinkomstema

kan delas

i indirekta

skatter,

utgör merparten.
varav de indirekta
de indirekta skatterna till ca 26 % av BNP.

Skattekvoten
skatter,

fördelad

på

direkta

1981-1995.

indirekta skatter

gg

och

För år 1995

indirekta

och skattevdxling

Skatter
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Direkta

8.2.1

skatter

och indirekta

Direkta

skatter

bärs av den skattskyldige

Direkta

skatter

utgår ofta på inkomster

Bördan

fönnögenheter.

eller

eftersom den oftast inte
av skatten faller i princip på den skattskyldige
Till de direkta skatterna
kan övervältras
på någon annan i ekonomin.
inkomstskatt
har vi därför fört statlig och kommunal
på förvärvsinallmänna

komster,

fastighetsskatt,

ningsskatt
Av

figur

merparten
utfall för

den

egenavgifter,

komster,

statliga

skatten

bolagsskatt

förmögenhetsskatt,

på kapitalinsamt avkast-

pensioner.
inkomstskatt
utgör
att statlig och kommunal
definitivt
de
direkta
skatterna.
finns
Det
inget
ännu
av
1995, men Riksrevisionsverkets
preliminära
bedömning
är
8.2 framgår

inkomstskatt
att statlig och kommunal
de direkta skatterna. Inkomstskattema

kommer

att utgöra ca 75 % av
.
har minskat i betydelse sedan

år 1981, då de utgjorde

andel har ökat något
ca 90 %. Bolagsskattens
och utgör ca 9 % av de direkta skatterna under år
allmänna
år 1993 beräknas
egenavgiftema
som infördes

under

perioden,

1995.

De

uppgå

till

7 %

inkomstskatten,

ningsskatten

Figur

8.2

av de direkta
fastighetsskatten,

utgör därmed

Direkta

skatterna

år

Kapital-

1995.
och

förmögenhetsskatten

resterande

skatter

under

avkast-

11 %.

1981-1995.

dekomponerade,

100%
90%
80%
70%
60%
I Avkastningsskatt
m Bolagsskatt
I Fönnögenhetsskatt,mm
I Fastighetsskatt
I Finansskatt
a Kapitalinkomstskatt
El Allmännaegenavgifter
I Statliginkomstskatt
I Kommunalinkomstskatt

50%
40%
30%
20%
10%
0%
1Q
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Det bör noteras att dessa skatter definieras
som direkta även om de
levereras
den
formellt
någon
Genom
skattskyldige.
än
av
annan
med preliminärskatteinbetalningar

systemet

som betalar
rande system

skatten

för

sedan ett antal

tillämpas

bankräntor

och vissa

arbetsinkomster

på

dock

oklart

sysselsättning
påverkas

i någon

samhällsekonomin

påverkar

vilken

styrka,

och tillväxt.

år tillbaka

kostnader

Indirekta

skatter

genom

övervältras

Detta

ekonomisk

Likaledes

av socialavgiftema
för arbetskraften.

arbetsgivaren

inkomståret.

Motsva-

för inkomstskatten
innebär

naturligtvis

mening

övervältras

på en mängd olika sätt. Skatten
utbudet
exempel
av arbetskraft
vilket
kan medföra
effekter
på

till

påverkar

med

under

aktieutdelningar.

inte att dessa inkomstskatter
på arbetsgivare eller banker.
Skatter

är det ofta

arbetstagaren

kan efterfrågan
att dessa ingår

på arbetskraft
i arbetsgivarens

ofta på någon annan än den skattskyl-

dige

Med

indirekta

ningen
indirekta

skatter

av varor
skatterna

avses sådana skatter som utgår vid omsättför de
tjänster. Den som är betalningsskyldig
övervältrar
ofta bördan av skatten på någon annan.
skatt som företag
är ett exempel på en indirekt

eller

Mervärdesskatten
formellt

är betalningsansvarig

menten.

Punktskatterna

brukar

ibland

om gränsdragningen
fordonsskatten,
som oftast
även

de indirekta

skatterna.

är oklar.

Detta

gäller

exempelvis

både betalas

och

Arbetsgivaravgifter
till

för men som oftast bärs av slutkonsuockså räknas till de indirekta
skatterna

andra

och bärs av den skattskyldige.
brukar också räknas
socialavgifter

Kännetecknande

för

de svenska

social-

är deras

blandade
karaktär
Skatter
av skatt och avgift.
de
och
obligatoriska
inte
skattebetalningen
är
att
att
av
kan visserligen
någon förmån direkt kopplad till den. Avgifter

avgifterna

kännetecknas
utlöser

också vara obligatoriska,
betalningens storlek.
Ibland

men det finns

en förmån

direkt

kopplad

till

talar

baseras på försäkringsmässiga
man om att avgifter
grunder, där inbetalningen
utbetalsvarar mot nuvärdet av framtida
med hänsyn tagen till olika slag av risker. För
ningar av förmåner
för en genomsnittlig
löntagare
och för förrnånema
under en livstid. Kopplingen
mellan vad en löntabetalar
och
vilka
förmåner
erhålls
skiljer
sig från person till
gare
som
densamma
för den kroniskt
Sjukförsäkringsavgiften
är
t ex
person.

socialavgiftema

gäller den definitionen

och skatteväxling

Skatter
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mellan
och den som alltid är frisk. Vidare är också kopplingen
i
förmåner och betalning starkare eller svagare under olika tidpunkter
liv.
löntagares
en

sjuke

För vårt ändamål

är inte den exakta

mellan

undersöka

Vi vill snarare
en huvudfråga.
både avgifts- och skattedelen,
är dekomponerade

och avgifter

gifterna,

gränsdragningen

har utvecklats

har vi i denna

Därför

över tiden.

skatter

hur socialavoch hur de
räknat

framställning

som en skatt. Det medför att skatteintäktenderar att överskattas något.
tema och därmed skattekvoten
skatterna vara
Enligt figur 8.3 beräknas ca 50 % av de indirekta
utgör ca 28 %, och
under 1995. Mervärdesskatten
arbetsgivaravgifter
i sin helhet

socialavgiftema

energi och miljö är ca 12 %. Övriga punktskatter
och särskild löneskatt.
%.
Resten
är egenföretagaravgifter
ca 7

punktskattema
utgör

8.3

Figur

Indirekta

skatter

dekomponerade,

1981-1995.

100%
9036‘
8036
7096
6096
5096
40%

E1Särskildlöneskatt
D Egenföretagaravgitter
E övrigapunktskatter
punktskatterpá miljö/energi
I Moms
I Arbetsoivaravoifter

30%
2096
10%
096

8.5.2

En fyrdelning

av de svenska

skatterna

kan skatterna delas in i fyra
indelning
I en kompletterande
vilka sedan fördelas
arbete
och
kapital
skatter
grupper;
len och företagen
Skatternas

grundläggande
Genom

efter vilka

uppdelning

erlägger
som formellt
arbete och kapital

produktionsfaktorema

att studera

vilka

som

huvudhushål-

skatterna.
reflekterar

i samhällsekonomin

är betalningsansvariga

kan

att de
beskattas.
skatterna
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delas upp på hushåll och företag. Denna uppdelning
följer i
i direkta och indirekta
skatter. Hushållen
är huvud-

indelningen

sakligen

betalningsansvariga

formellt

betalar

I tabell

de indirekta

för

direkta

skatter,

medan

företagen

skatterna.

8.1 klassificeras

samtliga svenska skatter och avgifter i de
och anges i % av BNP under år 1995. Med den
valda klassificeringen
uppgår skatterna på arbete till ca 45 % av BNP
medan resterande del ungefär
5 % är skatter på kapital. Hushållen
är
fyra huvudgruppema

betalningsansvariga

för drygt 40 % av skatterna och företagen
för
60 %. Det bör dock noteras att företagen inte i ekonomiskt
hänseende bär bördan av skatten på lång sikt. Den fördelas på förede anställda i företagen genom
tagens kunder genom höjda priser,
resterande

lägre

genom

löner

eller

lägre

företagens

utdelningar

finansiärer,

eller

dvs

långsammare

i

huvudsak

värdestegring

ägarna

på före-

tagets aktier.
Tabell

8.1

Skatter

på arbete

subjekt,

i relation

Statlig inkomstskatt

Arbete

Allmänna

egenavgifier

Kapital

Totalt

kapital

BNP

1,7

inkomstskatt

Arbete, hushåll

till

% av
BNP

Hushåll

Kommunal

och

år 1995.

Företag
Arbetsgivaravgifter

0,5

1,7

Egenföretagaravgift

0,3

Moms

7,1

Punktskatter
näringslivets
faktoranvändning

1,0

Punktskatter
privat
konsumtion

3,8

Arbete,
0,7

Förrnögenhetsskatt

0,2 Avkastningsskatt

Kapitalinkomstskatt

-0,2

Kapital, hushåll

0,7

fördelade

13,0

Särskild löneskatt

Fastighetsskatt, hushåll

Totalt/hushåll

% av
BNP

16,8

i

mm

på skatte-

fördelade

20,
skatter,

företag

Fastighetsskatt,

företag
pensioner

Bolagsskatt
Kapital,

Totalt,
0,5% av BNP

företag

företag

25,7
0,2
0,5
2,2
2,9

28,6

Skatter
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av olika skatter
redovisat
punktskattema

Klassificeringen
exempel

Vi

självklar.

inte alltid

är

och skatteväxling

har till

faktoranvändning

näringslivets

för att de istället borde
som skatter på arbete. Det kan argumenteras
redovisas som skatter på kapital, se avsnitten om konsumtionsskatter
skatter på arbete
och punktskatter
på näringslivets
som indirekta

faktoranvändning
bedömts

ficeringen

ofördelade

gruppen

Hushållens

skatter

skatterna

kommunal

på arbete

i fråga

erar för olika kommuner.
av den beskattningsbara

utgörs

i första

har förts

till

av statlig och
kommunala
Den

hand

förvärvsinkomster.

på

är i grunden

skatt är därmed

I vissa fall har klassi-

att skatten

på arbete

inkomstskatt

inkomstskatten

diskussion.

skatter.

direkta

direkta

De

för en utförligare
vara så osäker

med en skattesats som variskattesatsen var 31,5 %
inkomstunder 1995. Kommunal

proportionell

Den genomsnittliga
inkomsten

inkomstkällan

den helt dominerande

sektorn.

tabell

Enligt

8.1 uppgick

den till

för den offent-

17 % av BNP
1995. Det motsvarar ca 34 % av de totala skatteintäktema.
inkomsDen statliga inkomstskatten
var 25 % på beskattningsbara
under 1996, vilket
med hänsyn tagen till
ter över 209 100 kronor
och grundavdrag
allmänna egenavgifter
motsvarar
ca 229 000 kronor

liga

nära

under

i taxerad

inkomst.

Det inkluderar

den s k vämskatten
som motsvarar
under 1995-1998.
över brytpunkten

belopp
en extra skatt på 5 %
betalas av ca 15 % av inkomsttagama.
Vämskatten
debiteras endast den fasta statliga
under skiktgränsen
100 kronor

På inkomster
skatten

som var

för år 1995.

arbete hänförs även de under senare
Till gruppen direkta skatter
allmänna
De uppgick till 3,95 % av
egenavgifterna.
år introducerade
taxerad
överförs

under
1995. En
7,5 basbelopp
upp till
och
för att finansiera
det nya pensionssystemet
Resterande 2,95 % är en
den allmänna
pensionsfonden.

förvärvsinkomst

procentenhet
till

används

allmän

sjukförsäkringsavgift.

sen till

4,95, varefter

Efter

årsskiftet

3,95 % utgörs

1996 höjdes

av den allmänna

procentsat-

sjukförsäkrings-

avgiften.
Sammantaget

beräknas

drygt 20 % av BNP under

hushållens
1995

direkta

se tabell 8.1.

skatter

arbete

till
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indirekt

Den helt dominerande

beskattning

gruppen

av arbete

bland

de indirekta

skatterna

på arbete

socialavgifler
utgörs av lagstadgade
som ger stora
sektorn.
offentliga
Där ingår arbetsgivaravgifter,

intäkter

avgifter

8.4 beräknas

och den särskilda

löneskatten.

ca 28 % av de totala skatteSedan år 1981 har socialavgiftemas

utgöra

utgjort

Enligt

figur

och avgiftsintäktema
andel av de totala

för

den

egenföretagarunder

de

1995.

skatteintäktema

ca 30 %.

Figur

8.4

Socialavgifter

som
1981-1995.

tema,

andel

av de totala

skatteintäk-

E Särsk.Iöneskatt
Egenféretagaravgifter
I Arbetsgivaravgifter
0.0%

Den

största

avgifterna.

bland

undergruppen
De beräknas

socialavgiftema

i % av utbetald
lön,
Under år 1996 uppgår

erläggs av arbetsgivaren.
utbetalda
lönesumman
se tabell 8.2.
från arbetsgivaravgiftema
att intäkterna
för år 1996.
A TP,

Enligt

tabell

8.2 utgör

är

arbetsgivar-

är proportionella

och

de till

33,06 % av den
Riksrevisionsverket
beräknar
blir

avgifterna

kronor
ca 237 miljarder
för tilläggspensionen

sjukförsäkringen

och folkpensionen
ca 74 % av arbetsgivaravEn annan betydande post utgörs av arbetsmarknadsavgiften.
för egna företagare tas ut på inkomster
Socialavgiftema
av näringsverksamhet
och är motsvarigheten
till arbetsgivaravgiftema.
Egen-

gifterna.

företagaravgiftema

är

dock

något

lägre

än

arbetsgivaravgiftema
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och skattevdxling

Skatter

31,25

% för år 1996

eftersom

intäkter

En tredje

bland

undergrupp

och lönegaran-

arbetsmarknadsavgift

inte tas ut av egenföretagare.
inkluderade.

tiavgift

I tabell

de indirekta

löneskatten.
av den särskilda
och utgår dels
pensionskostnader,
utgörs

8.2 är dessa avgiftsarbetskraftskostnadema

Den infördes

under

våren

1991

dels på förvärvsinkomster

för

personer som är äldre än 65 år. Den ska motsvara den rena skattedelen av socialavgiftema
och tas ut på inkomster
som inte till någon
del ger rätt till socialförsäkringsförmåner.
Under
1996 uppgår den
särskilda

Tabell

löneskatten

8.2

till 21,39 % av avgiftsunderlaget.

Arbetsgivaravgifter
särskild

Arbetsgivar-

inklusive

egenföretagare

och

1996

löneskatt,
Skatte-

Procentuellt

Intäkter

uttag

miljoner

avgifter

andel

Folkpension

100%

5,86

42 457

Sjukförsäkring

50%

5,28

39 270

Arbetsmarknad

50%

5,42

34 800

Arbetsskada

50%

1,38

10 077

Lönegaranti

50%

0,25

l 732

Arbetarskydd

100%

0,17

Delpension

50%

0,20

l 196
1 443

Tilläggspension

50%

13,00

94 952

Allmän löneavgift

100%

1,50

10 579

Summa arbetsgivar-

33,06

236

kr

Å

E533

avgifter
Särskild löneskatt

100%

21,39

9 099

Summa social-

245 632

avgifter

Konsumtionsskatter

Till

de indirekta

och punktskatterna
skatterna

som indirekta

skatterna

på arbete räknar

vi också mervärdesskatten

och punktAtt momsen
skatter
arbete
inte
självklart,
på
är
som
men
kapital
av skatterna på produktionsfaktorema

på privat

ska klassificeras

skatter på arbete

konsumtion.

följer av vår uppdelning
och arbete. Skälet till detta är att konsumtionsskatter

inte ger upphov
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någon skillnad

Följande

mellan

exempel

avkastningen

åskådliggör

före och efter skatt på kapital.

tankegången.

Antag att en person sparar 100 kronor
110 kronor
konsumtionsmöjlighetema
momsen
avstod från ett realt
ha betalt 20 kronor
värde till

i moms.
110 kronor,

dvs

88 kronor.

I reala

tenner
konsumera

kunna

till

uppgår

Han/hon

Figur

måste betala 22 kronor

personen sparat
88 nästa år. Avkastningen

8 kronor,

i moms.
i dag för

80 kronor

att
på det sparade beloppet

eller

10 %. Nu är detta en avkastning
efter skatt.
före skatt, dvs 10 %. Därmed
avkastningen

stor som
inte konsumtionsskattema

8.5

Antag

Då personen konsumerar
sitt sparbelopp
reala konsumtionsuppgår motsvarande

har alltså

är lika

Den

påverkar

är 10 % blir

vidare
att
kronor
100
sparade
att personen som
konsumtionsvärde
på 80, eftersom han/hon skulle
år.

nästa

innebär

är 25 %. Detta

året därpå,

idag. Om räntan

avkastningen

Konsumtionsskatter
teintäkterna,

som
1981-1995

kapital.

andel

av

de totala

skat-

30.0%-25.0%~
M.°oå
a: Oå
D Övrigapunktskatter

10.0%

E Hushållenspunktskatter
energi/miljö

5.0%

I Moms

0.0%
N
F
V
ID D
N
Q
IÖ
O
G
O
d
I
m
ao
O5
O’
O
O
OJ
O
G7
O
.—.—.—.—.—.—.—.-.—.—.—.-.—‘—.—

Enligt

figur

OJ
I
O

8.5 beräknas

O
C5
O

10
CD

N
O’
O

momsen och olika punktskatter
och
tjänster
av varor
svara för ca 22 % av de totala
täktema under år 1995. Mervärdesskatten
är den dominerande
tionen

källan.

Den beräknas

uppgå till

m
0
G

f
G2
O

U7
CD
O’

konsumskatteinintäkts-

14 % av de totala skatteintäkunder
år
flerledsskatt
1995.
Momsen
är en
tema
som beskattar förädi varje led. Företagen är skattskyldiga
och får räkna av
lingsvärdet

drygt

Resultatet
momsen på den egna försäljningen.
den slutliga konsumtionen
beskattas. Denna

blir att endast värdet av
princip kallas för desti-

SOU 1997:11

Skatter

nationsprincipen

och skiljer

att produktionen
Mervärdesskatt

istället

sig från ursprungsprincipen

för konsumtionen

och skatteväxling

som innebär

beskattas.

utgår också på vissa investeringar.
Huvudregeln
är
att momsen uppgår till 25 % på i princip all konsumtion.
Det finns
dock en del undantag, t ex är skattesatsen
på inrikes resor och livsmedel 12 %. Dagstidningar
och biobesök beskattas med 6 %. Antalet
momsskattesatser

regleras av medlemsländerna
inom EU. Grundär att en allmän momsskattesats
måste uppgå till minst
15%, men kan kombineras
med två lägre skattesatser.
Till konsumtionsskattema
har vi även räknat de punktskatter
som
riktas mot privat konsumtion.
Det är framför
allt punktskatter
på
principen

alkohol

och tobak,

energiskatter

försäljnings-

fordonsskatter,

koldioxid-

och

etc.
räknas som skatter på arbete gäller om de
Man säger därför att t ex momsen är en
Men om momsskattesatsen
höjs reduceras

Att konsumtionsskattema
är oförändrade

över tiden.

skatt på arbete.

permanent
de reala konsumtionsmöjlighetema
nell

och

på bensin och villaolja,

fönnögenhet.

skattehöjningen

Avkastningen
än

den

Konsumtionsskattema

hade

för en individ
med en viss nomipå sparat kapital blir mindre efter
varit
inte hade höjts.
om skatten

kan i detta fall

uppfattas

skatt

som en tillfällig

kapital.
Klassificeringen
därmed

riktig

Punktskatter

av konsumtionsskattema
som skatter
endast när skattesatserna
är oförändrade.

på näringslivets

på arbete

är

faktoranvändning

Frågan om hur punktskatter
faktoranvändsom utgår på näringslivets
ning ska klassificeras
empirisk.
I
tabell
har
är
8.1
dessa skatter klassificerats som skatter
arbete. Detta bygger på föreställningen
att
skatter
produktionsfaktorer
i en öppen ekonomi
deras att bäras av produktionsfaktom
arbete. På kort
sikt har emellertid
höjda punktskatter
på företagens

negativ

påverkan

de långsiktiga

ficeringen.

företagens

effekterna

vinster.

kan emellertid

Följande

lång sikt tenoch medellång
insatsvaror

en

överväganden

kring

den valda

klassi-

motivera

visar dock att frågan är komplicerad.
fråga är om ett företag kan övervältra
en skattehöjning
på producenter
i tidigare
led. Företaget
skulle då betala ett

Resonemanget

En första
bakåt

lägre pris på insatsvaran
exempelvis
den svenska
värld

med

exklusive

olja är internationellt

efterfrågan
internationellt

skatt.

givet

I den utsträckning
och därmed

priset

inte påverkas

av
är en sådan övervältring
inte möjlig.
I en
bestämda
priser på företagens
produkter
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därmed

begränsas

till

frågan

långsiktiga

Den
svenska.

bestämd

realkapital

skatt

ekonomi

i

en öppen
integreras
kapitalmarknaden

svenska

Den

utsträckning

efter

avkastningen

internationellt

väsentligt

de

arbete och kapital.

produktionsfaktorema

primära

mellan

fördelas

skattebördan

hur

i

i allt

som den
allt
större
sikt

och på medellång

På kort

med de internationella.

är

kan kapitalavkastningen
som ett resultat av att priserna på
tenderar dock att dämpa inveshöjs. En sänkt avkastning
insatsvaror

sjunka

en deprecierad
efter
kapitalavkastningen
och

ringar

sätt kan en övervältring

sikt

på lång

vilket

teringsaktiviteten

skatt

i bytesbalansförsäm-

resulterar

återställer

Växelkursmekanismen

valuta.
men

reallönema.

reducerar

På detta

arbete på lång sikt.

ske på produktionsfaktom

Skatter på kapital

de direkta

Till

skatterna

på kapital

den statliga

hänförs

inkomst-

av räntor, utdelpersoners
Skattesatsen
är 30 % med några få
ningar och realisationsvinster.
har givit ett
Av figur 8.6 framgår att kapitalinkomstskatten
undantag.
för
negativt saldo sedan 1992. Det förklaras av att skattereduktionema

utgiftsräntor

i form

kapitalinkomster

skatten på fysiska

och

skatten på positiva

har

beloppsmässigt

realisationsförluster

överstigit

realisationsvinster.

inklusive

kapitalinkomster

denna grupp hör också förmögenhetsskatten,
som i allt väsentligt betalas av fysiska personer. Skatterna på arv och gåvor är också
inkluderade
i denna grupp.
Till

Slutligen

har fastighetsskatten,
till

de direkta

städer,

hänförts

går till

1,7 % av taxeringsvärdet
skatterna
de indirekta

Till

till

28 % under

år 1996. Samtidigt

hör

kapital

personer eller det som i dagligt
minskat
sedan
har successivt
Skattesatsen

upp-

för år 1996.

i normalfallet

juridiska

Skattesatsen

kapital.

skatterna

på

privatbo-

den del den utgår

tal

kallas

1980-talet

har företagens

för

inkomstskatten

bolagsskatten.
och uppgår

möjligheter

till

till

skatte-

minskat.
genom bokslutsdispositioner
skatt på kapital därför
klassificeras
Bolagsskatten
som en indirekt
i
kapitalinkomster,
från
skatten
personliga
till
skillnad
på
den,
att

krediter

i samhället.
I en öppen
på andra grupper
intematiode
svenska,
där
företagen
den
möter
ett
som
i
bör förändringar
bestämt avkastningskrav,
nella kapitalmarknadema

princip

kan

övervältras

ekonomi

bolagsskatteuttaget

påverka reallönenivån

i ekonomin

på lång sikt via

1997:11
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illustrerar

Exemplet

jfr

investeringar

förändrade

resonemanget
också

att bolagsskatten

och skatteväxling

faktorskatter.
om
skulle kunna uppfattas

som en skatt på arbete.

Figur

8.6

Skatter

på kapital

som

andel

av de totala

skatte-

1981-1995

intäkterna,

14,0%r
l

lç-va-a
Förrnögenhetsskatt
mm

l

120oA Ä

I Fastighetsskattan

1
10.0%T

I Kapitalinkomstskatten
I Punktskatter
produktionsfaktorer
D Avkastningsskatt
pensioner
övrigt
D Fastighetsskatt
etc
I Finansskatt
I Bolagsskatt
ma

räknas
Den del av fastighetsskatten
personer
som betalas av juridiska
skatten kan
eftersom
kapital
skatterna
också till de indirekta
i industrioch löntagare
övervältras
på andra grupper hyresgäster

företagen.
Till gruppen har också förts stämpelskatten,
transaktioner
finansiella
avskaffade
skatten
ten på pensionsfonder.
omsätts eller

tomträtter

dighetema.
skiftet

1998

utgår

Stämpelskatten

och uppgår

till

av inskrivningsmynfram t o m årstredjedel
en
för privatperköpeskillingen
0,5 % av
sänkt till

personer.
soner och 1 % för juridiska
visst pensionskapital
Avkastningen
med 15 eller

27 %. Bördan

den numera

beviljas

då inteckningar

Den är tillfälligtvis

inklusive

samt avkastningsskatdå fast egendom eller

av skatten

faller

beskattas

enligt

schabloner

pensionssparama

även

och pensionssparinstituten
är skattskyldiga.
om försäkringsbolagen
pensionsförmögenheter
år 1987
figur 6 är även engångsskatten
inkluderad.

I
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Skatt på sparande

I anslutning

till
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och skatt på investeringar

skillnaden

mellan

direkta

och

kapital

kan en central distinktion
göras. De
tal kan uppfattas som en skatt på svenskars
rekta skatterna på kapital kan uppfattas som
i Sverige. Alternativt
talar man ibland om

indirekta

direkta

skatter

skatterna

sparande

på

på kapi-

medan

de indi-

en skatt på investeringar
skatter på sparande som

skatter på ägt kapital medan skatterna på investeringar
ses som skatter
på i Sverige använt kapital.
Distinktionen
mellan skatter på sparande och skatter på investeringar bygger på en karakteristik
av den svenska ekonomin
som en
liten öppen ekonomi,
där särskilt
beroendet
av de internationella
kapitalmarknadema
tilldelas
betydelse.
Den
identitet
en central
mellan

sparande

och investeringar
som måste gälla för en sluten
bryts i en öppen ekonomi genom att svenskars sparande kan
finansiera
realinvesteringar
i utlandet
och genom att realinvesteringar i Sverige kan finansieras genom utlänningars sparande.
Den svenska ekonomins
öppenhet medför att förändringar
i exemekonomi

pelvis
antas

beskattningen

exempelvis

medan effekten
I vilket

mindre

företag

olika

skattningen

direkta

kan påverka

distinktion

internationell

och indirekta

Implicita

från

kan

att förändringar

i den personliga

investeringarna

i dessa företag

i företagsskattereglema

sparande.

integration,
skatter

verkningar

gäller

är en empirisk
hävdas att dessa
de internationella
kapital-

kapitalförsörjning

sätt förändringar

deras olikartade

8.5.3

ovanstående

sätt är avgränsade

och långivamas

större

hand

är oklart.

företags

Det innebär

motsvarande
allt

i första

sparande

på sparandet

utsträckning

För

marknadema.

ägamas

kapitalinkomster

invesmen inte nödvändigtvis
i Sverige.
På motsvarande
förändringar
sätt medför
i
bolagsskatten
i första hand att investeringarna
påverkas

teringarna

fråga.

personliga

av
svenskars

påverka

kan

att på
påverka

På lång sikt, och som en följd av en
torde dock distinktionen
mellan

på kapital

på sparande

Skattesatser

kapitalbeoch

bli

alltmer

tydlig

och investeringar

på arbetsinkomster,

vad avser
i Sverige.

konsumtion

och kapital
Det kan vara intressant att studera de viktigaste
skattebasema
och hur
de genomsnittligt
beskattas. Arbetsinkomster
och kapital utgör viktiga
skattebaser,
liksom konsumtionen.
I detta avsnitt beräknas implicita

och skatteväxling

Skatter

SOU 1997:11

visar den
skattesatserna
för dessa tre baser. De implicita
beräknad
skattesatsen.
Den
är
faktiska
som kvoten
olika år och
definierad
bas
de skatter som faktiskt belastar en

skattesatser

genomsnittliga
mellan

Skatteregler.

förändrade

ende
medför
kommer

som
skattesatserna

1981 till

för Sverige under perioden

tion

8.7 visar

på arbetsinkomster,

konsum1981-

perioden

produktionsfaktorer,

och övriga

de implicita

produktionsfaktorer

1995.

skattesatser

Implicita

8.7

skatt

i högkonjunkturer

skattesats

och övriga

konsumtion

på arbete,

lågkonjunkturer

En progressiv

ändras.

Figur

i lågkonjunkturer.

gäller

åren bero-

mellan

och

Hög-

t ex
skattesatser
också att implicita
att resultera i en högre implicit

än vad

Figur

kan variera

skattesatsen

implicita

denna bas. Den

1995.
60%
Arbete

50%
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Arbetsinkomsterna

har valt en bred definition
begreppet
det skattemässiga

Vi

också
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skattebasen

som summerar
av arbetsinkomster
förvärvsinkomst.
I basen
taxerad

inkluderats.

4

För

år

1995

uppgick

basen

till
har
till

till en så bred bas är att den korfyrdelning
responderar
av de svenska skatterna.
om en
Det är möjligt
att välja en snävare begränsning
av basen. Om analyskulle basen omfatta
sen istället sker utifrån ett produktionsperspektiv
1244 miljarder

kronor.

med

löneinkomster,

Vårt

motiv

avsnittet

företagarinkomster

och sociala

avgifter.

I ett löntagar-
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basen ytterligare

krymper

och omfattar

endast

löner

och

arbetsgivaravgifter.
De skatter

och
som vi anser belasta vår valda bas är kommunal
inkomstskatt,
inklusive
socialförsäkringsavgifter
den särskilda

statlig

löneskatten

egenavgifter.
Den genomsnittliga
skattesamt allmänna
därmed
till
för
uppgår
45
%
år
1995.
Enligt
figur
8.7
uppgick
satsen
den implicita
skattesatsen
arbete till 49 % under högkonjunkturåren

1987-1990.

Ett av målen med 1990-91 års skattereforin
var att reducera skatarbete.
på
Den
inkomstskatten
statliga
sänktes kraftigt
under
terna
1991. Skattereformen
och den kraftiga
recessionen
som inträffade

ungefär
sjönk.

samtidigt
Under

allmänna

medförde

åren

1994

egenavgifter,

att de genomsnittliga
och

vilket

1995

bidrog

höjdes
till

skatterna

både

på arbete

socialavgifter

en ökad implicit

och

skattesats

på

arbete.

Konsumtionen

som bas

En annan stor skattebas är konsumtionen.
I figur 8.7 har den privata
konsumtionen
använts som bas. Den skatten som i första hand träffar
konsumtionen
Dessutom
tillkommer
är mervärdesskatten.
punktskatterna på privat konsumtion,
koldioxidexempelvis
och energiskatterna

på bensin

1995 beräknas

figur

eller

punktskatten

den genomsnittliga

8.7 har den implicita

skattesatsen

och 25 % under åren 1981 till

Övriga produktionsfaktorer

Övriga skatter
gäller
skatten,

träffar

punktskattema

och tobak.
till

konsumtion

För

år

ca 21 %. Enligt
legat mellan 20

1995.

inklusive

i huvudsak

kapital

produktionsfaktom

näringslivets

kapitalinkomstskatten,

ten, bolagsskatten
svårt att avgränsa

på alkohol
skattesatsen

produktionsfaktorer,

fastighetsskatten,

kapital.

Det

stämpel-

fönnögenhetsskat-

och avkastningsskatten

pensionsfondema.
Det är
med hjälp av befintlig
statistik. I figur
8.7 definieras den som ekonomins
nettoberäknade
driftsöverskott.
Det
är samma bas som EU via Eurostat använder sig av vid jämförelser
av
olika implicita
Skattesatser mellan EU-ländema
följande
avsnitt.
se
Den reflekterar
Ett problem

basen kapital

inte hela skattebasen

utgörs

och reala tillgångar

men är en god approximation.
dock av att värdeförändringar
på olika finansiella
inte reflekteras
i basen.

Skatter
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Enligt

den implicita

8.7 beräknas

figur

skattesatsen

till

och skatteväxling

25 % under

år 1981 var den 26 %, men ökade till 49 % under
1987. Den höga skattesatsen under år 1987 förklaras av den särskilda
16,3
pensionsförmögenheter
skatten
som under året gav intäkter

år 1995. Under

år 1992 föll

Under

kronor.

miljarder

av lågkonjunkturen
sjönk med drygt

allt som en följd

tigt, framför

Kapitalskatteintäkterna
väsentligen
som en följd av ökade
läget.

vinster

minskade
Under

och reala tillgångar.
kronor

6 miljarder

med

sjönk

teintäktema

kraf-

och det höga ränte7 miljarder

för ränteutgifter

avdrag

både finansiella

sationsförluster

skattesatsen

den implicita

delvis

som

kronor,
och reali-

Bolagsskaten följd

av

och konkurser.
skattesatsen för att åter sjunka
slopades
på utdelningar
skatten
att
av
under år 1994, varför många
halverades

den implicita

år 1994 ökade

året därpå. Fenomenet

förklaras

och realisationsvinstskatten

på aktier. Intäkterna
av kapitalinatt realisera värdestegringen
kronor och av bolagsskatten
ökade med nära 6 miljarder
komstskatten
kronor mellan åren 1993 och 1994. Under år 1995
med 13 miljarder

valde

återställdes

den enhetliga

En internationell

kapitalinkomstskatten.

jämförelse

av implicita

skattesatser

Skattesatser i olika
EU har man gjort en jämförelse
av implicita
the european
taxation
of the
systems
länder i Europa Structures
beroende på om
har klassificerats
1996. Skatterna
union,
Eurostat

Inom

de

träffar

huvudsakligen

konsumtion,

arbete

eller

övriga

produktionsfaktorer

kapital.

av olika baser
av olika skatter och definitioner
i det förra avsnittet. EU har
skiljer sig något från de som tillämpades
och analyserar den
skattebas
arbete
definition
som
t ex en snävare
av
skattesatde
implicita
Det medför att
utifrån ett löntagarperspektiv.
arbete kommer att vara högre än de vi redovisade tidigare.
serna
har hämtats från nationalräkenUppgifterna till EU om skattebasema
löner och
data om egentliga
För basen arbete används
skapema.
EU:s klassificering

De skatter som antas belasta basen är 93 % av intäkinkomstskatt
och kommunal
samt löntagarnas socialstatlig
terna från
avgifter.
på arbete i Sverige uppgår därmed till
skattesatsen
Den implicita

socialavgifter.

nära 53 % under åren 1994 enligt figur 8.8. Under
implicit skattesatsen
1987-1990 redovisarEUen

högkonjunkturåren
mellan

57 och 58%.
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än i vår. Det beror

sakligen

på att EU räknat med en större bas och inkluderat
både privat
och offentlig
konsumtion.
De skatter som antas belasta basen är
samtliga
punktskatter
och försäljningsskatten
momsen,
på bilar.
I
föregående avsnitt utgjordes basen istället av privat konsumtion
och
vidare

inkluderades

endast

de

punktskatter

belastar

som

privat

konsumtion.
EU:s

skiljer

redovisade

sig också

implicita
från

den valda skattebasen

redovisning.
antas

belastar

basen.

på övriga

produktionsfaktorer

rapporterade.

Det beror inte på
den är identisk i EU:s och vår tidigare
står därför att finna i vilka
skatter som

eftersom
I EU:s

inkomstskatter

basen. I vår tidigare

den bredare
skatterna

den vi tidigare

Förklaringen

belasta

hushållens

skattesats

redovisning

samt

redovisning

basen för arbetsinkomster.

på näringslivets

förutsätts

att socialavgifter

ingick

t ex att 7 % av
för egenföretagare

dessa skatter

Vi definierade

faktoranvändning

som

istället

däremot
skatter

punkt-

på övriga

produktionsfaktorer.

Figur

8.9 visar

cita skattesatserna.

EU-ländemas
Den implicita

genomsnittliga
skattesatsen

struktur

på de impli-

på arbetsinkomster

ökat från ca 35 % år 1980 till drygt 40 % år 1994. Sverige
det mönstret.
Vi har en väsentligt
högre implicit
skattesats

följer

har
inte

på arbete

i
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för

1994

med övriga

EU-

medlemsländer

EU:s

13,8 % under år 1994 medan den svenska

till

1989 och

åren

i Sverige jämfört

skattesatsen

implicita

Den

Mellan

år 1989.

hårdare

beskattas

Konsumtionen
länder.

och med

till

som ökade fram
minskade den.

och skatteväxling

uppgick

var 16,2 %.
produktionsfak-

skattesatsen

för övriga
skattesatsen
är att den implicita
och att detta varit fallet
sjunker i EU-ländema
kapital
gäller
Sverige
1980-talet.
För
sedan början av
samma tendens från
början av 1990-talet. Man bör dock hålla i minnet att internationella

Trenden

torer inklusive

med stor osäkerhet.
är förknippade
av skattebelastningen
där
produktionsfaktorer
övriga
särskilt för beskattningen
av
betydande.
är
mät- och deñnitionsproblemen

jämförelser
Det gäller

8.9

Figur
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Skatteteori

8.3

för offentlig
med att de skapar utrymme
inkomstfördelningen
och möjligheter
samt att
produktion
att påverka
rikteffektivare
i en för samhället
de kan styra resursförbrukningen
Skatter

ning

motiveras

vanligen

s k effektivitetsbetingade

användas

i makroekonomisk

aktivitetsnivån

i ekonomin.

skatter.

politik

för

kan

skattesystemet
att påverka

den

också

allmänna
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har i allmänhet

effekter

konsumtionens

sammansättning,

aggregat;
fritid,
konsumtions-,
kommande
effekter

fall effekter

på administrativa

redovisningsprinciper

bokföring.

Överväganden kring

hur det påverkar

skattemas

i en principiell
två olika utgångspunkter.
med

enligt

principen
en annan

mågan

Ability

genhet.

Det finns

effekter

och

humankapital

och

skattesystemet

ryms
uppbördseffektivitet

tredje

man

i form

av

på inkomstfördelningen

är
skattesystemet.
I
princip
av
Enligt en modell bör man betala skatt
man
betalar for vad man får
Benefit
bör skatteuttaget
baseras på betalningsför-

också viktiga
i enlighet

om
kostnader,

arbete

samt i förekan också ha

Skattesystemet

på samhällets

viktigaste

mellan

sparandebeslut

I diskussioner

samt

Model,

valet

på utrikeshandel.

och kontrollfunktioner,

finns

och

och därmed

tillväxtpotential.

synpunkter

även

investerings-

på yrkesvalet

långsiktiga

samhällsekonomins

diskussion

i form

konsumtion
av inkomst,
olika mått på skattesystemets

Model

och förmö-

effekter på
en mängd
Man kan t ex studera den horisontella
rättvisan
eller
den
vertikala
samma betalningsförmåga,
rättvisan,
skatt
samma
t ex skattesystemet progressivitet.

inkomstfördelningen.

I föregående
flertal

olika

avsnitt

framkom

sätt. Direkta

företagsskatter.

Indirekta

på konsumtionsvaror.

skatter

det att skatter kan beskrivas
är till exempel inkomstskatter

ett
eller

skatter

består bland annat av mervärdesskatt
Förmögenhetsskatter
är ytterligare
en typ av

skatt. Man kan också välja att dela
skatter i fyra olika typer; styckt ex 10 kr per enhet,
ad-valorem
skatter t ex mervärdesskatt, vinstskatter
och klumpsummeskatter.

skatter

Skatter

skiljer

Snedvridande

sig

i

hur

de

påverkar

resursallokeringen.

skatter

Anledningen
ger upphov till s k skattekilar.
till detta är att de ger en skillnad mellan vad köparen betalar och vad
säljaren får. Löneskatter
är ett sådant exempel,
liksom
mervärdesskatter.
Snedvridningen
dock
uppstår
endast for de varor
som
hushållen
värderar
positivt
och inte for de effektivitetsbetingade
skatter
bidrar

som är avsedda
till det enskilda

effektivitetsbetingade

att minska
hushållets

skatter

utsläpp

och annat

välfärd.

har således

Miljöskatter

en rättvridande

som knappast
och andra
effekt

på

priserna.

8.3.1
En central

Optimala

skatter

och Ramsey-regler

i teorin kring optimala skatter är önskemålet
utgångspunkt
att konstruera ett skattesystem
med små
som ger en given skatteintäkt
effektivitetsforluster
och en rimlig
inkomstfördelning.
Det mest

1997:11
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kända

en engelsk

efter

beskattning,

gav problemet
förutsättningar

1920-talet

restriktiva

Frank

ekonom

en genomträngande

proportion

sättas i omvänd

Ramsey-regler

kallas

brukar

resultaten

teoretiska

visade

Ramsey

Ramsey

belysning.
att

och skatteväxling

för

optimal

som redan
Under en del
skall

varuskattema

med låg

Varor
till varomas priskänslighet.
med varor
högre skatt jämfört

ha relativt

bör

priskänslighet
högre priskänslighet.
Idén var i princip

med

var de historiskt
skatterna på salt en tidig tillämpning
viktiga
av Ramseys idéer. Salt
leder en skatt till en liten
och följaktligen
har låg priselasticitet
därmed
kan en given mängd skatoch
minskning
av saltkonsumtion
påverkas i någon större
teintäkter
genereras utan att saltkonsumtionen
ofta är så kallade
Notera att varor med låg priselasticitet
utsträckning.
bröd,
potatis,
etc, vilkas andel
mjölk,
exempelvis
nödvändighetsvaror,
känd

utgifterna

av de totala
Beskattning

i enlighet

sedan länge

är relativt stora för hushåll med låga inkomster.
kommer därmed att drabba
med Ramsey-regeln
än rika.

i större utsträckning

fattiga

hushåll

8.3.2

Skatters

och kanske

incidens

mellan
fördelas
skattebördan
samhällsdet
för
roll
det
ingen
spelar
sett
köpare och säljare. Allmänt
dvs vem som i prakutfallet vem som är skattesubjekt,
ekonomiska
tiken betalar in skatten till staten. Ett exempel kan vara arbetsgivarEn höjning
är skattesubjektet.
av arbetsavgiften där arbetsgivaren
En skatts

är ett mått

incidens

givaravgiften

leder

på hur

momentant

till

att

arbetsgivamas

kostnad

för

kan dock innebära att företagens
arbetskraft
stiger. Kostnadsökningen
vilket till den rådande nettopå arbetskraft,
sin efterfrågan
minskar
leder till
så
det
Om
är
att arbetslösheten
lönen leder till arbetslöshet.
får betala
en
att arbetstagarna
kommer
ord
andra
Med
lön.
lägre
form
i
arbetsgivaravgiften
del av
av
bruttolön
mellan
arbetskraftskostnaden
det att uppstå en skillnad
dvs mellan köparens och säljafår,
och nettolön
det arbetstagaren
för definitionen
skillnad är utgångspunkten
av skatrens pris. Denna
exakta
Den
mening.
samhällsekonomisk
i
skatteobjekt
tebörda
utbudselastioch
bestäms av efterfrågefördelningen
av skattebördan
köpare/säljare
är för prisförändringar.
känsliga
dvs
hur
citeter,
Antag först
via två extremfall.
resonemanget
Man kan åskådliggöra

lägre

nettolön

att arbetstagarna
de inte arbetar

effekten

blir

således

är helt okänsliga

för löneförändringar

i meningen

att

Skattehöjs eller sänks.
om timlönen
helt
kan
arbetsgivaren
eftersom
arbetstagaren,
bördan faller nu helt på
timmar
många
lika
arbetar
De
arbetstagarna.
vältra över skatten
fler

timmar
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som förut
extremfall

SOU

enligt

antagandet,
Ett annat
men får en lägre timlön.
på motsvarande
sätt om företagens efterfrågan på
arbetskraft
är oberoende av lönenivån.
I detta fall kan löntagarna helt
vältra över skattebördan
på företagen. I praktiken
är såväl företag som
anställda
priskänsliga.
Detta gör att skattebördan
mer eller mindre
allmänt sett kommer att delas mellan köpare och säljare.
Ett analogt resonemang
kan föras för varuskatter.
Det som i slutändan
bestämmer
skattebördans
fördelning är efterfrågans
och
utbudets priskänslighet.
Om konsumenterna
är helt prisokänsliga,
de
är villiga att betala vilket
pris som helst för att få köpa Q enheter
av
en vara, är de också villiga
att betala företagens ökade kostnader
i
erhålls

form

står själva för hela skattebördan,
av en skatt. Hushållen
vare sig
de rent tekniskt betalar in skatten till staten eller
om företagen gör det.
På samma sätt som ovan kan
och diskuman vända på resonemanget
tera ett extremfall
där företagen är helt prisokänsliga.
Allmänt
gäller
att den mer
bördan.

prisokänsliga

Den ekonomiska

gruppen

klassificeringen

avsnitt

8.2 utgår

direkta

och indirekta

skatter.

sådana

skatter

inte

från

betalar

en större

av olika

skatter

övervältringsaspekten.
Direkta

skatter

del

av skatte-

i
som redovisas
Skatterna
delas upp i
definieras
i princip som

övervältras
från skattesubjektet,
som
dvs där
av skatten faller på den skattskyldige.
Motsatsvis
är indirekta
skatter enligt denna indelning sådana skatter
Som
som övervältras.
redan påpekats så är graden
i grunden en empirisk
av övervältring
fråga vilket med nödvändighet innebär att gränsen mellan direkta
och
indirekta skatter, enligt denna definition,
blir något oklar.
bördan

8.2.3
Den

Allokeringsförluster
samhällsekonomiska

följande

sätt. Antag

av skatter
kostnaden

att staten

betalade

för

skatter

tillbaka

kan

betraktas

skatteintäktema

på
som
och

till företagen
en klumpsumma
och hushållen.
Skulle
företag
hushåll i sådana fall acceptera skatten
Svaret är i allmänhet
nej, dvs
hushållens
och företagens samlade betalningsvilja
för att slippa en
snedvridande
skatt är i allmänhet
större än statens skatteintäkter.
Antag att marknaden
initiellt
omsatte Q0 enheter före skatt och att
omsättningen
minskade
till
enheter efter skatt. När hushåll och
företag får tillbaka
skattebetalningen for alla enheter upp till Q1,
behöver man endast diskutera skillnaden
Q0-Q1. Innan skatten infördes var konsumenterna
beredd att betala producentema
för att producera QO-Ql enheter. Skatten har således sprängt
en kil i det ömsesidigt gynnsamma
kontraktet
mellan köpare och säljare. Producen-
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terna förlorar

i ston

ha betalat

om
kallas för

konsumenterna

Figur

8.10

att betala för Q0-Q1 och det pris de skulle
vad som
förlorar
fanns. Producentema
QO-Q
medan
enheter,
för
ett producentöverskott
för
ett konsumentöverskott
ett analogt sätt förlorar
Ovanstående

enheter.

mängd

samma
8.10.

konsumenterna

vore villiga
skatten inte

vad de maximalt
brukar

för att produmellan
skillnaden

ha erhållit

de skulle

sett vinsten

cera Q0-Q1. På samma sätt förlorar

och skatteväxling

Skatters

illustreras

resonemang

i figur

effekter

samhällsekonomiska

pris
i

p"

p

säljarens

pris

köparens

pris

utbud

-- ---------

efterfrågan

kvântitet

Q

Q‘

pris stiger samtidigt
köparens
ser man att marknadspriset
på marknaden minskar och säljarens pris
som den omsatta kvantiteten
med
i enlighet
delar på skattebördan
säljare
och
Köpare
sjunker.
samhällsekonomin
samtidigt
aktörs priskänslighet,
respektive
som

I figuren

fungerar

mindre

effektivt.

Effektivitetsförlusten

är direkt

kopplad

till

att producera
varor som tidigare var lönsamma
marknaden.
längre
bjuds inte
ut
att se annorlunda
På lång sikt kommer fördelningen
av skattebördan
för
tenderar att drivas ned mot styckkostnaden
ut, när marknadspriset

produktionsbortfallet;

lärrmar marknaden
Detta innebär
att vissa företag
faller därför helt
skattebördan
och
lönsamma
de
inte
är
grund av att
hushållen
gör
äger företagen
lång sikt. Det faktum att
hushållen
blir
mellan hushåll och företag
dock att fördelningen
av skattebördan

produktion.

något konstlad,

oavsett vilken

tidshorisont

man väljer

för analysen.
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Kollektiva

varor

och

skatters

välfärdskostnad

En kollektiv

på olika sätt. En enkel definition,
vara kan definieras
i
utnyttjades
kapitel
min
konsumtion
är att
som
av varan påverkar
inte din.
En något mer noggrann klassificering
kan göras i termer av
möjligheter
att utesluta någon från konsumtion
av varan samt kostnaden för att producera ytterligare
enhet.
En
strikt
kollektiv
nyttighet
en
är icke-exkluderbar

i konsumtionen

och har en marginalkostnad
i
som är lika med noll. Försvarstjänster
är ett någorlunda
gott exempel,
när marginalkostnaden
för att skydda ytterligare
en
i
är
noll
och
det
stort sett
är svårt att utesluta någon från
person
konsumtionen
av försvarstjänster.

utnyttjandet

En

klassisk

frågeställning

inom ekonomisk
teori, som gavs ett
så
på
1950-talet,
gäller den optimala
sent som
svar
av kollektiva
varor, t ex hur stort försvaret skall vara för
största
samhälleliga
Den
samhällsekonomiskt
nytta.

tillfredsställande

produktionen

att uppnå
korrekta volymen

av kollektiva
varor fås när summan av individemas
lika
med marginalkostnaden
är
för produktionen. Att man måste summera alla individers
värdering av varan för
att erhålla det totala värdet följer av definitionen
av en kollektiv
vara.
Om någon person är villig att betala 10 kronor för att erhålla gatube-

marginella

lysning
kronor,

betalningsvilja

på en gata och någon annan
det totala värdet 15 kronor

blir

värderar

belysningen

eftersom

bägge kan åtnjuta

till

5

Jämför detta med en privat vara. Här måste
samma gatubelysning.
konsumenten
betala producenten
för att få en enhet som han endast
själv kan konsumera.
På en konkurrensmarknad
överensstämmer
betalningsviljan
för den sist producerade
enheten med kostnaden
för
den och inte med vad alla konsumenter
att producera
totalt skulle

vilja

betala för att få denna.
I tidiga modeller
antog man att de kollektiva
varorna finansierades
med så kallade
klumpsummeskatter.
Sådana skatter
utgår,
som
namnet antyder, oberoende av arbetsinsats,
produktionsvolym
etc. De
är därför

inte

undantag

än regel.

snedvridande.

klumpsummeskatter

Om

I praktiken

finansieringen

är
inte

dessa
kan

skatter

ske

fullt

snarare
ut med

innebär

det att kostnaden
för offentlig
produkäven
den extra
finansieringskostnad
som
uppkommer
skatter. Frågan kring
om man använder snedvridande
optimal
offentlig produktion
och dess finansiering
blir därför något
tion

bör

inkludera

Man bör ta hänsyn till det faktum att finansieringen
mer komplicerad.
i sig leder till kostnader som kan
för yttervara så höga att motiven
ligare skattefinansierad
produktion
försvagas.
Det finns
av kostnader

empirisk
numera en omfattande
för att finansiera
kollektiva

litteratur
varor.

med skattningar
I en amerikansk

Skatter

SOU 1997:11

undersökning

från

år

mellan

och

4

1,10

dollar

förhållanden

till

att ligga
beroende
på

efterfrågeelasticiteterz. För svenska
i en allmänjämvikts1,50-3 kronor
per skatte-

Hansson

uppskattade

kostnad

skatteintäktsdollar,

per
och

utbuds-

storleksordningen

denna

uppskattas

1987

och skattevdxling

Stuart,

modell,
samma kostnad till ett intervall
intäktskrona3.
studie
baserad
på ekonometriska
I en svensk
har Aronsson
på hushållsnivå
skattningar
av arbetskraftsutbudet
1,50 kronor‘.

cirka

Stuart

förhållandena

reflekterar

till

syftar

Palme

Aronsson

bör

Det

för att inbringa

kostnaden

den genomsnittliga

Palme beräknat
till

1 krona

att studien av Hansson
skattereforrnen
1990/91, medan

påpekas
före

att studera

effekterna

av

1990/91

års

skattereform.
SOU
av skattereformen
skattekil
och skattekostnad

utvärderingen

I

mellan

sambandet

partiell

jämviktsmodell.

Tabell

8.3

Resultatet

illustreras

överskottsbörda

Marginell

illustreras

inom ramen
8.35.

för

%.

per skattekrona,

arbetsutbudselasticitet

lön efter skatt
m.a.p. marginell
0,25
0,11
0,05

%
1991

62 industriarbetare,

1988

70,5 industriarbetare,

8,2

19,0

54,7

12,7

31,6

121,8

71,5 tjänstemän,

1991

13,4

33,9

139,1

79,0 tjänstemän,

1988

22,0

65,3

2280,0

41,0

192,5

85,5 högre

tjänstemän,
m.fl.,

Agell,

Enligt

de beräkningar

2

för

en

1988
SOU

Källa:

skattekilen

en

i tabell

Kompenserad
skattekil

1995:104

1995:104,

-

sid 243

i SOU 1995:104
som presenteras
med
industriarbetare
och tjänsteman

minskade
cirka

8,5

Fullerton, D. 1992, Distortionary taxes and the provision
Ballard, C.L.
goods.
Joumal of Economic Perspectives, number
of public
1984, "Marginal cost of public funds for different tax instruHansson,
Scandinavian Joumal of Economents and government expenditures."
mics 86, 115-130.

4

Palme, M. 1996, A decade of tax and benefit reforms
Aronsson, T.
Sweden - Effects on Labour Supply, Welfare and lnequality, kommande
Economica.
En mer utförlig redovisning

av skattekilar ges i kapitel

i
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Av tabell 8.3 framgår det
av skattereformens.
är starkt beroende av storleken
på arbetskraftens

följd

att skattekostnaden
utbudselasticitet.
Vid

på 0,11, vilken ligger i linje
en utbudselasticitet
med de skattningar
har skattekostnaden
till
som redovisas i kapitel
följd av skattereformen
sjunkit från 31,6 öre per skattekrona
till 19
öre. För tjänstemän har skattekostnaden
sjunkit från 65,3 öre till 33,9.
I tabell

8.3 framgår

utbudselasticitet.

högre

det att skattekostnaden
ökar dramatiskt
med
Vid en skattekil
på 71,5%, vilket motsvarar

skattekilen

för en tjänsteman
efter skattereformen,
ökar skattekostnautbudselasticiteten
ökar från 0,11 till 0,25. Å andra
om
sidan framgår det ur tabell 8.3 att skattekostnaden
är relativt okänslig

den dramatiskt

för skatteförändringar

vid relativt små skattekilar.
Med andra ord är
lägre
skattekostnad,
till
följd
av
av reducerad skattekil, stora vid höga nivåer på skattekilen,
medan vinsterna
är små vid
lägre nivåer. Det bör påpekas att dessa beräkningar
den
marginella
av
överskottsbördan
kan besvara frågan huruvida
skattereformen
varit

vinsterna,

i form

effektivitetshöjande
genomsnittliga
med

eller

eller

inte. För att besvara denna fråga måste den
totala överskottsbördan
efter reformen jämföras

den genomsnittliga

och Palme

överskottsbördan

gör denna jämförelse

att den totala

skattekostnaden

och finner
fallit

från

före

refonnen.

Aronsson

lett till
att skattereformen
49% av skatteintäktema
år

1989 till 42% år 19917.
De siffror

som presenteras i tabell 8.3 skall tolkas med viss försikdet första är de beräknade
utan hänsyn till eventuella
allmänjämviktseffekter,
dvs ingen hänsyn har tagits till anpassningar
i
andra delar av ekonomin.
För det andra baseras beräkningarna
på att

tighet.

För

arbetsmarknaden

fungerar

Enligt
som
en konkurrensmarknad.
1996
och Holmlund
och Kolm 1995
finns det viss grund
i skattesystemet
leder till högre
att förmoda att mindre progressivitet
lönekrav och därmed högre arbetslöshet,
vilket måste vägas mot den
Wikström

effektivitetsvinst

progressivitet
högre
kanske
6

bruttolön

skattekil
som minskad
ger upphov
kan vara lönedrivande
beror helt enkelt

till.

Att

mindre

på att värdet av
inkomst.
Man skulle

ökar i termer av disponibel
det
omvända är lika troligt, dvs att högre
tro att

progressivitet

Denna beräkning av skattekilen är hämtad från Du Rietz 1994.
Enligt
1995 års Iångtidsutredning
är motsvarande siffra 10%. Den marginella
skattekilen inkluderar i dessa beräkningar inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och alla indirekta skatter.
De skatter som ingår i dessa beräkningar är inkomstskatt och moms.
Andra indirekta skatter som exempelvis energi- och koldioxidskatt är
inkluderade. vilket kan betyda att effektivitetsvinsterna
är överskattade då
skattereformen delvis finansierades av höjda energiskatter.

SOU
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1997:11

är lönedrivande

eftersom

sig för den högre
man vill kompensera
inom ramen för en modell där fackförelön efter skatt såväl som risken för arbetslöshet,

Att så inte är fallet,

skatten.

ningar

och skatteväxling

tar hänsyn till

beror

att högre
bli
arbetslös.
att
för
Gemensamt

lönekrav

betalar

sig alltför

relativt

dåligt

risken

de skattekostnadsberäkningar
är
som presenterats
kollektiva
varken
arbetskraftsutbudet
påverkar
av
varor
och efterfrågan
varor som är föremål för beskattning.
kan i vissa fall vara motiverad,
förenkling
men självfallet

att utbudet
eller utbud
Denna

påverkar

eventuella

samband mellan privata och kollektiva
varor den
har för att finansiera offentlig
produktion.
Antag att man vill finansiera
byggandet
av en fritidsanläggning
med höjda löneskatter.
innebär det att
I de ovan refererade modellerna
samhället

kostnad

den snedvridande
man bör inkludera
arbetsmarknaden.
Fritidsanläggningen

effekten
kan

arbetsutbudet

ökar
om fritidsanläggningen
därmed kunna bli en underskattning

skulle
extra
tänka
från

skattebortfallet

ökad

på
av finansieringen
ha en negativ
effekt
på
värdet av fritid.
Följden

när det
av kostnaderna
måste finansieras.
Man kan också

fritid

sig att kostnaderna
överskattas
av finansiering
om man bortser
samband mellan kollektiva
och privata varor. Exempelvis
ökar

sannolikt
Om bensinen är beskattad
trafikvolymen.
en ny motorväg
ökar skatteintäktema,
vilket betyder att kostnaden för projektet
överskattats då värdet av denna skatteintäkt
inte medräknats.
Vad

inom området dänned vill ha sagt är att kostnyare litteratur
för att finansiera
produktionen
av kollektiva
varor beror på
Är dessa
effekterna
de
specifika
projekten.
även
av
nya resultat
naden

vid en skatteväxling
Svaret är förmodligen
nej, eftersom
inte innebär
någon ny produktion
en skatteväxling
av kollektiva
endast
mellan
olika
skatter.
kvittning
utan
typer
varor,
en
av
innebär att en skatt
Slutligen bör det påpekas att en skatteväxling

tillämpbara

höjs och en annan sänks
ett statsfinansiellt
minskar skattekilen
nödvändigtvis
på arbete.
intäktsneutral

reform

sätt, vilket

inte

innebär

en
på varor höjs och inkomstskatoförändrad.
Dock har skattekilens

där punktskatter

ten sänks att skattekilen
struktur förändrats,
vilket
tiv effekt

neutralt

Exempelvis

förblir

under vissa omständigheter

på sysselsättningen.

kan ha en posi-
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Skatteväxling

Utredningens

uppdrag

miljörelatering

är

belysa

att

av det svenska
av skatteväxling

möjligheterna

skattesystemet.

till

Vi skall därför

en ökad
använda

en definition
ordet skatteväxling

miljöaspekter,
även om
som fokuserar
kan ges en bredare tolkning.
Med skatteväxling
från miljöskatter
fortsättningsvis
används till att
att intäkter

menas
sänka snedvridande

skatterna

i en ekonomi,
inkomstskatt
exempelvis
eller arbetsgivaravgifter.
En grundtanke
inte bara kan
är att växlingen
kostöverstiger
utan även en effektivitetsvinst
ge en miljövinst
som
naderna för miljöskattema.
Om vinsterna

kostnaav att sänka de störande skatterna överstiger
derna för miljöskatten
brukar man i litteraturen
säga att det finns en
double
dividend,
kallas
för
dubbel
vinst.
fortsättningsvis
Om
som
det finns

vinst
innebär
en dubbel
leksordningen
på miljöförbättringen,

ring existerar,

så kommer

högre välfärd

som följd. Detta
av miljöpolitiken

utformningen
dubbla

vinst

existerar.

ekonomins

intäkter

från

tidpunkter.

Kostnaderna
vilka

funktionssätt

att förbättras

är ett mycket viktigt
förenklas
avsevärt

resultat

med

eftersom

i det fall

denna

och
är det väl känt att kostnaderna
infaller
vid
helt olika

Exempelvis

eventuella

medan intäkterna,

det att även om man inte vet storeller ens om någon miljöförbätt-

koldioxidskatten
får

bäras

är osäkra,

från

infaller

den

långt

stund

skatten

i framtiden.

införs,
Om det

existerar

en dubbel vinst är detta dock inget större problem, åtminsinte är negativ. Det bör här påpekas
tone så länge som miljöeffekten
frånvaron
dubbel
vinst
införandet
inte utesluter
att
av en
av

miljöskatter.

Däremot

innebär

det att den eventuella
miljövinsten
med de svårigheter
följer
som
av detta.
Vinsta:
olika
former
dubbel
skilja
tre
man
av

måste ställas mot kostnaderna,
I litteraturen
I

Svag

brukar
dubbel

används

till

från miljöskatten
vinst. Genom att intäkterna
att sänka störande skatter, istället för att återbe-

tala dem som klumpsummor
den.
I

Mellansvag

dubbel

vinst.

till

skattebetalarna,

Det är möjligt

att hitta

ökar välfär-

en störande
och denna

skatt så att en skatteväxling
mellan en miljöskatt
störande skatt leder till en välfärdsförbättring
förutom
förbättringen.

8

miljö-

Goulder,
H. 1994, "Environmental taxation and the double dividend: A
readers guide. Paper presented at the 50th Congress of the International
Insititute of Public Finance.

och skatteväxling
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Stark

I

dubbel

störande

i allmänhet

skatter

exklusive

Skatteväxling

vinst.

leder

mellan
till

och

miljöskatter

en välfärdsförbättring,

miljövinsten.

om den störande
införs
Om en miljöskatt
minska
de
störande
använda
intäkterna
till
är det alltid bättre att
att
till skattebetalarna.
skatterna än att dela ut dem som en klumpsumma
ske i form av exempelvis
bör överföringen
Ur effektivitetssynpunkt
första

Den

svag dubbel vinst,
innebär välfårdskostnader.

formen,

verkligen

skatten

uppstår

givet att skatter på arbete har en sneden minskad arbetsgivaravgift,
eller arbetskraftsutbudet.
vridande
effekt
på arbetskraftsefterfrågan
i kapitel

Modellresultaten
dubbel

återbetala

6 och

stöds för svenska

vinst

kapitel

10 illustrerar

data, vad gäller

skillnaden

att en svag
mellan att

av sänkta arbetsgivaravgifter
konsumtion.
offentlig
egentligen
i form

koldioxidskatter

form

eller

i

av en klumpsumma
Skillnaden
mellan den mellansvaga

och starka formen av dubbel
såtillvida
generell,
den
att den mellansvaga
är att
senare är mer
gäller för någon specifik skatt, medan den starka gäller för en typiskt

vinst

störande

skatt.

modell

En teoretisk

8.4.1

I detta avsnitt

diskuteras

för skatteväxling

begreppet

skatteväxling

i detalj.

Ett syfte är

att analysera om en dubbel vinst, i stark form, existerar.
För att kunna ge ett första svar på frågan om det finns en dubbel
vinst
är det nödvändigt
att problemställningen
av skatteväxling
med ett
Betrakta en modellekonomi
renodlas så långt det är möjligt.

negativa

medför

företag vars produktion
och ett representativt
välbefinnande
effekter.
Hushållets
antas
externa

hushåll

representativt

beror på hur mycket
samt mängden
och fritid.

fritid.

av den vara företaget
antas öka med mängden

det konsumerar
Välfärden

producerar,
konsumtion

väljer att arbeta en timme istället för att ta ut tiden i
på
får det w kronor per arbetad timme det betyder att priset
konsumtionsvaran
väljer
på
Stiger priset
är lika med w.

Om hushållet
fritid
fritid

hushållet
blir

normalt

dels

grund av att det
att köpa mindre av den, dels
fritid substitutionseffekt,
att konsumera

sett billigare

relativt

att konsumentens

köpkraft

försämras

Antag

producera

prishöjningen

På samma sätt innebär
av lönen,
på fritid minskar arbetsutbudet ökar.
att efterfrågan
arbetskraft
för
endast använder
vidare
att företaget

inkomsteffekt.

nonnalt

genom
en höjning

varan.

Om hushållet

arbetar

en timme

produceras

varor

w,
att
till
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värdet

Vidare

för att producera
antas att företagets marginalkostnad
är konstant och lika med MC, dvs för varje ytter-

konsumtionsvaran

ligare enhet företaget
Den mängd
och den mängd
reras i figur
Figur

SOU 1997:11

varor
fritid

väljer

att producera

är kostnaden

MC.

och konsumeras,
att produceras
som kommer
under dessa antaganden illustsom konsumeras

8.11.

8.11

Valet

av fritid

och konsumtion

Kronor
1

Krom,
A

1

A
MC‘

B

1-t

MCI
T;

F‘

Fw24

F:

T
X‘

V X

X

Xtp

X1 enheter
av figur 8.11 kan man se att
av varan
där intäkterna
produceras,
på marginalen
Xp
är lika med produktionskostnaden
på marginalen
MCP.
Den vänstra delen illustrerar
I den högra delen

hushållets

val av fritid. Hushållet
Fw
av fritid

konsumerar

marginalnyttang
fritid,

dvs lönen.

timmar,

innebär

är lika

Om vi godtyckligt
detta att hushållet

håller
arbetar

med

mängden

fritid

marginalkostnaden

oss till en tidsrymd
24-F1 timmar.

då
för

på 24

Eflekt av en löneskatt
Betrakta
sionen

en löneskatt
är det bekvämt

kan vi betrakta
helt enkelt
9

Fw

lika

med t per enhet. För den fortsatta diskusföra
i termer av fritid. Därför
att
resonemanget
löneskatten
Tanken
är
som en subvention
av fritid.

att fritid

blir

relativt

sett billigare.

Om nettolönen

exem-

anger att marginainyttan, eller efterfrågan av fritid, är en funktion av
lönen.
Att kurvan har en negativ lutning innebär att funktions-sambanw,
det är negativt.

SOU 1997:11

pelvis
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från 60 kr till

sjunker

50 kr på grund av skatten, är den direkta
timmes
fritid
10 kronor lägre.
av en
Enligt tidigare resonemang
innebär en subvention
av fritid att efterfritid ökar. I detta fall ökar fritiden
från
frågan
till F2 i figur
kostnaden

8.1

gäller

Omvänt

naturligtvis

att en sänkning av löneskatten
ger en
minskad efterfrågan på fritid och ett större utbud av arbete.
Värdet av att hushållet
arbetar en timme är fortfarande
1 medan
till

ersättningen

arbetstagaren

för denna timme

nativt

kan man säga att priset
nomiska
kostnaden
för fritid.
driver

med

arbete.

andra

Den

en kil mellan
samhällsekonomiska

inte täcker

till

l-t.

Alter-

den samhällseko-

av en skatt på arbete
köp- och säljpris på fritid
kostnaden

för

skatten

blir

8.11.

effekter

Externa

minskar

Introduktionen

ord

totala

lika med ytan A i figur

8.4.2

på fritid

och Pigouskatten

har externa effekter
i
nu att produktion
av konsumtionsvaran
utsläpp till atmosfären.
Enligt resonemanget
i
av miljöfarliga
kapitel 3 är en möjlig
den
tolkning
svenska
koldioxidskatten
att
av
varje kg utsläppt koldioxid
har en samhällsekonomisk
kostnad på 37
Antag
form

öre/kg.
I

Detta är värdet

denna

beräknad

principiella

av den negativa marginella
framställning
antas skadan

externa
av

effekten.

extemaliteten

till

s per enhet producerad vara.
samhällsekonomiska
Den
produktionskostnaden

per enhet stiger till
I den högra delen av figur 8.11 illustreras
hur den samhällsekonomiska
marginalkostnaden
MC5
värdet
överstiger
av
X2 är samhällsekonomiskt
produktionen.
Produktionsvolymen
optiMC+sMC5.

mal och en minskning
innebär en välfärdsförbättring
av produktionen
lika med ytan B i figur 8.11. Ytan B kan tolkas som värdet av miljöförbättringen.
Det är den materiella
standard hushållen
är villiga
att
avstå ifrån för att få en bättre miljö.
Om

företaget

producerad

åläggs

privatekonomiska,

och företaget

des samhällsekonomiskt
därför

att hushållen

av miljön.

att betala

enhet, sammanfaller

på s kr för varje
en Pigouskatt
samhällets marginalkostnad
med den
X2.
väljer att producera
Det är såle-

motiverat

inte är beredda

att tillåta en viss mängd utsläpp,
förbättring
att betala en ytterligare
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jämviktsmodell

avsnitt visades hur en subvention
av fritid en skatt på
och
hur
subvention
varuproduktion
dvs när företaget
arbete
en
av
inte behöver betala för miljöförslitningen
har skadliga verkningar
I föregående

i samhället.
Detta innebär ett ineffektivt
utnyttvia
för
samhällets
låg
sysselsättgemensamma
resurser
en
av
ningsgrad och ett överutnyttjande
av miljöresursema.
I en ekonomi med höga skatter på arbete och låga, eller obefintliga,

resursallokeringen

jande

skatter

borde det med andra ord finnas

aktiviteter

på miljöförstörande

för att vrida priserna rätt, dvs skatteväxla.
argument
i denna enkla modell
innebär att skatteintäktema
En skatteväxling
från miljöskatten,
ytan R i högra delen av figur 8.12, används till att

goda teoretiska

sänka skatten
8.12

Figur

på arbete.
i partiell

Skatteväxling

Kronor

jämvikt.

Kronor

1
141
1-t

R .

MC‘

B

R

MCP
E

intäkterna

från

F

F:

24

- T
X2

xp

till att sänka skatten på
från 24-F2 till 24-F3
arbete från t till t ökar sysselsättningen
Man
.
lika
med
den
diafår en välfårdsvinst,
förutom
miljövinsten,
är
som
i
den
delen
8.12.
streckade
Notera
figur
gonalt
vänstra
att
ytan
av
Om

miljöskatten,

intäkterna

från miljöskatten

på arbete.

Det är dock

till

en ökad

miljökvaliteten

välfärd

till

att helt eliminera

att skatteväxling

i samhället.

förbättras,

R, räcker

inte räcker

tydligt

dvs en dubbel

vinst.

skatten

i detta exempel

Sysselsättningsgraden

V x

N

X‘

stiger

leder
och

och skatteväxling

Skatter
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Optimala

8.4.4

skatter

i en partiell

jämviktsmodell

elimiför att fullständigt
otillräcklig
ovan var miljöskatten
det
finns
Intuitivt
förväntar
sig
löneskatten.
ett
argument
att
man
nera
Om den störande skatten sänks
för att höja miljöskatten
ytterligare.

l exemplet

ytterligare
och

efter

en enhet blir
skatt gånger

skillnaden

välfärdsvinsten

mellan

lönen

Eftersom

sysselsättningsförändringen.

på den

innebär det att skatten
vara oförändrade
grad.
måste öka i motsvarande
produktionen

skall

teintäktema

miljöstörande

före
skat-

visar, med hjälp av figur 8.12, att det finns en
skatteintäkten
till
mix av Skattesatser som ger den föreskrivna
fanns
samhällsekonomiska
kostnad.
det
inte
några
Om
lägsta möjliga
En stunds eftertanke

optimal

motiverat
i utgångsläget,
är det fortfarande
att introducera
Motivet
belasta
med en
företagen
lika
med
miljöskatt
att
en
s.
kan
användas
för att
skatteintäktema
miljöskatt
större än s är att
minska den störande skatten på arbetsmarknaden.
löneskatter

skulle
visa exakt hur ett optimalt
skattesystem
kan teoretiskt
detta
på
denna
enkla
modell.
Utan
i
ytterligt
närmare
att
se ut
känsligt
skatt
beror
hur
på
respektive
nivån
på
kan man notera att
arbetsutbudet
och hur hushållen
är för löneändringar
reagerar på en
Man

prisökning
löneskatt

konsumtionsvaran.

av

löneokänsligt

skall

har liten

skattehöjning

liten

löneskatten

påverkan
effekt

tillskottet

till

8.4.5

Skatteväxling

arbetsutbudet

Om

sysselsättning

skatteintäktema

relativt

är

sett hög, därför
vara
arbetskraftsutbudet.
Sålunda
på
relativt

blir relativt

i en allmän

och

produktion,

att en
får en
medan

stort.

jämviktsmodell

Införandet

och andra skatter kan leda till
av miljöskatter
andra
sektorer
sektorn.
inom
än den skattebelastade

återverk-

ningar

Följande

illustrerar
detta s k allmän jämviktsresonemangm. Antag att
massaindustrin
hade införts i enlighet med de intentioklorskatt
på
en
hade 1989. Den direkta effekten
av en skatt
ner som regeringen

exempel

massaindustrin

är

att

Produktionsminskningen
mindre

insatsvaror

produktionen
innebär

från andra

att
sektorer.

minskar.
av pappersmassa
industrin
helhet
köper
som
Skogsägarna kommer sanno-

massaved och de får därilikt att känna av en minskad efterfrågan
med
och
betala
del
skatten.
Efterfrågeminskningen
en
av
genom vara
massaved,
vilket
leder sannolikt till ett prisfall på
gör att skogsägaren
w

Exemplet är hämtat från Brännlund
Kriström
miljöavgift på klor", Ekonomisk Debatt, 2.

M- I7-II37

1993,

"Vad kostar en
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finner det mer lönsamt att hugga mer sågtimmer.
denna marknad leder till ett prisfall
sågtimmer

sågverken

sägas tjäna

massaindustrins

ningen

på den miljöskatt

miljöbelastning.

I ett

Utbudsökningen
och därigenom

kan

som infördes för att minska
andra led innebär
prissänk-

massaved

ökar. I slutändan
efterfrågan
att massaindustrins
de olika marknaderna
till
jämviktsläge
att anpassas
ett
som i
innebär att skattebördan
har övervältrats
såväl framåt
som

kommer

princip
bakåt

i förädlingskedjan
och att den slutliga efterfrågan
på klor blir
högre än vad en partiell jämviktsanalys
visar.
Allmän
jämviktsanalyser
lyfter fram det faktum att en ekonomi
i
verkligheten
består av en stor mängd sammanflätade
marknader
och
beroende

ömsesidigt
träffa
mer
viktig

aktörer.

En åtgärd som från början var avsedd att
sprida sig runt i ekonomin

endast en sektor kan i praktiken
eller mindre
komplicerade
sätt.
insikt

cerad

Under

att analysen av skatteväxling
allmän jämviktsperspektiv,

alla

blir

i ett
annorlunda.

samt

förhållanden

är en
komplimer
resultatet
kan bli

betydligt
att

tämligen
Vid

diskussionen

i föregående avsnitt poängterades
att miljöskatten
med hänsyn till
sättas högre än vad som är motiverat
miljöskadoma.
Detta argument
vilar dock bland annat
ett antagande att miljöskatten
inte påverkar andra priser i ekonomin.
I figur
i vissa fall skall

8.12 illustreras

hur en miljöskatt
höjer varupriset
med s. Ett högre pris
kommer
i praktiken
sannolikt
att påverka valet

varukonsumtion
mellan

arbete

lönen,
fritid

eller
vilket

och

fritid.

köpkraften,

Ett

högre

minskar.

innebär

vampris

Lägre

reallön

betyder

att den reala
lägre pris

innebär

att hushållet väljer att konsumera
mer fritid.
I den vänstra delen av figur 8.13 illustreras
efterfrågeökningen
fritid till följd av miljöskatten
s i den högra delen av figuren. Detta

illustreras
for fritid från FOdtill Fld.
av ett skift av efterfrågekurvan
F3 till F2 arbetsutbudet
Konsumtionen
fritid
ökar
från
minskar
av
från 24-F1 till 24-F2. Eftersom
skillnaden
mellan den samhällsekonomiska
enhet

och

fritid

skuggade

privatekonomiska
fås ytterligare

ytan i den vänstra

kostnaden

är lika

en välfárdsförlust
som
delen av figur 8.13.

med
är lika

t för varje
med den
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jämvikt.

Kronor
A

1
1.:
1-t

R

F

till

å

9

n

innebär

Prisstegringen
räcker

F

Mc

3

R

~

Mcp

T

Xxw

x

X

F‘:

lön
när samma nominella
en reallönesänkning,
Hushållet
mängd privat konsumtion.
väljer då

en mindre
att konsumera
mer fritid. Detta får i sin tur till följd att skatteintäktema
från löneskatten
minskar
i och med att sysselsättningsistället

graden sjunker.
Från

figur

8.13 framgår

skattebortfallet.
två faktorer,

Storleken
dels nivån

att välfárdsförlusten
skattebortfallet

på löneskatten

och varor.
av fritid
välfårdsförlust.
ingen extra

är lika

med

åtminstone

i initialläget,

konsumtion

mellan

uppkommer

de facto
beror

dels sambandet

I frånvaro

av

löneskatter

I fallet

med en hög
skatt på arbete kan skattebortfallet
bli betydande via den ökade konsumtionen
beror
av fritid. Välfárdsförlusten
också på hur känslig konsumtionen
fritid
för
prisändringar
är
av
av
konsumtionsvaran,
konsumtion.

dvs på substitutionselasticiteten

mellan

fritid

och

Storleken

denna är en empirisk fråga.
skall finansiera en skattesänkning
Miljöskatten
arbete men också
det skattebortfall
uppstår
prisstegringen
på
som
om
varor leder till en
ökad konsumtion
fritid
minskat
arbetsbud.
Man kan även här
ett
av
härleda

de optimala

partiell

jämviktsanalys

skattesatserna

på arbete

kan det i vissa fall

respektive varor. I en
kan vara motiverat
med en

varuskatt

som överstiger miljöskatten.
På samma sätt kan man visa, under vissa förutsättningar,
att i
allmän jämviktsfallet
skall varuskatten
sättas lägre än Pigouskatten.
Orsaken

tas till

andra

Hur

är att hänsyn måste
skattebaser i ekonomin.

att Pigouskatten

viktig

denna

koppling

kan

påverka

är återigen

x
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fråga.

Av den enkla

redovisar

Utredningen

de empiriska

resultaten

i

modell

som redovisats här torde det framgå att det i
effekter
princip är två motverkande
som styr resultatet av en skattevilken är den som man vanligtvis
refeväxling.
Den första effekten,
rerar till, är skatteåtervinningseffekten,
av de störande skatterna. Denna effekt

dvs effekten
är alltid

att det alltid är välfärdshöjande
att använda
till att sänka de störande skatterna.
miljöskatt
dock av den s k skatteinteraktionseffekten,
effekten,

dvs effekten

förändrade

skatteinteraktionseffekten
oförändrad

fall

detta

av en reduktion
vilket betyder

skatteintäktema
effekt

Denna
eller

från en
motverkas

allmänjämvikts-

till följd av
konsumtionsmönster
av förändrade
orsakade av miljöskatten.
I den enkla modell

relativpriser

här med endast
som redovisats
initiellt,
inte
beskattas
som
innebär

positiv

tvâ varor, fritid och en vanlig
vara
den
kan
visa
negativa
att
man

exakt

tar ut den positiva
innebär
I praktiken

sysselsättning.

att vi ersätter

en explicit

skatt

arbete

effekten

vilket
i

skatteväxling
med

en implicit

sådan.
En sådan

skatter.
effekt
och

i form

är beskattade

utgångsläget

En miljöskatt
denna

att även

punktskatter

på toppen
skattebas

för den negativa

effekten,

sysselsättning.

Det

visar

i en ekonomi
Ju mer priskänslig

eroderar,

betyder

vilket

på det inneboende

med existerande
en vara

problemet

höga skatter

är, desto

större

blir

existerande

skatterna

betyder
med

på varor och
den positiva

från
är att intäktsbortfallet
av myntet
i detta fall blir stort, vilket är dyrt
täcka
att

Baksidan

miljöeffekten.

i

typer av punktav moms
av dessa skatter får, i normala fall, till

°skatteinteraktionseffekten,

Detta

skatteväxling
arbete.

redan

och olika

dvs intäkterna
från moms
effekten,
att den positiva
inte längre räcker till för att kompensera

minskar.

skatteåtervinningseffekten,
lägre

beskrivna

än den ovan
mer komplicerad
komplikation
är att konsumtionsvaror

är dock

Verkligheten
modellen.

de
då

vi redan har höga skatter.

exempel

Ett tydligt

på det faktum

att skattebaser

inte är oberoende

och energiskatter
av varandra
ges av de svenska koldioxidsom
träffar
fossila
bränslen.
koldioxidskatten
kommer
En höjning
av,

oundvikligen
antagandet
samhället.
helt

enkelt

att

minska

energiskatteintäktema,

att konsumtionen
Detta skattebortfall

En fördubbling
visas i kapitel

det

rimliga

eller
att man inte kan sänka arbetsgivaravgiften
så mycket som man kanske tänkt sig i utgångsläget.
av koldioxidskattema
ger, enligt de beräkningar
som
vad gäller energiskatter
10, ett skattebortfall
om cza 1

betyder

inkomstskatten

under

i
av fossila bränslen totalt sett minskar
finansieras,
vilket
måste på något sätt

Skatter

SOU 1 997:1 I

miljard.

skall gå

växlingen

måste

miljard

Denna

finansieras

på något

och skattevdxling

skatte-

sätt om

ihop.

viktig fråga är det inbördes förhållanskull antar att
Om vi för resonemangets
mellan skattebasema
förhållandet
är 1:10, är det självklart
att även en
skattebasen
inte
drastisk
höjning av skatten som gäller den mindre
sänkningar
medger några dramatiska
av skatten som ger tio gånger
En i sammanhanget
olika

det mellan

mycket

skattebaser.

stor, kan en skatteväxling
skattebas mycket utan att
smal
innebära att man höjer skatten på en
i någon större
sänka den andra skatten
lyckats
man egentligen
intäkter.

större

skillnaden

Om

är väldigt

har man i stort sett inte gjort mer
uttryckt
Annorlunda
och
lämnat
skatt
höja
än att
en annan mer eller mindre oförändrad.
en
I ett sådant perspektiv
är det inte orimligt
att en skatteväxling
som
till
skattebaser
vitt skilda
storleksmässigt
involverar
ger upphov

utsträckning.

välfärdsförluster,
konsumtion.

gälla

till
om man snävar in välfärdsbegreppet
i sammanhanget
Förhållandet
mellan

att endast
relevanta

dubbel vinst inte på
för svensk del, pekar på att en stark
är garanterad. Sambandet mellan vad som är en samhällsekoexistensen
och den eventuella
skatterefonn
önskvärd
av en

skattebaser
förhand
nomiskt
dubbel

ning

är dock

vinst
måste

bedömI en samhällsekonomisk
och även inkomstfördelningsmiljövinster

ganska

man väga
att nämna

svagt.

några av de aspekter som i regel lämnas
försök att väga
dubbla
vinster. Ett empiriskt
av
in några av dessa aspekter presenteras i kapitel 10.
efter olika
efterfrågan
i kapitel 6 och 9 av industrins
Analysen
för

aspekter,
utanför

definitionerna

indikerar

produktionsfaktorer

dock

arbetskraftsefterfrågan,
helhet.

Detta

tillsammans

att lägre arbetskraftskostnader
för industrin
omfattning

med de låga utbudselasticiteter

utbuds-

dramatiska

nedpressande
Om

ens troligtvis,
i alla fall
på arbetskraftskostnaden,

nödvändigtvis,

inte

skattesänkning

effekt

skattesänkningen

fackföreningamas
därmed

sida

sysselsättningen,

eller

som

som redointe har

på att löneförändringar
9 ger en indikation
sysselsättningen,
effekter
på
några
vare sig från
sidan eller efterfrågesidan.
Dessutom visar resultaten i kapitel
i kapitel

visas

ökar

i ringa

har

9 att en
någon

lång sikt.

av höjda lönekrav
pareras fullständigt
blir effekten
på arbetskraftskostnaden,

från
och

obefintlig.

framförallt
inom EU, har
av de höga arbetslöshetstalen,
begreppet dubbel vinst av naturliga skäl rönt ett stort intresse. Resulinitierade av EU och OECD ger dock inga klara
taten från utredningar
En rad olika modeller har använts för att analybesked om effekterna.
I skenet

sysselsättningen,
framförallt
av olika typer av återsera effekterna,
inom
från förslaget om en allmän koldioxidskatt
föring av intäkterna
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EU. De modeller
direkta

SOU

är i de flesta

som använts

allmänjämviktskopplingar.

långtifrån

Effekterna

entydiga.
från -0,5%

kraftigt,

cip". Generellt

till

+2%,

sett tycks

fall

Resultaten

makromodeller
från

på sysselsättningen
beroende

på modell

utan

modellerna

inom

är

EU varierar

och återföringsprin-

det dock

via lägre
vara så att en återföring
arbetsgivaravgifter
den
mest positiva effekten på sysselsättningen.
ger
Dessa resultat samt modellemas
karaktär kan dock inte användas som
bevis
för eller emot hypotesen om en dubbel vinst.

8.6

Slutsatser

Sammanfattningsvis
studeras närmare
Ett

tillräckligt

höjande

hänsyn

utan

miljöskatten

slutsatser,
ger analysen följande
vars robusthet
i de olika empiriska
analyserna i utredningen.
villkor
för att skatteväxling
skall vara välfärdstill

inkomstfördelningsaspekter

är så hög att dess intäkter

helt

är
att
de störande

eliminerar

skatterna.
Om

denna

förutsättning

skatteväxling

gång är inte säkert
detta

nas att
reflekterar

Den

eftersom

gäller

under

den marginella

den marginella
förenad

inte är uppfylld

är välfärdshöjande.

att understryka

miljövinsten

är exkluderad.

förutsättning

med samhällsekonomiska
mest

uppenbara

säkert att en
ytterligare
en
Det bör beto-

att miljöskatten
Är miljöskatten

skadekostnaden.

skadekostnaden

kanske

är det inte

Värt

är skatten

snedvridande

verkligen

högre än
och därmed

kostnader.
bristen

med

ovanstående

förutsättningen

klarerar,

arbetskraft

Verkligheten

alltid
att arbetsmarknaden
är alltid lika med efterfrågan.

dvs

modell

är

utbudet

av

är dock

en
är därför att skatteväxling
annan och en utbredd uppfattning
av den
här typen kan ha en stor positiv effekt via minskad arbetslöshet.
Om
en skatteväxling

leder

till att gapet
mellan arbetskraftsutbud
och
fås per definition
krymper
välfárdsvinst.
en
Huruvida
kostnaden är i slutändan en empien sådan vinst överstiger
risk fråga. En svårare fråga är dock om gapet
verkligen minskar till
följd av skatteväxling.
De resultat som presenteras
i kapitel 9 tyder

arbetskraftsefterfrågan

inte på att förändrad

utvecklingen

skattestruktur

har någon avgörande

betydelse

för

av arbetslösheten.

H Se Majocchi, A. 1994, The employment effects of Eco-taxes:
of Empirical models and results. OECD Paris.
12 En fullständigare

bild av internationella

erfarenheter

A review

ges i kapitel 10.
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En annan uppenbar brist med modellen
är att den består av endast
arbetsmarknaden
består av två
arbetsmarknad.
exempelvis
Anta
att
en
vidare att
och
industrisektom.
Antag
lika stora hälfter, tjänstesektom
arbetsutbudet

är betydligt

tjänstesektom

inom

mer

lönekänsligt

än

vore då att använda
skatterna
till att sänka de arbetsrelaterade
från miljöskatten
intäkterna
kommer att innebära en höjning av
Miljöskatten
på tjänsteproduktion.
En alternativ

industrisektom.

inom

skatteväxling

Intäkterna,
som
men detta drabbar samtliga arbetstagare.
kraftig redukleder till en förhållandevis
tjänstesektom,
med den relativt
vilket
tillsammans
tion av arbetsgivaravgiftema,
till
kan
leda
för
löneförändringar
känsligheten
stora
en
totalt sett. Detta visar dock endast att skattesysselsättningsökning

varupriset,

helt tillfaller

struktur

systemets
miljöskatter

från

redan

början

är

ineffektivt

och

höjda

är inte på något sätt unika

för att lösa detta problem.
har större
att en selektiv skatteväxling
skattegenerell
till
ökad
sysselsättning
leda
förutsättningar
än
att
en
Wikström,
riktas
bör,
enligt
selektiva
växlingen
Den
växling.
mot
vissa grupper av tjänster, t ex omsorg av unga och gamla.
med modellen
uppenbar,
är dess
En tredje brist, kanske mindre
Wikström

statiska

Som redan diskuterats

natur.

effekter

i form

industrin.

Denna

dynamiska

positiva

innovationer
den

konstaterar

1996

enkla

inom
modell

redovisats

som

typ av effekter
innovationer,
genom
skiftar
nadskurvoma

nedåt

mängd

billigare

ha

kan en strängare miljöpolitik
av effektivitetsförbättringar

möjlighet
här.

Ett

återspeglas
enkelt

dock

sätt att

och
inte i

illustrera

leder,
är att anta att miljöskatten
effektivitet
att marginalkostetc, till

i modellen

denna

högre

Dvs, man kan producera
för
den
skull försämra miljön.
utan att
varor
samma
med
stiger
Effekten
blir slutligen
att reallönen
en sysselsättningsökstark kan den helt
ning som följd. Om denna effekt är tillräckligt
i figur

8.13.

i
och därmed
av miljöskatten
sist
detta
empiTill
högre sysselsättning.
är även
en

allmänjämviktseffekten

motverka
slutändan

leda till

7 för en nännare diskussion.
dock
bli
måste
teoretiskt
perspektiv,
att
ett
ur
inte
införas
eftersom
hand
skall
miljöskäl
i
första
miljöskatter
man
av
existerar.
Givet detta,
generellt sett kan visa att en stark dubbelvinst
så visar analysen att
dvs att en miljöskatt
är påkallad av miljöskäl,
risk fråga. Se kapitel
Slutsatsen,

att sänka de störande skatterna. Här bör
innehåller
vi har visserligen
det poängteras
att det skattesystem
en
snedvridande
skatter, men att dessa
mängd, ur effektivitetssynpunkt,
intäkterna

skall användas

till

har andra

önskvärda

egenskaper.

fördelningsmässiga

profilen.

Skatteväxling

skatter

effektivare

skattesystem

samtidigt

En sådan egenskap
kan visserligen

som inkomstfördelningen

är den

leda till

ett
sannolikt

291

292 Skatter

blir

och skatteväxling

ojämnare.

Koldioxidskatten,

tär, dvs den tenderar

kraftigt,

medan

gynna hushåll
uppnås måste
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att drabba

exempelvis,
hushåll

med

är regressiv

i sin karak-

låga inkomster

skatter
en sänkning av arbetsrelaterade
med höga inkomster.
De effektivitetsvinster

relativt

tenderar

att

som kan
därmed vägas mot den förändring
inkomstfördelav
ningen som kan uppstå, givet att den inkomstfördelning
som råder i
I kapitel 6 och 10 ges en redovisning
utgångsläget
är önskvärd.
av

möjliga

fördelningseffekter

av olika

typer av skatteväxling.

Skatteväxling,

SOU 1997:11

9

Skatteväxling,

och arbetslöshet

sysselsättning

och

sysselsättning

arbetslöshet

9.1

Inledning

Som en allmän bakgrund till frågan om skatteväxling
gav vi i föregåmed
bild av den svenska skattestrukturen
ende kapitel en översiktlig

indelning
bl a en möjlig
av de olika
skatter på kapital. Där konstaterades
förutom

kan

inkomstskatten

på

skatterna

i skatter

på arbete och

a att till skatterna
förvärvsinkomster
och

också räknas mervärdeskatten
av socialavgifter
eventuellt
konsumtion,
på
privat
punktskatter
även
formerna

på arbete
olika

de

och olika
skatter

på

I det därpå följande
mer teoretiskt
innebörden
k
Pigouskatter,
behandlade
av s
som
ekonomiska
aktörernas
till
i
de
olika
dvs skatter
syftar
att
som
miljöeffekter,
till
olika
negativa
hänsyn
inkorporera
agerande

faktoranvändning.

näringslivets

orienterade

avsnittet

skatter samtidigt
vidare att miljöstyrande
utgör en form
arbete.
skatter
implicita
på
av
får en något annorlunda
Detta innebär att frågan om skatteväxling
förutsätts.
karaktär än vad som vanligtvis
I dagligt tal innebär skattekonstaterades

att skatter på miljöstörande
intäkterna
från dessa skatter

aktiviteter

växling
att

arbete.

Det förhållandet

används

att miljökorrigerande
kan ses som skatter

till

införs
att
skatter

eller
sänka

höjs samt
skatter

samtidigt

under

arbete innebär att frågan
kommer
i
inte
obetydlig
omfattning
skatteväxling
att handla
en
om
direkt,
nackdelar
beskatta
arbete
antingen
genom
om att
om för- och
och socialavgifter,
eller indirekt genom miljöuttag av inkomstskatter
faktoraneller näringslivets
relaterade
skatter
privat konsumtion

vissa förutsättningar

vändning.

Denna

börd bygger
svenska

precisering

på föreställningen

med stor internationell

av den gröna
att i en liten
handel

av den svenska kapitalmarknaden
talmarknadema,
men där arbetskraften
kommer
fiskt orörlig produktionsfaktor,

ning

vilken

bas de tas ut på eller

på vilket

skatteväxlingens

inne-

öppen ekonomi
som den
och en betydande sammantlätmed de internationella
kapiär en förhållandevis
geograflertalet skatter oberoende av

det formella

skattesubjektet

är
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och arbetslöshet

sysselsättning

mening
att i ekonomisk
reallöner efter skatt.
I det teoretiskt
des

intresset

orienterade

till

undantaget

utgörs

företagens

val

av arbetskraften

avsnittet

skattemas

välfårdsnivån

påverkar

i föregående
Genom

också

hushållens

fokusera-

kapitel
dvs

hur

skatter

skatter
att flertalet
påverkar hushållens och

av klumpsummeskattema
i olika avseenden,
det må gälla

m m, kommer
hushållens
positiva

reducerade

genom

eflektivitetsverkningar,

i samhället.

fritid

hållen

bäras
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konsumtion,

välfärd

att

arbete,

påverkas:

Mot

tillhandaav olika slag av offentligt
och transfereringar
ställs deras negativa
värde-

konsumtion

värdering

ring av det förhållandet
att de olika valen blir annorlunda
än i en situation i frånvaro av skatter. Denna fråga om skattemas välfärdskostnader, en följd av skattemas
inverkan
på hushållens
konsumtionsval
m.m,

har vi redan berört

effekterna
I den

i kapitel

6 och återvänder

av en skatteväxling.
diskussionen
tidigare

förutsattes

indirekt

av skattemas
sysselsättning.
Syftet

full

vi till

i kapitel

10

effektivitetsverkningar
med

detta

kapitel

är i

första

hand att ge en bild av hur skatter kan påverka sysselsättning
och arbetslöshet.
Diskussionen
av särskilt den senare frågan innebär
skattemas
på
dvs hur de
stabilitetsverkningar,
att vi koncentrerar
oss

påverkar

aktivitetsnivån

noteras

att sysselsättning

i ekonomin.

I en sådan diskussion
och arbetslöshet
bestäms av olika

samspel på en marknad, arbetsmarknaden,
där det blir
beakta effekter på såväl utbudet som efterfrågan.
tillräckligt
arbetslöshet
vidare

då förändringar

i arbetsutbud

sysselsättning.

dra slutsatsen

sysselsättning

På motsvarande

att ökad efterfrågan

att

inte nödvändigtvis
sätt

kan

arbetskraft

leder till

man inte utan
leder till högre

och lägre arbetslöshet.
för utfallet

Avgörande
löshet

nödvändigt

påverkas av skatter är inte
om hur utbudet av arbetskraft
för att analysera skatters effekter
på sysselsättning
och

Kunskap

förändrad

bör det
aktörers

är, förenklat

i termer

uttryckt,

och/eller
arbetsav sysselsättning
samspelet mellan utbud och efterfrågan

där lönebildningsprocessen

avgift,
tant

vilket
att

är av central betydelse. Sänkt arbetsgivarden s k skattekilen
på arbete, innebär momenarbetskraftskostnaden
faller,
vilket
torde
stimulera
minskar

arbetskraftsefterfrågan

med högre

sysselsättning

och lägre arbetslös-

het som följd. Hur stor sysselsättningseffekten
i praktiken
blir beror
dock på hur den andra sidan av marknaden,
utbudssidan,
ser ut, samt
hur samspelet mellan aktörerna på marknaden
Det
är framförut.
ser
allt två saker som är viktiga i detta sammanhang. Det första är hur en

skattesänkning
andra

är hur

påverkar
den enskilda

den

faktiska

individens

arbetskraftskostnaden.
arbetskraftsutbud

påverkas

Det
av
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Skatteväxling,

sysselsättning

löneförändringar,

företags
samt hur enskilda
förändrade
arbetskraftskostnader.
av
I dagligt tal innebär begreppet skatteväxling

och arbetslöshet

arbetskraftsefterfrågan

påverkas
störande

aktiviteter

skatter

används

vrider

samhällets

införs

till

inverkan

är de arbetsrelaterade

på arbetsutbud
1990/91

viktigaste

förändringarna

13%. I dessa avseenden
laterade

skatteintäktema
konsumtion

SOU

Innan
fattande

cirka

18 miljarder

med cirka

för individer

9.3-4 behandlar

på arbetskraft

mått på den totala

här om den s k skattekilen
tilldelas ett särskilt intresse.

9.2

med

ökade

kronor,

att

10 miljarder

samt att
med 76 miljarder

minskade

sid 178.

vi i avsnitten

och efterfrågan

på en
ses som ett exempel
inkomstskatSänkningen
av
delvis av en förändrad
beskattning

De ur skatteväxlingssynpunkt
års reform var att moms infördes
och svavelskatten
att koldioxidskatten

ökade

i övrigt

inkomstskatten

1995:104

anses ha en

innebar
skatten
exempelvis
på
att
17% och att skatten på bensin ökade med
innebar reformen
att de energi- och miljöre-

med

skatt

vilka

utsläpp.

samt

Förändringarna
ökade

skatterna,

i 1990/91

energiområdet,

den statliga

dessa

och arbetskraftsefterfrågan.

finansierades

och miljöstörande

eldningsolja

från

omfattning.

på energi

infördesl.

att intäkterna

kan därmed

i betydande

terna i denna reform

på hela

samt

som på ett negativt sätt snedDe skatter som hamnat i fokus i

resursallokering.

Skattereforrnen

skatteväxling

höjs,

på miljö-

att sänka de skatter

detta sammanhang

negativ

eller

att skatter

Skattekilen

skattemas

redovisar

inverkan

på utbudet

vi i avsnitt

skattebelastningen

9.2 ett sammanpå arbete. Det handlar

arbete som i direktiven

till vår utredning

på arbete

Särskilt
vid en diskussion
arbete påverkar
av hur olika skatter
i samhället
resursfördelningen
på arbete av
är den s k skattekilen
centralt intresse. Denna mäter den skillnad
de
olika skatsom p g a
mellan
å ena sidan arbetsgivamas
kostnad
för
terna uppkommer
arbetskraften,
tekilen

å andra sidan nettoersättningen

till

arbetstagarna.

Skat-

kan uppfattas

som en slags utvidgning
av det vanliga margii inkomstskatten
nalskattebegreppet
och fångar upp hur stor del av
till en extra arbetsinsats
ersättningen
som absorberas av olika slag av
skatter, inklusive
inkomstberoende
transfereringar.
Fokuseringen
skatteeffektema
indikerar
att begreppet skatav en extra arbetsinsats

1

Se kapitel 4 för en mer utförlig genomgång

av 1990/91 års skattereform.
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av skattesystemets
en diskussion
men det kan också ges en mer neutral
också kan användas vid en diskussion
av
vid

intresse
är av särskilt
effekter på arbetskraftsutbudet

tekil

i och med att måttet

tolkning
Vilka

på arbetskraftsefterfrågan.

inverkan

skattemas

skatter

beskriver

gapet

är det då som ingår i den skattekil
som sammantaget
mellan å ena sidan det som brukar kallas den reala
och å andra

tal arbetskraftskostnaden,

i dagligt

produktlönen

SOU 1997:11

och arbetslöshet

sysselsättning

i dagligt

den reala konsumtionslönen

tal den reallön

har vi de indirekta
Som en första komponent
i form av arbetsgivaravgifter
som formellt
till
emellertid
bidrar
Arbetsgivaravgiftema
av arbetsgivarna.
de är att betrakta som skatter i
kilen enbart i den utsträckning
garna erhåller
kraftskostnader

misk

skatteekono-

i form
den del de inte ger några extra förmåner
pensioner. Det
eller framtida
arbetslöshetsersättning

av sjukpenning,
handlar här om skattedelen
1990

arbetsbetalas

dvs till

mening,

med

sidan

efter skatt lönta-

skattereform

års

löneskatten.

genom den s k särskilda
inkomstnivån,
exempelvis

det som i och
skattesystemet

av arbetsgivaravgiftema,
infördes
i det svenska
Denna

skattedel

varierar

med

7,5
överstigande
att för inkomstdelar
i sin helhet en skatt.
basbelopp utgör arbetsgivaravgiftema
i skattekilen
ingår den vanliga marginalSom en andra komponent
bestämd
den
skatten i inkomstskatten,
är
genom den rådande
som

gäller

I denna komponent

skatteskalan.
allmänna

egenavgiftema

säkringen

för

sjukförsäkringen,

till

till

arbetslöshetsför-

Av de
samt till det nya pensionssystemet.
till
sjukförsäkschablonmässigt
avgifterna
antas

år 1994

olika

egenavgiftema

ring

och

till

a-kassa

motsvarande

ingår också de sedan år 1993 införda

hälften

utgöra

arbetsgivaravgifter

skatter

jfr

behandlingen
och

sjukförsäkring

till

av
a-kassa

i sin helhet antas vara fönnånsgrundande.
reducerats
med ovanstående
arbetskraftskostnaden
Efter det att
har man erhållit ökningen i det som kan
i skattekilen
två komponenter
medan pensionsavgiften

återstår att
lön efter skatt. Därmed
konsumtion
indirekta
skatter
korrigera
m m så att
av
efter skatt med
man erhåller vad som kan uppfattas som reallönen
köpkraften.
hänsyn till den inverkan de indirekta skatterna har

löntagarnas

ses som

nominella

för inverkan

Den

tredje

komponenten

i skattekilen

beräknas

schablonmässigt

och övriga skatter på
av mervärdesskatt
som de samlade intäkterna
konsumtion.
total
Följandel
privat
privat konsumtion
av
m m som
olika
inkomstnivåer
kan
ha
individer
olika
inte
beaktas
aktligen
att
dataläget medger inte detta. Vidare
konsumtionsproñler;
antas att
inkomsten

egenavgifter

efter

arbetsgivaravgifter,

konsumeras

i sin helhet.

inkomstskatt
Detta är ett rimligt

och

allmänna

antagande

lång sikt, då all inkomst
ver nödvändigtvis
Som en fjärde

konsumeras,
men antagandet
sikt.
kort och medellång

förutsätts

inte gälla

beaktas

komponent
transfereringar;

inkomstberoende

bamomsorgsavgiften.

9.1 redovisas

slutligen

i praktiken

inkomstberoende
I tabell

och arbetslöshet

sysselsättning

Skatteváxling,
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skattekilen

enligt

effekten

handlar
ovanstående

av

behöolika

det här om den
för

perioden

för de olika
1996 med en särredovisning
1970
av marginaleffektema
urval
Beräkningen
är gjord för en representativt
delkomponentema.
arbetsinstorleken
med
skett
där en viktning
av inkomsttagare
skattekilen
innebär alltså att den redovisade
Viktningen
komstema.
år och detta innebär att förändför respektive
avser ett genomsnitt
regler,
förändrade
skatte- och bidragspå
förutom
ringar över tiden,
före
skatt.
i inkomstfördelningen
också påverkas av förändringar
skattekilen,

9.1

Tabell
År

Skattekil

1975
1980
1985
1988
1989

71.5
64.0
61.4

1993
1994

60.6
62.1

1995
1996

62.9
64.0

Källa:

1996.

Skattedel

Marginalskatt

Marginal-

inkomstskatt
inkl. AEA2

effekt bidrag3

72.8
70.5
73.0
73.3

1990
1991
1992

-

arb.giv.avg
63.0
70.3

1970

1970

0.074
0.151
0.185
0.222
0.186

0.474
0.534
0.550
0.495

0.030
0.050
0.050

Effekt av indirekta skatter m m3
0.193
0.160
0.165
0.166
0.215
0.229

0.556
0.555
0.528

0.050
0.021
0.019
0.019

0.174
0.159

0.411
0.400
0.397

0.021
0.021
0.022

0.164
0.175

0.419
0.427

0.022

195
0.189

0.179

0.434

0.022
0.022

0.183
0.195

0.187
0.184
0.184

0.229
0.224
0.194

Finansdepartementet

för personer med inkomster över
Vägda genomsnitt där arbetsgivaravgifter
skatt;
för övriga tillämpas särskild
7,5 basbelopp i sin helhet antas utgöra
inkl. avgifter.
på
inkomsten
löneskatt. Avgiftssatsema avser uttag
egenavgifter,
allmänna
Vägda genomsnitt med beaktande av
som till hälffönnånsgrundande
helt
dock
ten antas utgöra skatt pensionsavgift
beaktats.
3 Makrotal, dvs individspeciñka förhållanden har
inte överensstämmer
att den totala skattekilen
och att den relativa
marginaleffektema
de
olika
av
summan
till respektive
kan översättas
storleken
av de senare inte direkt
Det finns ett inbördes
bidrag till skattekilen.
relativa
komponents
beroende mellan de olika delkomponentema,
som innebär att exem-

Det

med

kan

observeras
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SOU 1997:11

pelvis

en sänkning av arbetsgivaravgiftema
inkomstskatten
och övriga delkomponenter.
inbördes

kil

beroende

redovisar

bortses

att öka basen för

För att åskådliggöra
detta
innebörden
av begreppet skatte-

och den allmänna

vi ett enkelt stiliserat
allmänna
egenavgifter

från

kommer

räkneexempel.
och

För

att förenkla

inkomstberoende

transfere-

ringar.
Antag att den tänkta ökningen av arbetsinkomsten
före alla skatter
och bidrag arbetskraftskostnaden
är 100. Vid en arbetsgivaravgift
på 25 % definierad
inklusive
själva avgiften, motsvarande
en arbets-

givaravgift

inkomsten

arbetsgivaravgiften
Inkomsten

efter

exklusive
25

som

avgiften
i

arbetsgivaravgift

sin
är

helhet
75.

på 33,33

%

antas

utgöra

Vid

en
på 40 % blir den inkomstskatteberoende

inkomstskatten
i skattekilen

till

30 0,475

och inkomsten

den

blir

skattekilen

64 % 64/ 100

i

komponenten

efter arbetsgivaravgifter

45. Med en genomsnittlig
konsumtionsskatt
konsumtionsskatteberoende
komponenten
i

Sammantaget

skatt.

marginalskatt

inkomstskatt

0,245.

uppgår

och

20 % blir
skattekilen

9

med andelama

39 %

25/64 för skattedelen
47 % 30/64
av arbetsgivaravgiften,
för inkomstskatten och 14 % 9/64 för konsumtionsskatten.
Vad gäller utvecklingen
bör återigen
noteras att
av skattekilen
förändringar
förklaras,
förutom
i de olika skatterna
av regeländringar
och

avgifterna,
även av förändringar
före
av inkomstfördelningen
skatt. En förändring av inkomstfördelningen
före skatt innebär exempelvis att antalet personer
i olika
inkomstskatteskikt
kommer
att
förändras, vilket kan innebära att skattekilen
förändras även om skattereglema Skattesatser,
grundavdrag,
Utveckm m är oförändrade.
lingen av skattekilen
kan alltså inte på något enkelt sätt relateras till
enskilda

regelförändringar.

kan utvecklingen
För utvecklingen
1970-talet

kortfattat
före

steg skattekilen

Om man har denna reservation
beskrivas på följande sätt.
1990 års skattereform
kan noteras
med cirka

10 procentenheter.

i minnet

att under
Bidragande

orsaker

skattedelen av dessa och höjda
var höjda arbetsgivaravgifter
marginalskatter
i inkomstskatten.
Under 1980-talets
första hälft sjönk
skattekilen
något, där en orsak var reducerade skattesatser i inkomstskatten i början l980-talet.
Före skattereforrnen
hade dock skattekilen
återtagit

den nivå den hade i början

av l980-talet.
skattekilen
sjönk med 10 procentenheter
att
till ungefär den nivå den hade i början av 1970-talet.
Den väsentliga
orsaken till detta var de reducerade
marginalskattema
i inkomstskatÅren
omedelbart
efter
skattereformen
ten.
innebar en viss ytterligare
nedgång, där en bidragande orsak var sänkningen av arbetsgivaravSkattereformen

giftema.

Därefter

innebar

har skattekilen

ökat

något

och beräknas

år

1996

Skatteväxling,
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och arbetslöshet

sysselsättning

under senare år
på samma nivå som år 1991. Utvecklingen
och andra
egenavgifter
förklaras
bl a av införandet
av allmänna
förvärvsinkomster
förändringar
i beskattningen
förändringar
av
av

ligga

grundavdrag

m m.

Utbudet

9.3

av

arbetskraft

En av bestämningsfaktorema
arbetskraftens
är naturligtvis

till

och arbetslöshet

sysselsättningsnivå

storlek,

eller

arbetskraftsutbudet.

I figur

i Sverige mellan åren 1970 och
9.1 redovisas utbudet av arbetskraft
19962. Siffrorna
och dels procent av
1000-tal,
dels
absoluta
tal
avser
i arbetsför ålder relativa arbetskraftstal
antalet individer

Figur

i

och arbetskraftsdeltagandet
av arbetskraft
1996.
1970
perioden
procent,
-

9.1

Utbud
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4200

82.7%
80.9%

g 4100
å
4000
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3800
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73.6
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-o- Arbetskraflstal

71.8

3500
70
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från

figur

70.0
72

74

76

78

80

82

84

86

92

94

96

storlek vuxit kontinuerligt
det att arbetskraftens
storlek uppgick till
toppåret 1990 då arbetskraftens

och en halv miljon
personer.
sjunkit med ungefär
arbetskraftsdeltagandet
personer.

90

9.1 framgår

år 1970 till

närmare

88

fyra

Nedgången

Efter
6%,

i arbetskraftsdeltagandet

2

För 1996 finns endast uppgifter för första kvartalet.

3

Det siffermaterial
undersökningarna

år 1990
eller

efter

cirka

har dock
280 000

år 1990 innebär

som redovisas i detta kapitel bygger på arbetskraftsAKU, samt statistik från AMS, om inget annat anges.

ä
Q
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att trenden
brutits.

i andelen

Orsakerna

till

och arbetslöshet

förvärvsarbetande

den förhållandevis

förvärvsarbetande

är förmodligen

på alla dessa orsaker
reform

SOU

medfört

arbetsför

befolkning

kraftiga

minskningen
av antalet
och vi har inte möjlighet
att

många,

här. I utvärderingen

av 1990/91 års skattedet
är svårt att särskilja
att
man
arbetsutbudet
från alla andra dramatiska

effekter

i ekonomin.
att utbildning

av total

konstaterar

1995:104

skatterefonnens
händelser

SOU 1997:11

möjlig

En

förklaring

och karriärval

bättre

är att

skattereforrnen

lönar

sig, dvs man avstår
lön
för
låg
lön
i
eftersom
idag
högre
den lägre margien
en
morgon,
nalskatten
innebär att mer blir kvar i lönekuvertet
efter skatt‘. En
benämnas
avskräckningsär vad som brukar
annan förklaring
effekten,
vilket i detta fall innebär att ökad arbetslöshet
avskräcker
människor

från att överhuvudtaget
söka arbete.
I utvärderingen
gjordes ett försök
av skattereformen

hur skattekilen

påverkat

veckoarbetstiden.

att undersöka

Den slutsats

man drog var
skattekilen
10
på
procentenheter
mellan
åren 1989
att minskningen
av
och 1991 har bidragit med att öka arbetstiden
med cirka 1 procent,
eller

0,5 timmar,

tiden

varit

givet

allt

annat

i arbetslösheten

uppgången

negativ.

Den

oförändrat.

bidragit

till

Dock

har den allmänna

att nettoeffekten

på arbets-

slutsats

man drar i SOU 1995:104 är att de
sänkta marginalskattema
tycks ha bidragit till att de som har arbete
arbetar något mer än vad som annars varit fallet.
Aronsson

hushållens

och Palme
arbetsutbud

hushållsmedlemmamas
denna

1996

utvärderar

inom

skattereforrnens

effekter

på

för

där de enskilda
ramen
en modell
beroendes.
arbetsutbud
Enligt
är ömsesidigt

undersökning

önskade en genomsnittlig
man år 1989 arbeta
År
år.
1991, dvs efter skattereformen,
per
var motsvarande siffra 2243 timmar,
dvs en ökning med cirka 3%. En genomsnittlig kvinna önskade år 1989 arbeta 1439 timmar
medan samma
2170 timmar

kvinna

ökning

efter skattereformen
med

exempelvis
med 2% till

cirka

Resultaten

arbeta
för

1470 timmar,

specifika

vilket

hushållstyper

är en
visar

att i ett hushåll

med två barn ökar mannen sitt arbetsutbud
skattereformen,
medan kvinnan ökar arbetsutbuav
1%. För familjer med tre barn eller flera minskar dock

följd

det med endast
kvinnan

2%.

önskade

sitt arbetsutbud

med

1%, medan

mannen

ökar

utbudet

med

4

Mellan 1989 och 1991 minskade marginalskatten med 14 procentenheter
för en genomsnittlig industriarbetare, och med 22 procentenheter för en
typisk tjänstemannalön SOU 1995:104 sid 50.

5

Aronsson, T. and Palme, M. 1994.
A Decade of Tax and Benefit
reforms
Sweden
Effects
Labour
Supply,
Welfare and Inequality.
on
-

sysselsättning

Skatteväxling,

SOU 1997:11

ökar

arbetsutbud

ökar

till

vara oberoende av hur många barn som ingår
såtillvida
sker en substitution
att männens
medan kvinnornas
med fler barn i hushållet,

av skatterefonnen
i hushållet.
Däremot

följd

arbetsutbud

arbetsutbudsförändring

totala

hushållets

4%. Med andra 0rd tycks

och arbetslöshet

mer
mindre

med

fler

bam.

Den

intressanta

slutsatsen

i

tycks ha påverkat
dock att skatterefonnen
givet allt annat oförändrat.
Teoretiskt
brukar man särskilja två typer av faktorer som påverkar
budget,
Dels sådana som påverkar individens
utbudet av arbetskraft.
individens
dvs löner, priser och skatter, dels sådana som påverkar

detta

sammanhang

är

positivt,

arbetsutbudet

enkla

med förhållandevis

påverkar

en

förändringar
ning

kring

forskning

individs

9.2

medel

i figur

SOU

1996,

kan man
som
av faktorer
löneförändringar,

preferensema

effekterna

exempelvis

som
forsketc. Det finns idag en omfattande
denna
del
En
bestämningsfaktorer.
av
9.2 i form av s k löne- och inkomstelasti-

arbetsutbudets
redovisas

Givet

studera

budget,

i inkomstskatt,

citeters Wikström
Figur

och konsumtion.

för fritid

preferenser

1996:117.

Löne- och inkomstelasticiteter
arbetskraft7.

för utbudet

av

Inkomstelasticitet

|¢5nee|astic§tet
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M Wikström,

SOU

8
Man

Kvinnor

1996:117

förändringen
definieras
Löneelasticiteten
av
som den procentuella
arbetsutbudet av en procentuell förändring av lönen. lnkomstelasticiteten
definieras som den procentuella förändringen av arbetsutbudet till följd av
en procentuell förändring av inkomsten.
En mer detaljerad
kapitel.

redovisning

i tabellform

ges i appendix

A till detta
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Medianelasticiteten
0,08, vilket

och arbetslöshet

för män i de studier

som presenteras i figur 9.2 är
på exempelvis
10 procent leder
med 0,8 procent.
Detta är den

betyder

att en lönehöjning
arbetsutbud
bland män

till

ett ökat
totala
lönelasticiteten,

löneförändringen

dvs

effekten

är medräknade.

då även

inkomsteffektema

av
löneelastis k kompenserade
mellan arbete och fritid till följd

Den

dvs den rena utbyteseffekten

citeten,

SOU 1997:11

är något högre. I den nämnda undersökningen
av löneförändringar
ligger den kompenserade
elasticiteten
mellan 0,0 och 0,4, med en
median
till

cirka

0,15 för män.

följd

av ökad inkomst
är en s k normal

fritid

Den skattade

är i de flesta
dvs

vara,

studier

ökade

effekten

på arbetsutbud

negativ.

Det betyder

inkomster

leder

till

att
ökad

konsumtion

Det bör dock betonas att
av fritid minskat arbetsutbud.
inkomsteffektema
är nära noll i de flesta studier. För kvinnor
är löneelasticitetema
i många studier större, och framförallt
är spridningen
mellan olika studier betydligt
för kvinnor
större. Medianelasticiteten
med avseende

på lön är 0,3, men varierar
för kvinnor uppvisar

kraftigt

mellan

Inkomstelasticiteten

olika

studier.

samma
som det för
med en ansamling runt noll. Om man tittar på den
mellan fritid och arbete så är den större med ett
rena utbyteseffekten
medianvärde
på cirka 0,5, men det bör betonas att spridningen
mellan
olika studier är mycket stor.
mönster

män, stor spridning

En slutsats

studier är att arbetssom kan dras från dessa empiriska
utbudet förefaller
lite av löneförändringar,
vilket
att ändras tämligen
betyder att sänkt inkomstskatt
har en liten, men dock positiv,
effekt
utbudet av arbetskraft.
En annan slutsats är att den bild som redovisats i figur 9.1
kan förklaras enbart av de skatte- och inkomstför-

ändringar som skett. Att löneelasticitetema
de snedvridande
effekterna
av skatter
andra

ord så tycks

indikerar
effektivt

mycket

stora

dande

Detta

av 1990/91

landevis

inkomstskatter

välfárdsförluster.

Skattesatser

i

utbudet
är
om
redovisas
i
utvärdesom
även om arbetsutbudet
är förhåläven

den slutsats

kan existensen
Den

skattereforrnen

skattemas

kan

effektivitetsförluster
är också

års skattereform;

löneokänsligt

begränsa

också att
små.
Med
är

vara stabil, vilket
relativt
och
billigt
ett
vara
verksamheta.
sätt att finansiera
offentlig
De resultat
som
i kapitel 8 visar dock att skatter på arbete kan
vara förenade

löneokänsligt.
ringen

för

att inkomstbeskattningen

redovisas
med

skattebasen

är små betyder
arbetsutbudet

av höga skattesatser
ge betyförhållandevis
reduktionen
kraftiga
av
bidrog
enligt
till
utvärderingen
att

snedvridande

effekter

och

därmed

välfárdsför-

lustema.

En principiell diskussion kring skatters välfärdskostnader

ges i kapitel 8.

Skatteväxling,
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och arbetslöshet

sysselsättning

i utvärderingen
En annan aspekt, som framförs
av skatterefonnen,
kan minska intresset för högre utbildning,
är att höga inkomstskatter
och
tillväxten
vilket i sig kan ha en negativ effekt på den långsiktiga
de framtida

kvaliteten

jobben.

synvinkel
Den lön som är intressant ur arbetstagarens
konsumtionslönen,
dvs lönen efter skatt och allmänna
ringar.
likaså

är den reala

prisföränd-

att om lönen stiger med det dubbla och prisnivån
oförändrad,
vilket betyder
den reala konsumtionslönen

Det betyder
så blir

att ändra utbudsbeteendet.
och konsumtionsskatter

att det inte finns någon anledning
den av detta är att inkomstskatter

Inneböri grunden

påverkar arbetsutbudet
på samma sätt, detta oberoende om konsumtionsskatten
En högre
är i form av moms eller särskilda punktskatter.
inkomstskatt
leder till lägre lön efter skatt, vilket påverkar arbetsutPå motsvarande

budet

negativt.

budet

då den höjda

Med

andra

ord

kan

en höjd moms arbetsutdet reala köpkraftsutrymmet.

sätt påverkar

momsen
varuskatter

minskar

betraktas

som

en indirekt

skatt

arbete.
En slutsats man kan dra av detta är att man inte på teoretiska grunmellan
påverkas av en skatteväxling
der kan säga hur arbetsutbudet
Å
lägre inkomstoch inkomstskatter.
miljöskatter
ena sidan kommer
skatt att leda till att lönen efter skatt ökar, vilket har en stimulerande
Å andra sidan leder högre varuskatter
till
på arbetsutbudet.

effekt

högre

vilket

konsumentpriser

påverkar

negativt,

konsumtionslönen

har en negativ effekt på arbetsutbudet
Nettoeffekten
är således en empirisk fråga.
vilket

se vidare

i kapitel

8.

Arbetskraftsefterfrågan

9.4

bestämningsfaktorer

Arbetskraftsefterfrågans
antal centrala

kan

härledas

till

ett

faktorer:

I

Hur stor är efterfrågan
med
a arbetskraft

I

I vilken

utsträckning

på de varor

och tjänster

går det att byta

som produceras

arbetskraft

mot

andra

produktionsfaktorer
I

I

Hur stor andel
kostnader
Hur

hög

av de totala

kostnaderna

är arbetskraftskostnaden

andra insatsvaror

utgörs

per enhet

av arbetskrafts-

i förhållande

till
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sysselsättning

nivån

Att

och arbetslöshet
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på arbetskraftsefterfrågan

beror

på efterfrågan

på de

varor/tjänster

och kommer
inte
som produceras är tämligen självklart
att behandlas vidare i detta kapitel. Dock kan man säga att efterfrågan
efter varor/tjänster,
och därmed arbetskraft,
i en liten öppen ekonomi
dels den internationella
som den svenska till stor del är avhängigt
och dels det svenska näringslivets
konjunkturen
konkurrenskraft.
Sambandet

mellan

skatter

7 och kommer

kapitel

och konkurrenskraft

diskuterades

delvis

i

därför

inte att behandlas här. En annan orsak
till att vi inte behandlar
denna fråga här är att den internationella
inte i någon nämnvärd utsträckning
konjunkturen
påverkas av svenska

åtgärder.
Den andra

centrala

bestämningsfaktom

till

arbetskraftsefterfrågan

är möjligheterna

med andra produktionsfaktorer.
att ersätta arbetskraft
Vad man kan konstatera
är, som visades i kapitel
att substitumellan arbetskraft
tionsmöjlighetema
och olika typer av energivaror
är starkt begränsade på kort sikt. På lång sikt kan man dock finna stöd
för att substitutionsmöjlighetema
landevis stora. Det är naturligtvis

mellan

arbete och kapital

är förhål-

en stor skillnad mellan olika sektoHistoriskt
det
så
tycks
sektorer har haft
att varuproducerande
rer.
vara
sektorer,
större substitutionsmöjligher
vilket
än tjänsteproducerande
förefaller

naturligt.

En tredje

viktig

aspekt

är arbetskraftskostnadens
arbetskraftskostnadema
kostnaderna

slag

på

kommer

för bestämningen

av arbetskraftsefterfrågan
andel av de totala kostnaderna.
l de fall där
endast svarar för en liten del av de totala

löneförändringar

arbetskraftsefterfrågan.

arbetskraftsefterfrågan
lika,

påverkas

mer

känsliga

inte att få något
Det

i relativt

betyder

arbetsintensiva

större

genompraktiken
att
sektorer,
allt annat
i

än sektorer där arbetskraftsmer av löneförändringar
kostnadens andel är låg. Från detta kan man dock inte automatiskt
dra
slutsatsen att arbetskraftsefterfrågan
i tjänsteproducerande
företag är

Visserligen

för

löneförändringar

tjänsteföretag

är

i

än

varuproducerande

allmänhet

företag.

arbetsintensiva

än
mer
mindre möjligheter
men de har också i allmänhet
med andra typer av produktionsfaktorer,
vilket
att ersätta arbetskraft
har en motverkande
effekt.

varuproducerande,

Slutsatsen
förändrade

blir

arbetskraftens
ersätta arbetskraft
De svenska

frågan

på arbetskraftsefterfrågan
att effekterna
av
för arbetsgivarna
kan variera stort beroende

kostnadsandel

och

vilka

möjligheter

det finns

att

med andra produktionsfaktorer.

empiriska

i allmänhet

het erhålls

därmed

lönekostnader

studier

är relativt

elasticiteter

som finns visar att arbetskraftsefterokänslig för löneförändringar.
I allmän-

som varierar

mellan

-O,2 och -0,7 beroende

på

vilken

sektor

studeras

som

och arbetslöshet

sysselsättning
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1996,

se Wikström

SOU

1996:117.

arbetsgibetalar inklusive
en ökning av den lön arbetsgivaren
på
efterfrågan
minskad
till
upphov
med en procent ger
varavgifter
en
redovisades
6
I kapitel
arbetskraft
på mellan 0,2 och 0,7 procent.
skattning,
Denna
för svensk tillverkningsindustri.
löneelasticiteter
Dvs,

visar att en löneöktillverkningsindustrin,
som är ett genomsnitt för
med cirka 0,13
arbetskraftsefterfrågan
ning på en procent minskar
procent, dvs något lägre än övriga studier.
för ett antal branscher inom
I figur 9.3 redovisas löneelasticiteten

tillverkningsindustring.

Figur

9.3

nadens
inom

och

löneelasticiteter

Kortsiktiga

för

andel
av saluvärdet
tillverkningsindustrin.

-0.8

arbetskraftskostolika

branscher

’:..:‘;j Elashcitet
i

-1-2

I Andelav
saluvärdet

i

-1.4

I figur

9.3 framgår

redovisade
konfektion

känsliga

teko,

for löneförändringar

pappersindustrin

9

är negativ för samtliga
det att löneelasticiteten
och
textil
är branscherna
Mest lönekänslig
Minst
stenindustri.
och
metallindustri
samt jord-

branscher.

vara.

Att

tycks kemisk
just

dessa

industri
sektorer

är
De bakomliggande efterfrâgefunktionerna
sysselsatta
antalet
variabel
är
Beroende
Oberoende variabler är lönekostnaden
per
bränslen. kapitalstocken, en tidstrend och den
är
Att efterfrâgefunktionerna
en period.
elasticiteten är oberoende av eflerfrágenivån.

samt massa- och
är förhållandevis

s k "log-linjära" funktioner.
bransch.
inom respektive
och
sysselsatt, pris på
beroende variabeln laggad
betyder
att
"log-linjära"
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306 Skatteväxling,

sysselsättning

löneokänsliga
industrier

och arbetslöshet

är inte

alltför

är relativt

svenska
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överraskande

kapitalintensiva.

Ett

med
vägt

tanke

på att dessa
för den

genomsnitt

tillverkningsindustrin

ger enligt dessa skattningar
en Itineelasticitet
på cirka -0,52, vilket kan jämföras
med den skattning som
redovisades
i kapitel
-0,13‘°. Löneelasticiteter
uppskattades
även
inom ramen för Produktivitetsdelegationens
arbete Walfridsson
och

Hjalmarsson,

1991.

elasticitetema

för de flesta

ligt mindre

till

Resultatet

från den studien

branscherna

visar

är negativa

också att lönemen dock betyd-

beloppet

än de som redovisats
i figur 9.3. Walfridsson
löneelasticiteter
rapporterar
mellan 0
som varierar
beroende på bransch, skattningsmetod
och lång eller kort

och Hjalmarsson
och -0,63
sikt.
I figur
mellan

9.3

framgår

löneelasticitet

det

också

att det tycks
och arbetskraftskostnadens

finnas ett samband
andel av saluvärdet.
att vara mer känsliga

Branscher
med stor andel arbetskraft
tenderar
för löneförändringar.
Utifrån den diskussion
som förts ovan skulle det
att substitutionsmöjlighetema
inte varierar
senare betyda
alltför
mycket mellan de olika branscherna,
vilket betyder att arbetskraftskostnadens

andel av kostnaderna

får ett stort utslag".

Sammanfattningsvis
visar de empiriska
resultat som finns tillgängliga att sänkta arbetskraftskostnader
leder till ökad efterfrågan
på
arbetskraft.
olika

Resultaten

branscher,

insatsvara

visar

beroende

i produktionen.

kostnader

dock

att variationen
är betydlig mellan
hur viktig
arbetskraften
är som
En minskning
arbetskraftsav industrins
leder enligt dessa skattningar till att arbets-

på

med en procent
ökar med mellan 0,13 och 0,5 procent för industrin
helhet.
En
sänkning
som
med l procentenhet,
av arbetsgivaravgiften
vilket
innebär
att arbetskraftskostnaden
minskar
med cirka
0,75
procent, skulle därmed leda till att arbetskraftsefterfrågan
ökar med

kraftsefterfrågan

0,09 till

0,37 procent.

Detta

under

förutsättning

att arbetsgivarna

får

1° Skillnaden i resultat kan
förklaras av skillnader i metodik. l kapitel 6
redovisas resultatet för hela industrin då en s k "poo|ad ansats används. I
praktiken betyder det att man antar att vissa efterfrågebestämmande
egenskaper är gemensamma för de olika branscherna. Vidare så skiljer
sig den funktionsform
som används i kapitel 6 från den "log-linjära"
funktion som använts här. Används en "poo|ad ansats även i detta fall
erhåller man värdet -0,14 på löneelasticiteten,
vilket antyder att
skattningarna av löneelasticiteten är relativt okänslig för val
av funktionsform, men förhållandevis känslig för val av aggregering.
H

Detta bekräftas till viss del av de resultat som rapporteras
av Walfridsson
och Hjalmarsson. De löneelasticiteter
som rapporteras där, som i allmänhet är väldigt låga, är s k kompenserade
löneelasticiteter
som i
princip kan tolkas som substitutionseffekter.

Skatteväxling,
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sysselsättning

och arbetslöshet

ser skattesänkningen
som en potential för ökade löner och man lyckas utnyttja
mindre.
detta blir utfallet på arbetskraftsefterfrågan
dessa resultat
utsträckning
vilken
i
En naturlig fråga som uppstår är

på andra

är överförbara
tom.
kraftsintensivare

vilket

sektorn,

än den industriella

allmänhet

i

tjänstesektom

är

tjänstesek-

framförallt

i samhället,

sektorer

påpekats

redan

Som

Om arbetstagarna

sig hela skattesänkningen.

tillgodoräkna

arbets-

tala för att

skulle

Detta motverav det skälet är högre i tjänstesektom.
finns inom
substitutionsmöjligheter
de
begränsade
som
av
med andra typer
denna sektor. Att ersätta frisörer och sjuksköterskor
svårt, vilket betyder att löneökär i allmänhet
av produktionsfaktorer
löneelasticiteten

kas dock

dessa. Detta faktum

efterfrågan

endast i ringa grad påverkar

ningar

Det
effekt på löneelasticiteten.
en motverkande
arbetsför
hypotesen
fast
grund
ord
ingen
med
andra
att
finns
skulle vara betydligt
inom tjänstesektom
kraftsefterfrågan
mer elastisk än inom andra sektorer. För en viss kategori av tjänster finns det

har med

andra

ord

karaktär,
och empirisk
både av teoretisk
att tro att lönefinns tydliga
där
det
den
tjänster
känsligheten
typ av
är större. Det är
mellan beskattad och icke beskattad arbetssubstitutionsmöjligheter
skäl,

dock

bil,

städning,

tjänsten

välja

central

faktor

hållandet

är enklare reparationer
av hus och
den
fall
kan
dessa
I
etc.
som efterfrågar
En
den
på
den själv, eller köpa
en marknad.
blir därmed prisförav produktionsfaktor

på sådana tjänster

Exempel

kraft.

gräsklippning,
att utföra
för

valet

eget arbete

mellan
i

produceras

och köpt

eftersom

arbete,

lika

tjänsten

kan

vilken

bra

oavsett
sett
av
man väljer. En sänkning av lönen för denna
kategori skulle därmed, enligt detta synsätt, kunna leda till en förhålpå
En viss bekräftelse
landevis stor ökning av arbetskraftsefterfrågan.
efterfrågeelasticidär
1995
och Nordström
detta ges av Hultkrantz
stort

produktionsfaktorema

minskar

hushållstjänster

priset

på dessa tjänster

med

av hushållstjänster
ration av kläder
möbler,

hårfrisering

till -1,49. Det betyder att om
med en procent ökar efterfrågan
Det bör påpekas att definitionen

är uppskattad

teten för hushållstjänster

1,49 procent.

och

skor,

reparationer

samt tvätt-

av
och städtjänster.

tjänsten inom
kas att den priskänsligaste
där
köpt arbete
den
tjänst
vilken
är
ter,
eget

arbete

bort

sjunker

högre

restaurangtjänster,

är bred och inkluderar

som övriga

hushållstjänster.

priselasticiteten

än de löneelasticiteter

till
som

cirka

hushållsutrustning
Vidare

repaoch

bör det påpe-

gruppen är restaurangtjänskan ersättas lika lätt med
Om
-0,8,

redovisats

restaurangtjänster
vilket
för

är endast
industrin.

Ett

tas

något
stort

307

308 Skatteväxling,

sysselsättning

problem

och arbetslöshet

SOU 1997:11

med att uppskatta

skatters effekter
efterfrågan av enklare
är att dessa tjänster endast i ringa omfattning
köps och säljs
på en observerbar
marknad,
vilket betyder att faktiska
observationer
på köp och säljbeteende saknas. Därmed är det svårt att på förhand
uppskatta hur en skattesänkning
påverkar efterfrågan
på dessa tjäns-

tjänster

ter.
En annan möjlig
effekt
positiv
minskar.
svartjobb
Visserligen

av sänkta skatter
ökar nödvändigtvis

är att andelen
inte antalet

sysselsatta,

definierat
och svarta
jobb. Men
som summan av vita
överföring
arbeten
från
den
till
den
vita
sektorn
har
svarta
en
av
otvetydigt
många positiva effekter,
inklusive
ökade skatteintäkter.
I
och Persson,
Malmer
en bilaga till utvärderingen
av skattereformen

bilaga

SOU

sektoms

andel

1995:104

redovisas

uppskattningar

baserat på hushållssektom.
av BNP,
de svarta inkomsterna
cirka
motsvarar
disponibla
inkomst,
eller cirka 5 procent

redovisning
hushållens

av den svarta
denna
Enligt
8 procent

skattningar

av BNP.
efter skattereforrnen
90/91

dock

av den svarta

som redovisas för perioden
inga belägg för någon förändring

sektorns

av
De

ger
omfatt-

ning.

9.5

Skatter,

Slutsatsen

från

sysselsättning

avsnitt

kraftsefterfrågan

9.3 och

och

arbetslöshet

9.4 är att arbetsutbudet

och

arbets-

påverkas

Vad gäller arbetsutav löneförändringar.
budet visar tillgänglig
svensk empirisk
forskning
att en höjning
av
den reala konsumtionslönen
leder till en liten, men dock positiv,
ökning av arbetsutbudet.
Angående
arbetskraftsefterfrågan
visades i
avsnitt 9.3 att en minskning
leder till ökad
av arbetskraftskostnaden

efterfrågan.
mellan

Vidare

olika

visades

samt
bero på arbetskraftskostnadens
detta följer

Av
viders

arbetsutbud

perfekt
tillgång

och efterfrågan

inkomstskatt
elasticiteten,
före

skatt

andel av saluvärdet.
beskattning har effekter

att förändrad
och arbetsgivares

arbetsmarknad

effekter

den

s k löneelasticiteten
denna
variation
till stor
att

att

branscher,

där

lönen

på arbetskraft

sysselsättningen
ökar utbudet,

i princip

del tycks

både

arbetskraftsefterfrågan.
bestäms

varierar

likheten

indiPå en
mellan

av
detta att beskattningens
enkla att förutse. Minskad

innebär
blir

vilket, till följd av den negativa efterfrågehar en dämpande effekt på lönen före skatt. Att lönen
minskar
innebär i sin tur att arbetsgivamas
kostnader
för

.g-Ånskar. Med andra 0rd, en isolerad sänkning av inkomsttill lägre lön före skatt
på en perfekt arbetsmarknad,

arbetskraft
skatten

och arbetslöshet

sysselsättning

Skatteväxling,
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leder,
efter

högre

skatt

Ett annat sätt att uttrycka
båda får ta del av skatte-

och ökad sysselsättning.
och arbetsgivarna

detta är att arbetstagarna
På liknande
sänkningen.

sätt kan man visa att lägre arbetsgivaravgiftill
lön
efter
skatt för arbetstagarna,
leder
högre
ter
men lägre löneÄven i
och därmed högre sysselsättning.
kostnad för arbetsgivaren,
detta

fall

Hur stor sysselsättningsefman på skattesänkningen.
i grunden på hur mycket av skattesänkningen
som
för
En förutsättning
respektive arbetsgivaren.
arbetstagaren
delar

blir

fekten
tillfaller

beror

dvs
skall fungera är löneflexibilitet,
att den perfekta arbetsmarknaden
att lönen före skatt anpassar sig till förändringar
av utbud och efterarbetslöshet.
heller någon ofrivillig
frågan. Om så är fallet existerar

i Sverige

Sysselsättningsutvecklingen

9.5.1

med
dock
överensstämmer
av den perfekta arbetsmarknaden
och i olika sektorer
Löner för olika typer av arbetskraft
verkligheten.
för
mellan
i de flesta fall i förhandlingar
bestäms
representanter
Bilden

arbetsgivarna
Dessutom

eller

och arbetstagarna,

låses

lönerna

eller

ensidigt
mindre

av någon
för kortare

av parterna.
eller längre

perfekt,

mer
i övrigt är
Det senare betyder att även om arbetsmarknaden
till följd av förändrade
lönerna omedelbart
så anpassas

utbuds-

och/eller

perioder.

eñerfrågeförhållanden.

blir

Konsekvensen

längre

arbetseller överhettning
av arbetslöshet
fullo
beror
under en period till
marknaden.
Om arbetslösheten
på en för övrigt perfekt arbetsmarknad,
trögheter i löneanpassningen,
eller

leder

kortare

perioder

arbetsgivaravgifter

sänkta

exempelvis

arbetslöshet.

En

förhållanden

till

sikt kommer

dock

sänkning
ökad

av
arbetslöshet

sysselsättningen

som lönerna anpassas nedåt.
I figur 9.4 redovisas utvecklingen
från år 1970 till

omedelbart
leder

inkomstskatten
eftersom

till
under

arbetsutbudet

att öka även i detta

av arbetsutbud
och med första kvartalet år 1996.

fall

minskad
samma
ökar. På
alltefter-

och sysselsättning
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Figur

sysselsättning

9.4

och arbetslöshet

Arbetskraftens

perioden

storlek

1970-1996,
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och

sysselsättning

1000-tals

i Sverige

personer.
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-0- Sysselsättning
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I figur

7678

80828486

88

9092

94

96

9.4 framgår

det att sysselsättningen
ökat i stort sett i samma
takt som arbetskraftens
storlek fram till år 1990, vilket
betyder att
arbetslösheten
legat på en i stort sett konstant nivå med endast tempoSedan år 1990 har dock sysselsättningen
rära fluktuationer.
fallit
i
snabbare

takt

än arbetskraftens

storlek,

med

hög

arbetslöshet

som

följd.
Ser man till
sysselsättningsförändringen
samhället framkommer
en något annorlunda

i

olika

bild.

I figur

sektor.
ras sysselsättningen i privat och offentlig
I figur 9.5 framgår det att sysselsättningsexpansionen
och 1980-talet skedde i den offentliga
sektorn. I mitten

stagnerade

den offentliga

sektorer

sysselsättningsexpansionen

av
9.5 illustre-

under

1970-

av 1980-talet
för att minska

efter

år 1991. sysselsättningen
inom den privata sektorn var i stort
konstant
under
andra
halvan
och första halvan av
sett
av 1970-talet
1980-talet. Under senare delen 1980-talet skedde dock en förhållandevis kraftig sysselsättningsexpansion
inom den privata sektorn. Efter år
1991 har dock

även sysselsättningen

kat.

Ser man till utvecklingen
nedgången i antalet sysselsatta
Det betyder
delvis

att neddragningarna
kan förklara den negativa

inom

den privata

sektorn

mins-

efter

år 1991 kan det konstateras

varit

störst

inom

inom

den privata

den offentliga

sektorn

sysselsättningsutvecklingen.

att
sektorn.
endast
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Sysselsättning
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och arbetslöshet

sysselsättning

och offentlig

sektor,

perioden

1970 och 1994.
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A
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eo

utvecklingen

az

84

as

aa

av sysselsättningen

90
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i olika

94

närings-

grenar.
9.6

Figur

Sysselsättning

i olika

näringsgrenar,

perioden

1970-

1995, 1000-tal.
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9.6 framgår

1980-talen

sektorn.

l

l

Antalet

år 1970 till

drygt

det att sysselsättningsexpansionen
under 1970helt kan tillskrivas
ökad sysselsättning
i service-

sysselsatta

i servicesektom

1,6 miljoner

år 1991. Efter

ökade från drygt

1 miljon

år 1991 har dock syssel-

g
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och arbetslöshet

Ser man till
personer.
lingen inom industrin finner man att trenden har varit negativ.
inom industrin.
1990 tilltog dock sysselsättningsminskningen
fallit

sättningen

med

cirka

sysselsättningen

åren 1990 och 1994 minskade

Sysselsättningsutvecklingen
000 personer.
uppvisar ett liknande
mönster;
en negativ

år

Mellan

byggnadsverk-

trend

samhet

Efter

med cirka

i industrin
inom

200

utveck-

100 000

fram

sysselsättningsminskning.
en kraftigare
inom industrin
där
sysselsättningsutvecklingen
9.7,

till

år

1990, och därefter
I figur

varit

sas, framgår det att sysselsättningsminskningen
industrin
och verkstadsindustrin.
råvambaserade
strin har antalet

sysselsatta

Inom

inom

den

verkstadsindu-

400 000 personer till
med drygt 30%. Inom den

från närmare

minskat

270 000 personer, dvs en minskning
industrin
har antalet
sysselsatta

cirka

störst

redovi-

råvarubaserade

halverats

under

perioden

1970-

samma period.
9.7

Figur

Antalet

sysselsatta

industrin,

inom

1993, 1000-tal.
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9.5.2

Skatter

Som

redan

nivåer

bestäms

78

82

80

84

86

90

88

92

och sysselsättning

påpekats

imperfektioner

76

än

karakteriseras
eventuella

i de flesta

arbetsmarknaden

trögheter
fall

även

i löneanpassningen.

i förhandlingar

mellan

av andra
Löne-

parterna

arbetsmarknaden,

för

sysselsättningsbeslutet,

medan

och arbetslöshet

sysselsättning
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SOU 1997:11

det mesta,

tas

har tagit
Modern arbetsmarknadsforskning
av arbetsgivaren.
i detta förhållande,
vilket genererat en mängd olika
sin utgångspunkt
och
därmed
sysselsättningens
lönebildningens
kring
hypoteser

ensidigt

bestämningsfaktorer.
Skatters

effekter

arbetslöshet,

beror

part på arbetsmarknaden,
och arbetskraftsutbuarbetskraftsefterfrågans

i sin tur beror

vilket

och därmed

på sysselsättning,
övervältras

på hur skatterna

respektive

samt lönebildningsprocessen2.
studier som finns visar att ungefär halva
empiriska
skattebördan
bärs av företagen. Det bör påpekas att det i dessa studier
olika typer av skatter.
Dessa studier
inte görs någon åtskillnad
därmed att en skattesänkning
har en positiv effekt på företaindikerar

dets lönekänslighet
svenska

De

gens lönekostnader.
En logisk slutsats

ningen

blir

att höjda skatter påverkar sysselsättstudier som finns är
med de empiriska
och varaktiga effekter. Holmlund
tillfälliga

därmed

Ett problem

negativt.

att det är svårt att särskilja
1990
finner dock att skattekilen

påverkar

lönekostnadema

på lång

sikt, men att det däremot finns vissa temporära effekter.
1991
refererar till en studie av Layard et
Hoel 1996
som visar
OECD-länder
leder
ökning
16
för
genomsnitt
att
ett
en
av skatteav
på
till 0,5% ökning av lönekostnadema
kilen med l procentenhet
kort
olika

sikt.

Av

denna

dynamiska

arbetslösheten

ökning

består

av den ökade

skattekilen

s k hysterese-långlivadeeffekt
kombinerat
att en koldioxidskatt
ökad

hälften

makroekonomiska

efter

samband

effekterna

kan

bestå i upptill

lång sikt trots att skattekilen
arbetskraftskostnadema
lång sikt.

av
på

tio år. Denna

stöds av Brunello
1995
med sänkt arbetsgivaravgift

sysselsättning

effekt

år. På grund

fem

som visar
leder till

inte hade någon

analyseras sambandet mellan
I en studie av Nickel och Bell 1996
enhet
och nivån
arbetsgivararbetskraftskostnaden
producerad
per
där bl a Sverige och Danmark ingår.
avgiften i 13 olika OECD-länder,
Författarna

visar

är mycket

svagt.

sambandet mellan dessa storheter
att det statistiska
bland annat
det faktum
Vidare pekar författarna

12 l appendix B till detta kapitel
ges en verbal redogörelse för det teoretiska
inom ramen för en
sambandet
mellan skatter och sysselsättning
hänvisas till
fackföreningsmodell.
För en mer stringent genomgång
Wikström 1996 och Hoel 1996.
13 Calmfors och Forslund 1990,
Holmlund 1983,
Löfgren 1990,
Löfgren och Wikström 1990,
Pencavel och Holmlund 1988.

1989. Karlsson
Norman 1983

och
och
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inte avviker
att den danska arbetslösheten
snittet trots att de danska arbetsgivarna

avgift.

författarna

Enligt

givaravgifter
Utifrån

betalar

kan dessa resultat

övervältras

teoretiska

från det europeiska

någon

förklaras

genomarbetsgivar-

av att arbets-

på löntagarna.

utgångspunkter

går det inte att ge något definitivt
hur
skatter
på
påverkar
sysselsättningen.
Den empiriska
forsksvar
ningen antyder dock att sänkta skatter leder till ökad sysselsättning,
åtminstone
tillfalligtvis.
Pencavel
och Holmlund
1988
studerar
löner,

sysselsättning

industri.

finner

De

och

1995

makronivå

studerar

och finner

arbetslöshetens

inget inflytande

kan man
mellan skatter

samband

lägre skatter

leder till

den teoretiska

och

minskad

empiriska

dens och sysselsättningens
länder.

Den

dande

del

bestående
kunna

bestämningsfaktorer

från skattekilen.

säga att det inte finns något enkelt
och arbetslöshet
i den meningen att
arbetslöshet.

forskningen

Under

vilket

heten inte sjunkit

i Sverige

lönehöjningar
i kombination

av

och andra

sedan år 1990 torde

till

betyhos

sett
konstant
p g a av en
med växelkursanpass-

stagnerat och till och
nedåt
lönerna.
på
Att arbetslösen press
till nivån före år 1991 kan möjligtvis
förkla-

lett till

tillbaka

ras med att det är svårare att anpassa lönerna

Generell

och

selektiv

på sysselsättning
den analys

miljöskatter

följer

år 1991 har arbetskraftsefterfrâgan

med minskat,

Från

slutsats

arbetskraftskostna-

anpassningsförmåga
av bristande
1970- och 1980-talet
fanns det i stort

för
ett visst utrymme
tillväxt
i arbetskraftsefterfrågan

9.6

Denna

kring

bestämningsfaktorer

arbetslösheten

alltid

Efter

gruvmed en

förklaras

arbetsmarknaden.

ningar.

och

dock

Sammanfattningsvis
entydigt

tillverknings

procent.
inga sysselsättningseffekter
av
i Norrbotten
under
perioden
1983-86.

finner

arbetsgivaravgifter

Forslund

i

att en ökning
av arbetsgivaravgiften
på en halv
en sysselsättningsminskning

leder till
procent
Bohm och Lind 1991
sänkta

arbetstimmar

sysselsättning

och

skatteväxling:

effekterna

arbetslöshet

och

som presenterats
och arbetsgivaravgifter

nedåt än uppåt.

följer

mellan
att en skatteväxling
knappast har några större effekter

arbetslöshet.

skatteväxling

innebär

en
inte leder till någon
av skatterna, vilket förmodligen
stor ökning av den totala efterfrågan i ekonomin.
En omstrukturering
av skatterna innebär att vissa skatter sänks och

omstrukturering

andra

höjs.

obestämd.

Det
En

bl a att nettoeffekten
på arbetsutbudet
är
mellan
skatteväxling
arbetsgivaravgifter
och någon

betyder
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fossila bränslen, innebär att arbetskraft
annan insatsvara, exempelvis
blir relativt sett billigare.
Allmänt
foreenergiintensiva
sett kommer
tag att drabbas
därmed
minskad

företag,
ökad

hårt med produktionsneddragningar

efterfrågan

å andra

sidan,

efterfrågan

är vinnare

som följd, och
Arbetsintensiva

arbetskraft.

på

även

och kommer

att expandera

med

på arbetskraft

arbetskraftskostnader.

bygger
som följd. Detta resonemang
slår igenom i sänkta
att sänkta arbetsgivaravgifter
Om så inte är fallet kan effekten bli att syssel-

sättningen

eftersom

dock på antagandet
minskar

företagens

ökade

kostnader

för energi

balanseras

av lägre arbetskraftskostnader.
Analysen
visar vidare att sänkta arbetsgivaravgifter

digtvis

leder

belopp,

vilket

till

arbetskraftskostnadema

att
talar för att sysselsättningseffekten

En generell

minskar

inte

nödvän-

med

samma

begränsas.

skatteväxling

där en höjning av miljöskatter
balanseras
på arbete får därmed knappast några större effekter
I en växling mellan miljöskatter
och inkomstskatt

av sänkta skatter
arbetslösheten.

kan man dock inte utesluta att incitamenten
för ökad utbildning
på lång sikt har positiva samhällsekonomiska
effekter.

ökar,

vilket

En selektiv

skatteväxling

större
växling

förutsättningar

ningen.

En selektiv

minskar

riktad

mot

en viss

sektor

har möjligen

eftersom
att påverka sysselsättningen
en sådan
skattekilen
i den sektor som får åtnjuta skattesänk-

innebär att en större grupp får bära
mindre
Det betyen
grupp får åtnjuta intäkterna.
der att det finns en viss risk att sysselsättningen
minskar
i den grupp
dvs i den grupp där de totala skatterna
som inte får del av intäkterna,
kostnaderna

ökar.
till

skatteväxling

medan

I den andra gruppen
ökad

sysselsättning,

denna selektiva

minskar

de totala

åtminstone

skatteväxling

kommer

till

i de båda sektorerna.
gans lönekänslighet
högre i den grupp som får del av intäkterna
totala sysselsättningen
ökar. En implikation

växling

skatterna,

vilket

kan leda

kort

riktad

sikt. Nettoeffekten
av
stor del att bero på efterfråOm

lönekänsligheten

är

ökar sannolikheten

att den
av detta är att en skattetjänstesom exempelvis

sektorer,
mot arbetsintensiva
där lönekänsligheten
relativt
är
stor kan ha en större effekt på
sysselsättningen
än en generell skatteväxling.
Hur stor effekten blir
sektorn,

sikt är även i det selektiva
sektor.

fallet

avhängigt

lönebildningen

i respektive
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Appendix
Tabell
Studie

och arbetslöshet

A

Arbetsutbudsstudier

Al.

Lönelasticitet

Inkomstelasticitet

1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
l 1
11
11
11
11
11
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0,120
0,127
0,386
0,790
0,773
0,580
0,231
1,300
0,148
0,314
0,160
0,107
-0,244
0,086
0,111
0,060
1,200
0,080
0,230
0,130
0,330
0,090
0,220
0,059
0,073
0,082
0,048
0,080
0,067
0,190

-0,008
-0,013
-0,030
-0,243
-0,061
-0,053
-0,002
-0,007
0,014
-0,062
-0, 100
-0,079
0,028
-0,021
-0,090
-0,030
-0, 140
-0,390
-0,050
-0,1 10
-0,060
-0,220
-0,180
-0,023
-0,027
-0,031
-0,0l4
-0,023
-0,019

redovisade

Kön

0,110
0,082
0,079
0,123
0,133
0,395
0,863
0,794
0,600

Män
Män
Män
Män
Män
Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor

0,232
1,304

Män
Kvinnor

.
0,240
0,169
-O,266
0,109
0,115

.
0,460
0,280
0,220
0,380

.
0,230

0,330
0,130
0,080

-0,270
-0,090
-0,3 80

0,600
0,220
0,460

löneelasticitet

Män
Män
Män
Män
Män
Män
Kvinnor
Män
Män
Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor

Män
Män
Män

0,210
0,580

löneelasticitet

Män
Kvinnor

Män
Män

0,160
0,190

Kompenserad

9.1

Lönelasticitet

-0,040
-0,050
-0,390

Okompenserad

i figur

Män
Kvinnor
Kvinnor
Män
Män
Kvinnor
Män
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B

Appendix

Skatters

och arbetslöshet

sysselsättning

eflekter

och arbetslöshet

på sysselsättning

inom ramen för

en

fac/çföreningsmodell.
En standardmodell

ningsmodellen.

lönebildningen

över

är den s k monopolfackförehar monopol
antas att fackföreningar
medan arbetsgivare
till en given lön

I denna modell

vad

avser lönesättningsbeslut,
beslutar om hur mycket arbetskraft

Tolkningen
som skall anställas.
modellen
löneförhandlingar
försiggå
på
lokal
är
företags
att
antas
av
nivå, men kan utan större förändringar
också tolkas som förhandlingar på sektomivå.
En annan vanlig modellansats
är den så kallade
där lönen bestäms i förhandlingar
förhandlingsmodellen
mellan fackoch arbetsgivare.

förening

föreningsmodeller
ning:

man vanligen
mervärdesskatt

arbetsgivaravgifter,

Den första

viktiga

fackföreningens
ningens
vilket

diskuteras

i dessa fack-

på tre olika typer
och inkomstskatt.

av beskatt-

frågeställningen

den ur
är vad som bestämmer
lönen. Eftersom
fackföremest föredragna
förmodligen
är intresserade
av inkomstnivån,

synpunkt

medlemmar
under

beskattning

När

skiljer

beskattning

skatt och inflation,

är den reala

kunde

möjliga

konsumtionslön.

möjliga

lön kan förklaras

konsumtionslönen,

man tänka sig att de strävar
Att man inte bara strävar

dvs lön efter
efter

högsta

efter

högsta

sig
även intresserar
av att fackföreningen
arbetslöshet.
risken
för
Nyttan
av
av en
allt högre lön måste vägas mot risken för minskad sysselsättning.
Att fackföreningen
i sin kalkyl innebär att
sysselsättningen
väger
för

sysselsättningen,

fackföreningen
Ökade lönekrav
kad

lönekostnader
i beaktande.
tar arbetsgivarens
innebär högre lönekostnader
för företagen med mins-

även

arbetskraftsefterfrågan

betyder

och

att det inte enbart

tionslönen

inkomstskatt

fackföreningen
direkt

eller

drabbar

helst

fackföreningens

och

föredrar,

arbetsgivaren

andra 0rd är det den totala

lägre

sysselsättning

som följd. Det
direkt
belastar
konsumsom
har
för
betydelse
vilken
lön
som

är de skatter

moms

utan även de skatter

arbetsgivaravgifter
skattekilen

mest föredragna

och avgifter

har betydelse.

på arbete som har betydelse

som
Med
för

lön.

M Wikström 1996,
SOU 1996:117, antar att fackföreningens nytta beror av
sysselsättningsnivån,
medan Hoel 1996.
NOU 1996:9, antar att
a
fackföreningen tar risken för arbetslöshet i beaktande.

ll - 17-0137
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Det är dock

som är intressant för fackföreningen,
upplevs. Det betyder att den inkomst

illa arbetslöshet

kan ha betydelse
vid arbetslöshet

Inkomster

lönen.
av den mest föredragna
likställas
med arbetslösvanligtvis

men den kan även innehålla
arbetsmarknaden.
de olika

Hur
därmed

från den infor-

inkomster

fackföreningens
val av lön, och
påverkar
beror
hur fackval av sysselsättningsnivå
sysselsättningsökningar
kontra
lönehöjningar

skatterna

arbetsgivarens
värderar

föreningen

nivån

utan även hur
som erhålls vid

för valet

brukar

hetsersättning,
mella

och därmed

sysselsättningen,

inte bara nivån

på arbetslösheten,
arbetslöshet

SOU 1997:11

och arbetslöshet

sysselsättning

och beskattningen
samt hur arbetslöshetsersättningen
av denna är
Å ena sidan leder en minskad
skattekil
till
förmodligen
konstruerad.
sysselsätttill
öka
använda
det
ökade
att
utrymmet
en önskan att
Dvs, en reducerad skatteningen, eller minska risken för arbetslöshet.
effekt och därmed
har en lönedämpande
Å andra sidan ökar de positiva
sättningen.

kil

positiv

effekt

syssel-

av lönehöjskatten, vilket

effekterna

i och med den lägre
av ökad köpkraft,
effekt.
tenderar att ha en lönestegrande
effekterna
De två grundläggande
av en minskad skattekil
i form

ningar,

effekt som dominerar
var sitt håll. Vilken
dvs hur fackföreningens,
fackföreningens
preferenser,

drar med

beror

andra ord

helt på

eller snarare
konsumtion
och
ökad
sysselsättav
antaganden
Utan ytterligare
ning, eller ökad
om
går det inte att säga hur fackföreningens
dessa preferenser
mest foredragna lön påverkas av en minskad skattekil.
i en monopollönen, och därmed sysselsättningen
I vilken riktning
dess medlemmars,

nytta påverkas
arbetslöshetsrisk.

av minskad
påverkar inkomsten

hur skatteminskningen
lande till

inkomsten

bidrar

minskad

till

inkomst

fackföreningens

sysselsättningen.

skattekil
inkomst,

till

den reala

förhållandet
vilket

för den arbetslöse
lönekrav,

så dämpas

vid

Om

arbetslöshet

vilket

i isolering

påverkar

arbetslöshetsersättning

inte ger någon löneåterhållande

också

på

i förhålskattekilen

den sysselsatte

relativt

arbetslöshetsersättningen

konsumtionslönen
mellan

beror

Om den minskade

vid sysselsättning.

effekt

kopplad

skattekil

påverkas

fackföreningsmodell,

har en positiv
är direkt

inte

en minskad
och arbets-

effekt.

15 Hoel 1996 visar inom ramen för en fackföreningsmodell
att effekterna av
en minskning av skattekilen har stora likheter med effekterna av en
Utifrån detta drar Hoel slutsatsen att
inte kan
produktivitetsökning.
förvänta oss någon långsiktig effekt av minskad skattekil på arbetskan observera en
kraftskostnader
och arbetslöshet. Orsaken är att
långsiktig
trend
i
långsiktig
produktivitetstillväxt,
ingen
men
arbetslösheten.

SOU 199 7:11

Skatteväxling,

I fallet

sysselsättning

och arbetslöshet

med indexerad

arbetslöshetsersättning
är det endast skattekan
ha
för
betydelse
arbetskraftskostnad
och syssom
selsättning. Skattekilens
struktur, dvs om beskattningen sker i form av
inkomstskatt,
har ingen betydelse. Detta
moms eller arbetsgivaravgift,
viktigt
är naturligtvis
Skatteväxling
inneur skatteväxlingssynpunkt.
kilens

storlek

bär i princip

att endast strukturen
oförändrad.
sysselsättningen
Om

på skattekilen

ändras,

vilket

lämnar

arbetslöshetsersättningen

inte är indexerad
till konsumtionsdet
finns
icke-arbetsinkomster
kommer
Skattekilens
om
struktur att få betydelse för utfallet på sysselsättningen.
En sänkning
i detta fall motverkar
till viss del den lönehöjningsav inkomstskatten
lönen

eller

effekt

i
som uppstår, dvs det finns en tendens att skattesänkningen
kommer arbetsgivaren
större utsträckning
till godo med högre sysselsättning som följd. Orsaken till detta är att det i detta fall inte sker
någon automatisk
uppskrivning
ifall man
av arbetslöshetsersättningen
bestämmer
sig för en högre lön, vilket
betyder att fackföreningens
kostnad
för eventuell
arbetslöshet
blir större. En sänkning
av
arbetsgivaravgiften
liknande
effekter
då det inte finns någon
ger

koppling

mellan

arbetslöshetsersättningen

sänkning

däremot,

och arbetsgivaravgiften.

har sysselsatta

av momsen,
av, vilket betyder att inkomstrelationen
sysselsatta
förblir
oförändrad,
med följden

glädje

effekten

En

och arbetslösa
mellan
den

att

lika stor
arbetslösa och

lönedämpande

uteblir.

Den allmänna

slutsats som kan dras är att det generellt sett inte går,
för
ramen
på
att bestämma effekterna
en fackföreningsmodell,
sysselsättning och arbetslöshet
De avgörande
av skatteförändringar.
faktorerna är:
inom

fackföreningens

I

preferenser

för konsumtion

samt

sysselsätt-

ning eller arbetslöshetsrisk
I

konstruktionen

I

arbetskraftsefterfrågans

Som

diskuterats

känslighet

av arbetslöshetsersättningen

i avsnitt

helt avgörande

väljer,
Den

9.3

så är arbetskraftsefterfrågans

för utfallet

het. Om arbetskraftsefterfrågan

ingen

lönekänslighet

på sysselsättning

är fullständigt

roll

ur sysselsättningssynpunkt
förblir oförändrad.
sysselsättningen

grundläggande

mellan

den

lön

spelar det

fackföreningen

fackföreningsmodell

här och en perfekt
arbetsmarknad
är i vilken grad
övervältras
och därmed hur sysselarbetsgivarna,
påverkas.
Givet
ökar med en
att arbetskraftsutbudet

som presenterats
skattesänkningar

sättningen

skillnaden

löneokänslig

vilken

löne-

och arbetslös-
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och arbetslöshet

ökar

arbetskraftsefterfrågan

att

med

på
av
positiv då en viss del av skattesänkningen
entydigt
sysselsättningen
går det
I en fackföreningsmodell
alltid övervältras
arbetsgivarna.
preferenser är
inte att visa att så alltid är fallet. Om fackföreningens
samtidigt som vi har
sådana att man lägger liten vikt på sysselsättning
arbetskraftskostnader,

sänkta

blir

effekten

skattesänkningar

som direkt är kopplad till marknadslönen
en arbetslöshetsersättning
överkompenserar
sig
går det inte att utesluta att fackföreningama
Teorin
följd.
med
sysselsättning
lägre
vid en skattesänkning,
ger
som
det är en helt
dock ingen vägledning
om vad som är mest troligt,

empirisk

fråga.

Slutsatsen

från

på sysselsättning,
övervältras

den teoretiska
och

därmed

på respektive

beror

part
på arbetskraftsefterfrågans

lighet

samt lönebildningsprocessen.

diskussionen
arbetslöshet,

är att skatters effekter
beror på hur skatterna

på arbetsmarknaden,

vilket

och arbetskraftsutbudets

i sin tur
lönekäns-
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Effekter

olika

av

skatteväxlingsaltemativ

10.1

och

Inledning

I detta

kapitel

belysa

effekterna

nyttjas

diskuteras

av olika
de analysmodeller

sammanfattning

haft

utredningen

i tidigare
för-

och

kapitel,

men

även

stöd åt det teoretiska

resoneatt skatteväxling

i den bemärkelsen

nackdelar

till,

tillgång

att
ut-

diskuteras.

av skatteväxlingsaltemativ
modeller ger empiriskt
Utredningens

andra analyser

mang som förts
ger ekonomiska

som gjorts for
Företrädesvis

ett antal beräkningar
skatteväxlingsaltemativ.

för

såväl

som hushåll.
arbetsgivaravgifter

företag

i form av högre koldioxidskatt/lägre
i tele-, läkemedel-,
tjänste- och
högre förädlingsvärde
ett
ge
arbetsintensiva
sektorer.
På
motsvarande
andra relativt
sätt kan
sett
sjunka i cement, massa- och papper, samfärdsel
förädlingsvärdena

Skatteväxling

tenderar

del innebär skatteväxling
samt några andra sektorer. För hushållens
intäkter
kostnader,
priser
på
när
varor och tjänster samt
som
inkomster förändras.
såväl

ger vid handen att utsläppen
därför att efterfrågan

Beräkningarna
kar mycket,

väsentligen

En slutlig

är prisokänslig.

bedömning

är samhällsekonomiskt

ling

lönsam

inte minsav koldioxid
på de relevanta varorna

en viss skatteväxav huruvida
eller ej, kräver en sammanväg-

inkomstmiljökvalitetsförändringar,
av anpassningskostnader,
och andra i sammanhanget
viktiga komponenter i
fördelningsaspekter

ning

välfärden

och dess utveckling.
inneanvänt leder en skatteväxling,
som utredningen
till
koldioxidskatten
med
100
eller
200
%,
50,
en
av

I den modell
bärande

ökning

samhällsekonomisk

uppstår värderas

förlust,

signifikant

om inte den miljökvalitetsförbättring
högre än vad dagens koldioxidskatt

som
indi-

inte inkluderas
i modelrekt ger uttryck för. Förutom att miljövärden
och
innovationer
len, har inte heller effekter på t ex nyinvesteringar
modellerats.
Modellen
på arbetsmarknaden,
utgår vidare från jämvikt
dvs vid den rådande
arbetskraft,

beräkningarna

varför

lönenivån

ofrivillig

i modellens

överensstämmer
arbetslöshet

basversion.

Om

utbud

och efterfrågan

inte heller

förekommer

i

inför

arbetslöshet

i

man
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kommer

utfallet till stor del att bero på arbetsmarknadens
Om man genom den skatteväxling
som simuleras bidrar
till att väsentligt
minska
arbetslösheten,
ökar sannolikheten
för att
utfallet skall vara positivt för samhällsekonomin.
funktionssätt.

I kort

sammanfattning

med modellen

de viktigaste
presenteras
med hjälp av följande tabell:

Tabell

De

10.1

centrala

simuleringarna

med

simuleringama

allmänjämvikts-

modellen.
SCENARIO

INNEBÖRD

CIOOEJV X
C50

100% ökning av C02skatt utan skattesänkningar
50%
ökning
C02skatt
med
kompenserande
av
arbetsgivaravgiftssänkning

C100

100%

C200

200%

SELEKTIV

100% ökning av C02skatt med kompenserande
varavgiñssänkning
i tjänstesektorema

Basaltemativet

kallas

i fortsättningen

arbetsgi-

vilket innebär en koldimed en sänkning av arbetsgivaravgiften.
För att enkelt kunna jämföra
med fallet utan växling,
läggs resultaten från kapitel 6 in med namnet CIOOEJVX.
Olika vari-

oxidskattehöjning

C100,

med 100% kombinerat

anter av detta basscenario har simulerats,
t ex C50 och C200 samt ett
scenario
med selektiv
där arbetsgivaravgiftssänkningen
växling,
riktas mot tjänstesektorema.
Tabell

10.2

Sammanfattning

av modellresultat

för

olika

skatte-

växlingscenarierh
SCENARIO

CIOOEJVX

VALFÄRD"

UTSLÄPP

miljarder
kronor

C02,
procentuell
förändring

procentuell
förändring

-4,6

-0,2%

+91%

-0,

+47%%

C02
INTÄKT,

Sänkning
Arbetsgivaravgift
% enheter

C50

-1,9

C100

-3,9

-0,l%

+92%

1,5%

C200

-8,0

-O,3%

+l77%

SELEKTIV

-3,7

-0,

+92%

2,5%
4,9%3

1%

1%

0,9%

För förklaring av tabellrubriker,
se huvudtext.
2 Begreppet VÄLFÄRD
kan närmast tolkas som realinkomstförändring.
Se huvudtext och faktaruta l för närmare förklaring.
3 För valda tjänste-sektorer.
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av olika

Eflekter

Överlag är effekterna
ändringama
VÄLFÄRD

ekonomin

är små i förhållande
kan

små. Detta

skattevdxlingsalternativ

beror

till ekonomins

på att skatteför-

storlek.

i detta

sammanhang
närmast tolkas som realinäven om det också inkluderar
s k konsumentövertill följd av att konsumtionen
skottsförändringar
anpassas. Vi kan
finna att det är relativt sett bättre att sänka en störande skatt jämfört
med att återföra skatteintäktema
vilket innebär
som en klumpsumma,

komstförändringar,

dubbel vinst,
enligt den definition
av dubbelvinstbegreppet
i
kapitel
8.4.
Däremot
finns
dubbel
vinst
i den beingen
som ges
märkelsen
välfärden
stiger alldeles oavsett eventuella
miljöföratt

en svag

bättringar.

Faktaruta

1

Att mäta

"välfärd"

Det mått på välfärdsförändringar
använder begränsar
som utredningen
sig till konsumtion
och innehåller inte värdet av eventuella
miljöförbättringar. Det kan närmast uppfattas som realinkomstförändringar,
men
täcker även
Antag t ex att det
s k konsumentöverskottsförändringar.
kostar 10 kr/minut att ringa Australien
och en viss person spenderar
100 kr/månad på telefonsamtal
till en anhörig där. Om nu priset sjunker till 3 kr/minut kostar samma telefontid
30 kr, vilket ger en realinpå 70 kr, givet att man fortsättningsvis
komstförbättring
ringer lika
mycket. Prissänkningen
gör förmodligen
att man pratar lite längre. Om
100 kr på telefonsamtalen
kan man prata
man fortsätter att spendera
ungefär 33 minuter istället för 10 minuter varje månad. Detta är en
välfärdsvinst.
l praktiken kanske man väljer att prata 20 minuter och
använder de 40 kr som blir "över till annan konsumtion.
Det välfärdsmått som används täcker
såväl realinkomstförbättringen
som den
välfärdsvinst
ett hushåll kan göra när de konsumerar
mer av varan
som sjunkit
De

i pris. Ett analogt

summerade

kan föras om priset ökar.

resonemang

välfardsförlustema,

är

ungefär

miljarder

4,6

kronor

kronor med växling när koldiutan växling och 3,9 miljarder
oxidskatten
fördubblas.
l stort sett förändras
inte skatten på arbete i
detta fall, medan skatten på fossila bränslen fördubblas.
Skattebasen
är, annorlunda

för liten

uttryckt,

sänkningar

av
arbetsmarknaden.

andra

skatter

Som ett räkneexempel
en minskning
av de skador

enligt

den

för att kunna

och

därmed

bidra
större

till

långtgående

förändringar

med antagandet

av koldioxidutsläppen
som undviks

till

leder till
att en skatteväxling
med 600 000 ton beräknas värdet

ett belopp

kostnadsuppskattning

som

mellan

gjorts

130 miljoner
kr
FNs
klimatpanel
av
5

IPCC.
Kostnaden
för

varor

varierar
som

mellan

innehåller

olika
fossila

hushåll,
bränslen.

främst
Den

via ökade
totala

utgifter

välfärds-

323

av olika
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i bascenariot

3,9 miljarder

i storleksordningen

ligger

räknat
1000 kr/hushåll.
grovt
ökar med hushållsstorleken.

och

motsvarar
välfärdsförlusten

En
Detta

C100

tendens

är

att
sannolikt

beror

innehåller
eller indirekt
på att förbrukningen
av varor som direkt
Resultaten
fossila bränslen tenderar att öka med hushållsstorleken.
i allt väsentligt
med andra modeller
överensstämmer
som använts av
för att belysa fördelningsfrågoma
se kapitel 6.
dock med mindre än 1%. Utsläpminskar,
Utsläppen av koldioxid

utredningen

inte utomlands
via importsubstitution,
dvs genom att
pen flyttar
i någon
inhemskt producerade varor ersätts med utlandsproducerade,
förläggs utomlands
nämnvärd utsträckning.
Huruvida
nyinvesteringar
inom ramen för modellen.
Detta komplicerar
koldioxid
hur
de
påverkas av en
utsläppen
globala
av
av
modeller
kan dock inte leda till
växlingsreform.
Befintliga

har inte kunnats

belysas

bedömningen
svensk

små,
på utsläppen är relativt
annan slutsats än att effekterna
i sin tur väsentligen
förklaras av det faktum att priskänsligheten
för fossila bränslen är låg.

någon
vilket

ökar i vissa sektorer,

Förädlingsvärdet
del, medan

det minskar

inom

sektorer

t ex inom tele- och läkemesom använder relativt mycket

de negativt
tillhör
som förväntat
träffar denna sektor utan
sektorerna, när koldioxidskattema
Även cement och
förnedsättning.
pappers- och massaindustriemas
minskar.
ädlingsvärde
fossila

bränslen.

Transportsektom

påverkade

av koldioxidskatten

En fördubbling

leder inte till

en fördubbling

Ökningen är ungefär 90% från dagens nivå. En ökning

intäkterna.

koldioxidskatten

leder till

minskade

intäkter

minskad

av fossila bränslen,
effekter på skatteintäktema

sänka arbetsgivaravgiften

är begränsade,

av

från energiskatten,

p g a
kr.
1 miljard

med ungefär

användning

Övriga indirekta

av

är små. Möjligheterna

enligt

modellen

att

med mindre

än 2 procentenheter.
nödvänovan innebär inte att en skatteväxlingsreform
eftersom
bland annat
ofördelaktig,
digtvis
är samhällsekonomiskt
i beräkningarna.
har inkluderats
miljövinster
Resultaten

Vidare

har inte arbetslöshet

formellt

generell

arbetsgivaravgiftssänkning

påverka

arbetslösheten

däremot

skulle

positivare

minska

något

betydligt,

integrerats
några

avgörande
ökar

i modellen,

få procent

sätt. Om

givetvis

men en
torde inte

arbetslösheten

sannolikheten

för

ett

utfall.

även andra företeelser
t ex effekter
som inte modellerats,
Å andra sidan kan man inom ramen för modellen
i form av anpassningskostnader,
inte ta hänsyn till övergångseffekter,
Det finns

innovationer.
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eller

Eflekter

effekter

på den långsiktiga

investeringsbeteendet

10.2

välfärden

har använt

om skatteväxling

påverkar

och

ansatser för att belysa hur en ökad
skattesystemet
kan påverka resursför-

av det svenska
och miljökvalitet.
resursutnyttjande

på ett
terar varandra
vilken aggregeringsnivå

skatteväxling

flera olika

miljörelatering
delning,

skattevcixlingsalternativ

i Sverige.

Allmänjämviktsmodeller

Utredningen

av olika

flertal

sätt,

analysen

dock

Dessa ansatser kompletmed avseende
på

speciellt

genomförs.

Således

används

när skattesystemets

struktur

en typ
för att specialstudera
hur det enskilda hushållet/företaget
av modeller
medan andra analysredskap
påverkas,
används för att studera hur
enskilda

marknader

kan förändras

varie-

ras.
I detta kapitel

presenteras närmare en analysansats
som baseras på
det som i den ekonomiska
litteraturen
kallas för beräkningsbara
jimviktsmodeller.
Den har visat sig värdefull
i empiriska
analyser av
ekonomisk

politik och har använts på ett mycket stort antal områden,
och
senare år inte minst för att belysa sambandet mellan ekonomi
miljöl. Ett exempel är en studie av målkonflikter
i miljö- och energipolitik i 1990 års långtidsutredningz.
I en allmänjämviktsmodell
uppfattas ekonomin
som ett system av
beroende marknader.
ömsesidigt
En förändring
som vid första påseende endast påverkar en marknad, kan i praktiken
påverka alla marknader i ekonomin.
Fördelarna

med

visar

detta

många

helhetsperspektiv

gånger

är flera.

blottlägger

Erfarenheten

indirekta

och

intressant

att belysa

komplexa
att man
samband vilka kan vara svåra att upptäcka med alternativa
ansatser.
finns det många fördelar
Vidare
med en modell
där man på ett
konsistent
inkomster
och utgifter för ekonomins
olika
sätt behandlar
aktörer.

Exempelvis
olika

är det i detta

skattebaser

skatten
indirekt

teväxling

påverkar
den delen

samspelar

sammanhang
med varandra.

t ex konsumtionen
av energiskatten

kan också ha betydelse

1

Se t ex Boyd, Goulder 1995
Viscusi 1995.

2

Se Bergman 1990,1995.

av fossila
som träffar
för moms-

Jorgenson

hur

av koldioxidbränslen och därmed

En höjning

dessa bränslen.

Skat-

och andra skatteintäkter,

Vwlcoxen 1995

och Krutilla
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av olika
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är ganska enkla att hantera inom
som i princip
för
de
modeller
typer av
ramen
som presenteras här.
Det är också av intresse att inom ramen för modellen
behandla det

spridningseffekter

faktum

De svenska företagen
att Sverige är en liten öppen ekonomi.
såväl import- som exportkonkurrens
och en skatteväxling
kan
handelsmönstren.
påverka
Det bör i detta sammanhang
noteras att

möter

modellen

är en s k real modell,

som inte inkluderar

växelkursföränd-

ringar.
Även

kan vara av stort
allmänjämviktsmodeller
om beräkningsbara
värde för att ge empirisk
ekonomiska
belysning
komplexa
frågor,
finns det anledning
att peka på några av osäkerhetsfaktorema
som
med nödvändighet
Modellerna
uppkommer.
bygger på efterfråge- och
utbudssamband

som inte
är inte unik för

osäkerhet

många andra empiriska

kända

med

säkerhet.

Denna typ
den ansats som valts här, utan gäller
analyser inom samhällsvetenskapen.
är

av
för

kan inte kan veta på förhand exakt hur konsumenter
och föreOm eftertag kommer att reagera
en förändring
av skattesystemet.
i modellen
kan
fråge-/utbudssambanden
specificerade
är felaktigt
Man

denna felkälla

fortplanta

sig i modellen,

vilket

ytterligare

bidrar

till

att man sällan kan göra goda prognoser vad gäller nivåer för enskilda
variabler.
På samma sätt som kartor ger en uppfattning
om riktningar,
i
vilken
analysen
ekonomin
vägledning
riktning
påverkas
ger
en
om
i antaganFör att i någon mån belysa osäkerheten
av olika reformer.
den om olika parametrars
värde genomförs en känslighetsanalys.
Den
innebär att vissa parametrar
i modellen
i medeltal
kommer
att ha
samma
lysen

värde

i känslighetsanasom i grundkömingen,
men varierar
beskriver
den
osäkerhet
finns
kring varje
ett sätt som
som

att upprepa beräkningarna
ett stort antal gånger
får man en uppvälja olika parametervärden
fattning om hur känsliga slutsatserna är för de antaganden som görs.
medger inte att vi kan diskutera modellens
Utrymmet
egenskaper i
parameter.

Genom

och

i varje upprepning

alla

dess detaljer.

kunna

1997.

En mer
Modellen

detaljerad

presentation

ges i Harrison
åtminskomplicerad,
sett
tone så komplicerad
att man inte har möjlighet
att i egentlig mening
kunna förstå alla mekanismer
i fullständig
detalj. Man skulle därför
Kriström

är matematiskt

hävda att modellen

låda. Det ligger dock i sakens
är en svart
inte minst när vi
är komplicerad,
natur att en skatteväxlingsrefonn
försöker sprida ljus över en sådan reform i en ekonomi
där det redan
finns

ett stort antal skatter. Alternativet
vore en mycket enkel modell
saknade
och mekanismer
kopplingar
som
som man på förhand kan
misstänka är viktiga. Modellens
ekonomiska
struktur är mycket enkel.
variant
den
I allt väsentligt
i
är modellen
en
av
som presenterades
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Eflekler

av olika

skattevdxlingsalternativ

Grundstrukturen
kapitel
är ett antal utbuds- och efterfrågekurvor,
dock fler än de som användes där. Man kan betrakta ansatsen
som en
modernare form av den input-output
analys som sedan länge använts i
svenskt utredningsväsende
och forskning.

10.2.1

Beräkningarnas

Beräkningarna

syftar

reform

påverka

kan

främst

miljökvalitet.

De syftar

skatteintäkter

påverkas

Vidare
via

beaktas
inkomst

import-

från

första

påverkar

hur en skatteväxlings-

resursfördelning

att ge en uppfattning

tänkta
förändringar
av
köpkraft kan påverkas, t ex
att hushållens
på olika varor och tjänster,
löneförändringar,
kapital. Detta gäller också handelsmönster,
när
kan förändras

av skatteväxling.
diskuteras
är hur skatteväxling
som
variabler
såsom priser på varor och

ekonomiska

samt forädlingsvärden.
bränslen

under

förväntar

Man

scenariot

sig en prishöjning
på
där koldioxidskatten
fördubb-

C100,

las och växlas

givet
olika

Det är dock inte
mot arbetsgivaravgifter.
hur t ex priserna på jordbruksvaror
påverkas. Effekterna
håll när alla priser i ekonomin
kan förändras.

En

förändring

lönsamheten

av

i olika

faktorerna

högst

samt

om hur vissa
skattesystemet.

av

problemkomplex

centrala

tjänster

att illustrera

också till

och exportmöjligheter

Det

fossila

till

resursförbrukning,

det faktum

prisförändringar

samt

syfte

arbete
avkastning.

skattesystemet

påverkar

sektorer.

På lite

och kapital

till

Vissa

sektorer

längre

sikt

de sektorer
minskar,

förhand
drar

också

den

flyttar

produktions-

relativa

som ger relativt
andra expanderar

sett

när
till
sig
förutsättningar.
Modellen
om
nya
ger en
uppfattning
kan tänkas ske.
om hur denna strukturomvandling
Den andra grupp av frågor som studeras med hjälp av modellen
gäller allmänt sett hur hushållens
välfärd påverkas av skatteväxling.
ekonomin

ställer

Vissa

andra kan bli relativt
varor blir dyrare att tillverka/konsumera,
vilket
billigare
har betydelse för hushållens
sett
konsumtionsutgifter.
Eftersom
hushållen äger företagen förändras hushållens
inkomst
inte
bara av eventuella
förändringar
förändrade
inkomster
från kapital
Det är dock
inkomster

i arbetad

inkomst

utan

också

via

vinster.

inte bara nivåerna

och utgifter

det faktum

utan också hur
som är intressanta,
mellan hushåll, inte minst i ljuset av
ofta är regressiva.
Till dessa effekter
bör

fördelas

att miljöskatter
läggas värdet av en förbättrad
miljö.
Den tredje frågan som här ges empirisk belysning

givetvis
växling
första

gäller om skattealternativ
är ett
Vid en
som ger miljövinster.
kan det tyckas självklart att utsläppen minskar om en

i allmänhet
anblick
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koldioxidutsläppen

av
negativa,
när
vara
en
kan leda till att inhemsk produktion
stigande hemmamarknadspriser
kan
tänka
sig fall när en ambitiös svensk kolersätts av import. Man

ensidig

dock

kan

koldioxidpolitik

svensk

ökning
leder till
av koldioxidutsläppen.
en global
länder, men utsläppen
mellan
tar hänsyn till varuflödet
utomlands
endast
importen
flyttar
av varor och tjänster ökar;
om
landet.
En ambitiös
således
inom
produktionsfaktorema
stannar

dioxidpolitik
Modellen

i bemärkan även ge demonstrationseffekter
svenska
exemplet
det
eller
följer
länder
förr
andra
att
senare
och minskar sina utsläpp, men detta är en fråga som inte kan belysas
här.

koldioxidpolitik

svensk
kelsen

Modellen

10.2.2
Modellen

University

på området.
landet

i samarbete
är utvecklad
USA,
of South Carolina,

Professor

en av världens
öppen ekonomi,

en liten
världsmarknadsprisema.

Den beskriver

inte kan påverka

med

Glenn

Harrison,

ledande

experter
där det enskilda

Liknande

konstruk-

för
och andra organisationer
f n av Världsbanken
konstruerats
Modellen
har
speciellt
ekonomisk
politik.
av
och bygger vidare på arbeten av bland
för analyser av skattepolitik
och
och Tarr 1993
Rutherford
Harrison,
andra Melo
Tarr 1992,

tioner

används

utvärdering

Rutherford,
Det

kan

Rutström
nämnas
för

att

svenska

1994.
arbete

föreliggande

i jämförelse

ambitionshöjning
utvecklade

och Tarr

data

med
vad

andra

beträffar

innebär

en

betydande

allmänjämviktsmodeller
aggregeringsnivån.

Det

såväl som antalet hushållsom inkluderas
arbetskraft.
styper och typer av
olika uppfattningar
Det finns bland ekonomer
om vilken aggregeringsnivå som är lämplig i denna typ av analys. Ett problem med att
data är att man i vissa fall inte kan finna
använda alltför finfördelade

gäller såväl antalet

sektorer

data. Man kan t ex ha uppgifter om en viss variabel för VerkstadsinduI sådana
i denna industri.
strin, men inte för de ingående sektorerna
fall måste man fördela data
I vissa fall har denna metod

något sätt över de ingående sektorerna.
har varit
använts när datatillgängligheten

Detta innebär att resultaten
stämmer på aggregerad nivå,
behöver stämma alldeles
ibland
inte
sektorer
för
vissa
det
även om
data är dock att
med att använda finfördelade
väl överens. Fördelen
i detaljer kring strukturomvandling
inblickar
man kan få intressanta

begränsad.

Eflekter
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beskrivning

osv. För en mer detaljerad
vecklingar
av ovanstående
1997.

skattevdxlingsalternativ

och vidareut-

av modellen
se Harrison

Kriström

struktur

Modellens

produceras

I modellen

varor

med

av primära
samt råmaterial

insatsfaktorer

hjälp

slag av arbetskraft

och olika

kapital

resonemang,

av olika

och halvfabri-

medger en uppinsatsfaktorer3. Datamaterialet
har
De
kategorier.
olika
i
elva
summerats till
arbetskraften
delning av
med
olika långa
arbetare/tjänstemän
väsentligen
sex olika kategorier,
kat

s

k intermediära

utbildningar.
är sektorspeciñka
anta att produktionsfaktorema
sig
kan
sikt
lång
de
röra
på
sikt, men att
kort
mer eller mindre
rörliga,
sektorer.
I detta fall är produktionsfaktorema
fritt mellan
och jordbruket
är två exempel.
förutom i vissa sektorer - gruvsektom
eller exporhemmarknaden
antingen
på
säljs
produkter
Företagens
Produktionsfakländer/regioner.
fördelas
på sju
teras, där exporten
Man

ofta

brukar

gör dessa två antatorer antas inte rörliga över gränser. Sammantaget
den handelsteori
följer
konstruktion
ganden att modellens
som
och
1920-talet
under
Ohlin
Bertil
och
Hecksher
Eli
utvecklades
av
världsÖkade kostnader
övervältras
på
i Sverige kan inte
senare.
i enlighet med antagandet att Sverige är en liten öppen
marknaden
ekonomi.

Modellen

tar hänsyn för övrigt
sig mellan de regioner

av tullar kan skilja
efterfrågar
Hushållen
marknaden,

men

också

dels de varor
de importvaror

som
som

samma som exportområden.

importområdena

via de produktionsfaktorer

offentliga

i form
att handelshinder
Sverige handlar med.
till

hemma-

produceras
kommer

från

de olika

De får sina inkomster

de äger samt nettotransfereringar

från den

sektorn.

Hushållens

utgiftsmönster

har erhållits

från

1992 års undersökning

i denna undersökning

utgifter. Man använder
en annan
av hushållens
Vad
nationalräkenskapema.
fallet
i
vad
är
indelning
än
som
av varor
databaser.
I
dessa
två
länkar
ihop
nyckel
behövs
är en
som
som
utgiftsundersökistället
har
nyckel och
dagsläget saknas en officiell
3

facklärda
facklärda varuprod arbetare,
Arbetskraften delas
facklärda
arbetare,
varuproducerande
facklärda
arbetare,
tjänsteprod
lägre tjänstemän minst
arbetare, lägre tjänstemän
tjänsteproducerande
,
tjänstemän på mellannivå, tjänstemän i högre
2 års högre utbildning,
ledande befattning, fria yrkesutövare med akademiska yrken, företagare
exkl. lantbrukare samt lantbrukare.
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ningar

från andra länder utnyttjats
tillsammans
med andra
ningar för att koppla ihop sektorer och konsumtionsutgifter.

bedöm-

Arbetsmarknad
Hushållen
version

tänks

naden,

sin tid till

utnyttja

av modellen
således finns

förekommer
heller

fritid

eller

arbete.

I föreliggande

inga imperfektioner

ingen ofrivillig

på arbetsmark-

arbetslöshet.

Givetvis

är

bild av dagens svenska arbetsmarknad.
inte representeras
i modellen
kvarstår frågan

hur

detta ingen tillfredsställande
Om arbetslöshet

allvarlig
med

denna brist

kan tänkas

tanke

att skatteväxling
arbetslösheten.
En generell

minska

med någon eller

något dramatiskt
Nickell
länder

sänkning av arbetsgivaravgiften
några procent påverkar, såvitt man kan bedöma, på
sätt inte arbetslösheten.

Bell

1996

och pekar bland

ker från

genomsnittet

avgifter.

De visar

gör en jämförelse
mellan olika
arbetslöshet
annat på att Danmarks

OECD-länder,

Italien,

europeiska
inte avvi-

där inte betalar sociala
trots att arbetsgivarna
vidare att sambandet
mellan enhetskostnader
för

arbete och arbetsgivaravgifter
olika

inte minst
vara i detta sammanhang,
föreslagits
som ett medel för att

där

orsaken

någon större betydelse

sett mycket

annat Danmark,
ingår i jämförelsen.

Japan och USA

Den bakomliggande

är statistiskt

bland

svagt bland 13
Sverige, Tyskland,

till

att arbetsgivaravgifter
för arbetslöshetsnivån
är, enligt

inte tycks

ha

författarna,

att
Samman-

arbetsgivaravgifter

tenderar att vältras över på löntagarna.
dessa
resultat
inte torde
ger
en antydan om att arbetslösheten
påverkas på något dramatiskt
sätt av de skatteväxlingsrefonner
som
här simuleras.
taget

finns

Det

1995,

också

tyder

några
att

teoretiska

resultat

arbetslösheten

inte

som,

enligt

nödvändigtvis

Goulder
minskar

i
imperfektioner
på arbetsmarknaden.
som explicit inkluderar
Bovenberg
Van der Ploeg 1993
visar dock att en skatteväxling
kan sänka arbetslösheten
i en modell
där det inte är möjligt
att
modeller

anpassa en av produktionsfaktorema,
ning faller på den
anpassningsbara
En

arbetsgivaravgiftssänkning

effektivitetsresulterar

eller

andra

skäl,

om skattebördan
produktionsfaktom.
kan

men

givetvis

med tanke

vara

i stor utsträckmotiverad

av

att simuleringama

i små sänkningar

modellens

brist

avgörande

för

är det inte givet att
av arbetsgivaravgiften,
vad avser beskrivningen
är helt
av arbetsmarknaden
styrkan i slutsatserna.
Om den svenska arbetsmark-

naden karakteriseras

av s k klassisk

arbetslöshet,

där förklaringen

till

11

arbetslöshet

en alltför
minskar

är fixerad

är att lönen

skattevdxlingsalternativ

av olika

Eflekter
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hög nivå,
så mycket

att arbetslösheten
vinst.
får en samhällsekonomisk
selektiv
växling
När det gäller en
som riktas
leda till

skatteväxling

kan

en

att man

mot tjänsteintensiva
brister vad gäller
sektorer kan man göra en bedömning
att modellens
kan effekOm man riktar en skattesänkning
arbetslöshet
är viktigare.
Å andra
sektorer
bli
i
de
arbetslösheten
på
större
terna
som gynnas.
sidan kvarstår i detta fall ett antal sektorer där man endast höjer en

Övergångskostnadema

skatt.

kan

därför

bli

selektiv

vid

större

som dock inte kan belysas inom ramen för jämviktsmodellen.
Det är för övrigt intressant att notera att en selektiv
med
jämfört
växling ger ett mer positivt utfall enligt simuleringama,
växling.
generell
en
kostnader

växling,

fritt

kan således hushållet

I modellen
Arbetsutbudet

påverkas

än arbetsmarknaden.

och arbete.

även på andra marknader

av prisförändringar
har visat
Denna koppling

av begreppet dubbel
sannolikt
påverkas positivt

diskussionen
utbudet

fritid

välja mellan

vinst.

Teorin

i
sig vara väsentlig
pekar på att arbets-

allt annat lika,
av en löneökning,
stiger
när priserna på miljövaran

påverkas
men att realinkomstema
Denna typ av mekanism
och därmed arbetsutbudet.
jämviktsmodeller.
av

i princip

hanteras

Produktionsteknologier
i olika sektoav produktionsteknologier
Den
parametrarna.
rer finns en betydande osäkerhet om de viktigaste
mellan
viktigaste parametem
är här den s k substitutionselasticiteten
olika produktionsfaktorer.
Den säger något om de tekniska möjlighe-

När det gäller

beskrivningen

ter som finns
pris ändras.

att förändra

tionsmöjligheter
tids-

studier

mellan

Någon

möjlighet

Till

och resultaten

dessa

substitu-

att systematiskt
har inte funnits,

som ingår i modellen
I stället har befintliga
resursramar.

och andra

utnyttjats.

bifogats

sektorer.

insatsvaromas

när

varierar

teknologier

dessa i de sektorer

undersöka

givet

har olika

sektorer

olika

När

produktionsapparaten

empiriska

känslighetsanalys

detta har dock en systematisk
av denna analys presenteras nedan.

i form
återkopplingar
av
finns
ingen
Det
skatteväxling.
effekter
produktionsteknologier
av
kan leda till innovamöjlighet
att ta hänsyn till att en skatteväxling
i
kan visa sig viktig
marknader.
Denna koppling
tioner och nya
Det

bör

praktiken.

noteras

att

En beskrivning

modellen

saknar

av dessa dynamiska

effekter

ligger

idag
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forskningsfronten,
åtminstone
vad gäller allmänjämviktsmodeller,
och det torde dröja innan man tagit fram en allmänt accepterad metod.
Även
effekter
skulle
om det fanns en beskrivning
av dynamiska
den behöva kompletteras
med en del som beskriver
uteblivna
dynamiska

effekter.

Om

samhället
som helhet satsar en del av sina
utveckla
på
för en viss markatt
resurser
nya teknologier
nad, innebär detta en altemativkostnad.
Resursema kunde i alternativfallet utnyttjats till att ta fram nya teknologier
på något annat område.

produktiva

Avslutningsvis

bör man också nämna att energisektorn
kunde ha
på ett mer tillfredsställande
sätt, men datatillgången
har satt
produceras
inom en
en gräns för detta. I modellen
t ex elektricitet
given sektor och delas inte upp på kämkrañ,
vattenkraft
osv. Kostnaderna för den skatteväxling
simuleras
kan därmed bli överskatsom
beskrivits

tade.

Data

En viktig

del av arbetet har varit att ta fram data på en så finfördelad
nivå som möjligt.
Den centrala delen i databasen är den beskrivning
den
svenska
ekonomins
struktur
för år 1992
av
som SCB publicerat
88 sektorer.

över

köper

och

I datamatrisen

säljer

av

investeringsaktivitet,
andra nödvändiga
Det är viktigt

beskrivs

hur mycket

olika

och
varor
offentlig
sektors

och skogsbruk,

sektorer

samt Utrikeshandel,
konsumtion
och en mängd

basdata.
att notera att alla samhällssektorer,
finns integrerade i basdata.

nationalräkenskapema,
sektorn,

olika

tjänster

gruvsektorema,

byggnadsindustrin,

konsultverksamhet,

tillverkningsindustri,

samfärdsel,

banker,

som de uppfattas i
Således ingår jord

samt ett antal

försäkringsbolag,

hotell

el- och värme-

tjänstesektorer
och restaurang

osv.
Dessa

tabeller

har sedan

kompletterats,

ningen

bl a vad gäller
där hushållens

konsumtionsmönster,
av hushållens
undersökning HUT
använts. Uppgifter
om arbetsinkomster

kategorier

har beställts

Ett omfattande
Det finns
len,

när

utgiftsför olika

från SCB.

arbete har lagts ned på att beskriva handelsmönstret.
data som direkt passar basdata i model-

inga lättillgängliga

input-outputtabellen

exportregioner.
fördela

beskriv-

Befintlig

saknar

på import och
en nedbrytning
har därför
för att
utnyttjats
på Danmark,
Finland, Japan, Norge, resten
tullstatistik

export och import
EU-ländema,
USA, samt resten av världen.
av

1997:11

SOU 1997: 11
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sektorns

av olika skatter inklusive
tullinkomster.
Kostnaderna
konsumtion
och olika
är bl a offentlig
Energiskatter,
arbetsgivaravgifter,
typer av subventioner.
moms, tullar

offentliga

Den

intäkter

skatteväxlingsalternativ

finns
en bolagsskatt
har
vinstskatt
satts till

inkluderade.

och

Andersson

Bolagsskatten

utifrån

19,2%

egentligen

beräkningar

presenterade

en
i

sid 224.

1987,

Norrman

består

och miljöskatter

Energi-

Modellen

de energi-

utnyttjar

och miljöskatter

enligt

följande

tabell.

Tabell

10.3

Energi-

och

bränslen

år 1995 industrin,

Bränsle

Energiskatt
av pris

miljöskatter

i %

samt

för

priser

drivmedel,

CO2skatt i %
av pris

år 1995

gällde

som

olika

%, SEK.

SO2skatt i %
av pris

PRIS

Bensin

148

36

0

2175

Diesel

109

67

0

1468

Eldningsolja l E01

48

82

0

1203

EO2-EO5

60

102

l 1

963

Kol

77

268

56

319

Koks

77

268

56

319

Gasol

8

73

0

1407

Naturgas

16

61

0

1 188

Källa:

SCB

för tillverkningsindustri
samt
som gäller energiskatt
hos energioch miljöskatter
hanteras
egenskaper
separat i
modellen,
med utgångspunkt
från de Skatteregler som gällde l januari
De

undantag

andra

1996. I korthet

innebär

industri

kande

koldioxidskatt

eller

erhålla

viss

praktiska

av
om
fullständig
beskrivning
temet

i Sverige.

i tillversom förbrukas
och
ingen energiskatt

25%

nedsättning

1.2% av försäljningsvärdet.
Så långt möjligt
har modellen
det

utgår

av den nivå som gäller generellt.
skattelättnader
kan företag med stor energiför-

tas ut med

dessa generella

Utöver

brukning

dessa att för bränslen

i växthusnäringen

skäl

inte

om

skattebelastningen

beaktat
har

av det relativt

varit

gällande
möjligt

komplicerade

överstiger

lagstiftning,
att

även

integrera

energiskattesys-

en

333

334 Eflekter

av olika

Av

skatteväxlingsalternativ

tekniska
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skäl visar

det sig vara betydligt
enklare att beskatta
och i privat
snarare än i olika förädlingsled
konsumtion,
fallet
i
tekniskt
skatterna
praktiken.
Rent
fungerar
är
som
i modellen så att sektorer som köper fossila bränslen från t ex raffmaderier
betalar
bensin,
diesel,
och
en skatt på dessa leveranser
vid

utsläppen

källan

Raffinaderiema

eldningsoljor.
köpande

sektorn.

vältrar

När det gäller

kol

över

och koks

skatten

helt

den

läggs koldioxidskatten

direkt

Detta innebär egentligen att en koldien av gruvsektorema.
förekomläggs
importen av kol, när ingen kolbrytning
i
liknande
Sverige.
En
används
för
svaveldioxidskatten.
ansats
mer

oxidskatt

Utsläpp

Data

har

inhämtats

eldningsoljor,

vad
kol,

gasol,

gäller
koks

förbrukning

och

diesel,
av bensin,
i de olika sektorerna.

naturgas
och svaveldioxid
är beräknade
av koldioxid
utsläppskoeffrcienter
som finns för dessa bränslen. Den

Utsläppen

genom de
miljöräken-

skapsmatris
som presenteras inom ramen för miljöräkenskapsarbetet
har utnyttjats
på Konjunkturinstitutet
för att avstämma utsläppsberäkningama. Hänsyn tas för övrigt också till att koldioxidinnehållet
varierar

importen
Enligt

importregionema
återfinns

beräkningarna

samfárdsel
fossila

till

största

i

utsläppen

sektorn

ELO,
vilket har naturliga
samt El/Värmeverk
och energisystem
använder
relativt
mycket
när trafik-

bränslen.

utsläppen

de

i

i modellen.

SAMF

förklaringar,

bidrag

mellan

i järn-

I relation
och

till

produktionsvärde,

stålindustrin.

koldioxidutsläppen

Den

på ungefär

återfinns

svenska
20% utöver

de största

importen

ger ett
de som skapas i

Sverige.
I jämförelse

tagits

fram

ningarna

med

den

16-sektors

utsläppsmatris

inom miljöräkenskapsprojektet,
av SCB/KI
här till liknande
utsläppsmängder.
Den

METRIS
leder

som
beräk-

stora skillnaden
koldioxid
från
ståloch
metallverk,
där
järn-,
av
förbrukningssiffroma
högre värden. I
som använts här ger betydligt
det stora hela stämmer dock utsläppssiffroma
ganska väl överens med
officiell
utsläppsstatistik.

gäller

utsläppen
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Översikt

10.3

av

skattevdxlingsalternativ

modellresultaten

Det finns

ett flertal tänkbara förändringar
av det svenska skattesystedels
väl
för
inom
sig
analys
met som
passar
ramen för denna modell,
dels ligger inom ramen för utredningens
uppdrag. En stort antal olika

kömingar

med

olika

diskutera

detaljerat

förutsättningar

scenariot

scenario

har

provats.

Vi

skall

relativt

C100.

Som redan nämnts innebär detta
fördubblas
och arbetsgivaravgiftema

att koldioxidskatten
sänks så att den offentliga
sektorns budgetsaldo är oförändrad.
Till redovisningen
detta
basfall läggs även varianter
av
som kallas
C50 och C200 50 resp 200% höjning
vilket
av koldioxidskatten,
bland annat ger en uppfattning
hur ekonomin
påverkas av olika
tionsnivåer
vad beträffar koldioxidskatten.
En fråga av intresse
t ex C100 ger hälften så störa effekter
Även ett scenario kallat SELEKTIV,

några

utvalda

resultaten
direkt

tjänstesektorer

från

de ökade skatteintäktema

detta

riktas

lägger

vi

mot
även

som en klumpsumma.

Bassimuleringar

med allmänjämviktsmodellen

INNEBÖRD

SCENARIO
C100EIV

Till

för att underlätta
mellan
jämförelsen
en
och
miljöskatt
speciell
typ av skatteväxling.
av en
en
kallas C100EJV X och innebär att hushållen får tillbaka

Detta scenario

10.4

diskuteras.

kapitel

höjning

Tabell

som C200.
där skatteväxlingen

ambiär om

X

100% ökning

C50

50%

ökning

av CO2skatt utan skattesänkningar
med
kompenserande
av CO2skatt

arbetsgivaravgiftssänkning
C100

100%

C200

200%

SELEKTIV

100%

ökning

av

CO2skatt

arbetsgivaravgiftssänkning

Innan vi går närmare

in på resultaten

tera några av de centrala mekanismema
för utfallet. I scenario C100 fördubblas

undantagsregler
givaravgiften

För tillverkningsindustrin

höjs till

ungefär

kompenserande

i tjänstesektorema

kan det vara av värde att diskui modellen
som är viktigast
koldioxidskatten,

som gäller år 1996 bibehålls,
sänks så att offentliga
sektorns

ändrad.

med

givet

att de

samtidigt

som arbetsaktivitetsnivå
är oför-

innebär detta att koldioxidskatten
18 öre per kg koldioxid,
medan de övriga sektorerna
37 öre mer i koldioxidskatt.
sänks skatten
Samtidigt

betalar

ungefär

överlag

för insatsfaktom

arbetskraft.
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bestäms

I princip

de mekanismer

som bestämmer
som köper fossila

sektor

Den

betala ett högre pris, vilken
sådana bränslen.
gan
Samfárdsel-,
har

relativt
ökar

å andra

beror

När

Detta

som
de
också
som
minskar
också

arbetsgivaravgiften

på arbetskraft.

efterfrågan

vara.
får

på sektorer

samtidigt

arbetskraft.

sjun-

Totaleffekten

på kostnadsstrukturen

i stor utsträckning

via

sin efterfrå-

minskar

är exempel

på arbetskraft.

sidan

skatteomläggningen
den enskilda

för

kostnader

på varje

petroleumsektom

att sektorn

från petroleumsektom

sett efterfrågan

normalt
ker,

höga

från

bränslen

leder till

marknader

olika

och efterfrågan

utbud

och byggsektorn

varumycket

relativt

köper

på ekonomins

förändringarna

av
i

sektorn.

att förstärkas/försvagas
av s k
fått
kostnader
kommer
högre
att
som
använder
vältra över en del av dessa på köparna. Om jordbruket,
som
vältras
relativt mycket fossila bränslen, får totalt sett högre kostnader,
De

direkta

indirekta

effektema

effekter.

kommer

De företag

en del av dessa kostnader över på slakterier
från jordbruket.
Kostnaden
köper insatsvaror

och andra

sektorer

som
olika
av
som så

för distribution

kommer
också
på landsväg
att stiga, kostnader
varor
får betala. På samma sätt är det
hushållen
i slutändan
småningom
sjunker i pris
rimligt
att tänka sig att varor som är arbetsintensiva
sett. Såväl priset på frisörtjänster
som priser på konsulttjänster
kommer
i slutändan huskan falla i pris. Sådana kostnadssänkningar

relativt
hållen

tillgodo

skattehöjningars
I modellen

på samma sätt som att hushållen
kostnader.
antas att arbetsgivare

i slutändan

och arbetstagare

får betala

mer eller mindre
ökad inkomst för

som skapas. En del går till
del
till
ökade vinster, men det kan även bli fråga
går
en
arbetstimmar.
ökade vinster direkt komfler
Notera
att eventuellt
om
mer hushållen tillgodo, när de i slutändan äger företagen.
delar

det löneutrymme

arbetstagaren,

att utnyttja det faktum
som företagen har möjlighet
ekonomi.
liten
möjligheter
Företagens
Sverige
öppen
är
att
att
en
hushållen
i
stället
vältra över kostnader på hushållen begränsas av att
Såväl hushållen

kan välja att köpa en utländsk
dardkonstmktion
vad gäller
svenska
ord finns

och utländska

varor

det ett visst utrymme

produkt.
denna

I modellen
substitution

inte är fullständiga
för övervältring

naden, även om det är begränsat.
kommer
Sett över hela ekonomin

de produktiva

används

som
substitut.

en staninnebär
att
Med andra

den svenska

mark-

resurserna att röra
I detta fall
sig mot de sektorer som ger relativt sett högst avkastning.
sektorer att expandera på bekostnad
kommer mer arbetsintensiva
av
koldioxidintensiva.
sig att realkaDet är också rimligt
att förvänta

Eflekter
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i någon mening sänker
när skatteväxling
ger lägre avkastning,
på arbete. Dock är det svårt att uttala sig generellt om
relativpriset
detta, när man förändrar priser i en ekonomi där man redan har många

pital

olika

skatter.

När

man

påverkat

skatteväxling
till huruvida
ta ställning
eller negativ riktning,
är det värdefullt

skall

i positiv

välfärden

ett mått som inkluderar
förutsättningarna.
ekonomiska
har

förändringarna

viktigaste

de

om man
av de

Välfärd
är i allmänhet
ett mångfasammanfatta
välomöjligt
naturligtvis
och
det
att
är
cetterat
definitionen
in
inte
siffra,
enda
snävar
i en
färdsförändringar
om man
utnyttjas
modellen
I
ett mått på välfärdsavsevärt.
begreppet
av
Således
förändring
av realinkomst.
som bäst tolkas som förändring
Miljökvamodellen.
konsumtion
i
till
välfärdsbegreppet
begränsas
kan anses
och andra faktorer
litetsförbättringar
som i sammanhanget
måste bedömas
i en samlad bedömning
viktiga
av skatteväxling
utanför modellen.
egenskapen hos det välfärdsmått
som
Den kanske viktigaste

begrepp

alla relevanta
är att det inkluderar
marknadsekonomis
beskriver
modell
en
som
fångas upp därför
på konkurrenskraft
används

i en
Effekter

faktorer

ekonomiska

funktionssätt.

konsumatt hushållens
exportföretagens
del,
till
åtminstone
bestäms,
tionsmöjligheter
av
en
Man behöver
möjligheter
att sälja sina produkter på världsmarknaden.
således inte lägga till någon del i analysen som speciellt tar hänsyn till

pâverkas;

konkurrenskraften

den svenska

hur

allt

detta

finns

redan

med.
har, olika typer av
tas hänsyn till att man i ekonomin
finansieskatter. Vad man ibland kallar för den marginella
redan
inkorpofinns
of
public
funds
ringskostnaden Marginal
cost
finansieringsrerad i analysen. Någon ytterligare term som beskriver
Vidare

störande

behövs

kostnaden

jämför

scenario

inte.

av en klumpsumma
Välfárds"kostnaden

sig kanske tydligast
om man
i form
skatteintäktema
returneras
- när
sänks.
störande
skatt
med de fall när en
Detta

ClOOEJV
är

visar

X

i detta

fall

störande skatt med samma belopp.
ofta framförd
En i sammanhanget

högre

än om

man

sänker

en

är att om man sänker en
måste detta vara en välfärds-

åsikt

en miljöskatt
kan
mycket väl vara sant, även om man måste
Detta
höjande
och intäkter
mot
utvärdera
varje fall för sig och väga kostnader
att tro att en koldioxidskatt
varandra. Det förefaller
t ex inte rimligt
utifrån
motiverad,
samhällsekonomiskt
om en miljon kronor per kg är
skatt

störande

och höjer

reform.

tillgängliga

skattningar

av miljöskadoma.
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En annan ofta framförd
ringskostnaden
för arbete
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åsikt

är att om den marginella
finansieän för någon annan skattekälla,
samhällsekonomiskt
motiverad.
Detta

är större

måste

en skatteväxling
vara
kunna vara sant för en liten
förändring av skattesatserna, men
inte nödvändigtvis
för en mer genomgripande
förändring.
Vad som är
eller marginell
sant för en liten
förändring
behöver
inte
vara sant
för en större förändring. Under alla förhållanden
fångas detta upp av
det välfärdsmått
som här används.
Vad beträffar
allmänjämviktsmodellen
är alla skatter
störande.
skulle

Skatteväxling

innebär

inom

skatt

och

varje

konsumtionsminskning

negativt

sänker

till

nad mellan

en annan

modellens
störande

konsumenternas

till

ram att man höjer en störande
skatt. Med andra 0rd kommer

följd

av en högre skatt att bidra
Modellen
gör ingen direkt skillbränslen och en skatt på arbete i detta

välfärd.

en skatt på fossila

avseende.
Det

vore

värdera
finns

en fördel

om man

inom

miljökvalitetsförbättringar.
inte

denna

måste värderas

ningssidan

koppling

utanför

innan

sätt. Vissa försök

med,

modellen.

kopplingen

modellens

Som

kunde
ram explicit
i så många andra modeller

utan miljökvalitetsförbättringama
Det återstår en del arbete på forsk-

kan

integreras

har dock gjorts,

på ett tillfredsställande
och Smith 1995.

se Espinoza
resultaten av olika
nu till de empiriska
tabell sammanfattar
de centrala resultaten.

Vi övergår

Följande
Tabell

10.5

Sammanfattning
viixlingscenarier‘.

SCENARIO

av modellresultat

modellkömingar.

för

olika

skatte-

VALFARD

UTSLÄPP

miljarder
kronorz

C02,

C02
INTÄKT,

sänkning
arbetsgivar-

procentuell
förändring

procentuell
förändring

avgift
% enheter

+9 l %

C l OOEJVX

-4,6

-0,2%

C50

-1,9

-0,

C100

-3,9

-0, 1%

+92%

1,5%

C200

-8,0

-0,3%

+l77%

SELEKTIV

-3,7

0, l %

+92%

2,5%
4,9%:

1%

+47%

0,9%

För förklaring av tabellrubriker, se huvudtext.
2 Begreppet "VÄLFÃRD
kan närmast tolkas som realinkomstförändring.
Se huvudtext och faktaruta l för närmare förklaring.
3 För valda tjänste-sektorer.
I den första

kolumnen

presenteras välfardseffektema
av olika skatVälfärd
är definierat
den
som
summa pengar
kan avstå/måste
kompenseras
med idag
om de skall

teväxlingsvarianter.
som hushåll

Eflekter
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av olika

skatteväxlingsalternativ

genomfördes se
uppnå samma välfärdsnivå
som om skatteväxlingen
ingår i princip alla pris- och inkomstfaktarutan.
I detta välfärdsmått
som är relevanta. Man kan enklast tolka välfårdsförluseller närmast realkonsumtionsten här som realinkomstförändringar,
Välfárdsförlusten
förändringar.
representerar
grovt sett kostnadsökEgentligen
fullt ut av högre reallön.
ningar som inte kompenseras

förändringar

välfärdsmåttet

representerar

inte

bara

kostnadsökningar,

också att fånga upp den förlust som uppstår
inkluderar
mindre av en viss vara. Givetvis

utan avser
konsumerar

när hushållet

detta mått också de vins-

på
gör om en vara sjunker i pris. Dels tjänar hushållen
ter hushållen
att man kan konsumera
samma kvantitet
som förut, men även den
ökad konsumtion
vinst
hushållet gör av en eventuellt
av en billigare
vara inkluderas.
Om välfärd
dock

ger skatteväxlingen
en välfärdsförlust,
och inkomstföratt endast konsumtions-

är negativ

i den snäva meningen

I alla simuleringar

rade i detta välfärdsmått.

len är summan av välfárdsförändringama
kr, eller
3,9 miljarder
är summan

inte inklude-

är således

Miljöförbättringar

är medräknade.

ändringar

i tabelsom presenteras
basscenariot
negativ. För

C100

ungefär

av privat

0,4%

konsumtion.
den

modellen

att ge tillbaka
dubbel vinst
förluster,

intäkterna

se kapitel

men

dubbel

i
av skatteväxling,
i ekonomin.
Däremot

vinst

pengarna
hela ekonomin.

i form

skatter

till hushållen
som en klumpsumma
Såväl
8.4.
C100 som CIOOEIVX

än

- en svag
ger i sig
än att ge

skatt,
en störande
åtminstone
klumpsumma,
av en

det är bättre

tillbaka

Olika

ingen

att vi får effektivitetsvinster
tanken att det är bättre att sänka störande

meningen

stödjer

finns

denna modell

Enligt

att sänka

sett över

skilda fördelkan ha väsentligt
sätt att återföra skattemedel
delades ut så att alla hushåll får
Om skatteintäktema

ningseffekter.

återfö-

del av intäkterna kan hushåll i vissa grupper tjäna
på
medan andra förlorar.
Detta beror givetvis

samma
ringen

konsum-

på de
som
ensamstående
barn
i
pris
exempelvis
stigit
utan
som inte
varor som
enkla
har bil kan överkompenseras
när man använder den
typ av
Hushåll

tionsmönstren.

återföring
Modellen

Varuhandel,

rerna
förvaltning,

tjänster

spenderar

som används i kapitel
ger visst stöd för tanken

I scenariot

sektorer.

inte

här

SELEKTIV
Hotell

ingår

att rikta

t ex renhållning,

sänkningen

sänks arbetsgivaravgiftema

och Restauranger,

Uppdragsverksamhet,

mycket

speciellt

Post,

Bank,

mot

vissa

i sekto-

Fastighets-

Övriga privata

Reparationer

samt

städning

samt viss

undervisning
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skattevaxlingsalternativ

och sjukvård.
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Välfärdsförlustema

är här runt 3,7 miljarder
kronor. Se
denna
nedan.
simulering
om
Det för här för långt att gå
på resonemang
om miljöskatters
intäkter
skall öronmärkas
eller
i någon
även om skatteväxling

vidare

det speciella

bemärkelse
krona

avsnittet

är en typ av öronmärkning.
där den ger störst nytta.

I princip

användas

bör varje

Det kan finnas

intäkts-

goda skäl for

att man i olika länder och i olika lägen specialdestinerar
intäkter från
ökade miljöskatter
för viss typ av offentlig
konsumtion.
Den andra kolumnen
beskriver minskningen
av koldioxidutsläppen.
Som synes är de överlag mindre än 1 %. Siffrorna
skall tolkas som de
utsläpp svensk ekonomisk
aktivitet
bidrar till och inkluderar
därför
de
även
koldioxidutsläpp
skapas
svensk
import.
som
av

Läckageeffektema
svenska
lands.

är dock

utsläppen
Vi

flyttar

inte

mycket

återkommer

resonemang kring
En utomordentlig

små

i någon

i ett speciellt
detta resultat.

i sammanhanget

nämnvärd
avsnitt

och

utsträckning

nedan

med

de

utom-

ett närmare

grov uppfattning
om refonnema
som simuleras
lönsamma
eller
kan man få genom att uppi kolumn
l som kostnader
och miljöförbättringen
i

är samhällsekonomiskt
fatta

siffrorna

kolumn

2 som vinster av skatteväxling.
hade givetvis
Resonemanget
överflödigt
siffrorna
i
kolumn
l hade varit positiva. I avsakom
nad av detaljerade
svenska
betalningsviljestudier
måste
annan
information
tillgänglig
IPCC,
utnyttjas.
FNs klimatpanel
Intergovemmental
Panel on Climate
Change,
de samhällsuppskattar
varit

ekonomiska

kostnaderna

för koldioxidutsläpp

till

5-125

USD

per ton

kol.

Antag

att

utsläppen

skatteväxling

med

dagens svenska

1%, eller

leder

ungefär

koldioxidutsläpp

till

en minskning
av
600 000 ton koldioxid

vilket

de globala
räknat

på

är ungefär

10 gånger mer än
vad modellkömingama
antyder.
Detta motsvarar ungefär 162000 ton
kol. Enligt IPCC-panelens
siffror är värdet av de skador som undviks
0,8-20 milj USD eller 5,2-130 miljoner
kronor vid en växelkurs
på
6,50 kr/USD.
Med denna värdering
miljöförbättringen
överstiger
av
kostnaderna
Den

intäkterna.

viktigaste

frågan

är dock

inte

vad IPCC-panelens

ningar

visar, utan
av skadekostnader
beredda att göra en materiell
uppoffring

svenskar

uppskatt-

i allmänhet

är
om
för att få en bättre miljö. Om
betalningsviljan
uppgick till ca 1000 kronor per hushåll för att minska
koldioxidutsläppen
globalt med 1% skulle man enligt ekonomisk
teori
kunna hävda att åtgärden är samhällsekonomiskt
lönsam. Det svenska
folkhushållet

uppoffring

skulle

enkelt

bedömas

och ta på sig de olika

helt

kostnader

att göra
vara villigt
uppkommer.
som

denna

av olika

Eflekter
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har inte något material
som besvarar
Å andra sidan finns det idag en politisk

Utredningen

frågeställning.
gående till

skattevdxlingsalternativ

koldioxid

370 kr/ton

denna

centrala

värdering uppOm man använfinner
av miljövinsten
inte är samhällsekono-

koldioxidskatten.

för en värdering
der denna som utgångspunkt
enligt jämviktsmodellen,
man att reformen,
motiverad.

miskt

andra
av dessa resultat måste inkludera
redan
på
många
här
Vi
har
pekat
aspekter än de som
nämnts.
att
i modellen.
inte integrerats
aspekter
på problematiken
väsentliga

bedömningen

Den slutliga

finns

via innovationer

effekter

och dynamiska

Arbetslöshet

viktiga

eventuell
utflyttning
beskriver
av
som
utelämnade
faktorerna
hur
de
viktiga
sammanvägning
av
let måste göras utanför modellen.
I kolumn tre i tabell 10.5 listas statens intäktsökningar

mekanism

13,5

räknar

Finansdepartmentet

oxidskatten.
blir

är exempel

på

Å andra sidan
i beräkningar.
som inte inkluderas
och det saknas också en
i modellen
inga anpassningskostnader
företeelser

miljarder.

Enligt

modellen

kapital.

En

är för utfalfrån koldi-

för år 1996
med att intäkterna
i
intäktsökning
C100
ger
en

och
är en bruttointäkt
för statens del.
med budgetutfallet
sammanfaller
inte nödvändigtvis
beräknas den sänkning av arbetsI den fjärde och sista kolumnen

kronor

räknat

12,4 miljarder.

på kring

Detta

sektorns intäkter är oförändsom gör att den offentliga
rade. Det är viktigt att komma ihåg att denna kalkyl tar hänsyn till att
höjs. Såväl
andra skattebaser
påverkas
av att koldioxidskattema
kan förändras.
från energiskatter
och andra skattebaser
intäkterna

givaravgiften

Speciellt

viktig

är den del av energiskatten

som träffar

fossila

bräns-

len.
sänkvisar överlag att det inte går att göra dramatiska
koldioxidskatten
den
enda
skatten
arbetsgivaravgiften
ningar av
är
om
C100 möjliggör
en sänkning med 1,5% enhesom höjs. Basscenariot
Resultaten

väl med alternativa

beräk-

även om jämviktsmodellen
vad gäller möjliga sänkningar.

tycks

relativt

ter, en siffra som överensstämmer
ningar utifrån andra angreppssätt,

ligga i det lägre intervallet

kommer

baserade

som är
så småningom

rent budgettekniskt
ringar till hushållen.

att man bör lägga till de transfereSkattehöjningen
indexuppräkningar.

bör noteras

Rent budgetmässigt

ringar

och detta kan
att höja konsumentprisindex
innebära ökade utbetalningar
av vissa transfere-
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skattevdxlingsalternativ

Fördubbling

av
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koldioxidskatten

givaravgiftssänkning

C100

med
-

arbets-

detaljerade

resultat
De översiktliga

resultat

i föregående avsnitt döljer
som presenterades
aspekter
skatteväxling
som kan studeras med
hjälp av allmänjämviktsmodellen.
I princip skall vi i fortsättning
sätta
förstoringsglas
på den sammanfattande
tabellen
10.2 och beskriva
intressanta

många

strukturomvandling,
nansiella

effekter

10.4.1

Effekter

Skatteväxling

fördelningseffekter,
under scenario

miljöpåverkan

och

statsfi-

och arbete.

Företa-

C100.

på förädlingsvärden

förändrar

relativprisema

på miljö

på sikt, förändra
gen anpassar sig till detta genom att, åtminstone
efterfrågan
på arbetskraft
och fossila bränslen.
Produktionsfaktorer
kommer att röra sig ifrån i vissa sektorer, till förmån för de som ger
relativt
vilka

högre

avkastning.

Det är svårt

sektorer

när
som ökar/minskar,
mängd ömsesidigt beroende marknader.

Förädlingsvärdet
av insatsvaror,

definieras

med andra

ökning/minskning

som värde av produktion
ord löner plus vinster.
Man

av förädlingsvärdet
går.
av ekonomin

ning omvandlingen
I figur

att på förhand peka ut exakt
ekonomin
består av en stor

10.1 redovisas

några

som ett mått

sektorer

minus

värdet

kan tolka

på i vilken

där förädlingsvärdena

en
riktökar

under C100.

Förändringarna

lingsvärdet.
är förvånande

är inte stora, utan rör sig kring

Ökningen är störst i läkemedelssektom,
med tanke

nader för arbetskraft

på kostnadsstrukturen

är betydligt

viktigare

förklarar

värdena

instrumentvaruindustrin

hushållsapparatur
Såväl tele22 respektive
utifrån

i denna

sektor;

än de för fossila

Ett liknande

resonemang
inom telesektom,

en procent av förädvilket kanske inte

förmodligen

kost-

bränslen.

också

att förädlingsoch tillverkning
av

ökar.

är relativt stora och bidrar med
som läkemedelssektom
12 miljarder
kronor i förädlingsvärde
enligt beräkningar

den input-output

nationalräkenskaper.
källa 43 miljarder.

tabell som använts och representerar
1992 års
Bilindustrins
förädlingsvärde
är enligt samma

SOU 1997:11

Eflekter

10.1

Figur

på sektorer

Exempel

skatteväxling

C100.

där

av olika

skattevdxlingsalternativ

förädlingsvärdet

Procentuell

ökning

ökar

vid

av föräd-

lingsvärdet.
1.4

i
v.
x
m
m
E
l o
-i .E
.c
m
:I
I
Det

är intressant

förutspår
att notera att modellen
en ökning
av
i cykelindustrin,
vilket måhända är en följd av skattolkning är att
som lätt skulle kunna förbises. En tilltalande
i större utsträckning
väljer att cykla än att utnyttja de trans-

förädlingsvärdet
teväxling
hushållen

portmedel

fångar

som
modellen

utbudssidan

blir

dyrare

dock

när

i större

än på efterfrågesidan

koldioxidskatten

utsträckning

stiger.
upp

Sannolikt

förändringar

på

i detta fall.

Vid en första anblick kan det tyckas märkligt
i
att förädlingsvärdet
bilindustrin
ökar, när ett höjt bensinpris
borde leda till en mindre
efterfrågan
i Sverige. Resultaten
i större
avspeglar
nya bilar

utsträckning

för bilföretaär långt viktigare
att arbetskraftskostnaden
Sänkta kostnagen än kostnaden för fossila bränslen i produktionen.
der för bilindustrin
för den svenska bilindustrin
ger större möjligheter

Enligt kalkylema
att expandera på världsmarknaden.
med ungefär en procent till de olika exportregionema,
ten av bilar minskar
Allmänt
ekonomin
sektorer

ökar bilexporten
medan

impor-

sett ger figur 10.1 en uppfattning
om hur den svenska
förändras
i och med att produktionsfaktorer
förs över från
har
blivit
mindre
lönsamma.
modellen
I
sker denna
som

strukturomvandling
Dessa kostutan speciella anpassningskostnader.
nader kan vara betydande,
åtminstone
på kort sikt, men möjligheten
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dessa och i vilka

att uppskatta

dentligt

stora är utomor-

svårt.
det gäller

När

som påverkas

sektorer

beskattas

10.2 sammanfattar

Figur

negativt

av skatteväxlingen
de varor som

man sig att det är sektorerna som producerar
som påverkas mest, främst rafñnaderiema.

förväntar

10.2

Figur

de är speciellt

sektorer

Sektorer

resultaten.
där

procentuell

förädlingsvärdet

minskar

under

C100,

förändring.

"
-0.2 -0.4 -0.6
-0.8

-1.2

I

petroleum -8.9%

-1.4

är en naturlig
går ned när priserna
också

kunde

förväntat,
mest i petroleumsektom
efterfrågan
på olika fossila bränslen
följd av att
stiger. Enligt modellen sjunker förädlingsvärdena

minskar,

Förädlingsvärdet
vilket

i massa- och pappersindustrin,
ett resultat som man möjligen
via
i
Bland
de övriga sektorerna
där
6.3.
analysen
kapitel
ana

samfärdsel.

Cementindustrin

bränslen

och det samma
sektorer som beräknas

VARUsektom
sel repektive

miljarder
Även
stora.

parti-

och
man peka på cementindustrin
fossila
är relativt
stora förbrukare
av
gäller, som redan nämnts, för samfárdsel.
kan

sjunker

törädlingsvärdet

Till

som

få ett minskat
förädlingsvärde
och detaljhandel.
Förädlingsvärdena

132
var för år 1992 79 respektive
samma beräkningssätt
som redovisats
ovan.
är mycket små, kan de absoluta värdena bli

parti- och detaljhandel

kronor,

enligt

om förändringarna

hör också
i samfärd-

Effekter av olika skattevdxlingsalternativ
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att notera att de
för c:a 2.8
tillhör
de sektorer som köper mest från petroleumsektom
från år 1992.
När man tar
tabellen
enligt input-output
miljarder,
på den växling som här simuleställning till om denna sektor tjänar
beträffar

Vad

parti-

är det värt

och detaljhandel

ihåg att arbetsgivaravgiftssänkningen
ras, skall man också komma
I modellen
också kan leda till lönehöjningar.
antas att arbetsgivare
vilket i sin
löneutrymmet,
delar
på det uppkomna
och arbetstagare
inte behöver sjunka med hela skattesänktur gör att lönekostnadema
intressant
att notera att en
ningens belopp. Det är i sammanhanget
selektiv växling ger ett mer positivt utfall för denna sektor, se vidare
om selektiv växling nedan.
Det är kanske något förvånande
att sockerindustrin
med tanke på den diskussion
åtminstone
förlorarna,

räkneexemplet

och

används

skatteintäktema

förädlingsvärde.

sockerindustrins

lägre

Om

i dessa sammanhang.

sektor

denna

arbetsgivaravgifter,

till

koldioxidskatten

offentlig

som förts kring
fördubblas

konsumtion,

sjunker
i form

av
ges tillbaka
förädlingsvärdet
svagt positivt
En större ökning av koldioxid-

Om de istället

påverkas

bland

saknas

att skatten fördubblas.
i denna industri.
Det är en
förädlingsvärde
skatten ger ett minskat
illustration
intressant
av faran med att anta att skatteförändringars

givet

+O,l%,

är proportionella.

effekter

förändras är den
Om man ser på hur summan av förädlingsvärdena
De negativa förändsumman i stort sett noll, sett över hela ekonomin.
ringarna tas i stort sett ut av positiva förändringar.

Priseffekter

10.4.2

prishöjningar
ger enligt modellen
av koldioxidskatten
från petroleumindustrin.
18% för produkter
som kommer

En fördubbling

på ungefär
Enligt

kalkylema

och priset

i kapitel

eldningsolja

6 beräknades
med 31%.

bensinpriset

Prisförändringama

stiga med

13%

tycks således

GASV
För gasverken
samma storleksordning.
prisförändringar
övriga
medan
är
med
16%,
prishöjning
en
de
i
den
mån
1%,
är
kring
ligger
flesta
priseffekter
De
marginella.
skilda från noll, vilket är ytterligare
av det faktum att
en illustration
storlek.
till ekonomins
skattereformen
är liten i förhållande

vara av
beräknas

ungefär
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Välfärdseffekter

I tabell

SOU

på aggregerad

nivå

- känslighetsanalys

10.2 redovisas

välfärdseffektema
för de svenska hushållen av
Som
en beräkning gjord med jämviktsmodellen.
poängterats på ett flertal ställen i detta och andra kapitel, finns det en
avsevärd
grad av osäkerhet
kring de parametrar
som bestämmer

skatteväxling,

utfallet.

enligt

Modellkömingama

har därför
kompletterats
med en s k
känslighetsanalys,
där de viktigaste
tillåts
parametrarna
Följande tabell beskriver hur välfärdsförlustema
varierar med

systematisk
variera.
olika
Tabell

parameterkonfigurationer:
10.6

Systematisk
terna,

Undre gräns

fått

variera
-4,6

parametervärden.
3,1 miljarder
Slutsatsen

12
34
55
72
91
98
100

100 upprepningar,

givna
kronor

90% av fallen

där de viktigaste

intervall.

Välfärdsforlustema

och

miljarder

-2,6

är förlusterna

mellan

för

olika

4,6 och

är ganska robust gentemot vissa
av detta är att modellen
grundstrukturen.
Givetvis
bevisar inte dessa resultat
av

skatteväxling
mellan

välfärdsvinster,
teori.

i praktiken

nödvändigtvis

har

dessa effekter
på
pekar dock på att skattemen modellresultaten
inte nödvändigtvis
en smal och bred skattebas
ger
precis som man kan förvänta sig enligt grundläggande

välfärdsutvecklingen,

ekonomisk

för

inom

miljarder

I cirka

Kumulativ
Frekvens

kronor.

förändringar

växling

utfallet

%

12 0,l2
22 0,22
21 0,2l
17 0,17
190,19
7 0,07
i 2 0,02

-2,64

parametrarna
varierar
mellan

att

Antal

-4,34
-4,04
-3,74
-3,44
-3,l4
-2,84

10.6 redovisar

av välfárds-effek-

kronor.

Övre gräns

-4,64
-4,34
-4,04
-3,74
-3,44
-3,14
-2,84
Tabell

känslighetsanalys

miljarder

1997:11
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av olika

skattevcbclingsalternativ

Fördelningseffekter

har i kapitel 6 redovisat
fördelningseffekter
av skattemed ett batteri av olika ansatser. En fördel med allmänjämviktsmodellens
utformning
är att man kan ta hänsyn till såväl pris-

Utredningen

växling

Datamaterialet
medger ingen fullständig
som inkomstförändringar.
belysning
inkomster
påverkas, när detaljerad inforav hur hushållens
mation

saknas om inkomstkällor
för olika hushållstyper.
information
utnyttjar
inkomst
för en
om hushållens
betydligt
medger. Under alla
grövre indelning
än vad datamaterialet
Modellen

förhållanden

finns

sätt som med bättre
terna är väsentligen
komsten

förändras,

eller

om
inkomster

lönerna
indirekt

dock

inkomsteffektema

datamaterial

enkelt

medtagna,
kan förbättras.

om än på ett
Inkomsteffek-

av två slag. För det första kan värdet av löneinberoende
arbetar mer/mindre
på om hushållet
stiger/sjunker.
För det andra
kan hushållens

påverkas

av det faktum att de äger företagen
således får en inkomst av detta kapital.
Det finns en omfattande
litteratur
kring
fördelningseffekter

och

av
är regressiva, därför att hushåll i lägre inkomstgrupper
tenderar att spendera
Å
för fossila bränslen till uppvärmningsändamål.
högre utgiftsandelar

energi-

och miljöskatter.

Man finner

ofta att sådana skatter

andra sidan tenderar

hushåll i lägre inkomstgrupper
att ha lägre utgiftför t ex bensin, vilket motverkar
regressiviteten.
I allmänjämviktsmodellen
finns ingen möjlighet
att göra en sådan
fm uppdelning
En fördel är
av bränslen med avseende på användning.
sandelar

dock

tenderar att arbeta i sektorer
att om hushåll med låga inkomster
lönsamheten
minskar
skatteväxling,
är detta en regressivitet
av
som fångas upp i en allmänjämviktsmodell.
Som nämnts inkluderas
30 olika hushållstyper
i analysen, där hus-

där

hållen

delas upp i socioekonomisk
antal barn och
status civilstånd,
inkomstkvartil.
I nedanstående diagram har dessa data slagits ihop till

åtta olika

typer

av hushåll.
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Figur

på hushållstyper

Välfárdseffekter

ökning
sänkning
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med
av koldioxidskatten
arbetsgivaravgiften.
av

av C100 l00%
en kompenserande
Kronor
per hus-

håll.
ä

E
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g
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m
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3
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E
g
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-2500

Som

framgår

innebär
denna
enligt
av figuren
en skatteväxling,
välfardsförlust
för
alla
genomsnittlig
Det
hushållstyper.
en
innebär inte att varje hushåll i Sverige förlorar
på skatteväxling
när
bland
man givetvis ganska enkelt torde kunna hitta enskilda vinnare
modell,

hushållen.

Ett vinnarhushåll
är förmodligen
ett som inte använder
bil och har låga uppvärmningskostnader
för bostaden, samt erhåller
till följd av sänkningen av arbetsgivaravgiften.
en viss inkomstökning
I genomsnitt är dock alla hushåll, enligt denna modell, förlorare
just denna typ av skatteväxling.
En tentativ tolkning av resultaten är
följande. En skatteväxling
innebär att priset
energivaror
stiger.
barn tenderar
i sin
att ha ett större energiinnehåll
dvs de kör mer bil, har en större bostadsyta och därmed
högre uppvärmningskostnader.
Dessa kostnader skulle kunna uppväinkomster
ökar, men enligt modellen
ökar
gas av att hushållens

Familjer

med

konsumtion,

inkomsterna

inte tillräckligt

Det är dock
Hushållens

utgifter

på andra varor

mycket.

inte bara priset
kommer

sjunker,

på energi

och arbetskraft

således också att påverkas

men dessa prisändringar

som ändras.
av att priserna

överväger

dock

inte
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för fossila bränslen
att kostnader
fossila bränslen påverkas i pris.

stigit

av olika

skatteväxlingsalternativ

och att varor

som

innehåller

Om man återför skatteintäktema
i proportion
som en klumpsumma,
antalet hushåll i varje grupp, kommer
hushåll utan
lågavlönade
barn att gå i stort sett jämnt
upp, enligt modellen,
Som
se kapitel
vi påpekat
flera ställen i betänkandet
kommer hushållen,
sett som
till

inte att acceptera en skatteökning
ett kollektiv,
även om de får tillbaka
skatteintäktema.
Ifall de gjorde detta finns det inga negativa effekter
av störande skatter.
hushållens
välfärd

Med

att gå jämnt upp avses här för övrigt att
förändras,
där välfärdsmåttet
förklaras
i

inte

faktaruta

Varje

enskild

sektor

får ett relativt
sett högre förädlingsvärde
om
höjningen av koldioxidskatten
kombineras
med en skattesänkning
på
produktionsfaktom
arbete, jämfört
med klumpsummeåterbetalningen.
En enkel förklaring

till detta är att ur det enskilda företagets synvinkel
har en skatt
produktionsfaktor
sänkts, vilket ger en direkt effekt
en
på kostnaderna.
Detta kommer
hushållen
tillgodo
genom att de i
slutändan äger företagen. Till en del förklarar
detta uppkomsten
av en

svag

dubbel

vinst;

det är bättre

att sänka en störande
som en klumpsumma.
hushåll
det bättre om vi gör

med att återföra skatten
Varför
får inte alla

jämfört

med

fungerar

relativt

meåterföringen

klumpsummeåterföringen,
sett bättre

gynnar

skatteväxling

ekonomin

som helhet
detta är att klumpsummed mycket låga inkomster.
Husnär

Förklaringen

hushåll

skatt jämfört

till

håll under medianinkomsten

i gruppen ensamstående
har
utan barn
på runt 100.000 kronor per år. Motsvarande siffra för sammanboende
med l bam
är ungefär 200.000, dvs
Enligt
nära dubbelt så mycket.
skiljer
sig inte
samma datamaterial

enligt

datamaterialet

utgiftsandelama
skatteintäktema

utgifter

på något dramatiskt
fördelas

tillbaka

till

sätt mellan
hushållen

hushållen.

Om nu
som en klumpsumma,
kategori, kan man tänka

där vi tar hänsyn till antalet hushåll i varje
sig att hushåll med mycket låga inkomster överkompenseras.
I fallet med skatteväxling
kompenseras
hushållen i någon mening
sänks. Givetvis
är det företagen
av att arbetsgivaravgiften
tekniskt erhåller sänkningen,
denna
kommer
sänkning
men
senare hushållen tillgodo
enskilda
hushållet
beror

som rent
förr eller

på ett eller annat sätt. Hur detta påverkar det
inte minst
den typ av arbete hushållet

utför

och om lönen för just denna typ av arbete stiger.
Ekonomin
bättre av att man sänker en störande
fungerar
skatt,
vilket helt enkelt betyder att ekonomin
totalt sett är mer produktiv.
Man kan enkelt uttrycka
det så att BNP kommer
att vara lite högre.

Växlingen

12-I7-0137

ger bildligt

talat en relativt

sett större kaka att fördela,

men
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den skärs på ett något annorlunda
jämfört
sätt när man skatteväxlar
med det fall då man återför en klumpsumma.
I båda fallen blir dock
kakan

större

om man
intäkterna.

återför

inte

koldioxidskatten,

höjer

hur

oavsett

man

kring fördelningseffekter
Man kan notera här att vi i diskussionerna
ifrån att det inte spelar någon roll i vilken typ av hushåll en
krona hamnar.
hade varit speciellt intressant om
Detta resonemang

utgått

kunnat peka ut klara vinnare och förlorare.
man hade i modellen
100 kr och grupp B förlorar
100 kr, skulle
grupp A vinner

Om

man
ekonomin
att
som
resonemang
varken vunnit eller förlorat.
Man kan i dessa typer av modeller
politiska
hänsyn
ett viktsystem
som kan tänkas representera

med

dragit

ovanstående

helhet
införa

slutsatsen

Således
effekter av olika åtgärder på inkomstfordelningen.
vinster och
kan man i exemplet
vikta upp eller ned olika gruppers
skattesystemet
förluster.
Ibland kan det befintliga
ge viss information

vad gäller

i befintlig
om hur man skall sätta sådana vikter. När modellen
inte kunnat finna vinnare av en särskild variant av skatteväxling
inte lika intressant.
dock resonemanget

Effekter

10.4.5

form
blir

på miljön

om hur koldioxidutsläppen
med tanke på att Sverige är en liten
påverkas av en skatteväxling,
Om högre priser på hemmamarknaden
gör att man i
öppen ekonomi.
är på förhand

Det

större

utsträckning

svårt

att

uttala

importerar

produktionsteknologi,

med

annan
ambitiös svensk koldioxidpolitik
motverkande

ungefär
ökning

52.000

ökar de globala

i andra

utsläppen.

läggs utomlands,

länder

sig fall

när en
Om också

förstärks

dessa

en total utsläppsminskning
ton C02 i Sverige under scenario C100 och en
Se följande
5000 ton, via importsubstitution.

effekter.

utomlands

varor som produceras
går det att tänka

utsträckning

i större

nyinvesteringar

sig

Modellen

förutser

tabell.
Tabell

10.7

Utsläppsförändringar

under

C100,

tusentals

procent
Scenario

Sverige

Värld

Totalt

C100

-52 Kton

+5 Kton

-47 Kton

-0,l%

0,1%

ton och
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det

gäller

fördelningen

minskningarna
minskar
dock

blir

sektorer
noteras att de största
och el, och vännesektom.
Överlag

men läkemedelsmed små mängder. Tendensen
av koldioxid,

men

skattevdxlingsalternativ

mellan

i samfärdsel

utsläppen,

utsläppen

av olika

och telesektom
är tydlig;

ökar sina utsläpp

skatteväxling

utsläppsförändringen

är liten

minskar
räknat

i

procent.

Skattebaser

Rent

beräkningsmässigt

är en skatteväxling
komplicerad,
därför att
påverkar många skattebaser
samtidigt.
I
av ekonomin
för fossila bränslen,
att det finns en energiskatt
kommer
från denna att påverkas av koldioxidskattehöjningar.
Av

omställningen
och med
intäkterna

intressanta i en totalbedömning
samma skäl är svavelskatteintäktema
Moms och intäkter från skatter på
av hur skatterna totalt förändras.
arbete kan även dessa indirekt påverkas
Sannolikt
är
av skatteväxling.
dessa indirekta

effekter

teintäktsförändringama
Tabell

10.8

små. Följande

tabell

redovisar

de totala

skat-

under C 100.

Skatteintäktsiörändringar

under

C100,

procent.

SCENARIO

CO2skatt

Energiskatt

C 100

+92%

-4%

bränslen

Den indirekta

effekten

len. Räknat
13,5 miljarder

energiskatten
är ungefär 4%, enligt model1996 års prognoser för skatteintäkter
är bruttoökningen
kronor,
medan nettoökningen
är ungefär 11,5 miljar-

der.

10.5

Genom

Selektiv

att rikta

skatteväxling

-

några räkneexperiment

fås en större möjlighet
sänkningama
till signifikanta
arbetsgivaravgiften.
detta
I
riktas
exempel
uppmärkav
samheten mot växling på sektomivå.
Som nämnts ovan är följande
sektorer valda som tjänstesektorer:

sänkningar
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Parti-

VARU

Varuhandel

HOTE

Hotell

SAMF

Samfärdsel

POST

Post och Televerk

och Detaljhandel

och Restaurang

Land,

Sjö- och lufttransport

BANK

Bank och försäkring

FAST

Fastighetsförvaltning

UPPD

Uppdragsverksamhet

REPA

Reparationer

OVRP

Övriga privata tjänster
gäller

det

När

Renhållning,

strukturomvandling

produktionsfaktom

arbetskraft

tjänstesektorema

än i det fall

I tjänstesektorema

torde

Städning

man förvänta
söker
utsträckning

kan

i större
arbetsgivaravgiftema

etc.

sig
sig

att
till

sänks generellt.

öka, även om detta i viss
påverkats av den selekleverantörerna

förädlingsvärdet

mån beror på hur de viktigaste

att det är arbetskraft
som
som produktionsaktor
och det är rimligt
att tro att lönerna för såväl lågutarbetskraft
stiger. I slutändan bestäms lönebildad som högutbildad
lönebildningen
hur
naturligtvis
förändringama
ser ut i Sverige,
av

tiva växlingen.

Notera

subventioneras

men modellen
skattesystemet
De sektorer

förändringarna
pekar trots allt ut i vilken riktning
av
på olika produktionsfaktorer.
påverkar efterfrågan
påverkas direkt
som inte får sänkta arbetsgivaravgifter

endast genom att kostnaden för fossila bränslen stiger. Detta påverkar
framförallt
sektorer som idag inte omfattas av olika undantagsregler,
och skogsbruket
jordbruket
samt vissa delar av energisektorn.
tex
Men

av en selektiv
där skatten sänks.

vinnama

sektorer
Även

skatteväxling

återfinns

inte bara i de

expandera
kan förväntas
som tele och läkemedel
del i
inte
får
direkt
de
själva
skatteväxling,
trots att
fossila
helhet
till
Ekonomin
att
anpassar sig som
relativt
sett billibränslen blivit relativt
sett dyrare och arbetskraft
till t ex
söker
sig
produktionsfaktorema
leder
till
vilket
gare,
att
bränslen
inte är
fossila
där
och andra sektorer
läkemedelssektom
sektorer

under en selektiv
skattesänkningen.

viktiga.
det

beträffar

Vad

lingsvärdet

är
som väljs ut för skattesänkning,
förädförändringarna
de procentuella
av
tabell.

de sektorer

att jämföra
enligt följande

intressant
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Tabell

10.9

i

Förändringar
tjänstesektorer
teväxling,

förädlingsvärde
under

selektiv

för

skat-

procent.

SEKTOR

SELEKTIV

C100

VARU
HOTE
SAMF
POST
BANK
FAST

0,1
1,1
0,7
0,9
0,6
0,6
0,9
0,8
1,4

-0,2
0,3
-0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,5

UPPD
REPA
OVRP

Självfallet

olika

och generell

tjänar

alla tjänstesektorer
skattemer på en selektiv
riktas
dem.
intressanta
Det
den
generella skatär att
mot
som
teväxlingen
kan påverka några av dessa tjänstesektorer
negativt.
bortser från de spridningseffekter
Om vi för ett ögonblick
som upp-

växling

kommer

kan man intuitivt
förvänta
beror på de
sig att skillnaderna
kostnaderna
för arbete och fossila bränslen. Såväl sektorerna

relativa
VARU

växlingen,
fall

förlorar,
modellen,
enligt
på den generella
som SAMF
fossila bränslen.
mycket
I detta
när de använder relativt

räcker

inte

sänkningen

till under den
av arbetsgivaravgiften
generella
växlingen.
Se appendix
för en detaljerad
beskrivning
av
förädlingsvärdeförändringama
under selektiv
och generell
växling,

enligt

modellen.

Utfallet
händer

beroende
av lönebildningen
är inte lätt att säga. Lämpligen
förhållande,
ställer
när ekonomin

givetvis

är

och

vad som
detta som
till ett
sig

i verkligheten

ett långsiktigt
samhälle som är mindre

tolkas

om
av fossila bränslen och producerar
andra typer av varor än innan reformen.
Vad gäller fördelningseffektema
skiljer sig dessa inte väsentligen
från

C100.

dema.

Det är således

För enskilda

ligheten,

tidigare

arbetsmarknadens

växling

sammanhang

som får de högsta kostnakan det självklart
ut i verkse annorlunda

representerar

pekat

genomsnitt.

i detta kapitel

funktionssätt

överskattas

att minska
arbetsgivaravgiftema,

ningar

bamfamiljema

hushåll

när dessa siffror

Som påpekats
tiv

beroende

i

kan modellens

bidra till

modellen.

Flera

ekonomer

växling
att en selektiv
arbetslösheten
med
jämfört
där sänkningen

behandling

att kostnaderna
har

större

generell

per definition

av
för en selekhar i olika
förutsätt-

sänkning
av
måste bli mindre.
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En selektiv
mellan

SOU

i tjänstesektom

sänkning

de svarta,

grå

kan också

och vita

relationerna

påverka

sektorerna,

i den meningen

att
Detta har

arbete som idag utförs svart i större utsträckning
görs vitt.
bland annat Sörensen 1996
pekat på, i en rekommendation
skatt på hushållstjänster.
Hultkrantz
Nordström
1996
för
skattesänkning
mot
rar också
en riktad
Wikström
1996a
har, i en analys av den svenska
funktionssätt,

argumenterat

för

selektiv

en
Liknande

tanken

på en generell sänkning.
Pissarides 1996
och Nickel

Sammanfattningsvis

Bell

om sänkt

argumentetjänstesektorema.

arbetsmarknadens
och

sänkning

resonemang

avvisat

förekommer

i

1996.

har en selektiv
i den bemärkelsen

skatteväxling

samma karaktär
samhällssektorer
på-

att olika
som den generella,
verkas på olika sätt när kostnadsstrukturen
förändras.
Överlag kan
modellen
inte finna någon välfärdsförbättring
selektiv
skatteav en
detta
dock
i
växling,
slutändan
funktion
hur
vi
värderar
är
men
en
av

miljöförbättringen,
Det

finns

selektiv

flera

återspeglas i modellen.
samt hur arbetsmarknaden
skäl till att modellen
överskattar
kostnaderna
av en

växling.

ekonomer,
kommer

större

Det

viktigaste

kan

utsikter

i modellen

vara att det finns, enligt vissa
arbetslösheten
vilken inte före-

att minska
jämfört med en generell
med selektiv
problemen

De rent praktiska
inte i detta kapitel. Här tillkommer

växling.
skatteväxling

behandlas

t ex olika gränsdragningsproblem
vilka måste utredas i detalj. Vidare bör man beakta det faktum att en
selektiv växling
kan påverka företagsstrukturen
på ett sätt som inte
innebär

ett

bättre

utnyttjande

innebär

eller delar
att företag,
sektortillhörighet.
Inom industrin
håll

av

samhällets

utan istället
resurser,
finner
sätt att ändra
av företag,
underhar olika tjänster städning,

del av verksamheten
med
som tidigare varit en integrerad
alltmer kommit
utifrån.
Denna
köpas
utveckling,
att
som kan

etc

tiden

kan med en selektiv
skattevara betingad av rena verksamhetsskäl,
komma att påskyndas av rena skatteskäl.
växling
Dessa och andra
praktiska problem kan komma att beröras i den statliga utredningen
utveckling
Fi 1996: 10.
om Tjänstesektoms
När

det gäller

EG-rätten

regional

far dzflerentiering

EU:s

inställning

diflerentiering
mellan

till

selektiv

skatteväxling

tillåter

Vad beträfav arbetsgivaravgifter.
branscher
måste frågan utredas vidare.

1997:11
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10.6

och

Skatteväxling

av olika

skattevcixlingsalternativ

i omvärlden

förändringar

Sverige

är en liten öppen ekonomi och den ekonomiska
i
utvecklingen
landet är starkt beroende av förändringar
i omvärlden.
En intressant
frågeställning
är hur en svensk skatteväxling
ter sig under förutsätt-

ning

att världsmarknaden

förändras

vissa

punkter.

i andra länders klimatpolitik
kommer
stora förändringar
till stora förändringar
världsmarknadsprisema
för
av

energiintensiva

varor

som

viktiga

är

när

man

Om

det sker

detta att leda

många

diskuterar

av de
svensk

klimatpolitik.
För att i någon mån sprida lite ljus av hur en svensk skatteväxling
efter
utnyttjas en modell som beskriter sig om andra länder följer
effekter
på
världshandeln
Rutherford
Tarr
se Harrison,
ver
1996,

där 23 olika handelsregioner
ingår. Denna modell
används
för att studera hur en förändring
priset
på
energivaror
påverkar
alla
av
priser på världsmarknaden,
dvs även på svenska import- och exportvaror. Man skulle kunna tolka detta som att en mer stringent klimatpolitik infördes i omvärlden.
I simuleringen

chockas
priserna på
av världshandelsmodellen
10%, vilket senare ger spridningseffekter
på alla de
på världsmarknaden.
Så småningom
påverkas
varor
som handlas
svensk import- och export av dessa prisförändringar.
Som man kan

energivaror

förvänta

med

sig, kommer

export- och importpriser
att förändras mest i de
relativt
energiintensiva.
Exempelvis
stiger importsom är
fossila bränslen och exportprisema
för vissa av kemisekto-

sektorer

priser

rema. Givet dessa förändringar
terna av en svensk skatteväxling:
Tabell

10.10

Simuleringar

SCENARIO

INNEBÖRD

EN10

10%

jämförs

för att belysa

tabell

effek-

omvärldsberoende.

höjning

Effekter
av priset på energivaror.
världsmarknadspriser
enligt världshandelsmodell

CIOOENIO

100%

ökning

av

C02skatt

arbetsgivaravgiftssänkning
Tabell

i nedanstående

10.11

Simuleringar

med

kompenserande

under EN10

av omvärldsförändringar.

VÄLFÄRD

UTSLÄPP

MDR%

C02

EN 1O

+0,9

-0,2%

C 1OOEN l 0

-3,3

-0,3%

+92%

1,6%

C100

-3,9

-0,2%

+92%

1,5%

SCENARIO

C02 INTÄKT

Sänkning
arbetsgivaravgift

på

355

356 Eflekter
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av olika skattevdxlingsalternativ

En ökning av priset
den, välfárdsvinster.
fördelar

tidigt

Det intressanta

stiger.

faller

heller

skatteväxling.

är dock

världsmarknahar komparativa

CIOOENIO,

på världsmarknadema

prisförändringama

med

ger via effekter
varor där Sverige

energivaror,
Priserna

i detta

fall

återfinns

gör

när vi samen svensk

vinst,

men välstöd åt uppfattningen

någon

färdskostnadema
är lägre. Resultaten
ger visst
i Sverige inte är oberoende av vad som
att kostnaden för miljöpolitik
resultat som i mångt
händer internationellt.
I övrigt ger CIOOENIO
beträffar
och skatteinoch mycket liknar C100 vad
utsläppseffekter
täkter.

10.7

Som nämndes

i andra

andra

även

avsnitt

analyser

att analysera
del
internationella
en
förslag till skatteväxling.

skyddsföreningens

ämviktsmodeller

Allmänj

av

skatteväxling

har den typ av jämviktsmodell
som här
länder på liknande
Det
frågeställningar.

metoder

diskuteras

lO.7.1

och

inledningsvis

applicerats

använts
finns

modeller

Andra

skatteväxling.

I

erfarenheter,

applicerade

följande

samt

i andra

natur-

länder

som använts i andra länder för att studera
upplösningsnivå
skatteväxling
skiljer sig ät bland annat vad beträffar
Med det sistnämnda
och hur dynamik kommer in i modellerna.
avses

De allmänjämviktsmodeller

främst

hur

samlade

samhällets

förändrat

skattesystem.

i

Investeringar

bestämningsfaktor
manställning,
I de flesta

Jorgenson
är

undantag,

miljöeffekterna
Enligt

Goulder

av välfärdsutvecklingen
baserad
Goulder 1995,

när

de

påverkas

av ett
en viktig
på längre sikt. En samåterfinns i tabell 10.12.

realkapital

fall ger modellerna
välfärdsförluster
Holtmans
Wilcoxens
och Tindale

är

av skatteväxling.
1996
beräkningar

dubbel
vinst
om en stark
i någon av modellerna
i tabellen.
kan skillnaden
mellan hans egen modell
och

stödjer

tesen

medräknade

är
1995

resultat

Wilcoxens

Jorgenson

kan

kapitalstock

bland

annat tillskrivas

anpassnings-

kostnader.
I Goulders
det kostar
finner

modell

att flytta

finns

anpassningskostnader

realkapital

det dock svårare

mellan

olika

i form

Goulder

av att
1995

att förklara varför
vinst i Jorgenson

en sänkning av arbetsgivarWilcoxens
modell,
men
inte när man sänker inkomstskatter

ger en dubbel
dubbla
vinst materialiseras
samma
i hans egen modell. I och för sig sänker

avgifter

invävda

sektorer.

man inte samma

skatt,

men
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det finns
likartade

Tabell

av olika

skatteväxlingsalternativ

mycket

karaktär
borde
som talar för att resultatens
sänker
eller
arbetsgivaravgift
inkomstskatten.
om man
en

10.12

Allmänjämviktsmodeller

och

skatteväxling

vara

i andra

länder.

Referens

Land

Milj öskatt

Återföring

Välfärd

Shackleton

USA

Infasad C02

Inkomstskatt

-0.39%

USA

$25/ton C02

Inkomstskatt

-0.33%

USA

Inkomstskatt

-0.28%

USA

Fossila
Bränslen
Energiskatt
Infasad C02

Jorgenson
Wilcoxen

USA

Infasad C02

Arbetsgivaravgift
Kapitalskatt

LINK

USA

Infasad C02

Inkomstskatt

+1 .01
%
+0. 19
% *
-0.5 1%

England

Energiskatt

Arbetsgivaravgift

+0.09
%

Modell
DR
Goulderl
Goulder2

Jorgenson
Wilcoxen

1992
et
Goulder
1994a
Goulder
1994b
Shackleton
1992

et

Cambridge

Tindale

e3

Holtrnan
1996
Shah

Shah
Larsen
Shah
Larsen
Shah

etc
USA

$10/ ton C02

-1039

Larsen
l 992
Indien

- 129

Indonesien

-4

Larsen
Shah

Japan

-269

Larsen
Shah

Pakistan

-23

Larsen
Procentuell nuvärdetörändring
av privat konsumtion
Välfärdskosmad i procent av skatteintäkt
Välfärdskosmad i förhållande till privat förmögenhet
BNP-ökning
1997
l 998+0. 19%,
1999+0.27%,
0

20000.31%,
2005-0.03%
Välfárdskostnad i miljoner

USD samma vältärdsmått
i utredningens jämviktsmodell.

som

357

av olika

358 Eflekter

Tindale

Holtman

dubbel
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vinst

kombineras

1996

beräkningar

redovisar

som tyder
en
om en energiskattehöjning
och arbetsskattehöjningar

och en sysselsättningsökning,
andra miljörelaterade

med

sänks. BNP

givaravgiftema

en följd av år,
även om förändringarna
är mycket
koldioxid
minskar
år
Utsläppen
av

stiger enligt

för

minska,
att efter sekelskiftet
små och inom felmarginalen.

beräkningarna

för att fortsätta att minska upp till 9,14%
försämras
därför att de sektorer som tjänar
Bytesbalansen
föreslagna växlingen tenderar att vara mindre exportinriktade.
1997 med 0,54%,

år 2005.
den

i de
som presenteras i tabellen visar att skatteväxling
har
lägre
miljöavvälfårdsförluster,
också
i
länder
som
ger
i detta kapitel avviker
gifter än i Sverige. De resultat som presenterats
således inte från vad man funnit i flera andra fall. Det bör dock noteDe modeller

flesta

fall

arbetslöshet
formellt
ras att man inte i något fall inkluderar
Vidare
värderas
inte
explicit.
lerna.
miljöförbättringar

Naturskyddsföreningens

10.7.2

Naturskyddsföreningens
simulerats

SNF

i detta kapitel.

till

förslag

i model-

skatteväxling

än de som
är mer omfattande
summan växlade skatter uppgår,

förslag

Den totala

till 44 miljarder
kr netto. Analysen
och en större rapport. Naturskyddsförebestår av ett antal fallstudier
ningen ger inte uttryck för någon bestämd uppfattning
om vilka skat-

enligt

föreningens

beräkningar,

dock två
ter som bör sänkas vid en skatteväxling,
men diskuterar
kan
sänka
föreningen
I grundrapporten
möjligheter.
att
menar
man
med 8 procentenheter
olika
höjer
arbetsgivaravgiften
energiom man
och

skatter.

miljörelaterade

intäktsneutral

miljarder

efter

5 år,

när

Enligt

föreningen

miljöskatteintäktema

är

sjunkit

reformen
med

16

kronor.

I den kompletterande

fallstudien
sänker man två skatter, dels arbetsmed 4%. I den senare
med 4% och dels inkomstskatten
hushållen,
Naturskyddsföreningens
enligt
kompenseras

givaravgiften
studien

helt

beräkningssätt,

och

fullt

för

de ökade

miljökostnaderna.

SNF

leder till en dubbel vinst genom att miljön och
anser att skatteväxling
arbetskraften
får ett mer korrekt
sannolikt
pris samt att näringslivet
utvecklas i positiv riktning.
För denna

utrednings

diskutera

varför

slutsatser

jämfört

del är det i detta

den modellapparat

kapitel
redovisats

mest

intressant

att

ovan ger skilda
Vad beträffar metodval, är

som
med SNFs egna kalkyler.
det svårt att göra någon egentlig jämförelse,
när SNF gör en statisk
förändkalkyl och försöker uppskatta hur mycket miljöskattebasema
ras av ökade miljöskatter.
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SNFs

beräkningar

modeller

utredningen

skilda

Enligt

skattevdxlingsalternativ

skillnader
i jämförelse
ger väsentliga
använt sig av. När beräkningsmetodema

är det inte helt enkelt

åtskilda.

av olika

SNF beror

att förklara
skillnaderna

varför

med

modellresultaten

att de använder
energiintensiva
företag.

de

är vitt
är så

en större
Det finns

skattebas

och inför

dock

funktionssätt
att tro att arbetsmarknadens
har större
l förslaget antas efterfrågan
på arbetskraft
öka. Utbudet av
berörs
Den allmän jämviktsmodell
utredningen
använt

undantag

för

anledning

betydelse.
arbetskraft

bygger

för arbetskraft
fungerar väl, i den mening
att marknaden
som diskuterats på olika ställen i detta och andra kapitel.
Den avgörande
skillnaden
mellan angreppssätten
gäller sättet att
beskriva anpassningar till förändrade
skatter. SNF antar att utsläppen
och

konsumtionen

förändras

så att intäkterna
från miljöskattema
efter 5 år, i en kalkyl som i övrigt är statisk
vad gäller
konsumtionsoch produktionsmönster.
De empiriska
valt tar direkt hänsyn till de olika konsumtionsansatser utredningen
minskar

med 16 miljarder

och produktionsanpassningar
Vad beträffar

förslagets

som följer av förändrade
förhållande
till utredningens

skatter.

direktiv,
överSNF s förslag i långa stycken med direktivens
fokusering
på de miljöskatter
negativ miljöpåverkan
som ger minskad
samt en
effektivare
hushållning
och
energi.
Detta
naturresurser
inte
följer
av
minst av det faktum att flera av förslagen innebär
en uppjustering
av
ensstämmer

nu gällande miljö- och energiskatter.
Vidare undantas de energiintensiva
koldioxid-

och elkonsumtionsskatt.

styras genom utvidgade
beskrivs i detalj.
När det gäller

företagen

när det gäller

Dessa

områden

koncessionstillstånd,

vilkas

skall

enligt

konstruktion

ökad
SNF
inte

hushållen

låter man i den ena fallstudien
hushållen
miljöskatteintäktema
sänkt
inkomstskatt.
av
genom
Det skall också noteras att SNF-förslaget
innebär höjda skatter på ett
flertal områden bland annat vad gäller avfall, el, kvävedioxider
och
med jämviktsmodellen.
vatten som inte direkt simulerats
erhålla

hälften

SNFs två olika fallstudier

I den ena studien
Personvagnar, SKF,

typhushåll:

väljs

fyra

företag

i Göteborgsområdet

OK och Stora Mölndal.

Volvo

I den andra studeras

fyra

ensamstående

barn,
ensamstående
med
utan
barn,
sammanboende
med två barn samt ensamstående
pensionärer
i eget
hushåll. I denna fallstudie
väljer SNF att jämt fördela skattesänkningarna

mellan

hushåll

och

företag.

Enligt

det

beräkningssätt

som

359

360 Eflekter

används
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av olika

hushåll,

alla

tjänar

där

eller

kommunalskatteskyldiga

man
drygt

i fallstudien
6

miljoner

inkluderar

alla

människor,

på

och tre av fyra företag vinner. Det bör noteras att kalkyväxlingen
teori ger höjda och sänkta
lema är statiska och enligt konventionell
intäkter,
eller
kostnader
samhällsekonomiska
när
skatter
varken
eller konsumtionsmönstren

produktions-

avgörande

Fallstudiemas
rande

Familjer

utfallet.

för

inte förändras.

blir avgöär att valet av typfall
bil
mycket
kör
låg inkomst
som

nackdel
med

sänktes med 4%.
om inkomstskatten
Det finns därför ingen verklig grund för SNFs påstående att samtliga
skulle tjäna på den skatteväxling
hushåll i Sverige
som föreslås. SNF
företagen och
bland
finns
förlorare
det
pekar i huvudrapporten
att
sannolikt

skulle

förlora,

detta med LKAB,

exemplifierar

nader trots de föreslagna

SCA

och SSAB

som får ökade

kost-

undantagsreglema.

huvudförslaget

kring

Kommentar

även

till skatteväxling.
SNFs huvudförslag
nu till att diskutera
förslagens
diskuteras
Analysen delas in i ett antal delar. Inledningsvis
på resonesynpunkter
varefter
några rent principiella
miljöprofil,
presenteras en mycket överslagsmäsmangen lämnas. Avslutningsvis
Vi övergår

-sig kalkyl

baserad på SNFs förslag.

Miljöprojil
föreslås
I ett av SNF-förslagen
en skatt på fárskvatten
och industrier.
vattenverk
kronor per m3 för kommunala
av skatten
och källa. Bortsett

omfattas
brunn

inte

ett genomförande

ningsproblem,

och

heller

landsbygdshushåll

från de praktiska

problem

med
med

som uppstår

vattenskatten
t
av den föreslagna
bemärkelse
i
vilken
bör man diskutera

2,50

Havsvatten
egen
vid

ex gränsdragen vattenskatt

med en viktig naturrehushållning
till en mer tillfredsställande
i snö och
vattendrag,
i
och
luften,
sjöar
i
havet,
Allt
vatten,
surs.
De flesta
kretslopp.
i
globalt
ingår
mark och levande organismer,
ett
bidrar

i egentlig
delar uppfattningen
att Sverige
dock
förorenas
vattenbrist.
Vattnet
någon
av
de
miljöproblem
skatt
talar
för
på
olika sätt, vilket rent principiellt
en
sådant.
Föreningen
belastar
vatten
menar att skatten är en
som
som
till vatten. Dock
näst-bästa
lösning för att minska föroreningarna

bedömare,

mening

även

inte

bör det observeras
skall i princip

SNF,

lider

att den vattenavgift

täcka de reningskostnader

som tas ut av kommunerna
som uppstår.

kan det
av svavelskatten
två sätt att se på vilken ambitions-

höjningen

den föreslagna

det gäller

När

skattevdxlingsalternativ

av olika

Eflekter
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vara värt att upprepa att det finns
utgångspunkter
Ett från teoretiska
nivå man bör ha i miljöpolitiken.
värdering
från
explicit
tillfredsställande
synsätt utgår
av de samen
minskningen
kostnader
och intäkter
hällsekonomiska
av ett givet

detta synsätt i
och andra
miljöskatter
av
uppställda mål. Utredningen

har diskuterat

Utredningen

till.

bidrar

miljöproblem

Man kan också göra bedömningar

kapitel

styrmedel genom att utgå från politiskt
vikten av denna princip för det fortsatta miljöarbetet.
har understrukit
genererade svavelkapitel 2 har de inhemskt
Enligt utredningens

till
inte

vilket

med

motiveras.

kan

SNF

30 kr till

miljömål
utifrån

motiveras

kan

skatten

att

menar

Sverige

åtaganden

ifrån
fördubblas
att svavelskatten
nationella
från befintliga
utgångspunkt

SNF föreslår

år 2000.

60 kr,

1992.

mål och internationella

sina nationella

uppfyllt

har därmed

1980 till

perioden

med 80% under

minskat

utsläppen

som ännu inte är nådda. Det kan påpekas
pågår diskussioner
av miljömålet
om revidering
kan
det
Naturvårdsverket
ta lång tid
menar att
och har redovisat
belastningsgränsen
ett
innan vi når den kritiska
de svenska svavelutsläppen
åtgärder för att minska
antal möjliga

kritiska

belastningsgränser

att det förnärvarande
svavel.
vad beträffar

ytterligare.
Vad gäller miljöprofilen

kapitel

i utredningens

betänkande.

Detta

hänvisas

förslag

hos SNFs övriga

speciellt

gäller

till

olika

den

före-

slagna skatten på el.

Ekonomisk

analys

särskild

Arbetsmarknadens
samhet,

överväganden

principiella

har i ett flertal

Utredningen

förtjänar

-

när

en

kapitel

står i centrum

funktionssätt

kan

skatteväxling

som lönebildning.
faktorn
sistnämnda

de mekanismer

diskuterat

som
skatteväxling.

i diskussionen

uppmärksamhet

förväntas

for

av
denna

ha effekter

uppmärkpå såväl

arbetsutbud
Den

bestämmer

hur

arbetsgivaravgiftssänk-

Den kanske
av arbetskraft.
bästa bedömning
som går att göra är att köpare och säljare delar på
det uppkomna
hur stort detta blir beror bland annat på
utrymmet
Med andra ord
företagets kostnader för varor för vilka skatterna höj

ningen

fördelas

mellan

köpare och säljare

att läcka
en del av skattesänkningen
blir
sysselsättningseffekten
därmed
ningar och

kommer

Utredningen
tionsfaktom

har sökt
arbetskraft.

uppskatta
Den

ut

i form

efterfrågeelasticiteten

varierar

mellan

av löneök-

mindre.
olika

produksektorer

men

361

362 Eflekter

av olika

skatteviixlingsalternativ

bedöms
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i intervallet

vara någonstans
Om arbetsgivaravgiftema

0.1-0.5

kan sänkas

% på kort sikt.

med 8% tyder

i intervallet
0.4-2
en sysselsättningsökning
mellan olika sektorer. Efterfrâgeelasticitetema

%,

dessa siffror

stor spridning
är beräknade på ett sätt

och återkopplingar
som inte tar hänsyn till de spridningseffekter
är relevanta när större skattereformer
genomförs.
Bedömningama
hur stor sysselsättningseffekten
kan bli måste därför betraktas

ytterligt

på

med

som
av
som

osäkra.

En samhällsekonomisk
för hushåll,

bedömning

med utgångspunkten

välfärdsförändringar

i det faktum

att hushållen
är
olika
åtgärder.
betraktas
Företagen
av
mer
produktionsenhet
vilka hushållen
i slutändan äger. I

de som slutligen
som en abstrakt

sammanhanget

fokuserar

tagen

påverkas

är det väsentligt

pris-

och inkomstförändringar

misk

bedömning

miljöförbättringar

att väga

samt
samhällsekonoen
En skatteväxling
kan

vill

om man

göra

av ett skatteväxlingsförslag.
privatekonomiska
kostnader,
men dessa kan vara mindre än
värdet av den miljöförbättring
ett givet förslag kan leda till.
SNF har redogjort
för den strukturomvandling
förslaget kan innebära. Beskrivningen
de
vinnare
och
förlorare
av
som SNF identifierar skiljer sig inte
något dramatiskt
sätt från den analys utredinnebära

ningen

gjort

fokusera
och

tag

inte

förslaget

lämnat

analysen

någon

SNF har valt att i stora delar
förloraroch vinnarföre-

på olika

närmare

analys

av de välfárdseffekter

kan tänkas innebära.

Med
finns

med andra kalkylmetoder.

den kvantitativa

hänvisning

till

när det gäller

modeller

utredningen

ta ställning

till

Befintliga

de olika

svårigheter

att replikera

p g a databrist

osv som
ramen för de
kan utredningen
inte direkt

SNF-förslaget

har haft tillgång

till,

inom

frågan om förslaget i sig är välfärdshöjande
eller
med hjälp av jämviktsmodellen
förslag
av

analyser

som
fossila bränslen
skatter
av SNF-förslaget
och el, ger inget starkt stöd för hypotesen att förslaget leder till välfárdsvinster
för alla hushåll. En viktig faktor är dock hur
man värdefokuserat

centrala

delar

rar miljöförbättringama.
saknar
Utredningen

egentligt beräkningsunderlag
för att bedöma
om förslaget i alla sina delar har tagit hänsyn till det faktum att olika
skattebaser
samspelar med varandra.
SNF har valt att fokusera
de
direkta anpassningar som innebär att en rent statisk kalkyl överskattar
intäkterna.
skattebas.
bensinOm

Flera av SNF-förslagen
träffar
i allt
Exempelvis
påverkar
såväl koldioxid-,

och dieselskatteförslagen

man
energiskatten

endast

höjer

att minska.

väsentligen

koldioxidskatten
När

man

höjer

väsentligt

samma
på

energiskatten

samma fossila bränsle.
kommer
intäkterna
från
tre

skatter

som

samtidigt

Eflekter
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samma bas bör problemet
ende ges särskild uppmärksamhet.

träffar

skattevdxlingsalternativ

med skattebasemas

inbördes

bero-

Det bör noteras att SNF har justenedåt och därmed fångat upp
kraftigt

rat skatteintäktsberäkningama
några av interaktionseffektema

ring görs dock

av olika

inte i den direkta

sätt. Denna nedjusteett indirekt
beräkningen
av kostnader och intäki fallstudiema.

ter för olika hushåll och företag
skatten
på vatten
Vad beträffar

kan nämnas
att utredningens
kan vara intressant, om den läggs
pekar på att en vattenskatt
enbart på vattenreningsverken.
Det är tveksamt om man kan motivera
pekar på att
vattenskatt
knapphetsskäl,
men optimal skatteteori
av
en
bör vara så bred som möjligt.
I detta perspektiv
skattebasen
är en
modeller

diskussion
En närmare
av en
se kapitel
mandat, men den kan
vattenskatt
ligger dock utanför utredningens
i framtida
utredningar
förtjäna uppmärksamhet
om det svenska skatskatt

sådan

utformning.

generella

tesystemets

Kommunal

10.8
Vi

intressant,

har uteslutande

skatteväxling
valt

dvs en situation
används för att

planet,
skatter

att analysera
där intäkter

från

nationella

nationella

finansiera

på det nationella

skatteväxling

skatter

miljörelaterade
på arbete.

En

debatten är
i den allmänna
som har diskuterats
skulle kommuVid en sådan skatteväxling
skatteväxling.
på exempelvis
eller införa/höja
avgifter
införa punktskatter

möjlighet

alternativ

kommunal

nerna
miljöstörande

mot en generell sänkning av kommunalskatten
i kommunen.
I detta avsnitt redovisas kort för några av
kring kommudyker
de frågeställningar
upp vid en diskussion
som
verksamhet

vi drar mot bakgrund
skatteväxling
är
frågeställningar
är att kommunal
juridiska
både adminstatriva,
fråga som innehåller

till
ners möjligheter
nedan
redovisade
av
en komplicerad
och ekonomiska

skatteväxling.

problem.

skatteväxlingskommittén
att grundligt

möjligt

i utbyte

ramen för de resurser och den tid som
har det inte varit
har haft till sitt förfogande
Inom

analysera

Statens

och kommunernas

alla dessa problem.

enligt

Beskattningsrätten

10.8.1

Den slutsats

nu gällande

beskattningsrätt

grundlag

och möjlighet

till

tvångs-

regleras i regeringsformen
den s k normgivningsmakten
finns i 8
nonngivning
rörande
offentligrättslig
Huvudregeln
och
till
skatt
3 § RF. Där stadgas att föreskrifter
staten
om

avgifter
RF.

kap.

tvångsavgifter

skall meddelas

genom

lag, dvs av riksdagen

1 kap. 4 §

363

364 Eflekter

av olika skattevaxlingsalternativ

Vad gäller

RF.

fastlagt

gäller

formella

beskattningen

är det i 1 kap. 7 § RF

får ta ut skatt för skötseln

enligt

8 kap. 5 § RF att grunderna
måste regleras genom lag. Därmed

beskattningen
kap.

den kommunala

att kommunerna

Vidare

SOU

bestämmelserna

om

kommunallagen

budgethantering

KL

kommunal-

och

1991:900

av sina uppgifter.
för den kommunala

åsyftas

inte bara de

landstingsskatten

angående

i 8

förvaltning

och

de mera detaljerade
bestämmelserna
1928:370.
Regeln i 8 kap. 5 § RF innebär
även

utan

kommunalskattelagen
riksdagen

med nu gällande grundlag inte kan till
rätten
att föreskriva
gera
om sådana frågor som
skyldig, på vad skatten skall utgå samt taxeringsrandet. Däremot
får de enskilda
kommunerna
i

i

att
dele-

kommunerna

vem som är skattoch uppbördsförfa-

princip besluta om
den
kommunala
för
utdebiteringen
sina medlemmar.
av
Riksdagen kan dock ålägga kommunerna
vissa gränser för skattens
storlek
eller under vissa perioder
förbjuda
höjning
skattetak
av
storleken

skatten

kommunalt

nallagen

skattestopp.

1991:900

underordnas

Enligt

betonas

rikets

I förarbetena
den

att

finanspolitik

till

den nya kommuekonomin
måste

kommunala

1990/91
17 s 20
RF kan en kommun efter riksdagens
sådana föreskrifter
om avgifter,
som på grund

prop.

8 kap. 9 § andra stycket

bemyndigande

meddela

av 8 kap. 3 § annars skall meddelas
av riksdagen tvångsavgifter.
Kommunerna
har exempelvis
i renhållningslagen
1979:596
givits
för bortforsling

rätt att ta ut tvångsavgifter
avfall.

10.8.2

De kommunala

Vissa

allmänt

kommunala

av

principerna

accepterade

kompetensen.

och omhändertagande

grundprinciper
Hit

har hittills

begränsat

hör likställighetsprincipen

2

den

kap. 2 §

och självkostnadsprincipen.

KL

Likställighetsprincipen
vissa

kommunmedlemmar

annat än objektiv

hetsprincipen
avgifter.
kan

Här uppkommer

att det inte är tillåtet

att särbehandla
eller grupper av kommunmedlemmar
på
Sålunda har det ansetts strida mot likställigendast

en del
huruvida
frågan

strida

sänka
visst

grund.

att belasta

innebär

mot likställighetsprincipen.
kommunalskatten
och införa

område

bära bördan
nalskatten

skulle

innebära

med
av ett brukarkollektiv
skatteväxling
en kommunal
En åtgärd

som går ut
kommunal
punktskatt
en
bara
vissa kommunmedlemmar
att

medan en generell sänkning
av punktskatten
kommer
alla skattskyldiga
kommunmedlemmar

Kommunalskatten

kan

dessutom

bara

tas

ut

av

dem

att
ett
får

av kommutillgodo.
som

bor

i

1997:11
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medan

kommunen

också skulle

punktskatten

kommuninnevånama

av olika

skatteväxlingsalternativ

kunna

andra än

påverka

negativt.

här är huruvida
kommuner
har rätt att
som uppkommer
införa lokala punktskatter.
Regeringsformen
rätt att
ger kommunerna
och vissa avgifter
och frivilliga.
tvingande
ta ut kommunalskatt
En fråga

Någon

möjlighet

särskilt

reglerats

att också

har inte
punktskatter
ta ut kommunala
i regeringsformen
och torde inte heller vara förutsatt.

Det kan ifrågasättas

skulle
om inte införandet
av en sådan möjlighet
grundlagsändring.
en
i syfte att finansiera
Det innebär således att en skatteväxling
en
sänkt kommunalskatt
med höjda
kommunala
kommer
i
avgifter

kräva

konflikt

med självkostnadsprincipen.
har

Självkostnadsprincipen
bestämmas

uttryckt,

den

så att en verksamhet
får inte överstiga
härvid

roll

fråga.

Det

ingen

delvis

går till att täcka kostnaderna

Administrativa

10.8.3
Kommunala

kan

punktskatter

geografiskt

Under

eller

får

annorlunda

i verksamheten
överskottet

som är i
helt eller

i annan verksamhet.

problem

rena kontrollPunktskatter
som endast tas ut i
kan
till
interna
upphov
ge

ge

områden

små

"gränshandelsproblem".

inte

avgiften

att
vinst

huruvida

och ekonomiska

och gränshandelsproblem.

problem

med

går

kostnaden

avgiften

spelar

innebörden

till

upphov

förutsättning

både

inte

att grannkommunen

en liknande punktskatt kommer det vid en viss skattenivå att
Storleken på detta bestäms av skatvara lönsamt med "gränshandel".
tenivån.
I princip är detta samma problem
som vi idag ser i södra

tillämpar

I Danmark

Sverige.

det är lönsamt

att åka över sundet

minskad

problem

sänkta

ölskatter.
och liter

sive momseffekter

innebär

öl med 5% volymprocent

punktskatter
raliserade

Slutligen
för

uppbär

öl. Detta

har lett till

försäljning

kr/volymprocent

met

för att handla

och

av öl i södra Sverige. För att mildra detta
har också regeringen i budgetpropositionen
för år 1997 före-

kraftigt
slagit

lägre än i Sverige

på öl betydligt

är skatten

relativt

skatter

sänks

administrativa

punktskatter

på detta

stora inkomster

problem.

starköl

från

och liter.

2,38
Inklu-

detta en skattesänkning
på ca 6 kr per liter
Vidare gäller att kommunala
alkoholstyrka.

att kommunala

gäller

på

1,45 kr/volymprocent

ger upphov till större
statliga punktskatter.

statliga

potentiellt

Skatten
till

område.

genom

kostnader
skulle

Genom

punktskatter

än cent-

minska
att

staten

utrymi dag

kan detta vara ett

365

av olika

366 Eflekter

10.9

skatteväxlingsalternativ

Avslutande

En fullständig
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kommentarer

samhällsekonomisk

där såväl
analys av skatteväxling,
effekter
konsumtion
på
och
inkomster
analyseras,
som
har inte gjorts. Befintliga
data tyder dock på att de svenska hushållens
för att få den implicerade
betalningsvilja
miljöforbättringen
måste

miljövärden

högre än befintliga
skattningar
vara betydligt
av de samhällsekonomiska skadorna av växthuseffekten.
Enligt allmänjämviktsmodellen
finns det ingen dubbel
vinst
for Sveriges del
av en skatteväxling
som begränsar sig till höjd koldioxidskatt
arbetsgivaravgiftema.
Slutsatsema
skiljer
sätt från

liknande

och en generell sänkning av
sig inte på något avgörande

analyser

som gjorts med allmänjämviktsmodeller
for andra länder, även om det finns exempel på modeller
i liknande
länder där man funnit en dubbel
vinst.
Ekonomin
ställer om sig till
en industristmktur
tensiva
sektorer,

som är mindre
t ex läkemedel

koldioxidintensiv.
och

Kunskapsin-

telesektom

expanderar

på

bekostnad

sektorer.
Enligt
av relativt
mer koldioxidintensiva
modell
har
selektiv
växling
förutsättningar,
större
samma
en
om den
riktar sig mot de relativt
arbetsintensiva
tjänstesektorema,
även om
modellen också i detta fall påvisar en välfärdsförlust
sett som förändi realinkomst.

ringar

Modellen

beaktar

naden fungerar

inte arbetslöshet,

perfekt.

utan utgår ifrån att arbetsmarkOm skatteväxling
minskar arbetslösheten,
är

detta en samhällsekonomisk
Det finns dock anledning

intäkt

som bör tas med i övervägandena.
vad beträffar effekter

till viss återhållsamhet

arbetslösheten
åtminstone
redovisats
till

arbetsgivaravgiftssänkningar,
av små generella
litteratur
om man får tro den teoretiska och empiriska
som
i andra kapitel. Här ger en selektiv växling större anledning

optimism,

endast kan
även om de räkneexempel
som presenteras
till en mer djuplodande
analys. Den sk
som en inledning
kan ge värdefulla
tjänsteutredningen
uppslag till fortsatta diskussioner
betraktas

kring denna fråga.
kan

leda till

svenska

Förändrade

innovationer
företag. Å andra

relativpriser

som
sidan

på andra områden
som kommit
samlad
bedömning.
göra en

i sin tur
trängs
undan,

mellan
öppnar

sannolikt
varför

miljö

och arbete

för
nya marknader
andra innovationer

det är mycket

svårt

att
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Ejfekter

av olika

skattevdxlingsalternativ

Appendix
Detaljerad
selektiv

Sektor
JORD
SKOG
FSKE
JARN
AME
SLAK
MEJE
FRUK
FISK
FETT
KVAR
BAGE
SOCK
CHOK
DIVX
FODE
DRYC
TOBA
GARN
TEXT
TRIK
OVRT
BEKL
LADE
S2GV
TRAH
ATR
OVR
TRAM
PAPP
PPPP
TRAF
PFRP
OVRX
GRAF
KEMI
GODS
BASP
PLAS
FARG
LAKE
TVAT
OVRK
PETR
SMOR
GUMM
PLSV
PORS
GLAS
TEGE

beskrivning

SELEC

av förändringar
T2 och generell C100

Förklaring
JORDBRUK
SKOGSBRUK
FISKE
JÅRNGRUVOR
A MET.GRUVOR
SLAKTERIER
MEJERIER
FRUKTKONSERVER
FISKKONSERVER
FETT OLJOR
KVARNPRODUKTER
BAGERIPROD.
SOCKER
CHOKLAD KONF.
DIV.LIVSMEDEL
FODERMEDEL
DRYCKER
TOBAK
GARN VÄVNAD
TEXTILSÖMNAD
TRIKÅVAROR
ÖVR TEXTIL
BEKLÄDNAD
LÄDER SKOR
SÅGVERK
TRÅHUS SNICK.
A TRÅMATERIAL
ÖVR TRAVAROR
TRÄMOBLER
PAPPERSMASSA
PAPPER PAPP
TRÄFIBERPL.
PAPPFÖRP.
ÖVR. PAPPER
GRAFISK IND
KEMIKALIER
GÖDSELMEDEL
BASPLAST
PLAST HALVF.
FÄRG
LÄKEMEDEL
TVÄTTMEDEL
ÖVR KEMIK.
PETROL.RAFF
SMÖRJMEDEL
GUMMIVAROR
PLASTVAROR
PORSLIN
GLAS
TEGEL

.

av förädlingsvärde
%.
skatteväxling,

SELECT2
-0,1
-0,2
-0,0
-0,9
-0,4
0,3
0,2
0,3
0,1
-0,l
-0,l
0,4
-0,2
I 0,2
.
0,3
-0,1
0,4
0,6
-0,2
.
0,3
0,2
0,5
l
0,1
-0,l
0,1
-0,l
-0,l
0,4
-O,4
‘-0,2
0,1
-O,l
0,0
0,1
—0,8
-0,l
-0,1
0,0
0,1
1,6
0,3
-0,2
-8,8
-O,l
0,0
0,1
0,1
0,0
-0,7

under

C100
-0,1
0,0
-0,l
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,4
0,4
0,0
0,1
0,4
0,0
0,2
0,4
0,5
0,4
0,5
0,6
0,0
0,5
0,5
l
0,0
0,3
0,2
0,0
-0,4
-0,2
0,4
0,2
0,5
0,3
-0,3
0,1
0,4
0,5
0,3
1,2
0,4
0,4
-8,9
-0,l
0,4
0,5
0,4
0,3
-0,l

367

368 Eflekter

av olika

CEME
OVRM
JRN
FERR
JNGJ
META
METV
IJA
METR
MSKN
ELMO
TELE
HUSH
ovms
VARV
RALS
BILA
CYKL
FLYG
OVRR
INST ATI
ELO
GASV
VATT
BYGG
VARU
HOTE
SAMF
POST
BANK
FAST
UPPD
REPA
OVRP

skattevdxlingsalternativ

CEMENT
OVR MINERAL
JÄRN O STÄL
FERROLEGERING
JNGJUTERIER
METALLVERK
METALLVALSV.
I JARNGJUTERI
METALLVAROR
MASKINER
ELMOTORER
TELEPRODUKTER
HUSHÅLLSMASK.
ÖVR.ELPROD.
VARV BÅTAR
RÄLSFORDON
BILAR
CYKLAR
FLYGPLAN
ÖVR TRANSP.M.
INSTRUMENT
A TILLVERKN.
EL O VÅRMEVERK
GASVERK
VATTENVERK
BYGGNAD
VARUHANDEL
HOTELL REST.
SAMFÄRDSEL
POST TELE
BANK FÖRSÄKR.
FASTIGHETSFÖRVALTN
UPPDRAGSV.
REPARATIONER
ÖVR. PR. TJ
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-0,5
-0,l
-0,6
-0,3
-0,2
-0,3
-0,2
-0,3
-0,1
-0,3
-0,l
l
-0,2
-0,2
-0,3
-0,l
-O,2
-0, l
-0,3
-0,3
0,2
l
0,1
l
,
0,2
0,1
0,1
l 1
,
0,7
0,9
0,6
0,6
0,9
0,8
1,4

-0,2
0,1
-0,1
0,2
0,6
0,3
0,4
0,6
0,3
0,5
0,7
0,8
0,7
0,5
0,4
0,0
0,8
0,6
0,4
0,4
0,6
0,3
0,1
-1,
0,1
0,0
-0,2
0,3
-0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,5
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Ökad

11

miljörelatering

av energiskattesystemet

av

energiskattesystemet

11.1

frågeställning

central

En

det finns

ningar

för

kapitel

2 och den beskrivning

kapitel

4 beskriva

annat
nuvarande

vilka

Ett av
av skattesystemet.
den miljöhotbild
som ges i

miljörelatering

är att utifrån
av de svenska

miljöskattema
som ges i
skattesystemet.
nuvarande
det
av
från beskrivningen
utgångspunkt
av det

miljörelateringen
är att med
redovisa

syfte

Ett

förutsätt-

är vilka

i utredningsdirektiven

ökad

kapitel

med detta

syftena

sammanfattning

och

Inledning

av skattesystemet,

förändringar

möjliga

systemet

för ökad miljörelatering.

ökar förutsättningarna

i sig kan inte ses som något miljöskadligt
utan som något
redovisas
i
vilket
kan,
välfärden.
Däremot
som höjer den allmänna
och
härledas från energianvändning
många miljöproblem
kapitel

Energi

drift.

och biobränslen

bränslen

fossila

är energiskattesystemet

Därmed

att öka

strävanden

miljörelateringen

är koldioxidut-

miljöproblem

av andra ämnen
vid uppvärmning

och utsläpp

svavelutsläpp

släpp,

sådana

Exempel

energiproduktion.

vid

förbränning

respektive

en given måltavla
Den
i beskattningen.

av

motorför våra
bärande

är att det skall vara
för ökad miljörelate-

i ett nytt miljö- och energiskattesystem
ändamålsenligt
överskådligt,
samt ge utrymme
inte, utan endast grundprincipå energi diskuteras
ring. Skatteuttaget

tanken

pema för
kapitel.

en ny

I den allmänna
arbete,
rade till
skatten.

debatten

diskuterar
man oftast
om skatteväxling
skatter på energi och sänkta skatter

ökade

arbetsgivaravgifter.

främst

utredningen

energiproduktion

och

Det modellarbete

sig på olika

till att arbetet inriktats
mot
för dessa skatter är förhållandevis

Anledningen

i

en

som gjorts inom
skatter som är relatefrämst koldioxidenergikonsumtion,

har också koncentrerat

att skattebasen

i detta

av energiskattesystemet

mellan

skatteväxling

redovisas

struktur

uthållig

skatter
stabil,

på energi är
vilket

skatteväxlingsrefonn.

är en
En

en
av grundförutsättningama
är således att utveckla ett
viktig grundsten i en skatteväxlingsstrategi
Mot
energiskattesystem
som kan ligga till grund för stabila intäkter.
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skulle

det vara naturligt att inlemma biobränslen
i ett
energiskattesystem.
Det är dock nödvändigt
att beakta
biobränslenas
konkurrenskraft.
framtida

Den genomgång

av den svenska energibeskattningen
som redovisas
och delvis i detta kapitel, pekar på att det finns utrymme
för ökad miljörelatering
En av våra slutsatser
av energiskattesystemet.
är att konstruktionen
gällande
energiskattesystem
leder till att stora
av
i kapitel

delar

miljöstyrande
effekt
neutraliseras
inom
av koldioxidskattens
uppvärmningssektom.
Detta till följd av att energiskatten
på kol
endast uppgår till 60 % av energiskatten
på olja. Därmed
blir det
totala punktskatteuttaget
på olja och kol lika trots att förbränning
av
olja ger upphov till mindre koldioxidutsläpp.
Denna slutsats gäller
dock inte inom tillverkningsindustrin,
I
som inte betalar energiskatt.
detta kapitel

pekas det på hur energiskattesystemet
kan reformeras
i
att göra det mer överskådligt,
stabilt och samtidigt
öka miljörelateringen.
syfte

Den modell som presenteras innebär att alla bränslen
som används
för uppvärmningsändamål
beskattas med summan av koldioxidskatt
K,
ren
energiskatt
E,
och svavelskatt
S.
Bränslen
för motordrift beskattas enligt samma struktur med tillägget
trafikoch
av en

miljörelaterad
skatt, T.
En av fördelarna
med modellen
är den går
med nya skattekomponenter
att komplettera
i framtiden
i takt med att
utan att den grundläggande
skattestrukturen
nya behov identifieras
förändras.
Koldioxidskatten

fortsätter

att vara proportionell
mot kolinnehållet.
bör torv klassas som fossilt bränsle. Detta basei stort sett är jämförbart
ras på att dess bidrag till växthuseffekten
med
oljans och att torv inte kan ses som ett förnybart
bränsle eftersom
tillväxten
är mycket långsam. l ett kortare perspektiv är
av torvmossar
Från miljösynpunkt

torvåterbildning
möjlig på en plats där torv utvunnits.
Skogsplantering på en före detta torvmyr
faller sig inte heller naturlig utan förutsätter stora tillsatser
Torv är ett inhemskt bränsle. Det
av växtnäring.
är därför önskvärt
att torven är konkurrenskraftig
olja och
gentemot
kol. Samtidigt
bör torven
inte konkurrera
Beskattut biobränslen.

ningen bör ta hänsyn till detta.
Energiskatten
omstruktureras
giinnehållet

i alla bränslen

som biobränsle

och torv

fjärrvärmeproduktion
då dessa sektorer

så att den blir proportionell

inklusive
i huvudsak

torv,

biobränsle

används

inom

mot eneroch uran. Efterindustri-,
el- och

sker ingen real förändring

av skattebelastningen
energiskatt.
Detsamma
gäller för
av
för elproduktion
i kärnkraftverk.
Det bör

inte omfattas

uran då det endast används
här påpekas att den särskilda

skatten

på

producerad

i kärnkraftverk

Ökad miljérelatering
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vattenkraft

fastighetsskatten

liksom
modellen

av energiskattesystemet

i

ut har integrerats

inte fullt

energibeskattning.

för reformerad

Det
proportionell
mot svavelinnehållet.
för
svavelskatt
inte
det
särskilda
avdraget
om
i cement-, kalk- och stenindustrin,
som utgår på bränslen förbrukade
i sodapannor inom massa- och papperssamt på bränslen förbrukade
industrin
kan avskaffas.
är oförändrat

Svavelskatten

bör däremot

övervägas

Den trañk-

len som används
ter av bensin och
miljöklasser
som
risken
minimeras

för motordrift.

utgår på samtliga

skatten,

och miljörelaterade

mellan

Differentiering

olika

bränskvalite-

skapas genom extra pålägg på skatten för de
Därigenom
de strängaste miljökraven.
inte uppfyller
i de fall övergången till
för oväntade budgetbortfall
diesel

bränslen går fortare än förväntat.
Den skattediffeförsvinna.
bensin
bör
sikt
finns
mellan
diesel
och
på
idag
rens som
skatteuttag
på energi är det motiverat
Givet oförändrat
att i den
sedan
fortsätta
med
den
princip
tillämpats
diskuterade
modellen
som
mindre

den

miljöfarliga

En högre
1993 om två nivåer på energibeskattningen.
nivå för den
industriella
användare
och en reducerad

1 januari

nivå

för

icke

Moti-

och växthusnäringen.

tillverkningsindustrin

konkurrensutsatta

kan beskrivas

är att Sverige
vet till att ha en lägre nivå för industrin
ekonomi,
vilket
betyder
en
liten
öppen
att möjligheterna
som
ökade

övervältra

mindre

industri

leder därmed
bättre

av produktion
diskussion.

ersätts

kraftvärmesektom

inte nödvändigt-

utan kan leda
i andra länder se

miljö,

som gällande beskattning
dessa
upphov till beskattas

att lösa de problem

att

är begränsad.

på konsumenterna

och därmed

konsumtion,

att svensk produktion
kapitel 3 för en grundligare

till

För

framåt

hög skatt på svensk

En alltför
vis till

kostnader

av värme- och
sektorer
enligt

ger
I dessa sektosamma principer som gäller för tillverkningsindustrin.
avsnitt
koldioxidskatt
och
svavelskatt
I
11.4 redoviut.
rer tas endast
Ett energiskatteav olika nivåer på koldioxidskatten.
sas effekter
system

utan särskilda

nedsättningsregler

ger goda
en koldioxidskatt
kan ett sådant
koldioxidskatten

växthusnäring
system.

tenivå

Vid

finns

det

starka

kraftsproduktionen
kondenskraft
mindre

komma

miljövänligt

för

ett

fungerande

och
skatte-

25% av den generella
system skapas. Även vid denna skatför tills vidare undanta kondensargument
motsvarande

från koldioxidbeskattning.
att ersättas av importerad
sätt. Dock bör svavelskatt

I annat fall kan svensk
elkraft producerad

fortsättningsvis

utgå

Vidare införs en värmesom används i kondenskraftverk.
på elkraft, vid
enligt samma principer som energiskatten
slutanvändare.
till
av värme

på bränslen

energiskatt,
leverans

för tillverkningsindustri

förutsättningar

371

372

Ökad miljörelatering

av energiskattesystemet

De tre stora principiella

jämfört

SOU 1997:11

förändringarna

i den presenterade

modellen

med dagens

likstälsystem är renodlingen
av energiskatten,
av beskattningen
av diesel och bensin, samt likställandet
av
beskattningen
inom industri-,
fjärrvärmeav el- och fossilbränslen
och kraftvärmeproduktion.
Genom
den sistnämnda
förändringen
landet

undanröjs
till.

de stora problem

som dagens energibeskattning
ger upphov
skapas också förutsättningar
för att fatta långsiktigt
investeringsbeslut
omställning
som krävs vid en framtida
av

Därigenom

korrekta

energisystemet.

11.2

Miljörelateringen

det nuvarande

av

skattesys-

temet
11.2.1
Den

Nuvarande

milj

skatter

definition

på miljörelaterade
skatter som används i kapitel 4
samtliga
punktskatter
på
energiproduktion
att
och energianvändning tas med. Vidare omfattas
även den årliga fordonsskatten
och försäljningskatten
på fordon, samt de mer renodlade
miljöskatmedför

tema

som

naturgrusskatt

och

miljöskatten

på

handelsgödsel

och

bekämpningsmedel.
En ren
av energin
granskning

energiskatt

är i grunden

i sig knappast

ingen

miljöskatt

då beskattning

är motiverad

En närmare
av miljöskäl.
den
svenska
energiskatten
visar
dock
den
i vissa fall
att
av
har tydliga styrande element vilket motiverar
att den tas med i diskussionen. Att definiera
den årliga fordonsskatten
och försäljningskatten
är diskutabelt.
Försäljningsskatten
på fordon
har
som miljöskatter
dock de senare åren genom dess differentiering
efter miljöklasser
haft
Sedan sommaren
1996 är det rent fiskala inslaget
en viss miljöprofil.

slopat för personbilar.
I första

hand ägnas detta kapitel

användning

och

allmängiltig

diskussion

till

energiproduktion.
om vilka

att diskutera
I

avsnitt

krav

som

skatter

11.3.2
skall

förs

ställas

på energidock

en
en mil-

jöskatt.
Ur tabell

4.13

i kapitel

4 framgår

gande delen av de miljörelaterade
och energianvändning.
Miljöskatter

det tydligt

skatterna

att den helt överväbelastar energiproduktion

på energiområdet

är både fler till
och mer omfattande
något annat område. I
än miljöskatter
princip är det endast miljöskatten
på naturgrus och handelsgödsel som
inte är förknippade med energianvändning
eller energiproduktion.
För
antalet

1996 beräknas

totala

intäkter

från energi-

och miljörelaterade

skatter
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uppgå till
cirka

kr i 1994 års prisnivå.

51,9 miljarder

drygt

kr härledas

45 miljarder

av energiskattesystemet

till

skatter

Av

dessa kan

medan

på energi,

knappt

6

skatter. De mer renodlade
kr utgörs av fordonsrelaterade
miljarder
och skattema på handelsgödsel
såsom naturgmsskatten
miljöskattema
cirka

inbringar

och bekämpningsmedel

kr.

500 miljoner

energiskattesystemet

Det nuvarande

beskrivning
4.4 ges en utförlig
av det svenska
kan
vi göra ett
beskrivning
Utifrån
denna
systemet.
observationer.

I kapitel

observationen

Den första

beroende

olika

tas
allmänna

principen

samtliga

fossila

på

energiskatteantal

viktiga

beskatär att bränslen för energiändamål
de används.
i vilken
samhällssektor
Den

utgår på
och svavelskatt
är att energi-, koldioxid-,
och motorbränslen som används for uppvärmning

För tillverkningstas ut på elkonsumtion.
samt att energiskatt
gäller dock att bränslen som används för
industri och växthusnäringen
belastas med energiskatt
uppvärmning
samt att koldioxidskatt

drift,

9 öre
endast tas ut med 25 % av den nivå som gäller generellt drygt
utgår inte heller
1996. Energiskatt
istället för 37 öre per kg koldioxid
kan
med stor fossilbränsleförbrukning
Företag
på elkonsumtion.
och
belastat
kol
erhålla viss nedsättning
som har
av koldioxidskatt
naturgas
om skattebelastningen
värdet. Nedsättningsmöjligheten
cerar andra mineraliska
och glasindustrin.
En andra

observation

värmeproduktion

ämnen

än metaller,

är att bränslen som används for el, respektive
Idag gäller att alla
enligt olika principer.
även i kraftvärmeverk,
är befriade
värme,

som används for elproduktion,
både
anläggningar
som producerar
medan
och koldioxidskatt,
energiskatt
duktion

beror

med

full

till

beskattas

bränslen

kraftvärmeverk.

av försäljningsföretag som produdvs cement-, kalk-, sten1,2 %

överstiger
är begränsad

om den produceras
I fjärrvärmeproduktion

koldioxidskatt

och

anses åtgå for värmeproduktion

och

dvs i
från

beskattningen

av Vänneproeller
fjärrvärmeverk

i industri,

energiskatt.

beskattas
Den

i kraftvänneverk

del

använda

bränslen

som
av bränslet
beskattas med full
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inom

industrin

koldioxidskatten.
observation

En tredje

är att torv och biobränsle
for energiändamål
med koldioxidskatt
eller energiskatt
oavsett i vilken
sektor användningen
sker. Däremot omfattas torv av svavelskatten.

varken

belastas

Den fjärde

viktiga

observationen

beskattas
olika
är att bränslen
Generellt
gäller att ett bränsle som
har högre energiskatt
än om samma bränsle
som drivmedel
för uppvärmningsändamål.
Det betyder,
exempelvis,
att

beroende

på användningsområde.

används
används
bränslen
full

beskattas med
som används inom industrin
som drivmedel
energiskatt och koldioxidskatt.
Ett undantag är dock gruvindustrin

där

beskattningen

fordon

till
av diesel som drivmedel
som bränslen för uppvärmning.

truckar

och

andra

beskattas
är att olika bränslen
användningsområde.
Av tabell 4.10 framgår

olika

även

beskattas

En femte
inom
skatten

observation

att energiEnergiskatten

samma
inte är proportionell

mot energiinnehållet.
exempelvis,
utgör knappt 60% av energiskatten
Det leder till att det samlade skatteuttaget
på kol och

kol för uppvärmning,

oljeprodukter.
olja är likvärdigt.
bränslen
mellan

Samma

som används
olika bränslen.

på diesel

Vidare

rade

miljöklass,

efter

skaper

beskattas

bild

framträder

för motordrift,

Energiskatten

är energiskatten
dvs

hårdare.

vad gäller

på

dvs att det är stora variationer
är dubbelt så hög på bensin som
diesel och bensin differentie-

bränslekvaliteter

med

koldioxidskatten,

Att

energiskatten

miljöegen-

sämre

i öre per
definitionen
av
på koldioxidskatten,
dvs att den är en skatt på bränslets kolinnehåll.
Det betyder att bränslen med relativt högt kolinnehåll
i förhållande
till
kilowattimme,

energiinnehållet
kol

den högsta

faktum

skiljer

sig mellan

beskattas

olika

hårdare

koldioxidskatten

att koldioxidinnehållet

bränslen

uttryckt

följer

Exempelvis
per energienhet.
vilket
energienhet,
speglar
per

i kol är högt i förhållande

till

har
det

energiin-

nehållet.
Den sjätte

viktiga observationen,
som redan berörts, är att bränslen
används
vid
inte belastas med vare sig koldioxidelproduktion
som
skatt eller energiskatt
Istället beskattas
utan endast med svavelskatt.
elkraft

1

med en energiskatt

i konsumtionsledet

samt med produktions-

Den del av bränslet som avses förbrukas för elproduktion i kraftvärmeverk
undantas både från energiskatt och koldioxidskatt. Istället beskattas den
som produceras.
Fordonskatten
bensindrivna.

på dieseldrivna

personbilar

är dock betydligt högre än på
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skatter

på vattenkrafts-3

tionsskattema

och kämkraftsbaserad

kämkraftsel

en specifik energiskatt
höjd i vattenkraftverken.

skatter

i huvudsak

visar
riktar

De miljöskatter

denna

skattesystemet
skattesystemet
oxidskatt,

ytliga

sig mot
som inte är relaterade

visar

och

energiskatt.

nenter tillkommer
ett antal undantag
första
De två
huvudkomponentema,

tydliga

av de svenska
miljörelaterade

till

och

energi

energipro-

är skatten

i så måtto

på

av det svenska energihög grad av komplexitet.

på en förhållandevis
består i huvudsak
av tre huvudkomponenter;

svavelskatt

som
fall-

uran respektive

genomgång

Redovisningen

Produk-

kunna tolkas

att befintliga
energianvändning

och handelsgödsel.

naturgrus

skulle

och energiområdet

på miljö-

duktion.

elproduktion.

och vattenkraft

på produktionsfaktorema

Sammanfattningsvis
skatterna

av energiskattesystemet

Utöver

dessa

och speciella
koldioxid-

koldi-

huvudkompo-

nedsättningsregler.
och

svavelskatt,

är

att det är specifika

varor som beskattas, koldioxid
och svavel. Vad energiskatten
är tänkt att beskatta är däremot mer
oklart då den varierar
både mellan
olika typer av energivaror
och

användningsområden.

En

intressant

ger både positiva och negativa
till i kommande
avsnitt.

Är skattesystemet

11.2.3

Vilka krav skall ställas

iakttagelse

miljöstyreffekter,

är att energiskatten
vilket vi återkommer

milj örelaterat

på en miljöskatt

Den grundläggande

tanken med miljöskatter
är att dessa skall korriför
den
skillnad
kan
finnas
mellan
den
privata kostnaden för
gera
som
viss
aktivitet
och
samhällets
kostnad
för
densamma.
Exempelvis
är
en
den privata kostnaden
för att upprätthålla
i ett hus en kall
vännen
kostnaden

vinterdag

Om denna förbränning
sotnedfall

olägenhet
för

som används för uppvännning.
andra kostnader,
i form av
exempelvis

Miljöskattens

uppvärmningskostnaden

uppstår ifall

3

det bränsle

medför

på grannens veranda,
detta medför inkluderas

uppvärmningen.

privata

för

denna inte från början

skall

även

denna

kostnad

och

den

i priset för det bränsle

uppgift
addera

är

som används
därmed
att till den

den ytterligare

kostnad

som

är inkluderad.

Regeringen har i budgetpropositionen
för 1997 1996/97:1
föreslagit att
på
från Vattenkraftverk
den särskilda produktionsskatten
skall omvandlas till en fastighetsskatt och riksdagen har beslutat i enlighet med
detta. För vidare beskrivning av förslaget hänvisar
till avsnitt 4.3
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En av de viktigaste
följderna av denna princip är att miljöskatten
reflektera
den direkta miljöskadan,
dvs kostnaderna
för utsläp-

skall

i ovanstående

pen av sot
likformighet,

dvs

detta

exempel.

Av

källor

skall

samtliga

följer

belastas

principen
med

givet att de åstadkommer
samma skada.
I detta sammanhang bör det betonas att en miljöskatt

lika

om
hög

miljöskatt,

konsumtion

kan utgå både

och produktion
I vissa

produktionen.

av en vara såväl som på en insatsvara i
hävdas det att en miljöskatt
bör,
sammanhang

belasta konsumtion
istället för produktion
eller en
av effektivitetsskäl,
insatsvara.
förs
fram
i detta
Det grundläggande
argumentet
som
eller produktion
snedsammanhang
är att en skatt
en insatsvara
vrider

insatsvaror
eller obeskatmot andra obeskattade
vilket en konsumexempelvis
importerade produkter,

konkurrensen

tade produkter,
tionsskatt
reflekterar

inte gör. En miljöskatt
den

endast

marginella

kan dock per definition,
givet att den
för miljöförbättringen,
betalningsviljan

Med andra ord, om det är en
vara
insatsvara som direkt orsakar miljöproblemet
så skall den beskattas.
Om det innebär att man övergår till andra insatsvaror
så har skatten
uppnått sitt syfte.

effektivitetshöjande.

där nationella
används för att bekämpa
I en situation
miljöskatter
Om
globala miljöproblem
gäller inte alltid ovanstående
resonemang.
inte riktar sig mot samtliga källor kan i vissa fall en
miljöskatten

miljöskatt,
som i grunden bör belasta
konsumtionsskatt
som endast indirekt
Problemet
med en konsumtionsskatt

en insatsvara, vara sämre än en
beskattar källan till problemet.

är att också den är
konsumtionsskatten
i detta fall är

förenad

i detta

fall

med en kostnad. Eftersom
näst
beskattas även varans goda egenskaper vilket
bästa-lösning
en
inte är önskvärt.
Det betyder att man i varje fall där den teoretiskt
korrekta miljöskatten
inte är tillämplig
måste väga de miljövinster
en

näst-bästa-skatt

till
ger mot den välfärdsförlust
som uppkommer
näst-bästa-skatten
slår
önskvärd
konsumtion.
även
att
mot
av
kan exemplifieras
följande sätt. Antag att
Denna problematik
till
målsättningen
är att minska de globala utsläppen av koldioxid

följd

atmosfären.

förfogande.

Tre

lig koldioxidskatt
andra

alternativet

med begränsad
tion.

alternativ

Det första,

för

alla

denna

att uppnå

och teoretiskt
fossila

målsättning

står till

sett mest tilltalande

bränslen,

är en konsumtionsskatt
koldioxidskatt
på fossila

oavsett
elkraft

bränslen

är en enhetDet
användning.
i kombination

för slutlig

konsum-

Varken
elskatten
eller koldioxidskatten
tas ut i produktionen
bensin och villaolja.
Det tredje alternativet
utan endast på hushållsel,
beskatta
fordon
efter
vikt
fastighetsär att
samt en miljödifferentierad
skatt där bättre isolering ger lägre skatt.
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I det första

träffar

alternativet

av energiskattesystemet

med

skatten

det avsedda

säkerhet

är att det endast är de inhemska
belastas
utsläppskälloma
av skatten. Det kan innebära att den
som
och istället tas i
flyttar
produktionsfaktom
koldioxidgenererande
dvs

målet,

bruk

i länder

där den

Hur

stor denna

ceras.
skatten.

andra

Det

det första

skatten

på

der för

i Sverige

produceras

riktigt

lika

precis

som
antal

fall

i normala
reducerad

med fossila

knappast

då

kan ersättas

med

Konsumtionsannanstans.
hushållens
kostnatill
leder
att

någon

Skatten

precis.

är mindre

och därmed

elkraft

men inte
belastar,

men dock ett färre
av koldioxid,
uppstår det i detta fall inget läckage

husuppvärmning

ökar vilket

och villaolja

utsläpp

Dessutom
och

bilkörning

viss

målet

också

och husuppvännning

bilkörning

till

beror

bensin

alternativet,

utsläppskällor.

blir

träffar

alternativet

reduatt miljöeffekten
storleken
på
del

med följden

beskattas,
effekt

Koldioxidskatten

precist.

nalen

Problemet

utsläppen.

leder till

produktion.
bränslen

minskad

efterfrågan

på

att elkraft på margitill
konsumtionsskatten

Givet
leder

Elskatten
leder dock även till att
som
träffas av skatten. Därmed upputan insats av koldioxid
med välfárdskostnader
står en snedvridning
som följd. I detta fall
miljöeffekten
vägas mot den kostmåste med andra ord den positiva

koldioxidutsläpp.

minskade

produceras

nad som uppstår till följd av att önskvärd konsumtion
Även det tredje alternativet
bidrar till minskade

beskattas.

koldioxidutsläpp

och
via en övergång till lättare bilar med mindre bensinförbrukning
dock
förmodligen
är
bättre isolerade bostäder. Det sista alternativet
att även ett stort antal goda egenmed högre skatt på tunga bilar beskattas även
den nytta som åtnjuts av att åka i en bekväm och säker bil och detta är
inte avsikten med skatten. Bilskatten
ger inga andra val än att byta till
betala
skatten. En skatt på bensin
ifall
inte
vill
mindre
bil,
man
en
kostsamt

mycket

skaper beskattas.

i den meningen

I fallet

Vissa kommer att byta till
ger ett stort antal valmöjligheter.
skatten. Andra väljer att behålla den
en mindre bil för att undvika
stora bilen men kör kanske kortare sträckor, eller ändrar sitt körbete-

däremot

riktning.
Poängen med en skatt direkt
i en bensinsnålare
sker
bensinen är att den leder till att varje utsläppsminskning
ett
det mest
väljer, utifrån sina egna preferenser,
sätt där varje individ

ende

sättet. Motsvarande

effektiva
rentierade

fastighetsskatten.

den diffekan tillämpas
resonemang
kanske
För ett hushåll är ökad isolering
Ett annat hushåll föredrar kanske
ett tredje hushåll skulle föredra att
kan
fastighetsskatt
En differentierad

det bästa sättet att minska

utsläppen.

minskad

medan

byta
aldrig

innetemperatur,

panna.
en effektivare
alla tänkbara
tillfredsställa

till

sätt att minska

utsläppen

på. En
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skatt på villaolja
och el, däremot, innebär att varje hushåll kan välja
det sätt som ur deras synpunkt är mest lämpligt.
Slutsatsen är att miljöskatter
i första hand skall utformas
som indirekta punktskatter
på utsläpp eller produktion
och konsumtion
av
Att miljövaror som ligger så nära källan till problemet
som möjligt.
relatera andra delar av skattesystemet,
exempelvis
fastighetsbeskatt-

ningen,

har

kostnaden

förmodligen
högre.

positiva

Det

skulle

miljöeffekter

därutöver

ett
taxeringsvärden,

principen

om marknadsvärderelaterade
som är central för fastighetsskatten
Ökad miljörelatering
beskattningen.

men

innebära

troligen

blir

avsteg

från

en princip
kapitalinkomstav
skulle
av bolagsbeskattningen
även den kunna ha positiva
miljöeffekter
i
sett
ett snävt perspektiv.
Dock är inte företagen i sig något miljöproblem
utan det är vad de
producerar,
hur de producerar
och vilka insatsfaktorer
de väljer som
är upphov

ningen

till

miljöproblemen.

kan

sikt

miljörelateringen
samhället.

Därutöver

tiva problem
I vissa
andra

och
till

med

allmänt

olika

leda
sett

av bolagsbeskattmiljö
sämre
om

till
sämre

resursallokering

slag av svårbemästrade

i

administra-

aktualiseras.

fall

fall,

skulle

en del

En miljörelatering

till

leder

som

är det dock

framförallt

svårt

att beskatta

då globala

miljöproblem

källan
skall

till

problemet.

I

bekämpas

liten

i en
begrän-

för effektiva
öppen ekonomi,
miljöskatter
är utrymmet
de
I
fallen
bör
näst-bästa
eller
näst-näst-bästa
sat.
lössenare
ningar övervägas,
dock måste det i dessa fall till
en noggrann
avvägning mellan miljövinst
och skattekostnad.

Potential

för

ökad miljörelatering

Den

av dagens skattestruktur

skatter,
av de miljörelaterade
närmast till för att uppfylla
svavelskatten.
Denna är konstruerad

ligger

i bränslen

med avdrag

utsläpp vid storskalig
är de direkta

utsläppen

for

i kapitel
som redovisats
som
kravet
direkt
miljöskatt
är
som en skatt på svavelinnehållet

den rening

som görs. Avgiften
också detta villkor

förbränning uppfyller

NOxdå det

av NOx som är avgiftsbelagda.
princip,
skall beskattas
så
att miljöproblemen
nära källan
inte
alltid
möjligt,
beror,
praktiseras
redan
som
som
nämnts, till stor del på problem med mätning och kontroll
av utsläppsnivåer. I fallet svavel är dessa problem
hanterbara
i och med att
relaterade". till svavelhalten
utsläppen
är direkt
i det bränsle
som
används. Övriga miljöskatter
i Sverige är konstruerade
antingen som
eller konsumtionsvara,
en skatt
är
en insatsvara
vars användning
Att

denna

viktiga
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mer eller mindre relaterad
verkan som användningen

till

den negativa

miljöpå-

ger upphov till. Ju mer relaterad
eller konsumtionsvaran
är till den

negativa

av insatsvaran
desto bättre
miljöeffekten,

ningen

de utsläpp

approximeras

eller

av energiskattesystemet

den teoretiskt

rätta

användskatten,

utsläppsskatten.
I fallet

koldioxid

inser man att det för närvarande
är stora problem
och kontroll
Antalet
utsläpp.
utsläppsav
källor är mycket stort. Det är därmed inte möjligt att i dagsläget mäta
och kontrollera
utsläppen från alla dessa källor till rimliga kostnader.
med mätning

förknippade

Det intressanta
är direkt

är dock att utsläppen
till konsumtionen

relaterade

skillnad

mellan

svavel

av koldioxid,
av fossila

precis som svavel,
En viktig

bränslen.

och koldioxid

är att det idag inte finns några
koldioxid
vid
förbränning.
att binda
liter
bensin
Förbrukningen
utsläpp
motsvarar
ett
av en
av koldioxid
på cirka 2,3 kg. Det betyder att en utsläppsskatt
på 37 öre per kg
utvecklade

koldioxid

metoder

för

kan omvandlas

till en skatt på bensin som är lika med 37
med 2,3, dvs 85 öre per liter bensin. Med andra ord,
eller konsumär en skatt på en insatsvara
trots att koldioxidskatten
tionsvara,
den
väl
med
precis som
överensstämmer
en utsläppsskatt,
öre multiplicerat

svavelskatten.

Koldioxidskatten

skulle

även indirekt

kunna

betraktas

då ökad skatt på kol och olja leder till minskade
som en svavelskatt
via minskad förbrukning
svavelutsläpp
av fossila bränslen. Relationen
mellan utsläpp och skatt är dock här mindre tydlig. Koldioxidskatten
bränslens svavelinnehâll.
Det betyder att för att
gör ingen skillnad
uppnå en given reduktion
måste
skatten per ton kol,
svavelutsläpp
av
eller per energienhet,
koldioxidskatt
eller
sättas högre om endast
används
istället
för en svavelskatt.
energiskatt
Eftersom
skatter,
utöver
förenade

i allmänhet
rena miljöskatter,
med samhälleliga
kostnader,

lägsta kostnad
Skatten
att relationen

inte

och

därmed

svavelmålet

används.
om andra skatter än en ren svavelskatt
är även den en indirekt miljöskatt,
kväve.

mellan

med koldioxid

eller skogsbruk
såsom markemas

och svavel.

kväve

vid det ställe

kontrollproblem

med

detta

till
här

på kväve
är mindre

är
än i

Användning

av ett kilo kväve i jordberoende på en mängd faktorer
klimat och mottagarens
käns-

miljöeffekter

bästa-skatt

miljöskatten

och miljöpåverkan

upptagningsfönnåga,

En första
Att

Problemet

användning

ger olika

lighet.

mottagare.

uppnås

handelsgödsel

produktionsfaktom
fallet

är snedvridande,

på kväve

där den negativa
inte sker beror

vore att beskatta utsläppen av
miljöpåverkan
uppstår, dvs vid

till

största

delen

på de mät-

och

med denna typ av skatt. Ett annat
som är förknippade
med skatten på kväve i handelsgödsel
problem förknippat
är att det
finns ett obeskattat
substitut
med i stort sett samma miljöpåverkan,
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skatt på handelsgödsel

Högre

blir förhållandevis
av stallgödsel
motverkar
den positiva effekten

gödsel.

sista

Det

inte kan läggas direkt

miljöskatten

Om det vore möjligt
aldrig uppstå.

gör att spridning

till viss del
mer
minskad
användning
av
av handelsde problem
som kan uppstå i de fall

illustrerar

lönsamt,

med en direkt

vilket

på den miljöstörande
utsläppsskatt

skulle

aktiviteten.
detta problem

Vid

är det viktigt att
en analys av det svenska energiskattesystemet
ihåg att det innehåller
energi-, koldioxidtre skatteelement:
och svavelskatt.
Vi ser i tabell 4.10 att den totala skatten varierar

komma

kraftigt

mellan

olika

av bränslen och framför allt mellan bränsoch motordrift.
Vidare gäller att denna variation
Detta är
största delen kan hänföras till olika nivåer på energiskatt.
typer

len för uppvärmning
till

debatten.
ett faktum som ofta förbises i den allmänna
och dess styrande
att man talar om koldioxidskatten
verket

är dock

skatten.

Det vanliga
effekt.

är

I själva

till

energiskatten

viss del mer styrande än koldioxidges här en mer detaljerad redovisning
av

Mot denna bakgrund

energiskatten.
En ren

i sig knappast

ingen

har tydliga

Energiskatten

på

energiprodukter

per vikt eller volymenhet.
inte proportionella
är skattesatserna
mot

belopp

bränslen
vilket

miljöskatt

då beskattning

är motiverad

En närmare
av miljöskäl.
den
svenska
visar dock att den i vissa fall
energiskatten
av
styrande element vilka är både bra och dåliga utifrån ett

miljöperspektiv.
bestämt

är i grunden

energiskatt

av energin
granskning

varierar

ändamål

beroende

på i vilken

utgår

med

ett

energiskatt

Trots

namnet
energivärdet.
Energiskatten
sektor

de används

och för

de används.

på bränslen

Energiskatten

som används

för uppvärmning

varierar

på kol uppgår till endast
stort. I tabell 4.10 ser vi att energiskatten
60 % av skatten på olja. Skatten på naturgas och gasol uppgår till
endast 20 %. Skillnaden
i energiskatt
för uppvännpå bränslen
ningsändamål

härstammar

styra över från olja till

från 1970-talet och viljan att
I dag är oljans andel av enerfrån Mellersta
lägre än på 1970-talet. Importen

ursprungligen

andra produkter.

gitillförseln
betydligt
Östern har till stor del ersatts
av import från andra regioner, t ex
Det försörjningspolitiska
Nordsjön.
argumentet
mot en förhöjd skatt
olja torde därmed inte gälla längre. Då uppstår frågan om det finns
för att fortsätta

några miljöskäl

miljöskäl

är det

skattedifferentiering
leder dessutom
Ett argument

omöjligt
mellan

att
kol

med

skattedifferentieringen.

argumentera
och

olja.

för
En

en
sådan

fortsatt

Utifrån

energi-

differentiering

till att effekten av koldioxidskatten
nästan försvinner.
för reducerad
energiskatt
på naturgas och gasol skulle
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vara att de behöver
via koldioxidskatten
stöd

utöver
mer stöd"
och svavelskatten.

av energiskattesystemet

de fördelar

dessa bränslen

En anledning

skulle

bränslena
vara att de två sistnämnda
miljöproblem
än kol och olja, utöver svavel-

mindre

till

får

ett sådant

till
ger upphov
och koldioxidut-

släpp.
Vidare

framgår

det ur samma tabell att energiskatten
på torv och
biobränslen
är noll öre, trots att användningsområdet
är detsamma
för
och
olja
kol.
Om
skillnaden
i
mellan
energiskatt
torv och
som
biobränsle
motiveras

å ena sidan och fossila bränslen å andra sidan skall kunna
måste skillnaden
i energiskatt
bestå av skillav miljöskäl

naden i externa skadeeffekter,
mellan
utöver svavel och koldioxid,
torv/biobränsle
och mellan fossila bränslen. Att motivera
skatteskillnaden

utifrån

detta argument är dock inte helt problemfritt
då utsläpoch traditionella
fossilbränslen
pen vid förbränning
av torv/biobränsle
består av likartade ämnen, förutom
koldioxid
och svavel. För torv är

skillnaden
då det från miljösynpunkt
finns anledän mer diskutabel
ning att klassa torv som ett fossilt bränsle.
Energiskatten
differentierad
såtillvida
är dessutom
att skatten på
bränslen för motordrift
är högre än skatten på bränslen som används
för uppvärmning.
Detta kan tolkas som en miljörelatering.
Förbrän-

ning

i fasta

dvs

anläggningar,

än i mobila

ningsgrad

har

uppvärmning,

anläggningar

ofta

motorfordon

verk-

högre
med

mindre

bör också ses mot
som följd. Differentieringen
bakgrund av att motortrafik
i
ger upphov till kostnader för samhället
form av kostnader
för infrastruktur,
och buller,
olyckor
dvs andra
kostnader
vilka
i drivmedelsän luftföroreningar
är inkluderade

miljöfarliga

priset

utsläpp

exklusive

skatt.

Miljöargumentet

dock

något av skillnaden i energiskatt
mellan diesel och bensin för motordrift.
En av
till den förhållandevis
anledningarna
i energiskatt
stora skillnaden
mellan diesel och bensin kan naturligtvis
vara att bensin i huvudsak
konsumeras

motsägs

för privat

ändamål medan dieselbränsle
används nästan
transportsektorn.
Differentieringen
av den kommersiella
kan därför ha uppstått av näringspolitiska
skäl. Här måste man dock
komma
ihåg att fordon som använder dieselbränsle
omfattas
av en
betydligt
högre fordonsskatt
bilar.
än bensindrivna
Det förklarar
uteslutande

delvis

varför

Vidare

miljöklass.
stimulera

produktion
Hittills

för de minst

13-l7-0I37

att energiskatten

Skattedifferentiering

miljöegenskaper.
kapitel

fortfarande

privatbilismen

gäller

till

efter

och bensin

miljöklass

och introduktion

Effekterna

bränslekvalitetema.

i form

varierar

infördes

av motorbränslen
dessa differentieringar

av
har dessa åstadkommits

miljöfarliga

stor del är bensindriven.

på diesel

med

med

för

att

bättre

beskrivs

av skattereduktioner
En slutsats från tidigare

i
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genomgång

i kapitel

med förhöjd

skatt på bränslen

skatterabatter

på bränslen

risken

meras
ändringar

Den årliga
vikt.

för

till

fordonet
används

viss

del.

beskattas

därmed

inte heller

verkan,

i fonn

skatter

finns

vid

budgetbortfall

Detta har varit

ett problem

personbilar

med

Det rör

snabbare

ett system
istället för

Därmed

mini-

beteendeför-

med tidigare

miljödif-

idag efter fordonets

utgår

kan fordonsskatten

därmed

ses som miljöstydå
om en näst-bästa-lösning
det inte används. Om fordonet
inte

sig dock

även i de fall

det förmodligen

utgör

på det lämpliga

med sämre miljöegenskaper

av skatter.
fordonsskatten

Som redan berörts

rande

dock

med goda miljöegenskaper.

oväntade

än väntat.

ferentieringar

4 pekar
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ingen

belastning

på miljön

och skall

belastas av en miljöskatt.
Eftersom
bilars miljöpåbeskattas
med
redan
drivmedelskoldioxidutsläpp,
av
det ingen anledning,
differentiera
miljöskäl,
att
av

fordonsskatten

för personbilar

efter vikt.

För dieseldrivna

personbilar

gäller att fordonsskatten
är högre för nyare bilar vilket snarare har en
effekt då nya dieselbilar
miljöstyrande
är mindre miljöbelasfordonsskatten
tande. Det kan dock finnas skäl att differentiera
utifrån
relaterade
till bränsleförbrukmiljöegenskaper
som inte är direkt
negativ

ningen.
till

exempelvis,
är inte direkt relaterade
av kväveoxider,
bränsle
beror
andra faktorer.
I detta
på
utan
av
bör det påpekas att fordonsskatten
i första hand
moti-

Utsläpp

förbrukningen

sammanhang

veras av miljöskäl.
De skatter som idag kan karakteriseras
är skatsom miljöskatter
koldioxid
och
svavel.
kan
också
Kväveoxidavgiften
placeras
på
terna
i denna grupp. Skatten på kväve i handelsgödsel
är även den starkt
dock inte i samma utsträckning
miljörelaterad,
som de ovan nämnda.
Huvudmotivet
för energiskatten
torde vara av fiskal natur. Dock har

pålagts nya uppgifter.
sett över en längre tidsperiod,
fiska
fick energiskatten
Från att ha varit i huvudsak
1970-talet
uppgift. Sedan 1980-talet har miljöargumenten
även en energipolitisk
energiskatten,

kommit

alltmer

idag har dock

i förgrunden.

som den är konstruerad
både i negativ och positiv rikt-

Energiskatten

som verkar
En annan, för många kanske något oväntad, slutsats
är att den koldioxidskatt
som infördes år 1991 delvis störs ut av konstruktionen
energiskatten.
Inom uppvärrnningssektom
utgör den

styreffekter

ning för miljön.

och svavelenergiskatt
skatten summan av koldioxidskatt,
erhåller
kol
via
koldioxidskatt. Den skattefördel
olja
gentemot
som
till stor del av den skattefördel
skatten neutraliseras
som kol har i

samlade

form
odlad

i en renEn uppdelning
av energiskatten
av lägre energiskatt.
skulle med all
och en styrande skattekomponent
energiskatt
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sannolikhet

bidra

till ett mer transparent
för ökad miljörelatering.

förutsättningar

av energiskattesystemet

skattesystem

med

bättre

Ett annat stort problem,

som gäller både energi- och koldioxidbesom används för värmeproduktion beskatsker i industrin,
tas efter olika principer beroende på om produktionen
fjärivämieeller kraftvärmeverk.
Detta problem redovisas utförligt
i
nästa avsnitt.

skattningen,

Problem

är att bränsle

med dagens beskattning

Det kanske

största

beskattning

är skillnaden

används
Det

problemet

inom industri,
råder

branschen

och kraftvärmeverk

med det nuvarande

av bränslen och elkraft
och värmeproduktion.

elproduktion
bland

företrädarna

inom

skattesystem
i flera
om att nuvarande
konsekvenser
för de befintliga
kraftvärme-

olyckliga

för energi-

systemet

i beskattning

enighet

stor

av järrvärme-

som

kraftvärme-

avseenden

har

och fjärrvärme-

systemen i landet. En vanlig synpunkt
är att de ofta förekommande
i energibeskattningen
förändringarna
avseende
såväl de speciella
reglerna för kraftvärmeproduktion
som förändringarna
av skattenivån,
skattestruken följd av tidigare fåfänga försök att skapa en rationell

omöjliggör

planering av produktionen.
Bestämmelen långsiktig
uppfattas
och ologiska.
Skatteärendena
har
serna
som komplicerade
ökat i svårighetsgrad
och omfattning.
Det tar därför allt längre tid för

tur,

skatterättsnämnd

och domstolar

att klarlägga

vad

gäller

som

enligt

energiskattelagama.
En huvudorsak
inom

till

kraftvärmesektom

de problem

som har uppstått under senare år
beskattas enligt olika
är att värme och

principer.
En

följd

förhållande

av den höga energibeskattningen
av fossilbränslen,
till andra bränslen, är att dessa fossilbränslen
huvudsakli-

för elproduktion,
gen används
används för värmeproduktion.
har godtagits

förbrukning

Vid

att kraftvärmeverken

på el- respektive

förbrukningen

medan

skattefria

tillämpningen
fritt

får fördela

värmeproduktion

biobränslet

av skattereglema
periodens bränsleden faktiska

oavsett

vid varje tillfälle.

I takt med skattehöjningama
melsema

det

i

fått ökad

betydelse

på energiområdet

har avdragsbestäm-

och tillämpningsproblemen

Genom
en rad domstolsprocesser.
40 fastställdes
att dieselkraftverk
vid elproduktion,
som förbrukats
åtgått för produktion
av elkraft

den s k Visbydomen
fick göra avdrag
eftersom
var

lika

har lett till
RÅ
för

den mängd
stor

vare

sig

1991 ref.
allt

bränsle

bränsle

kylning

som
av

383

384
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skedde

anläggningen

med meråtgången
För

att spillvärrnen

genom
avseende

Norrköpings

en dom
medförde
att avdrag

Ytterligare
ref. 99

att inte

beskattas
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olika

tekniker
den

ändrades

ges för förbrukat
värmeproduktion.

bränsle

minskat

av kraftvärrne
avdragsbestämmelsen

skulle

skulle

för samtidig

skilda

togs till vara eller inte.
RÅ
kraftvärmeverk
1992

för

produktion

aktuella

den

1

fick avdrag göras
den nya avdragsbestämmelsen
för produkbränslen som förbrukats
för energi- och koldioxidskatt
elkraft med undantag för skatt som hänför sig till
tion av skattepliktig

januari

1993. Enligt

nyttiggjord
som motsvarar
alltid
och koldioxidskatt

den del av bränslet
således att energi-

som åtgår för värmeproduktion.
fastställde
i november
Regeringsrätten

Avsikten

värme.
skulle

tas

ut

för

var
det

bränsle

Stads Kraftvärmeverk.

avseende

Västerås

den nya
avsikten.

lagkonstruktionen

från januari

1995 ett förhandsbesked
Det är därmed klarlagt
att
1993

håller

i enlighet

med

kostade

och Norrköpingsdomama
Följdema
av Visbyskatteintäkter.
I krispaketet
staten drygt en miljard kronor i förlorade
hösten 1992 beslutades
rätt till energiskatteatt kraftvärmeverkens
skulle avskaffas i två etapper. Efter flera
avdrag vid värmeproduktion

energiskatt
gäller
ikraftträdande
av återinförd
om framflyttat
vid
sedan den 1 juli 1994 att avdrag får göras med halva energiskatten
skatt
Sedan
på
lagen
kraftvärmeverk.
i
produktion
värme
om
av
avdragsbestämmelsen
gäller
1995
energi trädde i kraft den 1 januari
beslut

tills vidare.
förenklade

år 1993 innebar

Energiskattereformen

regler

för indust-

i princip avskafrin i och med att det tidigare nedsättningssystemet
kom att införas
medförde
dock att olika beskattning
fades. Reformen
och i värmeverk.
El- och
industrin
inom
för värme
producerad

värmeproducentema

tillhörde

som omfatskattemässiga
att
sin värme istället

inte de områden

nämligen

Det innebar

skattereglema.
tades av de reducerade
fördelar skapades för industrin
att själva

producera

För att inte värmeproducenterfor att köpa den från fjärrvärmenätet.
skulle
försämras
industrikunder
konkurrenssituation
gentemot
nas
25 %
beslutades
i samband med reformen
att industriskattenivån
till industrin.
skulle gälla även vid värmeleveranser
koldioxidskatt

Avdrag

medgavs

oxidskatten

således

för hela energiskatten

på de bränslen

och 75 % av koldiproduktion
av sådan

som använts för
industrin.
För att ytterligare

gynna de
fossilbränslen
i
det
tillåtet
att anse att
var
industrileveranser,
till
hand hade använts
första
även i de fall
kunde
hade använts.
Härigenom
biobränslen
värme
rent faktiskt
som hade levererats
biobränslena
skattebefriade

värme

till

Ökad miljörelatering
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av energiskattesystemet

det mest gynnsin mix av fossil- och biobränslen
fördelningen.
den
verkliga
skattesynpunkt,
sättet
oavsett
ur
samma
inträffa
inte
kunde emellertid
Den situationen
att ett värmeverk
bio- och fossilbränslen
hade de rätta förutsättningarna
att fördela

verken

fördela

till
som levererats
medförde
bl
skattereglema
a att
av
krävde
biobränsleanvändning
kraftvärmeverk
med
vissa
stor
återbetalning
man skulle ha fått vid industav den fossilbeskattning
i

optimalt

förhållande

industrikundema.

rileverans
föddes

till

den

värmemängd

Tillämpningen

Därmed
fossilbränslen
hade använts.
hade
då
skatt
ingen
skulle
kompensation
att
ges även
hade använts. Således beslutade
dvs då skattefria biobränslen
beskattade

ifall

tanken

betalts,

att
om 9
o m den l juli 1994 införa ett schablonbidrag
Det nya bidraget ersatte
öre per levererad kWh värme till industrin.
vid industrileveranser.
Nivån
skatteavdraget
det tidigare
om 9 öre
neutralt
utfall vid
valdes då denna bedömdes
ge ett statsfinansiellt

riksdagen

oförändrat

beteende

inom värmebranschenf

Framförallt
ledde dock till en kraftig beteendeförändring.
i särskilda bolag för
kom skogsindustrin
att sätta sin vänneproduktion
Reformen

i åtnjutande
Inom
komma
att därmed
av 9-öreskompensationen.
har man alltid använt sitt avfall för värmeproduktion
skogsindustrin
enda skillnaden
var att man nu fick ett bidrag på 9 öre per kWh.
ökade mycket
snabbt. Mot
för bidragssystemet
Statens kostnader
beslutade

denna bakgrund
införa

de gamla

siffror

visar

till

cirka

bidraget

reglerna

att kostnaden

och återatt avskaffa 9-öringen
19965.
Preliminära
den
l september
o m
för bidraget under 1996 kommer att uppgå

riksdagen

kronor. I frånvaro
av lagändring
en miljard
sikt skulle ha medfört årliga kostnader

beräknades
flera

att
miljarder

kronor.
En annan intressant konsekvens
är att beskattade
av skattesystemet
bioobeskattade
bränslen
till viss del ersätts med importerade
brännbara
ickebränslen.
Dessa biobränslen
utgörs av allehanda
fossila

material.

Tyskland
svenska

till

Allt

från engelskt

sydeuropeiska

byggavfall

olivkämor

och hushållssopor

importeras

och

från

bränns

värrneverk.

har under senare år karakteriserats
av kraftvärmen
Bl a har olika omständigheter
i
befintligt
regelverk.
ändringar
täta
av
oförutsedda
kostnader på flera miljarmedfört att staten drabbats av
der kronor. Den problematik
som beskrivs ovan torde tala sitt tydliga

Beskattningen

språk för behovet

att en gång för alla skapa ett systern

4

bet.1993/94:SkU34

5

prop 1995/96:198, bet. 1993/94:SkU31

som har poten-

i

385

386
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tial att skapa stabila spelregler
ekonomisk
hållbar
utbyggnad
minst

i en situation
produktionskapacitet.

viktigt
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och samtidigt

skapa incitament

kraftvärmesektom.

av
där kärnkraften

skall

Detta
ersättas

för en
inte

är

med

ny

Miljöhoten

I kapitel

Miljöhoten
lokala

för

2 redogörs
delas

in

de existerande

i tre

olika

och

kategorier:

framtida

globala,

miljöhoten.
regionala

och

hot.
hoten

De globala
med ökade

är främst

relaterade

till

de problem

som följer
växthuseffekten,

utsläpp

den så kallade
av växthusgaser,
ozonskikt.
Orsakerna
till
ökade
av atmosfärens
utsläpp av växthusgaser
står i första hand att finna i ökad förbränning
bränslen,
i
och förändrad
avskogning
markanvändning
av fossila
och

uttunningen

allmänhet.
fossila

det finns
landets

Det är framförallt

bränslen,
länder

förutsättningar.

Nya Zeeland,

ning

som huvudstrategi
skiktet
beror framförallt

HCFC.

gäller

på

utsläppen

av
i olika

framförallt

skumplast,

kämpningsmedel.
inte användas

orsaken,

I Sverige

De regionala

till

på

ökad beskog-

av ozonk
freoner
CFC
och
s
luftkonditiokylmedier,

brandskyddsmedel

har dock

av
att

Uttunningen

och

ogräsbe-

all användning

av CFC upphört.
HCFC mjuka
freoner

1996 skall
att från den l januari
där miljövänliga
alternativ
finns

skall ha upphört

förbränning

anför

exempelvis,

växthuseffekten.

mot

återfinns

Freoner

neringsanläggningar,
Vidare

den första

kring

som debatten kretsat i Sverige. Det bör noteras
där fokuseringen
beroende
är något annorlunda,

och

all

förbrukning

år 2030.

hoten

är, enligt

genomgången

i kapitel

försurning

utsläpp av metaller
av mark och vatten, marknära ozon, övergödning,
mångfalden.
Försurning
samt reduktion
av den biologiska
av mark
och vatten kan i huvudsak härledas från utsläpp av svavel och kväveoxider. Även utsläpp av ammoniak
bidrar till försumingen.
Problemet
med marknära
då marknära
ozon är störst sommartid
ozon bildas
genom en samverkan
och solljus. Trafiken,
till,

är den största

mellan

flyktiga

organiska

ämnen,

eller snarare de utsläpp som trafiken
Även industrins
källan till problemet.

kväveoxider
ger upphov
och energi-

Övergödning av mark och
påtagligt
problem i vissa landvatten
ett
ekosystem och längs våra kuster. Orsakerna till övergödning
av mark
står framförallt
ammoniak
att finna i nedfall av olika kväveföreningar,
sektorns

utsläpp

har under

och kväveoxider.

bidrar

till

1980-talet

problemet.

blivit

Övergödningen av vatten kan till stor del härledas
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till

utsläpp av kväve och fosfor. Kväveutsläppen
orsakas i första hand
och
jordmedan
skogsbrukets
gödselanvändning,
fosforutsläppen
av
kan härledas framför
allt till VA-sektom.
Ryssland och de baltiska
länderna

för cirka 40% av de vattenburna
kvävesvarar tillsammans
i havsområdet
Därefter
Sverige.
och
Sverige
runt
svarar
för de största utsläppen.
Tungmetaller
av olika slag tillförs

utsläppen
Polen
mark

och

i Sverige

genom nedfall
tungmetallproblemet

vatten
Merparten

avfall.
utländska
kallade
metaller.

Problemet

biologiska

med reducerad

och

komplexa

mest

som sker inom
dvs konsumtionsvaror

utsläpp,

brukar

mångfalden

markanvändning.

Men

miljöproblemet.

i första

hand

utsläpp

gifter
av organiska
skapas i huvudsak av trafiken.

och

härledas

till

Det gäller

mot den
förändrad

som redogjorts

miljöproblem,

tätortemas

avfall.

så

Tätortemas

miljöproblem

framförallt

buller

och dålig

härrör
från biltrafiken.
stor
av dessa problem
Utsläpp av organiska miljögifter
är vid sidan av hotet mot den biolodet kanske mest komplexa
giska mångfalden
Det
miljöproblemet.
finns

En

Hotet

av de miljöhot
mångfalden.

för ovan påverkar den biologiska
De lokala miljöproblemen
är framförallt

luftkvalitet.

är framförallt

som sakta läcker ut
mångfald är kanske det

flertalet

även

samt genom
härledas
till

dock

landet

biologisk

svårmätbara

luften

kan

av
De utsläpp

källor.
diffusa

från

del

idag cirka

000 tillkommer

10 miljoner

organiska

varje

och varor
av dessa ingår i material
Exempel på organiska ämnen
processer.

ämnen

som används i industriella
kan vara halogenerade och bromerade
Källor

till dessa är främst

Sammanfattningsvis
nala och lokala
relaterade

till

vilka

är

hotet

och

Det

tydliga

bör

samtidigt

300

ämnen

och kolväten.

av olika slag.
in i globala, regio-

delats

De flesta

av dessa är mer eller mindre
eller energiproduktion.
De nuvarande
belastar

därmed

energianvändning
rätt

väl

till

och ener-

miljöproblembe-

i skattesystemet
som inte direkt reflekteras
den
biologiska
mångfalden,
utsläpp av
mot

organiska

någon miljöskatt

användas

och cirka

De miljöhot

framförallt

identifiera

i huvudsak

korresponderar

skrivningen.

organiska

och förbränning

har miljöproblemen

energianvändning

giproduktion,

metaller

industrin

miljöproblem.

miljöskattema,

beskrivna

år. Många

gifter.

beror till
källor

Att

dessa

inte

direkt

stor del på de problem

reflekteras

som finns

av
med att

till problemen.

dock
till

slås fast att det nuvarande
kan
skattesystemet
och lokala miljöproblem
att lösa såväl globala/regionala

ett effektivt

sätt. Ett generellt

skattesystem

är i allmänhet

med. Exemett trubbigt instrument
att bekämpa de lokala problemen
i större tätorter.
pelvis är många av dessa relaterade till trafiken
En
allmän höjning av skatten på drivmedel
kan förvisso
effektiv
i
vara

387

388
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meningen

den

Med

problem.

kan endast

system
golv

Andra

medelsskatter

med

olika

tänkbara

tätortstrafik

är regionalt

med

begränsas

regionala

Ovanpå

EG:s

rad

vägavgifter.

sett attraktiva.

I praktiken

för

regler

och lokala

detta

drivmedelsskatter.

eller

biltullar

är teoretiskt

finns en
differentierade

Regionala

driv-

torde de dock ge
av administrativa
Regionala skatter är inte

i form

exempelvis
en rad problem,
och gränshandelsproblem.
kontrollproblem
förenliga

utgör
skatte-

åtgärder

till

upphov

i ett allmänt

att

lokala

är lokala

lösningar

är
inte

för miljöskatten.
ett golv
motiverade
skatter eller andra

En lösning

lösningar.

skattenivåema

utgöra

I exemplet

läggas.

0rd,

Problemet

där trafiken

i de områden

även

andra

lokalt

måste

minskar.

trafikvolymema

att

minskar

trafikvolymema
något
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beskattning
till

lösningar

Därmed
av drivmedel.
biltullar
och/eller
vägav-

gifter.

11.3

Principer

11.3.1

Allmänt

för

synvinkel

kan åtminstone

av energi.
som motiv för beskattning
eller fiskala
motivet.
Staten måste
verksamhet.

offentlig
motivet.

I detta fall

tionssätt

i vid mening

I Sverige

har

helt klara.
och

modellen

två motiv

anföras

är det statsfmansiella

pengar för att finansiera
är det allokeringspolitiska

ta
motiv

för att förbättra

ekonomins

funk-

av externa kosti el- och värmepro-

beskattning

ex koldioxidskatt
t ex drivmedelsskatter.

beskattats
motiven

Från

att ursprungligen
1980-talet
det ñskala

Energiskatter

Det första

exempelvis

mellan

att styra konsumtion

tion.

skatten

energi

Gränsdragningen

ning

införs

andra

eller energikonsumtionen

duktion

1970-

Ett

genom
i energiproduktionen
t

nader

energiskattesystem

om energiskatter

samhällsekonomisk

Ur

reformerat

ett

i olika
bakom
varit

former

skatterna
fiskalt

argumentet

sedan

1920-talet.

har dock

inte varit

motiverade

har under

kompletterats

av viljan

och produktion

kan i princip

är att beskatta

av energi.
utformas enligt två modeller.

vid använd-

exempelvis

energiproduktionen,

Den första

för el- eller värrneprodukav fossila bränslen och biobränslen
innebär en skatt i distributionsledet,
Den andra modellen
t ex
elkraft

energiskatt

eller

fjärrvärme

som

levereras

till

slutkonsu-

ment.
De två

olika

principerna

har

delvis

helt

olikartade

effekter
Är

och

egenskaper. Detta gäller inte minst ur styrsynpunkt.
man intresserad av att påverka användningen
viss
skall skatenergiråvara
av en
i
första
hand
varuskatt
i
enligt den
produktionsledet,
tas ut som en
ten
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första
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modellen.

En ren miljöskatt
kan i realiteten
endast tas ut inom
modellen.
En
konsumtionskatt
enligt den
ramen
ren
andra modellen
däremot
endast
små
till
möjligheter
direkt
styrger
Vilka
ning av produktionsmetoden.
krav som skall ställas på en
för

den första

har redovisats

miljöskatt

11.3.2

om skatter

Elkraft

kan i princip

len

på el

beskattas

utifrån

Den första modeltre modeller.
som används för produktionen
av

enligt

är att beskatta det bränsle
En andra modell innebär

elkraft.

11.2.3.

av elkraft

Beskattning

Allmänt

i avsnitt

att produktion
av elkraft beskattas
används;
anläggning
Vattenkraftverk,
kämtyp av
som
eller annan produktionsanläggning.
I dessa två modeller

vilken

kraftverk

sker beskattningen

med andra 0rd i produktionsledet.

gör att det är omöjligt
att särskilja en typ av
elen väl är inmatad i nätet. Det går inte heller
Med

är dock

möjligheten

produktionsmetod
måste

inhemsk

eller

beskattas

att med skattesystemet
styra valet av
valet av bränsle. Nackdelen
är att importerad
med den lägsta skattesats som tillämpas
för

el. I annat

producerad

internationella

frihandelsregler.

fall

riskerar

skatten

att strida

kan
ren miljöskatt
endast tas ut inom ramen för dessa modeller.
Den tredje modellen är en energiskatt
i distributionsledet.
skatt kan variera
tiskt
hur

annan när
om den är

att avgöra
landet eller om den är importerad.
de två första modellerna
är det inte möjligt
att differentiera
med avseende på slutkonsument.
En fördel med dessa skatte-

modeller
elkraft

natur

inom

producerad
skatten

Elkraftens

från någon

En

mot

i realiteten
En sådan

utifrån

elkraften.
Karakterisvem som konsumerar
for en konsumtionsskatt
är att den är neutral med avseende
och vem som producerar
elkraften.
Dvs, en konsumtionsskatt

medför

producerad
enskilda

importerad

att

elkraft.

beskattas

En konsumtionsskatt

bränslets,

konkurrenskraft.

elkraft

eller
Ur

den enskilda

miljösynpunkt

är

likvärdigt
påverkar

med
därmed

inhemsk
inte

det

produktionsmetodens

relativa

konsumtionsskatten

därmed

inte

eftersom
skatten är lika, oberoende
en forsta-bästa-skatt
av
eller val av bränsle. För ett land med stort elutbyte
produktionsmetod
med andra länder är å andra sidan en beskattning
i konsumtionsledet
det system som stör elproduktionen
minst.
har de tre olika skattemodellema
Sammanfattningsvis
artade effekter
och egenskaper.
Detta gäller inte minst

delvis

olik-

ur styrsyn-
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Är skattens

det mest effektiva
syfte att
sättet inbringa skatdvs
teintäkter
skall den skatt användas som ger minst snedvridning,
Är
i
stället
intresserad
användpåverka
konsumtionsskatt.
att
av
man
ningen av en viss energiråvara skall skatten i första hand tas ut som en

punkt.

t ex i form
som används i energiproduktionsledet,
fossila
bränslen
eller
skatt
koldioxidskatt
på
en
uran i kämav en
kraftverk.
elmarknad
kan effekten
Vid en intemationaliserad
av en
bli att inhemsk elproduktion
produktionsskatt
ersätts med importerad
skatt på de bränslen

el. Den globala

kommer

miljöeffekten

elen

importerade

i detta fall

att bero på hur den

lösning,

åtminstone

en importskatt
på fossilproducerad

på elkraft

En möjlig

produceras.

är att införa

teore-

tiskt,

på detta problem

högre

än motsvarande

sådan

skatt

osäkert

med vårt deltagande i GATT/WTO.
om det kan vara förenligt
kan det finnas skäl att överväga
bakgrund av detta resonemang

Mot

skatt

med

förenlig

är inte

svensk

Romfördraget.

som är
elkraft.
En

Dessutom

till
i vissa fall kan vara ett alternativ
om konsumtionsskatter
tionsskatter.
diskussion
kring detta återfinns
En mer utförlig

är det

produki avsnitt

l1.4.3.
Av

grannländer

våra

bränslen

har Finland

rad elkraft

varit

ensamma
om att beskatta
importesystemet beskattades
i vattenkraftelkraft producerad

I det finska

vid elproduktion.

än t ex inhemsk
inhemsk
verk.
således
producerad
gynnade
Det finska
systemet
elkraft och ansågs därför bryta mot Romelkraft framför
importerad
Finland
artikel 95 och därmed motsvarande
WTO-regler.
fördragets
hårdare

för
av bränslen
om att slopa all beskattning
Istället införs en energiskatt på elkonsumtion.
elproduktion.
Erfarenheterna
från Finland pekar på några av de problem som kan
uppstå då ett land ensidigt inför en beskattning
av de bränslen som
används för elproduktion.
har

beslutat

nyligen

Särskilt

om beskattning

Avsnittet

behandlar

För en grundlig
1996.

produktionsskatter

av detta område

hänvisas

på kärnkraftverk.
till

Hjalmarsson

kärnkraftverk

beroende

kan medföra

6

i huvudsak

genomgång

i form av radioaktivitet
är i princip
små utsläppsmängder
på att även förhållandevis
skador. Utsläpp från kärnkraftverk
stora och kostsamma

från

Utsläpp

förbjudna

av kärnkrafts

Avsnittet baseras i huvudsak på "Beskattning av kärnkraft. Effekter på kort
och lång sikt", Hjalmarsson, L 1996, underlagsrapport 9 i bilagedelen.
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är därmed

på miljöproblem
där kvantitativa
ett typexempel
reglelämpar sig bättre än miljöskatter.
Med regleringar
kan man i
princip garantera nollutsläpp,
vilket inte är möjligt med en miljöskatt
ifall skatten inte sätts oändligt högt. Om en skatt tillämpas och denna
ringar

sätts felaktigt

i den meningen

blir större än vad som
bli mycket stor beromiljöskador
av
från utsläppsmålet
får stora konseatt även små avvikelser
Med andra 0rd bör i första hand kvantitativa
regleringar

förväntats

kan kostnaden

ende
kvenser.
användas

att utsläppen

i form

i första hand vid drift

Motivet
har hittills

bakom

den

särskilda

i huvudsak

varit

av kärnkraftverk.
produktionsskatten

statsñnansiellt.

Detta

kämkraftsel
torde

särskilt

gälla
På senare tid har andra argument
för
senaste årets höjningar.
beskattning
elproduktion
i
kärnkraftverk
förts
fram.
I
Energikomav
missionens
betänkande
Omställning
SOU
av energisystemet
det

1995:139

diskuteras
vissa

uppnå

särskild

kämkraftsskatt

energipolitiska

målsättningar:

påskynda

en avveckling
av kärnkraften,
till alternativ
elproduktion.
En viktig

Frågan

kapitel

frågeställning
skatters

som ett medel för att
dels
realisera
eller

dels finansiera

här är vem som i slutändan
i allmänhet
diskuteras

incidens

om
Den teoretiska

subventioner
betalar

mer
är i fortsättningen

skatten.

utförligt

i

utgångspunkten
en avregtill utrikeshandel
med el. På kort
men utan möjlighet
sikt,
dvs vid given
produktionskapacitet,
är utbudet
av elkraft
varför en produktionsskatt
prisokänsligt,
i hög utsträckning
bärs av
lerad elmarknad

producentema.
med

låga rörliga

Detta

gäller

Givet

att producentema

bättre

att producera

producera

alls.

speciellt

vid

kapitalintensiv

kostnader,

Att

t ex Vattenkraftverk
får täckning för de rörliga

och

erhålla

skatten

betyder

att lönsamheten
skatten
kan betraktas
att

inte

produktion

och kärnkraftverk.
kostnaderna

är det

ett visst driftsöverskott
än att inte
kan övervältras
på konsumenterna

i produktionen

reduceras.

Vidare

betyder

det

vilken som alla
som en produktionskostnad,
lönsamheten
att investera i ny kapacitet, dvs
det krävs en högre prisnivå för att nyinvesteringar
skall betraktas som
lönsamma.
På lång sikt kommer
dock skatten att övervältras
på
andra kostnader

minskar

konsumenterna

då

skottsefterfrågan
Att

producentema

omgärdas

uteblivna

investeringar

sikt

leder

till

över-

med högre elpriser
bär

som följd.
skattekostnaden
på kort

med vissa reservationer.

sikt

En sådan reservation

måste

dock

är att endast

en begränsad del, ca 20-30%, av elenergin omsätts på spotmarknaden
medan den övriga delen omsätts via kontrakt
med olika löptider, från
dessa kontrakt
klausuler
ett år och uppåt. Oftast innehåller
om att
skatter på viss elproduktion
skall bäras av konsumenten,
vilket också
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Därmed

har skett i verkligheten.

att skjutas
Efter några år

komma

kan skattebördan

omförhandlas.

över på producenten

först när kontrakten

torde

se
av elproducentema
En annan reservation
är att om kämkraftsskatten
enligt
rangordningen
kommer
av anläggningar

delen

större

1996.

Hjalmarsson
är tillräckligt

hög

hög
kan en tillräckligt
kostnaderna,
inklusive
att de rörliga
i kraftvännede rörliga kostnaderna
överstiger

Exempelvis

att påverkas.
leda till
på kämkraftsel
kostnader

rörliga
skatt

i kärnkraftverk

skatt,

bäras

skatten

av

av skatt har högre
faller
kapacitetsutnyttjandet
blir att
Konsekvensen
rörliga kostnader.
och högre priser som följd. Med andra ord
med minskad elproduktion

verk

och

Den

skatt,

inklusive

i

kärnkraftverk

skall jämföras

vilket

för

öre/kWh

och 9-16

mottryck

industriellt

av el.
7
är cirka
öre/kWh
för
med 5-9

på konsumenterna

produktionskostnaden

rörliga

öre/kWh

delvis

kämkraftsskatten

övervältras

i frånvaro

vilka

mottryck,

industriellt

för samhällsekonomiskt
ord är utrymmet
och till viss del passerat.
betyder
andra
reservation
Denna

Med

andra

skattehöjningar

små

kraftvärme.

billiga

kämkraftsskatt
att en höjd
Energikommismed
skatten
syftet
är,
som
om
avvecklingen
det, att påskynda den s k naturliga
sionen uttrycker
av
utrikeshandel
med
kärnkraft.
Denna slutsats förstärks om vi beaktar
är effektiv

förmodligen

som medför att det minskade svenska utbudet
i konsumentledet.
leder till prishöjningar

via lägre kapa-

på marknadspriset,

kan slå igenom

En skattehöjning

inte nödvändigtvis

av

inte påverkar
även i det fall en höjd kämkraftsskatt
för
olika
produktionsmekostnaderna
de
rörliga
av
kan ske i de fall det beskattade kraftslaget
är ett prisbe-

citetsutnyttjaande,
rangordningen
toder.

Detta

med

låg efterfrågan

och därmed

och/eller

lågt elpris.

kan detta gälla i perioder

För kärnkraft

marginalkraftslag.

stämmande

våtår

I extrema

med

god tillgång

situtationer

istället

leda till

på vattenkraft

kan skatten

att man väljer att importera
själv. Ett exempel på detta ges i Beskattning
1991:8. Under en period med stort norskt

till

och med

för att producera

den

SOU
av kraftföretag,
till
utbud av vattenkraft
vattenkraftsskatten
2 öre/kWh

som understeg den svenska
lönade det sig för svenska producenter

priser

anläggningarna

och istället

importavgifter

deklarerade

kraftföretagen
skatten

knappast

vid

trovärdigt

Sverige förbundit

dock

importaffárer

inte existerade.

Kraftindustrins
i framtiden

Som redan

idag

att spilla vatten i de egna
Under hot om
norsk vattenkraft.

importera

med

sig att följa.

berörts

tanke

på

skulle

samarbetsorgan

att

bete sig som om

är hot om importavgifter
internationella
regler

de
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att
är naturligtvis
av höjd kämkraftsskatt
investefaller och därmed minskar avkastningen
lönsamheten
nya
riktar sig
ringar. Denna effekt blir speciellt tydlig om beskattningen

lång sikt

Effekterna

mot

kapitalintensiv

kraft.

Investeringar

kämsom exempelvis
och
mycket
i
mångt
är

basproduktionskapacitet
i denna typ av kapacitet

kommer man inte undan kapitalanvända kapitalet eller inte. Av
väljer
att
oavsett om man
skattehöjningar
framtida
är av största
detta följer att förväntningar
om
Är
sannolikheten
stor att det sker skattevikt i investeringsbeslutet.
för nyinvesteringar
incitamenten
minskar
i framtiden
höjningar
dvs när de väl är gjorda

irreversibla,

kostnaden

till

kraftigt

avreglerad

av de irreversibla
med möjlighet
elmarknad

följd

investeringskostnadema.
förstärks

till import av
Det bör här påpekas att även andra faktorer

På en
dessa

än förväntningar
En sådan faktor
investeringsbesluten.
inverkar
på
framtida
skatter
om
organiserat
starkt
eller
stark
köpare,
En
ett
är marknadsstrukturen.
kan
även de
är mindre kapitalintensiv
köparkollektiv,
vars verksamhet
till följd av den höga kapitalutnyttja det faktum att elproducenten,

effekter.

har stora s k kvasiräntor,
skall täcka de höga fasta kostnadema.
intensiteten,

kostnader

är oundvikliga,

en stark
kvasiräntan.
Detta
inte,

vilket

kan

verkar

vilka
fasta

eller
av om man producerar
delar av
precis som staten, exploatera
minskar
kapitalet
på
avkastningen
att

oberoende

köpare,
innebär

negativt

dvs stora rörliga överskott
Eftersom
elproducentens

på nyinvesteringar.

På lång

i form
även denna kostnad över på konsumenterna
effekter
1996
presenterar
Hjalmarsson

sikt

vältras

dock

av höjda priser.
kämkraftverkens

I
producerad i kärnkraftverk.
på
av olika skattesatser
svensk/
spotpriset på den
används det genomsnittliga
beräkningarna
norska spotmarknaden 1995, 18 öre per kWh. Vid denna prisnivå och
lönsamhet

f°ar enligt Hjalmarsson
om 2,2 öre/kWh,
Vid en skattealla reaktorer täckning för sina rörliga driftskostnader.
inte att erhålla täckning
kommer två reaktorer
nivå på 6,2 öre/kWh
lönsamt
då
kostnader.
Det
att ställa av dessa
är
för sina rörliga
mer

nuvarande

produktionsskatt

reaktorer.
Pâ lång sikt

marknadspris
kommer

reslutatet

blir
för

något

1995 och dagens

två reaktorer

inte att erhålla

täckning

der. Vid en skattenivå om 6,2 öre per kWh
att få täckning för sina totala kostnader.
En åldersrelaterad

Med

annorlunda.
skattenivå

skatt där den yngsta

genomsnittligt

om 2,2 öre per kWh
för sina totala kostna-

kommer
reaktorn

inte någon reaktor
belastas

med ytter-

dvs skatten ökar till 3 öre per kWh och där varje
ligare 0,8 öre/kWh,
får enligt Hjalmarsson
med 0,5 öre/kwh
ålderskillnad
belastas
års
i kostnadsskillutjämning
För det första sker en
stora konsekvenser.
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nad mellan

reaktorema.

med vinst.

För

reaktorer

rörliga
Alla

För det andra

det tredje

då det pris

skulle
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skulle

det leda till

dessa erhåller

för

endast

två reaktorer

gå

nedläggning

av några
deras
understiger

sin elkraft

driftskostnader.
dessa beräkningar

ändringama

påverkar

kompliceras

är utförda

under

förutsättning

marknadspriset

även av de kontrakt

att skatteför-

el. Effekterna

som elproducentema

på kort

sikt

har med vissa

större kunder.

Sammanfattningsvis

illustrerar
dessa beräkningar att det är möjligt
med
väl
avvägda
skattenivåer
få till stånd en naturlig
att
avveckling
och samtidigt
exploatera
del
kämkraftverav kärnkraften
stor
en
av
kens löpande överskott.
Denna avvägning
kan i praktiken
dock bli
svår beroende

11.3.3
Med

på förväntningar

Modell

om framtida

för reformerad

utgångspunkt

från

priser.

energibeskattning

de element

innesom dagens skattesystem
skatter bör tas ut som varuatt miljörelaterade
skatter i energiproduktionsledet
kan en lämplig utgångspunkt
för en
reforrnerad
energibeskattning
beskrivas i tabell 11.1.
håller

Tabell

och det faktum

Utgångspunkten

11.1

Energiskatt
per kWh

för en ny energibeskattning

C02-

Svavelskatt

skatt
per kg
C02

per kg/S

"Trafikoch
miljörelaterad

Total
skatt

skatt
Energiprodukter

E

Utgångspunkten
fossila

bränslen,

av följande
I

K

S

T

E+K+S+T

är att all primäranvändning

av energiprodukter
och uran
skall beskattas med summan
-

biobränslen

skattekomponenter:

Koldioxidskatten,

som

fortsätter

att vara

proportionell

mot

kolinnehållet.
I

I

Energiskatten,

som omstruktureras
nell mot energiinnehållet.

så att den blir proportio-

Svavelskatten,

proportionell

innehållet.

som

är oförändrat

mot

svavel-

Ökad miljörelatering

SOU 1997:11

av energiskattesystemet

vars belopp tillåts variera mellan
och
till särskilda miljöeffekter
för
hänsyn
olika bränslen
att ta
andra externa kostnader.
och miljöskatt,

Trafik-

n

kan givetvis

Systemet

kompletteras

med andra

det lämpligt,

exempelvis

om man finner
bränsle
ett
ger upphov
av
koldioxid.

efterhand

när användningen
utsläpp än svavel och

andra miljöfarliga

till

att bli en rent fiskal
och
trafikoch

till

energiskatten

I det nya systemet renodlas
koldioxidskatten,
medan
skatt

skattekomponenter

svavelskatten

med

skatter
som miljörelaterade
skattekomponenten
inslag. Den trafik- och miljörelaterade
användas till att bl a korrigera
också namnet antyder,
kan

miljöskatten

betraktas

av motortrafik.
nämnda komponenter

till

uppkommer

effekter

som
energiskattesystem

följd

med ovan
gentemot dagens skattesystem.

förändringar

systemet är att skatten
tionsledet.

fiskala

kan, vilket
för

Ett

externa
reformerat

medför

kraftiga

i det nya
i energiproduk-

Utgångspunkten

tas ut som en insatsvaruskatt

där alla energiproovan innebär således ett skattesystem
eller elproanvänds
för
de
lika
värmedukter beskattas
oavsett om
motsvarande
bränsbeskattas dock högre än
Motorbränslen
duktion.
Beskattningen
är dessutom lika oavsett
len för uppvärrnningsändamål.
Modellen

ingen särbesker. Det förekommer
som förbrukningen
Detta system ger ett enkelt och
handling
av tillverkningsindustrin.
i dagens skattetransparent
system där alla gränsdragningsproblem
elimineras.
system
i vilken

sektor

av en övergång till detta system beror naturligtvis
i det nya systemet.
skattenivåer
vilka
att tillämpas
som kommer
Det betyder att
på energi skall vara oförändrat.
Antag att skatteuttaget
och de med
skatt
får
lägre
skattesatser
har
höga
idag
de sektorer som
för
kostnader
direkta
får ökade skatter. Hushållens
låga skattesatser
Effekterna

energiskatter

skulle

således

produktion

ger vid handen
skattekostnader.

skatterna

medan

minska

och elproduktion

kraftigt

vid

industriell

En grov överslagskalkyl
kronor av industrins
miljarder

ökar.

en ökning med flera
kostnaderna
De indirekta

av energiskatt
miljarder
flertal
ett
uran
belastar
Den stora andelen av dessa kostnadsökningar
kronor.
enerpappersindustrin,
och
industri
cement-,
samt
giintensiv
som massavid

kalk-,

elproduktion,

stenmotsvarande

för

svensk

och

kan beräknas

Hushållen

kemiindustrin.

sänkta kostnader.

elproduktion

leder

till

uppgå

följd

till

och

övriga

till

att viss

sektorer

får

som blir följden
inom landet
elproduktion

De ökade kostnaderna
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importerad

elkraft

SOU

från

bl

a Danmark

producerad

i

kolkondenskraftverk.
Den modell

koldioxidskatt,

svavelskatt.

tas ut i ett tidigt

styreffekten.

principer

skatter

Miljöskatter

led i produktionskedjan

Här

kan

det

på miljöskatter

Globala

innehåller

som presenteras
ovan
dels miljörelaterade

energiskatten,

dock

element

fiskala

inslag

bör,

som redan påpekats,
för att uppnå den effektivaste

att tillämpa
vara nödvändigt
på miljöproblemens
karaktär.

beroende

miljöproblem,

dels fiskala
med

olika

kännetecknas
t ex koldioxidutsläpp,
av att
sker
i
utsläppen
världen.
Från
principen
var
bör vara lika stor i
att en skatt på koldioxid

det inte spelar någon roll
om likforrnighet
samtliga länder.

följer

Av många orsaker är dock detta inte fallet vilket
bör avvägas med
att nivån på ett enskilt lands koldioxidskatt
hänsyn till internationella
aspekter. En koldioxidskatt
på en hög nivå
för
alla
enhetlig
sektorer
leder
till ökade kostnader
för bl a
som är

betyder

industrin.

Effekter

på industrin
bestäms i stor utsträckning
av deras
att vältra över skatten på priset. För företag som arbetar
internationell
konkurrens
till prisövervältring
är möjligheten

möjligheter
under

starkt begränsad.

Vid

hög nivå riskeras att produktion
i
en tillräckligt
med produktion
i andra länder. Det finns därmed en
risk att produktion
i Sverige ersätts av smutsigare
i
produktion
andra länder.
Detta
kan undvikas
problem
att antingen
genom

Sverige

ersätts

bestämma

den generella

tillverkningsindustrin

nivån
kan

på koldioxidskatten

bära

eller

genom

utifrån

vilken

tillämpa

att

nivå

speciella

nedsättningsregler.
Vid

användning

problem

av ekonomiska
annorlunda.
är situationen

minskad

produktion

och ökad

samhällsekonomisk

en
värderas

vinst

högre än kostnaden

bör skatten

inte

för att bekämpa lokala
styrmedel
Även
leder till
om miljöskatten
import från utlandet kan den medföra
under

förutsättning

för minskad

differentieras för

olika

att

produktion.

miljövinsten

Om så är fallet

sektorer.

En ren energiskatt
från koldioxidskatten

är att betrakta som en fiskal skatt, till
och svavelskatten
som är miljörelaterade

med

Ett

fiskala

inslag.

produktionsledet
annat

argument

bränsleförbrukning

inom

tillverkningsindustrin

för uttag av miljörelaterade
koldioxidskatten
anses vara

måste tillämpas

mot

skatter

energiskatter

är att de leder till icke-optimal
resursanvändning.
för att inte ta ut en fiskal energiskatt
på el-

argument

utrymmet
allmänna

traditionellt

skillnad

för tillverkningsindustrin

sätta energiskatten

till

noll.

När utrymme

är

att

det

i
Ett
och

minskar

skatter.

I en situation
där den
så hög att en reducerad
nivå
faller

det sig naturligt

att att
bör

skapas för höjda skatter

1997:11
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istället

de miljörelaterade

allmänna

justeras

uppåt

tills

de når

den

nivån.

bakgrund

Mot

skatterna

av energiskattesystemet

kan det vara motiverat
av ovan nämnda problem
skattenivå för tillverkningsindustrin.
I denna sektor

med en reducerad
utgår endast koldioxidskatt

och svavelskatt.
För att lösa de problem
finns
med
eloch
idag
beskattningen
värmeproduktion
skapas
som
av
som
en ordning där dessa sektorer beskattas enligt samma principer

gäller

för tillverkningsindustrin.

bränslen

som
konsumtionsskatt

används

vid

Istället
el-

och värme

på

och

för att ta ut energiskatt
på de
värmeproduktion
utgår istället

vid leverans

till

slutkonsument.

Det

innebär

bl a att det inte utgår någon energiskatt
på uran som används i
kärnkraftverk.
fortsättningsvis
utgår
Däremot
även
en särskild
eftersom
denna skatt kan vara ett
på kämkraftsel,
produktionsskatt
effektivt

elproduktion

vid en omställning
av energisystemet.
i kärnkraftverk
är direkt relaterad till insatsen

det i princip

likgiltigt

styrmedel

Eftersom

av uran är
det omvandlade

om skatten belastar uran eller
kan
uranet,
man dock inte utesluta att en uranskatt kan
incidens än en skatt på elproduktionen
beroha en något annorlunda
ende på hur kontrakt mellan köpare och säljare av uran utformas.
el. I praktiken

I tabell

11.2 redovisas

slag i ett reformerat

de principer

energiskattesystem.

som kan gälla for olika

energi-
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av energiskattesystemet

Principer
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j

energiskattesysteml

for ett reformerat
Reformerade
K-skatt

energiskatter

E-skatt

T-skatt

S-skatt

Total
skatt

Bränsle för uppvärmning
Eldningsolja
Kol
Gasol
Naturgas
Urans
Torv
Biobränsle
Bränsle för industri-,
fjärrvärmeproduktion
Eldningsolja

K
K
K
K
K2
K
K2

Biobränsle

S
S
S
S
S
S
S

k

0

k
k
k

0
0
0
0
0
0

O
0
O
0
0

S
S
S
S
S

k+S
k+S
k+S
k+S

0
0

S
S

k+S
k+S

K
K
K
K2

E
E
E

T
T
T

K+E+T+S
K+E+T+S
K+E+T+S

E

T

K+E+T+S

K

E

T

K+E+T+S

K+E+S
K+E+S
K+E+S
K+E+S
K+E+S
K+E+S
K+E+S

k+S

alla

etanol

Naturgas
K
k

0
0
0
0
O
O
O

el- och

Kol
Gasol
Naturgas
Urans
Torv
Biobränsle
Bränsle för motordrift,
förbrukare
Bensin
Diesel
Gasol

E
E
E
E
E
E
E

generell koldioxidskatt
reducerad koldioxidskatt

E
S

energiskatt
svavelskatt
T miljö- och trañkrelaterad skatt, tillåts variera mellan olika bränslen.
Produktionsskattema på
har inte integrerats i modellen.
2 Användningen av uran och biobränslen anses inte ge upphov till några
nettoutsläpp av koldioxid och koldioxidskatten
blir således noll kr.
3 Motorbränslen innehåller idag så låga halter av svavel att skatten blir noll
kr.
Beträffande torv, se kommande avsnitt om torv.
5 skattesystemet utesluter inte en särskild miljöskatt
uran. Den särskilda
produktionsskatten på kärnkraftsel kan således integreras i denna modell.
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Det bör påpekas

att tabell
energiskattesystem.

framtida

11.2 redovisar
Det

av energiskattesystemet

en tänkbar struktur för ett
för
att det finns utrymme

innebär

I tabell 11.2
nya skattekomponenter
om detta visar sig nödvändigt.
redovisas vilka bränslen som omfattas av de olika skatterna.
Skattebli noll. T ex gäller att uran
satsema kan, under vissa förutsättningar,
och biobränslen

inte ger upphov till några nettoutsläpp
av koldioxid
således inte att belastas med koldioxidskatt.
I tabell 11.3
redovisas
strukturen
for de konsumtionsskatter
tas
ut vid levesom
elkraft
och
till
fjärrvänne
slutanvändare.
rans av
och kommer

Tabell

11.3.

Reformerat

system

för

på el och

konsumtionsskatt

värme
Slag av energi
Elkraft:
Industri, el- och värmeproduktion
Glesbygdskommuner

0
E1

Övriga konsumenter

E2

Värme:
Industri, el- och värmeproduktion
Övriga konsumenter

V1

I tabellen

energiskatt

Energiskatt öre per kWh

0

finns en nedsättning av den
ovan ser vi att det fortfarande
vid
leverans
utgår
till
vissa
förbrukare
i glesbygdssom

kommuner.

Nedsättningen

kan

stöd.
ses som ett regionalpolitiskt
Utgår man från grundtanken
kan det
att renodla energibeskattningen
emellertid
finnas skäl att överväga om detta stöd inte kan ges i andra
former.

Biobränsle

I tabell

för

11.2

uppvärmning

omfattas

biobränslen

för

uppvärmning

Den reala effekten

av energiskatt.
stor. Användning

av detta blir dock inte speciellt
sker i huvudsak
i industri-,
el- och värmeproduktion.
I
av biobränsle
den nya skattestrukturen
i dessa sektorer.
utgår ingen energiskatt
kommer

Däremot
belastas

hushållens

med energiskatt.

bero på nivån
oxidskatten
även nivån
konkurrenskraft

på energiskatten

belastar

endast

energiskatten

användning

av inköpta
detta
kommer
av
belastar alla bränslen

Effekten

fossila

bränslen.

på elkonsumtion

då eluppvännning

Till

biobränslen

att

till

stor del att

lika

och koldi-

viss

att påverka
till
är ett alternativ

del kommer
biobränslets
biobränslen.
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av energiskattesystemet

konkurrenskraft

som bränsle i hushållsi sig utan snarare
på biobränslena
vilka är
fossila bränslen och elkrafi,

är således inte energiskatten

vilken

skattenivå

som belastar
till biobränslen.

substitut

fullgoda

skäl till varför även biobränslen
bör omfattas av
redovisats
Givet
alla
bränslen
beskattas på
att
som
ovan.
den miljöskada
de ger upphov till bör det
ett sätt som reflekterar
inklusive
bränsle som är billigast,
skatt, användas i första hand. Är de
Det finns

ett flertal

de principer

miljöproblem

ligt stora blir

stora blir

tillräckligt
bör

som är relaterade till
biobränsleanvändning
inte

användas.

och biobränslen

olönsamt

biobränsleanvändning

i princip

därmed

tillräckfossilbränsleanvändning
Är miljöproblemen
inte

lönsamt.

innefatta

Att

biobränslen

i de

som redovisas i tabell 11.2 ger därmed en korrekt signal till
marknadens
aktörer. Detta speciellt vid beskattning
där
av drivmedel
i form av kostnader
för infrastruktur,
buller
och
externa effekter

principer

är oberoende

olyckor

av om fossila bränslen eller biobränslebaserade
skäl är att om biobränslen
Ett annat viktigt
från energiskatt
och trafik- och miljörelaterad
skatt kan på

drivmedel

används.

undantas

i den offentliga
sektorn
lång sikt ett ñnansieringsproblem
biobränslen
i
bruk
i
skala.
skattebortfall
Det
större
tas

fall

står till

av att beskattad
med skattehöjningar

energi

följd

finansieras

ersätts

med

i det

uppstå

som uppobeskattad
måste

på något annat område.

T0rv7

Huruvida

torv skall betraktas
som ett fossilt
med koldioxidskatt
har varit föremål

belastas

lång tid. I samband
och

energi-

med skatterefonnen

koldioxidbeskattning,

biobränsle.

Biobränslekommissionen

Biobränslen

för framtiden

förnybar

jandet

utan
ansåg

1992:30

och

därmed

diskussion

under

undantogs
att
i

torv

från

klassas
sitt

som ett
betänkande

att torv kunde

ses som en
på samma sätt som skogsbränslen
om utnyttEU
ramen för den beräknade årliga nybildningen.

energiresurs
hålls

tillerkänner
källa.

SOU

dock

1990-91

bränsle
för

inom
för

närvarande

Så är även

torvförbränning

fallet

ingår

inte torven status som förnybar
inom IPCC och IEA. Koldioxidutsläpp

i den

redovisning

som

energifrån

klimatkonventionens

parter gör till konventionen.

7

Effekter av beskattning
bilagedelen.

på torv beskrivs utförligare i underiagsrapport

10 i
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1989 att det fanns skäl att
MIA:s
Enligt
torvförbränning.

bedömde

MIA

Miljöavgiftsutredningen

av energiskattesystemet

omfatta
även
låta en koldioxidskatt
kan inte torv på samma
uppfattning
bränsle eftersom tillväxten
förnybart

sätt som biomassa ses som ett
långär relativt
av torvmossar
emellerstimulerades
torvindustrin

av den svenska
sam. Uppkomsten
tid tidigare av staten bl a utifrån en önskan att minska oljeberoendet.
föreunder en omställningsperiod
från koldioxidskatt
Ett undantag

slogs därför.
skulle

kunna

vara så lång att gjorda investeringar
till minst tio år. I riksuppskattades

skulle

period

Denna

vilket

avskrivas,

samt att det bland
nettoeffekten
av
av utsläppen
om
koldioxidskatt
innan
utredas vidare

dagsbesluteta ansåg man p g a det ovanstående
remissyttrandena
växthusgaser

att

rådde

osäkerhet

frågan

borde

föreslogs.
torvanvändningen

den etablerade

undantas

även fortsättningsvis

effekter

från eventuella

bortsett

påverkas

tryggas genom
från koldioxidbeskattning.
och torvförbränning
Vid

på växthuseffekten.
direkt

och vegetation

landskapsbild

att
energitorv
att

borde

vid torvutvinning

Miljöpåverkan

1995:139

SOU

ansåg i sitt betänkande

Energikommissionen

är stor även
torvbrytning

genom att vegetationen
är
ut. Torvåterbildning

på mossens yta tas bort och mossen dikas
möjlig på en plats
mycket långsam och är i ett kortare perspektiv
indirekt.
Speciellt
påverkas
vattendrag
och
utvunnits.
Fauna
där torv

på myren. De vattendrag
samt däggdjur
från myren kan drabbas av höjd alkalisom tar emot avrinningsvatten
antal bottenlevande
minskat
ökad algtillväxt,
nitet eller försurning,

drabbas

våtmarksfåglama

djur och minskat

Fiskbestånd.

att i ett tidsperspektiv
med ett fossilbränsle,
år är torv jämförbart
utsläpp av koldioxid
växthuseffekten.
De
till

Det har även konstaterats
hundra

mindre

än flera

gäller

vad

dess

bidrag
som frigörs vid
metanavgångar
totalt sett de minskade
torveldning
överväger
som
räknat per energierhålls när en myr dikas ut. Torv, som energikälla,
mindre till växthuseffekten
än kol men mer
enhet, bidrar fönnodligen
av torv frigörs
samt diverse olika metaller,

förbränning

än naturgas. Vid
svavel, kväveoxid

även andra

ämnen

t ex koppar,

nickel

som
och

zink.
Värrneverk

eldning
beslut
villkoret
av

6

år

att gå över från fossilbränslebiobränslen.
Det visar ett nyligen taget
där Uppsala Energi fått
för miljöskydd

tvingas

kan i framtiden

till eldning av enbart
i koncessionsnämnden
att fossila
2005.

I

bränslen

dag

Prop. 1989l90z111,

inte får användas

använder

sig

bolaget

bet. 1990/91:SkU24,

längre än till
av

kol,

rskr 1990/911373

olja,

utgången
torv

och
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biobränslen.

Det är första gången koncessionsnämnden
klart uttalat att
i
miljöskyddslagen
kan
till
hänsyn
växthuseffekten
ta
vid val av
man
bränsle i kraftvärmeverken.
Inte heller torv får användas eftersom
koldioxidutsläppen
från torv kan jämföras
med dem från fossila
bränsleng.

Sammanfattningsvis

finns

det starka

till

växthuseffekten

skäl

att klassa torv som ett
är i stort sett jämförbart
med olja. Ett av huvudargumenten
mot att klassa torv som fossilt
bränsle är att om en utvunnen
torvtäkt
beskogas kan torvens emissioner likställas
med skogsbränslen.
Detta argument
är dock inte
korrekt då beskogning kan ske oberoende
används
för enerom torv
giändamål eller inte. De beräkningar som redovisas i underlagsrapport
10 visar att en koldioxidskatt
på torv försämrar
torvens konkurrensfossilt

kraft

priser

bränsle.

Bidraget

gentemot andra bränslen förhållandevis
konkurrerande
bränslen, framförallt

En koldioxidskatt
industrin

betalar,

på torv på 3,5 öre/kWh,
skulle ge en skatteintäkt

medföra

intäktema

antingen

påverkas

minskade

på två

vid

ningen:
1 Användningen
av andra
ökade skatteintäkter.
2 Användningen
minskade

skatteintäkter.

Att belägga torv

Vilken

vilket

motsvarar

nuvarande
och olja.
den nivå

till

beteende.
eller

sätt

givet

skogsbränslen

staten på ca 105 miljoKoldioxidskatt
på torv
produktion
av torv vilket i sin tur

ner kr exkl moms givet oförändrat
leder dock förmodligen
till minskad
kan

kraftigt

faktor

ökade

skatteintäkter.

Skatte-

en minskning
fossilbränslen

av torvanvändökar vilket
ger

av biobränslen
som dominerar

är oklart.

ökar vilket

ger

med koldioxid-

enligt det räknesamt energiskatt,
i
underlagsrapport
10, skulle kunna göras
som presenteras
stegvis.
Detta medför
får en mjuk
att branschen
övergång
samt
möjligheter
till anpassning. Under dessa antaganden har torven goda
exempel

förutsättningar

med kol och olja, åtminstone
att konkurrera
under en
Efterhand
får man dock göra en bedömning av energimarknaden
och prisläget. Dessa får avgöra hur skattenivån
på torv
skall utvecklas.

övergångstid.

Det kan finnas

konkurreras
en risk för att inhemska biobränslen
ut
och Finland.
Risken för detta
av torv importerad från t ex Baltikum
har ytterligare
ökat sedan skatten på torv höjts i Finland.
l Finland
utgår en reducerad koldioxidskatt
på torv. Skatten motsvarar
1/6 av
den generella koldioxidskatten
vilket motsvarar
cirka 1,5 öre per kg
9

Givet att liknande beslut fattas för landets samtliga värme- och
kraftvärmeverk
leder detta till en kraftig ökning
av biobränsleanvändningen. En sådan övergång skulle, med bibehållande av dagens
skattesystem,
leda till minskade energiskatteintäkter
för staten med
mellan 2 och 3 miljarder kr.
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av energiskattesystemet

på torv som genomfördes per den 1
januari 1997 motiverades
a av behovet av att stärka biobränslenas
kan det vara värt
konkurrenskraft
gentemot torv. I detta sammanhang
i Finland
omfattning
används
i
än i
större
att notera att torv
en
av skatten

Den höjning

koldioxid.

Sverige.
kan motverkas

till

som eventuellt
sammanfaller
giändamål

regioner

skatt

och trafikrelaterad

Modellen

samma

belopp

att skatten
drift höjs.

med

uppvärmningsändamål

på samma

tillägget

Den

dieselolja,

och gasol

naturgas

sätt

av en trañkmotorbränslen

för
extra miljöskatten
En konsekvens
för alla motorbränslen.

skatt.

miljörelaterad

beskattas

att motorbränslen

innebär
för

bränslen

motver-

sysselsättningseffekten.

kar den negativa

Miljö-

är goda, vilket

för skogsbränsleproduktion

förutsättningarna

till

kan ge
torvproduktion
minskad
De
skogsbränslen.
ökad
produktion
av
av
för enerdrabbas av minskad torvproduktion
där
med de regioner
i stor utsträckning

sysselsättningseffekter

De direkta

upphov

som
och
sätts

av detta är
för motor-

som används

av bensin och diesel bör
skapas genom ett extra pålägg på skatten för de miljöklasser
som inte
bör
skattedifferentieringar
de hårdaste kraven. Vid framtida
uppfyller

Differentieringen

principen
istället

tillämpa
meras

mellan

om extra pålägg
för
för skatterabatter

ett system med förhöjd
risken for budgetbortfall

miljövänliga

bränslena

kvaliteter

olika

miljövänliga
skatt

istället

går fortare

Genom

produkter.

för skatterabatter

där övergången

i de fall

tillämpas

produkter

miljöovänliga

än planerat.

Detta

att
mini-

till

de mer
har varit ett

av skatten på motorbränslen.
lägre
har med nuvarande
regler en betydligt
Diesel för motordrift
skatt än motsvarande skatter på bensin. För att i någon kompensera
högre fordonpersonbilar en betydligt
detta faktum har dieseldrivna

problem

vid tidigare

differentieringar

i skatterelaen förändring
fordonskatten
justeras i
tionen mellan diesel och bensin måste även
finns dock
några skäl att
miljöskäl
motsvarande
grad. Utifrån
skatt

än icke

beskatta

dieseldrivna

dieselolja

kostnadema

lindrigare

fordon.

Givet

än bensin.

något högre för diesel.

Tvärtom

I tabell

respektive
för bensinexterna kostnader
trafiken.
dieseldrivna
för
den
tunga
samt

är de externa miljöberäknade

11.4 redovisas
dieseldrivna

personbilar,
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11.4

Externa

kostnader,

bränsle

utanför

respektive

SOU

utöver
tätort,

koldioxid,

samt

dieseldrivna

skatter

personbilar,

för

liter
per
bensin-

kr/liter.

Kr/ liter

kr/ liter diesel,

kr/ liter diesel,

bensin

personbilar

tung trafik

Olyckor

1,00

1,1 l

1,60

Buller

0,27

0,30

0,66

Slitage

0,33

0,37

0,37

Avgasutsläpp

0,1 8

0,57

0,90

1,78

2,33

3,53

4,263

2,1sa

1,74b

exkl.

C02

Summa

externa

kostnader

Energiskatt
Kc‘1‘lla:Ny

kurs

tionskommittén,
Energiskatt
kommitténs

i trafikpolitiken,
SOU

delbetänkande

från

kommunika-

1996:165.

på miljöklass 2 diesel inklusive
delbetänkande görs jämförelsen

moms. I kommunikationsmed energiskatt exklusive

moms.
Energiskatt på miljöklass 2 diesel exklusive moms. Den helt dominerande
delen av dieselkonsumtionen
utgörs dock av miljöklass
Det kunde
därmed vara mer naturligt att i jämförelsen mellan externa kostnader och
skattebelastning använda skattesatsen för miljöklass l som för närvarande
är 1,50 kr/liter.
Ur tabell 11.4 framgår det tydligt att nuvarande
skatter på bensin
bensindrivna
personbilar
mer än väl täcker de externa kostnader
ger
upphov till. Detta gäller dock inte för dieseldrivna
personbilar
och
den tunga trafiken vars externa kostnader
uppgår till 2,33 respektive
3,53 kronor

med enerper liter diesel. Denna summa skall jämföras
diesel inklusive
för
närvarande
till
uppgår
moms som
2,18 kronor per liter diesel. Värt att notera i tabell 11.4 är de förhållandevis små externa kostnader som kan härledas till utsläpp förutom

giskatten

koldioxid.

För bensin

cirka

10% av de totala
diesel är cirka 25%.

de externa kostnaderna
för utsläpp
Motsvarande
siffra
externa kostnaderna.

uppgår

till
för

I den nya skattestrukturen
bör bensin och diesel beskattas enligt
Givet
principer.
nivån
för bensin reflektepå energiskatten
att
samma
i tabell 11.4 samt den önskrar den externa kostnad som redovisas
värda

fiskala

nivån

drygt 2 kronor
för

yrkestrafiken

ökade

blir

per liter.

som
skattekostnadema

konsekvensen
Detta medför
är den

största

uppskattas

att dieselskatten

bör öka med

dock kraftiga

kostnadshöjningar

förbrukaren

De
av dieselolja.
tal 6 500 miljoner

till

i runda

1997:11
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kronor,

vilket

innebär

en kostnadsökning
är att differentiera

av energiskattesystemet

för tung trafik på cirka 12%.
mellan bensin
energiskatten

Ett annat

alternativ

och diesel

på det sätt som sker i dag och istället höja den trafikrelatefor
med
mellanskillnaden
i externa
diesel
dvs cirka 50 öre per liter diesel för personbilar.
Detta är det

komponenten

rade

kostnader,

delbetänkande
som förs fram i kommunikationskommitténs
för de tunga transporterna
1996:165.
Kostnadsökningama
är att anpassa skatten
runt 2% i detta fall. Ett tredje alternativ

alternativ
SOU

ligger

på bensin

nedåt

och

skatten

på diesel

skall

att skatten i större
kostnaderna.
Oavsett vilket

uppåt

för

reflektera
de externa
behöva ske under en längre
torde
förändringarna
väljs
som
i framförallt
den tunga
period beroende på behovet av anpassning
transportsektorn.

utsträckning
alternativ

har
för motordrift
biobränslen
som idag används
nedsättför
antal
beviljats
pilotprojekt
regeringen
ett
ramen
av
Utan denna nedsättning
av skatten skulle dessa
av skattenivån.
och

Naturgas
inom

ning

bränslen
diesel.

inte
Motivet

i förhållande
vara konkurrenskraftiga
bakom denna särbehandling
har varit

till

bensin

och

en önskan från
mer miljövänliga

utvecklingen
av nya
långsiktigt
perspektiv
I ett
är denna särbehandling
frågan om att sätta ett
inte möjlig.
Det är dock viktigt
att aktualisera
skall tillåtas vara. I annat
tak for hur omfattande
dessa pilotprojekt
statsmakten

att

stimulera

fordonsbränslen.

reduceras kraftigt.
En
att skatteintäktema
med
motorbränslen
där 15% av den totala volymen
ersätts
för staten
leder till ett årligt skattebortfall
biobränslen

riskerar

fall

situation
skattefria

statsmakterna

6 miljarder.

inte antas leda till
av biobränslen
detta en kostnad om ca 145 öre
några utsläpp av koldioxid
motsvarar
dvs fyra gånger högre än
reduktion
koldioxidutsläpp,
kg
per
av

drygt

dagens

koldioxidskatt.

Om användning

Detta

är således

en mycket
dessutom

dyr metod

för att

koldioxidutsläppen.
reducera
Det
vara så att dessa
bränslen ger upphov till liknande externa kostnader som beskrivs för
bensin och diesel i tabell 11.4. Ett annat problem på detta område är
torde

denna form av särbehandling
inte tillåter
att EG:s Skatteregler
fordonsbränslen
annat än inom ramen for pilotprojekt.

o

av

delbetänkande
"Ny kurs i trañkpolitiken"
l Kommunikationskommittens
drivmedel svarar
SOU 1996:26 utgår man från att biobränslebaserade
för 15 % av behovet år 2015.
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av energiskattesystemet

vid

Energibeskattning

SOU 1997:11

el-

industri-,

och

värrneproduktion
har argument redovisats
som talar för att det finns anledning
el-, och värmeprodukatt beskatta energi som används vid industri-,
tion enligt samma principer.
Vidare
har motiv
redovisats
för att

Tidigare

belasta

dessa sektorer

övriga

sektorer.

beskattning

11.4.1

med ett lägre skatteuttag
än vad som gäller för
I detta avsnitt
redovisas
för framtida
en modell

av dessa sektorer.

Nedsättningsregler

eller

reducerade

skattesatser

I en situation där ett land som t ex Sverige väljer att generellt tillämpa
högre energiskatter
än vad som gäller i huvudparten
av andra länder
finns det i princip två system att välja för att skydda den energiintensiva

industrin.

Det första

nedsättningsregler

systemet innebär
för tillverkningsindustrin

ett visst belopp återbetalas
Alternativet
är att tillämpa

till

enskilda

att man skapar särskilda
där energiskatter
utöver

företag

efter särskild

ansökan.

ett system med en reducerad skattesats för
på en sådan nivå att inget nedsättningssystem
behövs. I
Sverige har båda dessa system prövats. Under perioden
1974-1992
tillämpades
för industrin
ett system med särskilda nedsättningsregler
industrin

efter

individuella

beslut.

Under denna period erhöll årligen ca 120
1993 års energiskattereform
av sina energiskatter.
innebar en övergång från enskilda
till ett systern
nedsättningsbeslut
Även efter år 1993
med reducerade skattesatser för industriändamål.

företag

nedsättning

har en begränsad del av de tidigare
behållits.
nedsättningsreglema
Omfattningen
med tidigare. Under år 1993
jämfört
är dock marginell
var nedsättningen värd ca 60 miljoner kronor och omfattade 5 företag,
vilket skall jämföras med att drygt 120 företag erhöll 1 250 miljoner
kronor i nedsättning år 1992. Den av regeringen föreslagna förändring
för industrin
av koldioxidskatten
nedsättningsregler
att särskilda

nedsättningsreglema
tusen

företag

inom

och växthusnäringen
åter

får

beräknas

större

gälla ett 50-tal
Värdet
växthusnäringen.

innebär

betydelse.

industriföretag

dock

De nya
och över

av nedsättningsreglema

uppskattas

till ca 200 miljoner
kr.
Det grundläggande
samhällsekonomiska

med nedsättningsregler

argumentet
mot ett system
är att det skapar ett system där storförbrukare

betalar en lägre
är att nedsättningssystem

på marginalen
argument

dragningsproblem

än

vad

som

skatt

än övriga

aktörer.
Ett annat
till
upphov
större
gränsger
i fallet
med reducerade
uppstår
alltid
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Skattesatser.

Ett system

med individuella

av energiskattesystemet

kan också leda

nedsättningar

till

att bolagen anpassar verksamheten,
genom att sätta den energiintensiva
verksamheten
i särskilda bolag för att maximera
värdet av
Erfarenheter
från dagens nedsättningsregler
nedsättningsreglema.

pekar också

att så sker redan idag. Vidare gäller att ett system med
kräver mer offentliga
resurser, i form av administSkattesatser.
än ett system med reducerade
Slutligen
ger ett
med nedsättningsregler
inte lika stor transparens
i skattesys-

nedsättningsregler
ration,
system

undantagssom ett system som slipper arbeta med särskilda
regler. Denna bakgrund talar för att ett system med reducerade skattefördelar
framför
satser har betydande
ett system med individuella

temet

nedsättningsregler.
En generellt

åtgärder.

låg skattesats

medför

I den tillståndsprövning

inklusive

stöd

av mijöskyddslagstiftningen
utsläpp av koldioxid.

11.4.2

Grundmodell

för

inte

att industrin

omprövning

övervägs

nu

beskattning

även

befrias

industri-,

av

från

som sker med
åtgärder
mot

el-

och

värmeproduktion
De problem
för

industri-,

faktorer.

som dagens beskattning
ger upphov till inom sektorerna
och elproduktion
orsakas i huvudsak
vänneav tre

Den första

vid
är att bränsle beskattas enligt olika principer
Det andra stora problemet är att bränsle som
värme- och elproduktion.
åtgår för värmeproduktion
inom industrin
beskattas enligt andra prin-

ciper

än om samma bränsle används i fjärr- och kraftvärmesektom.
viktig faktor är att de ofta återkommande
förändringarna

En tredje

kraftvärmebeskattningen
mycket

har

kort återbetalningstid

medfört

endast

att

genomförs.

Denna

investeringar

i

med

fråga har också varit

föremål

för annan utredning.
beslutade den 28 mars 1993 att tillkalla
Regeringen
en interdepartemental
arbetsgrupp för att utreda frågor om beskattning
av kraftI
arbetsgruppen
företrädare
för
ingick
värme.
Finansdepartementet,

Näringsdepartementet,

Jordbruksdepartementet

naturresursdepartementet.
sin

slutrapport

"Förändrad

Arbetsgruppen

konstaterade

mets praktiska

tillämpbarhet

Hösten

1994

och
Miljösamt
presenterade
arbetsgruppen

kraftvärmebeskattning"
i sin slutrapport
och dess effekter

Ds

1994:28.

att det nuvarande
i flera

syste-

avseenden

inte

med de mål som vid olika tidpunkter
uttalats beträffande produktionen
i kraftvärmeoch värmeverk.
Vidare konstatera-

överensstämmer

des att systemet

med dess svårigheter

i tillämpning

av skattereglema

i
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av energiskattesystemet

krävs
För att nå de mål som finns uppställda
stabilt.
enkelt
och
Det
regelsystemet
grundförutsättning
är
att
som en
försökt
alltfler
mål
till
politiska
där
knyta
tidigare
systemet
man
konstaterades
ha blivit
så komplicerat
skattesystemet
att systemet
blivit omöjligt
att tillämpa.
har havererat.

princip

enligt arbetsgruppen
Ett av de stora problemen
för att
beskattas
olika.
En grundförutsättning

och värme
var att
skattesystemet
skall

målen är sålestyra mot de uppsatta energi- och miljömässiga
i
värmeproduktion
eloch
enhetlig
beskattning
att en
av
kraftvärmeverk
skapas. Detta kan ske på två sätt. Det första altemati-

kunna
des

enligt samma principer
vet är att beskatta el- och värmeproduktion
koldioxidskatt.
för
Det andra
tillverkningsindustrin
25
%
gäller
som
är att beskatta
oxidskattenivå
som gäller
6 i arbetsgruppens

kapitel

för

och dess effekter

modellema

med den koldi-

el- och värmeproduktion

alternativet

sektor.

övrig

föreslagna

De

beskrivs

på kraftvärmesektom

kunde

Arbetsgruppen

slutrapport.

enas om vilken modell man skulle förorda.
med kraftvärmebeskattningen
De redovisade problemen
farande.

Det

skattesystem

att inom
kraftvärmesektom

är angeläget
för

en snar
som har

skattei

närmare
dock

inte

består fort-

framtid

konstruera

förutsättningar

att

ett
bli

varaktigt.
i industrin
I en modell där värmeproduktion
och kraftvärmesektom
principer än i fjärrvärme-

betydande

problem.

Den

bästa

lösningen

enligt

beskattas
kvarstår

på dessa

införa en modell där bränsle och elkraft som förbrukas
och el- och värmeproduktion
beskattas
ningsindustri

andra

fortfarande

problem
inom

är att
tillverk-

enligt

samma
elkraft
och bränsle
måste dessutom
I en sådan modell
beskattas enligt samma principer
oavsett om det används för el- eller
En sådan modell innebär att bränslen som används
värmeproduktion.
endast omfattas av koldioxidför industri-,
el- och värmeproduktion

principer.

skatt

och

bränslen

giskatt

svavelskatt.

För att visa vilka
nivån.

energiskatten

tidigare

som användes i värrneproduktionen
enligt
som tas ut i konsumtionsledet,

som utgick
omvandlas
till en enersamma

principer

som

elkraft.

dagens energiskatt
alternativ

Den

effekter

olika

skattesatser ger har
räknat på tre
lOO % av den generella koldioxidskatteoch elkraft
på fossila bränslen
sätts till noll.

25, 50 respektive

Energiskatten

Svavelskatten

och

förblir

kväveoxidavgiften

oförändrade

och

alla

tas bort. I de fall dessa skatter inte är
av nedsättningsregler
konkurrenskraft
biobränslenas
underför att säkerställa
tillräckliga
söks vilken
storlek på driftsbidrag
som behövs för att upprätthålla

typer

konkurrenskraften

för

biobränslen.

Vi

tittar

även

på alternativ

med
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till

elbidrag

för att lindra

kraftproducenter

av energiskattesystemet

effekterna

inom

kondens-

kraftproduktionen.
till

Underlag

som redovisas

de slutsatser

nedan redovisas

i avsnittet

i underlagsrapport

Problem

11.4.3

vid

av elproduktion

beskattning

i

leder till kostnadsökningar
Samtliga
tre nivåer på koldioxidskatt
I avsnitt
11.3.2 fors ett resonemang
kondenskraftsproduktion.
Å
beskattningsprinciper
olika
av energiprodukter.
ena sidan

läggas på använda bränslen for att
elproduktion
Å andra sidan är elproduktionen
till viss del
elmarknaden
den
fria
internationell
konkurrens,
genom

skatter

styrande

om
bör

inom

bästa styreffekt.

uppnå

utsatt for
mellan Sverige,

och den kommande

och Finland

Norge

inre markna-

sätter en gräns för vilka nivåer en
risk att beskattning
kan ha. Det finns en uppenbar
miljöskatt
av
i Sverige
kan
för elproduktion
innebär
elproduktion
bränslen
att
elkraft från våra grannländer.
I det fall
komma att ersättas av billigare
inom

den för

faktum

EU. Detta

rör det sig i så fall om elkraft producerad
beskattas inte kol som används för

sker från Danmark

importen

i kolkondenskraftverk

i Danmark

rör det sig om
i Vattenkraftverk.
Ett införande
producerad
av en koldioxidskatt
i Sverige som leder till att svensk elkraft ersätts av i
elproduktionen
kolbaserad
från Danmark torde inte vara önskvärt.

elproduktion.

I det fall kraft

från Norge

importeras

i Sverige har tidiför en koldioxidskatt
i elproduktionen
och
den
tillgängliga
de
överforingskostnader
bestämts
överav
gare
mellan Sverige och utlandet
foringskapaciteten.
Dagens förbindelser
Utrymme

har en kapacitet på drygt
nettoeffekten
i svenska
koldioxidskatt

6 000 MW,

vilket

motsvara

elproduktionsanläggningan1

motsvarande

25

%

av

den

generella

cirka

20%

Redan

vid

nivån

av

en
ökar

motsvarande
3,5 öre per
i gaskondenskraftverk
kostnadsök50 % av den generella nivån blir motsvarande
Skapandet
ningarna
av den nya integrerade
ca 7 öre per kWh.
leder till att det inte längre kommer att finnas
nordiska elmarknaden
mellan t ex Sverige och Norge utan att
särskilda överföringskostnader
och därmed
villkor
konkurrerar
på liknande
alla kraftanläggningar

produktionskostnader
kWh.

Vid

minskar

också utrymmet

för nationellt

av elkraft.

H

Svensk Elmarknad 1996, NUTEK

begränsade

produktionsskatter

409
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Under

av energiskattesystemet

år 1995 uppgick

den totala

Kraftvärmeanläggningar

i

medan

inom

kraftvänneverk
133 TWh,

elproduktionen

fjärrvärmenäten

Kondenskraftproduktionen
kraft,

SOU 1997:11

svarade

industrin

uppgick

svarade

ca 143 TWh.
för 4,7 TWh,

för

4,2

TWh.

till

ca 0,4
i vattenkraftverk

producerades

till

och

Resterande
kärnkraftverk.

Vid ett bevarande
skulle
av gällande produktionsstruktur
oxidskatt på fossila bränslen som används i kondenskraftverk
relativt

små

störningar.

kommer

dock

att medföra
av elkraft.

tionsstrukturen

en koldileda till

kämkraftsavvecklingen

en stor förändring
av den svenska produkI stora drag handlar det om att 70 TWh
skall ersättas. Det motsvarar
ca 50 % av den

kämkraftsproducerad
totala

förestående

Den

TWh.

elproduktionen.

av denna kraft torde komma att ersättas med fossilI en situation där beskattning
leder
av elproduktionen
till att svensk produktion
från våra grannersätts med importerad
länder, leder detta till att de globala
utsläppen
inte
av koldioxid
minskar.

Huvudparten

baserad

elkraft.

Mot

bakgrund

av den problematik
som beskrivs ovan kan det vara
rimligt
från koldioxidskatt
till
att undanta kondenskraftsproduktion
dess vår omvärld
introducerar
liknande
skatter. Alternativet
är att
införa
hittills

en skatt på en nivå
diskuterats.

som understiger

någon

av de nivåer

som

Under

kan en alternativ
strategi vara en skaten övergångstid
där man i syfte att minska användningen
av fossila bränslen
och därmed reducera koldioxidutsläpp
arbetar med höjda konsumtionsskatter
el. I en situation
där kärnkraften
ersätts med fossiltestruktur

baserad

produktion

kommer

sådan att fossilbaserad
konsumtionskatter
reducerad

minskar

marginalkostnaden,
undantag

av

till

Därmed
i första
dvs

produktionsstrukturen

har den högsta marginalkostnaden.

leder

efterfrågan.

Produktionen

den svenska

kraft

i

ökat

konsumtionspris

minskar

även

kondenskraftsproduktion

i

och därmed

produktionsbehovet.

hand i de anläggningar
fossilbaserade

vara
Höjda

med den högsta

kondenskraftverk.
kombination

med

Ett

höjda

12 Kondenskraftanläggningar
används i huvudsak för s k spetslast. dvs
under den tid då elefterfrågan är stor, och som reserv vid t ex torrâr. Den
uppgår till ca 20 TWh. Hela denna
totala tekniska
kapaciteten
produktionskapacitet
är dock inte tillgänglig eftersom flera anläggningar
endast har koncession att köras som spetslast. Enligt bedömningar av
Energikommissionen
uppgår den praktiska årskapaciteten.
efter viss
investering i reningsutrustning till ca 5 TWh.

Ökad miljörelatering

SOU 199 7:1 1

konsumtionsskatter

elkraft

för

möjligheter

Praktisk

Samtliga

tre nivåer

Detta

således

kunna

leda

koldioxidutsläpp

än

till

bättre

ensidig

en

av kondenskraftverk.

1 1.4.4

produktion

minskade

globalt

svensk beskattning

skulle

av energiskattesystemet

tillämpbarhet
koldioxidskatt

vid

industri-,

el- och värme-

för förbättringar
jämfört med dagens system.
ger utrymme
särskilt om inga bidrag eller nedsättningsregler
införs.

gäller

Alternativen
innebär
inte endast en förenkling
av skattesystemet.
Även från miljösynpunkt
det
med en refonnering
i den
fördelaktigt
är
riktning
som beskrivits
ovan. Att beskatta samma bränsle olika vid
olika

användningsområden

miljöproblem

som fossilbränsle
och värmeproduktion.
modeller

i grunden
fel
då de
signal,
ger
medför i stort sett är desamma vid el-

Sättet för
en värrneenergiskatt.
och följer samma principer som
energiskatt
på elkraft. Skatten kräver att mängd levererad
konsumenten
kan mätas. Hos flertalet
kunder torde det

I samtliga

introduceras

är dock principiellt

skatteuttag
nuvarande
värme

till

finnas

mätare

med tillräcklig

enkelt

noggrannhet.

I annat

fall

måste mätare

installeras.
Vid

en koldioxidskatt
om 25 % av den generella nivån krävs det,
vid dagens prisnivå
på biobränsle,
till biobränsleanett driftsbidrag
för att dessa skall bibehålla
läggningar
konkurrenskraften.
Detta

bidrag

bör i så fall endast utgå till

kraftvärrne-

och fjärrvärmeanlägg-

inte till anläggningar
inom industrin.
Tidigare
gavs ett
kWh
9
levererad
från
värrneverk
till
öre
värme
ett
om
per
industrin.
Detta skapade, som beskrivits
situation
där
tidigare,
en
interna
inom
industrin
omvandlades
produktionsanläggningar
till

ningar

och

bidrag

värmeverk"

"extema

För att undvika
systemet,
förfarande.

och därmed

detta problem

kunde

tillgodogöra

sig detta bidrag.

ett system utanför skattebygger
på någon form av ansökningssamt att systemet
Ett sådant system kommer
dock att ge upphov till vissa

gränsdragningsproblem.

krävs troligen

Nackdelarna

med detta torde

energiskattesystem
av de vinster som ett reformerat
I det fall bränsle som används vid elproduktion

dock

uppvägas

ger upphov till.
i kondenskraftverk

skall omfattas

kan ett driftsbidrag
till dessa bli nödav koldioxidskatt
det
skall
lönsamt
med
i Sverige. Ett
produktion
om
vara
sådant bidrag kan dock ge upphov till samma problem som med ett
till biobränsleeldade
driftsbidrag
kraftvärmeanläggningar.
Interna

vändigt

anläggningar
kraftvärmeverk"

bidrag

skulle

inom
och

industrin
därmed

dock kunna

skulle

kunna

tillgodogöra

skapas utanför

omvandlas

sig elbidraget.
skattesystemet.

till

"extema
Ett

drifts-
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gällande

EG-regler

regler för beskattning
av mineraloljor
gemensamma
i detalj i kapitel
Genom den nya energiskattelag
i kraft den l januari
på mine1995 är punktskatteuttaget

Inom

EG finns

vilka

redovisats

som trädde
i Sverige
raloljor

regler

gällande

De

EG-regler.

svenska

dock på ett område från EG:s regler, vilka i princip
användare.
skattesats
De svenska
oavsett
per produkt
en
reducerad
skattesats
för
industriell
avviker
reglerna
är
som
om
avviker

reglerna
innebär

till

anpassat

verksamhet.

I anslutningsförhandlingama

att fortsätta

tillämpa

denna

erhöll
under

ordning

dock

Sverige

förutsättning

rätten

att skatteinnebär en

Alla tre modellerna
EG:s miniminivåer.
satsen överstiger
det
område
erhåller
utvidgning
av
som
en reducerad skattesats. EG:s
eller tillämpa
regler tillåter
att helt skattebefria
en
en medlemsstat
och/eller
reducerad skattesats för olja som används vid elproduktion

och vänne i kraftvärmeverk.
Däremot
av
eller ta ut reducerad
skatt på
är det inte tillåtet
att helt skattebefria
En sådan ansöoljeprodukter
som används för ren värrneproduktion.
och av EG-kommiskan skall godkännas av samtliga medlemsstater

vid

samtidig

sionen.

En sådan utvidgning

I samtliga
till

produktion

övriga

torde dock inte vara kontroversiell.
införs en vänneenergiskatt
på värmeleveranser

modeller
sektorn.

punktskatteregler.

En sådan skatt

omfattas

Medlemsstaterna

har

de som regleras av EG-rätten
mellan
någon gränsformalitet

utöver
kräver

giskatten
Däremot

rätt

under

inte av EG:s nuvarande
punktskatter
att införa
förutsättning
att de inte

medlemsstaterna.

Värrneener-

borde inte ställa till några problem.
kan det bli vissa problem

med EU:s statsstödsregler.

I alla

till skattesystemet,
diskuteras,
någon
som ett komplement
för
industri
eller
driftsnedsättningsregler
energiintensiv
av
Dessa bidrag har en klar
bidrag till el- och/eller
värmeproducenter.
innebär,
karaktär
om inte annat
av statsstöd. EG:s statsstödsregler
stöd som snedvrider
eller
att allt offentligt
anges i Romfördraget,
modeller
form

hotar

att snedvrida

medlemsstaterna

konkurrensen
är förbjudet.

och som påverkar handeln mellan
Inom vissa områden är dock statsstöd

Reglerna omfattar
t ex inom miljöarbetet.
a investeringar
driftskostnader.
Driftsstöd
och tillfälliga
subventioner
är generellt
av

tillåtet,

inte tillåtet

och tillstånd

erhålls

endast

i speciella

fall.

Stöd till

alter-

kan ibland omfattas av reglerna. En förutsättning
energiformer
för att ett stöd skall godkännas är att det i princip är tidsbegränsat.
beskrivs mer utförligt
i kapitel
Statsstödsreglema

nativa

elbidraget
analys av det diskuterade
En preliminär
ger vid handen
godkänatt det i princip blir omöjligt
att erhålla EG-kommissionens
till en särskild
nande. Ett sådant bidrag har klara drag av ett driftsstöd
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industrisektor,

dvs svensk

av energiskattesystemet

För att få gehör

elproduktion.

skulle

t ex innebära
kolkondenskraftverk

att en dansk leverantör
skulle bli berättigad till

levereras till Sverige.
Även det diskuterade
betraktas

som
kommissionen.

statsstöd

sådant

Dels

Det

till

driftsbidraget
och

kräver

system.
dels har EG-kommissionen
energikällor,

officiellt,

i konsumtionsledet

"CO2-skatt"

från

godkännande
få godkänt

att

att endast

stödja

kan
EG-

för

ett
förnybara

I Danmark

producerad

motiveras,

bidraget

Det

tidigare
accepterat ett snarutgår ett bidrag på 27 danska ören
i biobränsleeldade
kraftvärmeverk.
Det danska

i Danmark.

likt system
per kWh

Sverige.

i
av elkraft producerad
bidrag i det fall elkraft

lättare

vara
är det begränsat till

till

biobränsleanläggningar

därmed

dock

torde

för bidraget,

att det även utgår

krävs troligen
taget är möjligt,
om det överhuvud
till utländska
i det fall de levererar
elproducenter

I Danmark
tar man ut en
av följande.
på all elkraft. Skatten belastar således

I det fall den hade tagits ut i
oavsett hur den är producerad.
skulle biobränsleproducerad
kraft inte omfattas.
För
producentledet
all elkraft

att indirekt
underlättar
lebaserad

kompensera

denna

för biobränsleeldad
kraft.

Detta

system

kraft

utbetalas

Bidraget
ett bidrag.
med fossilbränsatt konkurrera
har enligt gällande regler för statsstöd
kraft

och har blivit godkänt
av EG-kommission
Gemenskapen
strävar efter
att Europeiska

granskats
ringen

av biobränslen
växthusgaser.
pen av

som ett led i dess strävan

ningen

Avslutande

11.4.6

Ett problem

fylla

att stabilisera

utsläp-

kommentarer

med dagens energiskattesystem

ett flertal

bl a med motiveatt öka använd-

energi-

och miljöpolitiska

är att det är satt att uppmål. Detta behöver i sig inte

i avsaknad av mâlkonflikter.
Det stora probleskall dels vara
Skattesystemet
met är att det finns stora mâlkonflikter.
fiskalt, dvs inbringa intäkter till statskassan på ett billigt och effektivt
utgöra

något problem

sätt, men samtidigt
biobränslen.
Vidare
annan energi
ett reformerat

till

effekt samt främja
skall det ha en miljöstyrande
skall det säkerställa en god tillgång på elkraft och

med omvärlden

konkurrenskraftiga

priser.

I det fall

vissa av dessa mål
system misslyckas med att uppfylla
medel användas
Om
komplement.
som
man vill säkra
måluppfyllelse i politiken är det en god regel att antalet instrument
skall vara minst lika många som målen. Det betyder att koldioxidbör

andra

skatten

inte räcker

De mâlkonflikter
ema.

för att uppfylla

alla dessa mål.

som uppstår blir uppenbara i de tre skattescenariEn uppfyllelse
koldioxidskatt
av miljömålet
genom förändrad

14-17-0137
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energisystemen.
verkens

Det

är

SOU 1997:11

konkurrensförhållandena
framförallt
biobränslet

mellan
och

de olika

kondenskraft-

konkurrenskraft,

företagens situation
samt de energiintensiva
intressanta
i
detta
sammanhang.
är
som
I dagens system är det energibeskattningen
som skapar biobränslets

konkurrenskraft
exklusive

i el- och värmeproduktionen.

energiskatter,

är idag

fossila

Dvs,

än biobränslen.

billigare

bränslen,
En viktig

faktor

blir således att bestämma vilken nivå
koldioxidskatten
givet att man vill upprätthålla
biobränslets konkurrenskraft.
Idag utgår
ingen energi- i eller koldioxidskatt
på bränslen

som

krävs,

som
koldioxidovan
en
skatt på dessa bränslen. En uppgift blir därmed att fastställa den nivå
koldioxidskatten
ersätts
som kan införas utan att kondenskraften

används

i kondenskraftverk.

I modellerna

införs

med importerad

elkraft, givet att detta inte är önskvärt. Det kan påpekas att i t ex Danmark, Norge och Finland utgår inga energiskatter
vid
i kondenskraftverk.
elproduktion
En tredje

uppgift

blir

att undersöka vilken nivå på koldioxidskatten
industrin
kan klara av utan att det krävs

den energiintensiva

som
särskilda

nedsättningsregler.

Det finns

principiella

och praktiska

i den
av energibeskattningen
beskattas
oberoende
likvärdigt
av
värmeproduktion.

ring

I underlagsrapport
oxidskatt

givet
fossila

om

de

används

för

2 redovisas

effekter
av tre olika nivåer
el- och värmeproduktion.
Analysen

för industri-,

de prisrelationer

år

gällde

1995

mellan

el-

eller

på koldivisar

biobränsle

att,
och

som
fullt ut svarar mot de krav
ingen av de tre modellerna
statsmakterna
har formulerat
för energioch miljöpolitiken.
bränslen,

som
Tidigare

har det dock redovisats

dessa krav.
kraft

skäl som talar för en reformebör
mening att fossila bränslen

skall

heller dagens system uppfyller
att
biobränslets
och
kondenskraftens
konkurrensatt
vidmakthållas
industrin
skyddas
samt den energiintensiva
Givet

kräver

en reformerad
exempelvis
bidrag
av
en låg koldioxidskatt
mellan

biobränslen

energibeskattning
eller

särskilda

25 %-nivån

och

fossila

biobränsleeldade

anläggningar,

50 % alternativt

100 %

kraftverk

i kombination

energiintensiva
regler medför

industrin.

-

krävs

ytterligare
krävs,

alternativ,

i form

styrmedel
Vid

nedsättningsregler.

valet

av
med dagens prisrelation
ett

driftsbidrag

till

medan

det vid en hög koldioxidskatt
någon form av elbidrag till kondens-

med individuella

Elbidrag,

nedsättningsregler

driftsbidrag

och

för den

nedsättnings-

dock en rad problem och bör helst undvikas.
Enligt vår
sådan
de
inte
bör
införas.
elbidrag
problem
art
att
ger
av
till en begränsad grupp biobränsleanvändriftsbidrag
Tidsbegränsade

uppfattning

Ökad miljörelatering
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dare
kan

eller

begränsade

dock

användas
kräver

åtgärder

nedsättningsregler
i undantagsfall.

godkännande

i befintliga

driftsbidrag

2 i betänkandets

anläggningar

motsvarande

bidrag

motsvarande

eldade

kraftvärmeverk

nativet

vid

ringar

jämfört
för

ningarna

måste

eldade

i befintliga

värrneverk.

dock

efterfrågan

silbaserad
De

presenteras
mål skall uppnås
målkonflikten

vika

konsumtionsskatt

och således minskat

med

olika

med all tydlighet

nivåer

på

leder till

behov

av ny fos-

gynnas
av
missgynnas.

en
Att

kondenskraft

styrmedel

utöver

hög

på

koldioxidskatten

Detta

som
som uppstår när flera
illustreras
mycket väl av

och

inhemsk

de problem

med ett enda medel.
biobränsle

mellan

att inhemsk

ytterligare

utfas-

är att en koldioxidskatt
innan våra konkurrent-

kraft.
visar

kondenskraft

att de

I ett scenario där nuvarande
kärnkraft
kan en viss miljöstyming
även uppnås

på el. Höjd

på elkraft

räkneexempel

Biobränslen

elkraft

genomföras

kondenskraften.

av en sådan storlek
Dessutom
fördyras

En av våra slutsatser
på kondenskraftsproduktion
inte bör införas

åtgärder.

behöva

är dock

av kämkraften.

minskad

att vara
Förutsätt-

den senare undantas från koldioxidskattenivå
att slopa de
vara möjligt
för tillverkningsindustrin
1,2
%

En djupare analys av detta kan
innan definitivt
beslut fattas. Ett problem
Även vid 25-%-nivån
är kostnadsökningar
kan ge upphov till gränshandelsproblem.

ersätts av fossilbaserad
med en konsumtionsskatt

kommer

i nya biobränsleatt ligga i nivå med de som gäller för

kommer

liknande

alterförbätt-

kraftiga

elproduktionskostnaderna

nedsättningsreglema

inför

att biobränsle-

konkurrenskraftiga
medför

och

ett investerings-

för

Biobränsle

regeln.

länder

skattesystemet

måste

förbättras
jämfört
med
av kraftvänneverk
två biobränslebidragen
medför
att, vid

De

biobränslepriser,

med ett
Bidraget

biobränsle.

utanför

Vidare

bränslet

även i det fall
ny gaskombikraft
skatt. Vidare kan det vid denna

ningen

kompletteras

använt

vara det mest
En sådan modell

utbyggnad

kraftvärmeverk

existerande

detta

med dagens skattesystem.

skattesystem.

dagens

ger en koltill ett
möjligheter
biobränslenas
konkurrens-

skall

det konkurrenskraftigaste

dessa tre

bilagedel

4 000 kr per kWhe1 införas

nyinvestering.

industri

alla

nivån

4 öre per kWh
och administreras

bör vara tidsbegränsat
begränsas till fjärrvärmeleverantörer.

dagens

energiintensiv
påpekas

om 25 % av den generella
skattesystem. För att bibehålla

fungerande
kraft

för
bör

från EG-kommissionen.

Som visas i underlagsrapport
dioxidskatt

Det

av energiskattesystemet

koldioxidskatt

kondenskraft.
medan

inhemsk

och samtidigt
undgynna biobränslen
kräver därmed
ersätts av importerad

skatteinstrumentet.
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Avslutande

12.1

Kommitténs

12.1.1

Direktiv

Direktiven

kommentarer

direktiv

föreliggande

till

kommentarer

och metodansats

betänkande

kan

sammanfattas

i

tre

punkter:
1

de idag

analysera

Att

samhällsekonomiska
1994:1 l.

Med effekter

I

miljön

I

näringslivets

I

sysselsättning

I

effektivitet

I

de offentliga

befintliga
effekter

energii

avses, enligt

vid

och

mening.

direktiven,

miljöskattemas
Dir

sid.
effekter

på:

konkurrenskraft

i resursallokeringen
finansema.

i denna del av utredningen
är att utvärdera
ekonomiska
Speciell
styrmedlen.
de
redan
befintliga
nu
av
särskild
för
vikt
analysen
vikt skall läggas vid frågor som är av
av
olika former av skatteväxling.
En

huvuduppgift

effekterna

2

förutsättningarna

Att analysera
av skatteväxling
skall

Analysen
undersöka
tiven

omfatta

effekter

Med

på:

I

skattekilar

I

arbetsutbud

slag

analys

I
nya miljöskatter.
för skatteväxling
att
anses det viktigt
värdet av
stabilitet,
dvs det fiskala

befintliga

miljöskattebasemas

miljöskatter.

av olika

sid 10, Dir.1994:11.

av förutsättningarna

analysen

för och effekterna

av effekter

och eventuellt

av skatteväxling

avses i direk-

417
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I

sysselsättning

I

konkurrenskraft

I

strukturomvandling

I

miljö

Dessa effekter
tiven

skall

skall särskild

analyseras

på kort och lång sikt. Enligt

direk-

vikt

läggas på analys av övergångseffekter. Under
denna punkt ingår även uppgiften
förhålatt kartlägga internationella
landen på energi- och miljöskatteområdet,
framförallt
inom EU och
OECD.
I utredningsdirektiven
3

förslag

Lämna

Av direktiven
består

framgår

av skattesystemet

Kommittén

det tydligt

i utredatt en av tyngdpunkterna
i
styrmedel

har valt

att inte bara titta
aggregeringsnivåer:

på olika

på typ av effekter

I

Effekter

på det enskilda

företaget/hushållet

I

Effekter

på den enskilda

marknaden

I

Effekter

på hela ekonomin

Även

om

l och 2 så visar.

av en effektbeskrivning
av ekonomiska
och av en eventuell skatteväxlingspolitik.

miljöpolitiken,
effekterna

på ökad miljörelatering

under punkt

analysen

ningen

ingår också att:

frågeställningar

av följande

I

Fördelningsaspekter

I

Dynamiska

I

Resursekonomiska

partiell

allmän

jämvikt

karaktär

belyses:

inkomstfördelning

aspekter teknisk

jämvikt

etc

utveckling

frågeställningar

utan även

och effektivitet

beskattning

av naturre-

surser
Den
innebär

definition

av

begreppet

skatteväxling

i princip

skall ersättas

att störande
och därmed
med skatter på varor, och tjänster,

konsumtion,

har negativa

och/eller

felaktiga

företags
relativpriser

rätt riktning.

bieffekter

kommittén

snedvridande

valt
skatter

eller
vars produktion,
på människors
livsbetingelser,

produktionsförutsättningar.
bör ersättas

som

med skatter

Skatter

som leder till
vrider
priserna i
som

SOU 1997:11
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Enligt

direktiven

dvs de totala

skall

skatterna

denna

växling

neutral,
vara statsñnansiellt
får varken öka eller minska till

i ekonomin

följd av växlingen.
De störande
kussion i den allmänna debatten
är de arbetsrelaterade

kommentarer

skatter som varit
och som kommittén

föremål

för dis-

valt att fokusera

skatterna.

Den definition

utgår ifrån innebär
av skatteväxling
som kommittén
därmed att kommittén
inte tagit till sin uppgift att utreda hur ett optimalt
skattesystem i dess helhet bör se ut.
definition
Skatteväxling
enligt kommitténs
kan dock ta sig i uttryck
olika
direktiven
mängd
I
både generell
och
sätt.
nämns
en
selektiv

skatteväxling.

där intäkterna

från

Med generell

höjda

ning av arbetsrelaterade
intäkterna
används till

Den

avses en växling
en generell sänkmedan en selektiv växling innebär att
sänkningen
mot vissa sektorer, grup-

skatter,

används

till

att rikta
delar av ekonomin.

per eller andra speciella

12.1.2

skatteväxling

miljöskatter

Metodansats
som kommittén
resursfördelningsproblem:

analysansats

läggande

det produceras

problem

och

skall

Till

vem
inom

analyseras

valt

skall

från

utgår

Vad

skall

samhällets

produceras

produktionsresultatet

grundHur

ramen för en marknadsekonomi
hänsyn till de olika marknadsmisslyckanden
som i praktiken
knippade med en sådan ekonomi.

är för-

att samhällets
en föreställning
resurser är
de mänskliga behoven. Resursema
består av
och realkapital,
där de sistnämnda resurserna uppfattas

i förhållande

human-,
i vid

med

bygger

Ansatsen

knappa

skall
Dessa

gå

naturmening. Till

till

naturkapitalet

hör såväl

naturresurser

som miljö-

kvalitet.
Ekonomins

ekologiska

tillgångar

hur samhället

frågor kring

är. I detta perspektiv

hur samhället

Begreppsapparaten
nomiska
teorin
skilda

en resursbas där de ekonomiska
och möjligheter
utgör begränsningar

på bästa sätt skall utnyttja

basen egentligen

teorin

Traditionellt

bildar

förutsättningarna

som

och
för

den förmögenhet

ingår därmed

som resursäven långsiktiga

utnyttjar

den gemensamma
förrnögenheten.
i allt väsentligt från den del av den ekodiskuterar
med knappa resurser.
hushållning

hämtas

förknippas

detta med den del av den nationalekonomiska
kallas
for
resursfördelningsteori.
I denna teori är det ensom
hushållets
välfärd centralt i analysen. Även om de olika pro-

blem som gäller företagens olika
färd som i slutändan är kärnan.

val är viktiga,

är det hushållens

väl-

419
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kommentarer

Välfärd

fattningar
vid

lägga

och man kan ha olika uppi detta ochivilken vikt man bör

begrepp

är ett mångfacetterat

om vad som bör inbegripas
dess olika beståndsdelar.

konsumtion

hållens
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inkomst

av samhällets naturresurser
6 och 10 har vi inte annat

kan uppleva
I kapitel

miljöeffekterna

i monetära

till förändringar

av hushållens
kan användas

till

till

den nytta

hus-

hushållet

och miljökvalitet.
kvantifierat

än i undantagsfall

effekterna

Där begränsas

termer.

välfärd

relateras

Här

och dessutom

i princip

realinkomster.

i produktionen
av t ex papper och ger i
nytta. En viktig markering
som görs i teorin är att en
kan ha andra värden, som är lika viktiga som konsumtion.
kan värdera en art, en urskog eller någon annan del av

Naturresurser
den meningen
naturresurs
Ett hushåll

naturkapitalet

problemet
konsumera

positivt,

vilket

är mer omfattande
i varje tidpunkt.

i sig förklarar

varför

resursfördelnings-

än att bara gälla hur mycket

man skall

Till

detta kan man lägga att när man ser på samhällets totala välfärd
fördelningsfrågoma
en central del i analysen. Det finns ingen
från rent teoretiska
med
utgångspunkt
möjlighet
att
resonemang
finns
inkomstfördelning.
Visserligen
avgöra vad som är en optimal
intar

definiera en optimal
att från teoretiska utgångspunkter
välfärden,
den
kan
inte
definieras
oberoende
av
av
men
välfärden
bör
fördelas.
Teorin
hur
subjektiva
uppfattningar
om

det möjligheter

fördelning

rent
pekar istället
utfall
tion

på att olika sätt att använda
såväl inkomstfördelning

vad gäller

och miljökvalitet.

Man

samhällets

resurser ger olika
fördelning
av konsumsom
kan sedan med olika empiriska
metoder

belysa detta.
finns

Det

många

med att producera

misslyckas
exempel
på att marknadsekonomin
den för hushållen
kombinationen
mest önskvärda

Det faktum
av varor, tjänster och miljökvalitet.
som bidrar till välfärden som den här uppfattas
det grundläggande

till

i resursfördelningen.

ingripa
svenska

uttryck

motivet

att det

Detta

nyttigheter

inte har något pris är
skäl

for

kan göras på många

miljöavgiftema

miljöregleringama,
för uppfattningen

finns

att många

och

samhället
olika

skatterna

att

sätt. De
är

ett

att marknadsekonomin

på ett optimalt
att använda resursbasen
visar
som idag finns i svenskt näringsliv

inte själv anses klara
sätt. Det miljömedvetande

att företagen själva är beredda att bära ett ökat ansvar för miljökvaliteten
och dess utveckling.
skillnad
mellan valet av ansats och
Det finns ingen grundläggande
i jämförelse
med flera andra viktiga svenska utredbegreppsapparat

ningar

kring

miljöfrågor.

ovan.

Detta

gäller

Såväl

utgick

räkenskapsutredningen
även

som miljösom redo-visats
om skatte-växling.

miljöavgiftsutredningen

från

den norska

principer

samma
utredningen

SOU 1997:11

kommentarer

Avslutande

baserades

i miljöräkenskaps-utredningen
resonemangen
resursbas, vilken
föreställningen
äger en gemensam
att samhället
består av olika förmögenhetsstockar.
hur man
Där gällde huvudfrågan
bästa sätt kunde ge en sammanhållande
nationalbeskrivning
av

Exempelvis

och dess förändring,

förmögenheten
blem

och möjligheter
med

räkenskapema
utnyttjande.

när det gällde
olika

arbete

Detta

och miljöav naturresurshar också utnyttjats
i utredningens
analyser

beskrivningar

av hur en given typ av skatteväxling
lets olika sektorer.
har använt

Utredningen
retiska
tistiska
modeller.

ett antal

kan påverka
olika

i betänkandet

för

metoder

framhålls

i samhäl-

utsläppen

empirisk belysning. Det gäller
resonemangen
metoder
beräkningsbara
samt så kallade
På flera ställen

lyfte fram prode traditionella

där man speciellt
att komplettera

att ge de teofrämst olika sta-

allmänjämvikts-

såväl begränsningar

som fördelar
vetenskapen

med de metoder som använts. Det finns inom samhällsosäkerhet om olika samband, en osäkeren fundamental
het som ofta är större än vad som gäller naturvetenskapliga
samband.
De empiriska analyserna ger en uppfattning
hur
olika
förhållanden
om
förändras
och skall inte tolkas eller användas
På
som prognoser.

samma sätt som kartor ger en uppfattning
om riktningar,
ger den
empiriska
analysen en viss bild om hur samhällsekonomin
påverkas
olika
Denna analys kompletteras
sätt, vilka
av skatteväxling.
beskrivs i betänkandets
olika delar.

12.2
Man

Några centrala
kan utifrån

resultat

de teoretiska

och empiriska

kort sammanfatta

bakgmndskapitlen

i utredningen
resonemang
analysen i punktform

som förts i
på följande

sätt:
I

Miljökvaliteten
ett flertal

i Sverige

områden.

n

Förekomsten

I

Miljöpolitikens

har förbättrats

Stora miljöproblem

av miljöproblem
nadsprisbildningen.

läggande

återstår

dock att lösa.

bl a på brister

i mark-

problem bör ses i ljuset av samhällets grundMan kan utgå från en
resursfördelningsproblem.

av intäkter och kostnader eller politiska mål, när
bestämmer
ambitionsnivâ.
I praktiken
miljöpolitikens

bedömning
man

pekar

de senaste 20 åren på
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422 Avslutande

kommentarer

SOU 1997:11

utgår man ofta utifrån
skall ett givet miljömål
som möjligt.
I

Svensk

miljöpolitik

händer

i omvärlden,

mål. Under

politiska

alla förhållanden

uppnås på ett så kostnadseffektivt

i hög

är

beroende

grad

speciellt

vad

av vad som
globala
miljöpro-

gäller

blem. En mer ambitiös
i omvärlden
miljöpolitik
för att skärpa de svenska miljökraven.
möjligheterna
I

Ekonomiska

kan vara ett effektivt
även om man från fall till

styrmedel

miljöbelastning,

I

vilket

styrmedel

olika

egenskaper.

som

De flesta människor

värderar

samhällsekonomiska

I

studier,

utgångspunkter

försökt
slutsats

I

Det finns

sätt att minska
fall bör bedöma

olika

styrmedel

och denna
i ett stort
och olika

där man med olika metoder
uppskatta miljövärden.

från

de miljövärderingar

som redovisas
miljöproblem

storskaliga
påverkan

på livsbetingel-

för miljöproblem

människors

påverkan

har

positivt

än betalningsviljan

skilda

förbättrar

har uppmärksammats

för att minska
är att betalningsviljan
och miljöproblem
som har en direkt
serna är större
en mer indirekt

när

miljökvalitet

pluspost

antal empiriska

En försiktig

bäst,

passar

sätt

som har

livsbetingelser.

om hur man på bästa sätt bör
styra, om ens alls, användningen
av naturresurser
som skog,
fisk, järnmalm
etc. Enligt ett synsätt ger en fri prisbildning
inom

för

ramen

uppfattningar

marknadsekonomin

enligt ett annat finns
Naturresursbeskattning
när

uttaget

negativa
förra

eller

det skäl
kan

till

i vissa

goda

ingrepp
fall

vara

förutsättningar,
i prisbildningen.
motiverat,

användandet

sidoeffekter,

upphov

t ex
till

av resursen
ger
skäl. Exempel
på det
av fiskala
som i grunden är en skatt på fossila

eller

är koldioxidskatten

Exempel
naturresurser.
skatten
kraftföretagens

det senare är den nyligen beslutade
fallrättigheter
fastighetsskatt

Vattenkraftverk.
I

Förändrade

miljöskatter

har effekter

på hushåll,

företag

och

miljökvalitet.

i kapitel 6 visar exempelvis
Analysen
att en
slår olika på olika hushåll.
av koldioxidskatter
Inkomstnivå,
antal barn i hushållet och var man bor är viktiga
skillnader
bestämningsfaktorer
när det gäller att förklara
av

fördubbling

effekter.

Hushåll

med

låga

inkomster

drabbas

relativt

sett
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Avslutande

hårdare

än hushåll

skattehöjningen

med

till

högre

inkomster,

vad respektive

kommentarer

när man relaterar
har att disponera

hushåll

för konsumtion.

Räkneexemplet

i kapitel

fördubblad

6 med

koldioxidskatt

visar

att olika företag och branscher påverkas på olika sätt,
främst beroende på hur kostnadsstrukturen
ser ut i utgångsläget. De företag som använder relativt mycket fossila bränslen återfinns

i t ex cement,
några gruvsektorer.

massa-

och pappersindustri

samt

Konkurrenskraft

begrepp, som är speciellt
är ett mångtydigt
svårt att definiera
på ett precist sätt när man talar om konkurrenskraften
för hela ekonomin.
Det finns inga klara slutsatser

kring

frågan

förbättrar
miljöpolitik
konom en mer ambitiös
Enligt en teoribildning
finns det inte mycktalar för att företagen
får högre vinster när miljö-

kurrensförmågan.
et som
regleringama

skärps.

Det

finns

som tyder på att vissa företag
heterna skärpt miljökraven.
Samhällets

dock
ökat

ett antal motexempel
sin vinst när myndig-

samlade

i en skatteresurser utnyttjas effektivare
intäkter
från
används
till
miljöskatter
att sänka de
om
störande skatterna.
En höjning av miljöskatter
kombi-

växling
mest

sänkning av störande skatter,
nerat med en budgetbalanserad
exempelvis
arbetsgivaravgiften,
som
ger dock i de flesta fall,
enligt

ekonomisk

miljövinsten.

Det betyder

från kostnaderna
Skattebaser

teori,

ingen

extra välfárdsvinst
utöver
inte kan bortse
att man i allmänhet

i en välfärdsanalys

av skatteväxling.

är inte oberoende

av varandra. En höjning av en
skatt kan leda till att en skattebas som inte direkt berörs av
höjningen minskar. Detta faktum gör att det inte är självklart

miljövinsten
utöver
man får vinster
eventuellt
skattebortfall
måste finansieras,
att

vid

skatteväxling:

vilket

i sig är en

kostnad.

Analysen
skatter.

kompliceras
Detta

gör

att

måste uppmärksammas
ett fall

där man infor

om man
samspelet

i utgångsläget
mellan

olika

redan

har

skattebaser

i än högre grad än om man utgår från
en skatt
en tidigare obeskattad vara.

423
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lägre för att man skall få välfärdsvinster
och mothöjningar
om man genomför
sänkningar av redan existerande skatter.

Sannolikheten
utöver

svarande
I

blir

miljövinsten

i en sk allmänjämviktsmodell,
har utvärderats
Skatteväxling
består av ett
där man försöker ta hänsyn till att en ekonomi
och aktörer. Modelstort antal inbördes beroende marknader
len är relativt

och konsum-

vad gäller produktions-

detaljerad

en skatte-

och ger en möjlighet
att beskriva
dimensioner.
effekter i ett stort antal

tionsstrukturer

växlings
I

att skatterna på arbete sannolikt
i Sverige,
utveckling
för arbetslöshetens

9 visar

Analysen

i kapitel

inte varit

avgörande

i övrigt. En
politiken
av den ekonomiska
i de
i den omfattning
generell skatteväxling
som återfinns
för
avgörande
i betänkandet
olika
räkneexemplen
är

givet utformningen

rikEn selektiv skatteväxling
av arbetslösheten.
leda
kan ha .större förutsättningar
tad mot tjänstesektom
att
åtminstone
på kort sikt.
till ökad sysselsättning,

utvecklingen

I

i kapitel

Räkneexemplen

10 visar på en välfárdskostnad,
av en växling

realinkomsti för.- hushållen

mer av minskad
gäller höjda koldioxidskatter

givet de olika

givaravgifter,

välfärdskostnad

Denna

sig

som görs i modellen.
olika
olika
mellan

en

skatteväxling

antaganden

fördelar

som
arbets-

sänkta

generellt

och

i ter-

hushållstyper.
I

förlorar/vinner

företag

Olika

och

koldioxidskatt
kostnadsstruktur
och

teleindustrin

sättningar
industri,
där risken
I

Enligt

beroende
inom

ser ut. Företag
är exempel

Företag

att gynnas.
samfärdsel
och parti-

mellan

på hur

deras

läkemedelsindustrin

de som

har

inom

massaoch detaljhandel

störst
och

förut-

pappers-

är exempel

är stor att man missgynnas.
som redovisas

modellberäkningama

föreligger

på

arbetsgivaravgift

en betydande

spännvidd

i kapitel

vad gäller

6 och l0

effekterna

koldioxidskatt. Koldioxidav en fördubblad
och l 000 000 ton, vilmed
mellan
50
000
minskar
utsläppen
1,7% av de
med cirka 0,1
ket motsvarar
en minskning
till beräksvenska utsläppen.
Den undre gränsen hänförs

koldioxidutsläpp

ningarna
medan
skattade

då samtliga
den övre

sektorer

gränsen

i ekonomin

tillåts

är en grov summering
i enskilda sektorer.

utsläppsminskningar

samspela,
utifrån

upp-
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i kapitel

Modellresultaten

I

kommentarer

9 pekar

i kapitel

10 och analysen

kan vara ett bättre alternativ,
att en riktad skatteväxling
med en generell sänkning av arbetsgivaravgiftema,
kommer naturEn skatteförändring
vad gäller sysselsättning.

jämfört
ligtvis
riktad
liksom

är känsliga

Resultaten

I

bör

t ex tjänstesektom
de samhällsekonomiska

mot

en
dock uppmärksammas

effekterna

mening.

i en vidare

om arbetsmarknadens
antas bero på att lönerna är
s k klassisk arbetslöshet,

för antaganden

Om arbetslösheten

funktionssätt.

av skatter som
växling
selektiv

typ

med

problemen

praktiska

De

på vilken

beroende

att slå olika

ändras.

hög nivå
vid en alltför
fixerade
antas slå igenom till fullo
samt att sänkta arbetsgivaravgifter
för välfärdsvinär sannolikheten
lägre arbetskraftskostnader
miljövinsten

ster utöver
I

i

större.

effekter
saknar möjligheter
att beskriva dynamiska
positiva
dessa
sig
är
i form av förändrad innovationstakt,
vare
kan uppfångas av
heller övergångseffekter
eller negativa.

Modellen

modellen.
I

modeller

Liknande

har använts

i andra

Huvuddelen

länder.

som den
samma
för en
sannolikheten
att
dubbel vinst inte är stor om man gör en generell skatteväxling. Som redan påpekats kan dessa resultat vara känsliga för
och hur man
återspeglas i modellerna,
hur arbetsmarknaden
slutsats

litteraturen
ger
av den empiriska
modell som använts här, nämligen

miljöförbättringen.

väger
I

har ett omfattande

Naturskyddsföreningen
också

som diskuterats
i någon mån provats

gäller

föreningens

växling

svarande
taten

förslag

till

sänkning

ingen

grund

förslag

skatte-

plan,
på ett principiellt
i allmänjämviktsmodellen.

dels
till

höjda

energiskatter

men
Vad

och mot-

resulger modell
av arbetsgivaravgifter
dubbel
vad gäller en stark
för optimism

vinst.
I

Kommunal
ett antal

är en komplicerad
och
juridiska
administrativa,

skatteväxling

fråga som stöter
ekonomiska

pro-

blem.
I

Den

svårenergibeskattningen
är komplicerad,
Dessa och
ändamålsenlig.
och till viss del

nuvarande

överskådlig

andra skäl talar för att beskattningens

struktur

bör ses över.
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Utredningen

har tagit fram en modell för ett förändrat energiModellen
syftar till att renodla energibeskattningen utifrån ett antal grundläggande principer.

skattesystem.

I

Modellen

innebär

att alla bränslen som används för uppvärrnbeskattas med koldioxidskatt,
renodlad energi-

ningsändamål

skatt och svavelskatt.
samma
skatt.
I

struktur

Modellen
skatten

Bränslen

med tillägg

för motordrift
av en trañk-

beskattas

enligt

och miljörelaterad

innebär

tre större principiella
förändringar. Energiså att skatten är proportionell
mot energiBeskattningen
bränslen
och
inom
industri-,
av

renodlas

innehållet.

fjärrvärme-

och kraftvärmeproduktion

görs enhetlig.

Beskatt-

ningen av bensin och diesel likställs.
I

Energiskattemodellen
satta

ningen
mittén.

arbetet
och

med

kan ses som ett underlag for det fortden svenska
att utforma
energibeskatt-

representerar

inget

formellt

förslag

från

kom-
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Annika

J onsell

m

och

m

som kan dras av Skatteväxlingsmed höjda
tanken
kommitténs
arbete är att
på att en skatteomläggning
och sänkt skatt på arbete skulle ge såväl
och energiskatter
miljösamhällsekonomiska
vinster
De förhoppmiljöär ofruktbar.
som
skatteväxling
vinst
sådan
ningar om en dubbel
som förts fram
av en
Den

sammanfattande

slutsats

i en
och flera politiska
partier vederläggs
av miljöorganisationer
Effekter
till Skatteväxlingskommittén,
expertrapport
av olika skatteSOU
1996:117:
växlingsaltemativ
enligt en allmän jämviktsmodell

finns det ingen

jämviktsmodellen

"Enligt

"dubbel

vinst"

för Sveriges del. Det vill säga, om vi
av skatteväxling
bortser från värdet av miljoförbättringen
vinner vi inget
koldioxidskatter
stöd för hypotesen att högre
i utbyte mot
vinst
lägre löneskatter
ger en samhällsekonomisk
slutsats

Denna
arbete.

har

inte

under

ifrågasätts

utredningens

fortsatta

visso framgår det dessutom av utredningen
att
diskuterade
energiskattehöjningama
de
är
synnerav
den utgångspunkt
Det beror självfallet
begränsade.
som
Till

yttennera

miljövinstema
ligen
kapitel

skall kunna genomföras.
I
för att en tänkt skatteväxling
och
från
utredningens
innehåller
överväganden
förslag
som

majoritet

anges dessa:

måste väljas

det

viktigt

"Från

skatteväxlingssynpunkt

är

mellan

elastiska

miljöskattebaser.

och oelastiska

att

skilja
Skatter

lätta att
som är relativt
som riktas mot miljöproblem
minskande
skattebas.
snabb
åtgärda
ger en relativt
Däremot

är skattebasen

mer

stabil

för

sådana

skatter

som är svårare att åtgärda.
som riktas mot miljöproblem
mycket
höjas relativt
I det senare fallet måste skatterna

441

442 Reservationer

och särskilda

yttranden

SOU 1996:11

för

Det ger med
att det skall få betydande miljdeflekter.
andra 0rd relativt
stabila
intäkter
samtidigt
som miljö-

problemen

minskar

i begränsad

omfattning".

Den skatt

som man därför valt att utgå ifrån för att konstruera
en
modell för skatteväxling
Dess bas bedöms vara
är koldioxidskatten.
stabil vilket också framgår av utredningens
synnerligen
beräkning av
effekterna
olika
skatteväxlingsaltemativ.
Vid
så
skattekraftig
av
en

höjning

fördubbling
koldioxidskatt
beräknas
av nuvarande
enbart minska med mellan 0,1 och 0,2 procent.
av koldioxid
Dessutom
finns en klar risk för att det skulle leda till att energikrävande produktion
förläggs till andra länder med sämre miljökrav.
som

utsläppen

Därigenom
Mot

skulle

denna

den globala

synnerligen

miljösituationen
blygsamma

försämras.

miljöförbättring

kan,

med

anledning

av de pågående överläggningama
om en förtida avveckling
kärnkraften,
ställas
effekterna
av
av att ersätta en av Sveriges tolv
kämkraftsreaktorer
med oljekondenskraft.
Då skulle
de svenska

utsläppen
Mot

av koldioxid
den marginella

öka med 6,5 procent.
miljövinst
som således

skulle

kunna

upphöjning
måste ställas
en kraftig
av koldioxidskatten
anpassningskostnader
för strukturförändringar
i ekonomin,
ekonomiska välfärdsförluster
i övrigt och inkomstfördelningsaspekter.

komma

vid

Utredningen

har

gjort

en bedömning

princip

i
av välfärdskostnadema
Den visar på en samman-

i form av realinkomstfcirändringar.
lagd välfárdsförlust
som uppgår till i storleksordningen
kronor
vid en skatteväxling
där koldioxidskatten
skatten

på arbete

avgifter.

sänks i motsvarande

Det innebär

en kostnad

mån genom
genomsnittligt

fyra miljarder
fördubblas

och

lägre arbetsgivar1 000 kronor

per

hushåll.
Förutom

regionala
regioner

fördelningseffektema
effekter.

Den kraftiga

med energikrävande

anpassningskostnadema
Utredningen
"Uppdelat
framför

hushållen

skattehöjningen

basindustri

drabbas

för strukturförändringar

sammanfattari

på olika
allt

för

uppkommer

innebär

att

betydligt

hårdare

av

än andra regioner.

kapitel

hushållstyper

låginkomsthushåll

och företag
med

många

så är det
barn

som belastas relativt sett hårdast, samt företag
kemi, jord och sten samt järninom massa och papper,
och stål

glesbygd

också

på energi

i
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slår utredningen

i kapitel
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10 fast:

den modell

använt leder en skattesom utredningen
innebärande
ökning
med
en
av koldioxidskatten
100 eller 200 procent,
till en samhällsekonomisk

växling,
50,

förlust,
värderas

om inte den miljékvalitetsférbdttring
signifikant
högre än vad dagens

indirekt

gör uttryck

som uppstår
koldioxidskatt

Det är, med hänsyn till de resultat som redovisas i utredningen
och
i de expertrapporter
publicerades
1996, obegripligt
att
som
sommaren
utredningens
majoritet
kommer till slutsatsen att en successiv skatte-

växling
med

som innebär en samtidig höjning av en miljöstabil skattebas dvs med små miljöeffekter

landevis

eller energiskatt

en förhålpå arbete bör komma till stånd.

blygsam

och

sänkning av skatten
är för övrigt att
av de senaste två årens utveckling
har skärpts
energibeskattningen
kraftigt
utan att de nya skatteintäktema
använts för att sänka skatten på arbete. Tvärtom
har den
också höjts
med betydligt
sedan hösten 1994.
större omfattning
Det finns en uppenbar risk att utredningens
majoritet
legitimerar
en
sådan fortsatt utveckling.
ordförande
Utredningens
har också uttalat
att sänkt skatt på arbete inte behöver ske samtidigt
som miljö- och
Erfarenheterna

energiskatter

Enligt

höjs.

vår mening

entydigt.

Det

är resultatet

arbete
av Skatteväxlingskommitténs
isär
koppla
de
för
sig
att
utomorvar
frågeställningarna
for att
styrmedel
om ekonomiska

är nödvändigt

denligt

viktiga

minska

miljöbelastningen

i samhället

och behovet

arbete

för att skapa så goda förutsättningar
massarbetslösheten
kan elimineras.
att

av att sänka skatten
för nya arbetstillfällen

Utredningens

arbete borde därför lagts upp på ett annat sätt. Med
i en genomgång
av de olika miljöproblem
som i dag
kan identifieras
och där Sverige som nation kan vidta åtgärder borde
förts om vilka medel som kan ge bäst resultat. Dären diskussion
vidlag hade en avvägning kunnat göras mellan administrativa
regleringar och ekonomiska
styrmedel
då
också
kan
innefatta
subsom

utgångspunkt

ventioner
snabbare
införandet

eller av ny teknik för att uppnå en
av olika verksamheter
introduktion.
Ett exempel
på det senare är det snabba
katalytisk
avgasrening
En annan i
av
genom skatterabatt.

Sverige oprövad
I flera
samarbete.

fall

metod

En mycket

när det gäller

är överlåtelsebara

förutsätter

fortsatta

ekonomiska

utsläppsrättsligheter.

insatser ett internationellt
del av det svenska miljöarbetet,
särskilt
styrmedel,
måste därför vara att medverka

viktig

svenska

443
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till

en global
pröva sådana

SOU

yttranden

samstämmighet

möjligheter

åtgärder

positiva

alla
om att ta tillvara
ett sätt som kan leda till

att
miljö-

effekter.
är det nödvändigt
att snabbt genomföra kraftiga
vända den negativa utveckarbete
för
skatten
på
att
av
arbetsmarkanden
sedan 1995. Omfattningen
av dessa skatte-

vår mening

Enligt

sänkningar
lingen
sänkningar

måste

bli

betydligt

större

än vad

som kan finansieras
och
miljöbefintliga

skadar

av
av nya eller höjningar
det kommer att dagens höga skatteuttag,
som i sig
bidragsberoende,
och ökar medborgarnas
samhällsekonomin

måste

sänkas.

genom införande
Till
energiskatter.

Sänkt

medelinkomsttagare
minskade

offentliga

skatt
måste

utgifter

arbete
därför
och

med

inriktning

huvudsakligen
inte

genom

på

finansieras
en växling

låg-

och

genom
av olika

skatter.
Det är en uppenbar risk att frågan om sänkt beskattning
av arbete
försenas och blir
för nya arbetstillfällen
för att skapa förutsättningar
till skatteväxlingsmodeller
av
om en koppling
av mindre omfattning
olika slag eftersträvas.
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Särskilt

yttrande

av

Svante

yttranden

Axelsson,

Naturskyddsföreningen
Sammanfattning

I

Det är glädjande
att skatteväxling
hållbart samhälle.

I

Den

allmänna

är överens om
att alla partier utom moderaterna
metod
för
viktig
skapa
är en
att
ett ekologiskt

är intressant

jämviktsmodellen

begränsningar

är
ett mycket bristfälligt
konsekvenserna
av en skatteväxling.

det gäller

och arbetslösheten
ligger
att miljönyttan
blir kostnaderna
överdrivna
när växlingen

I

har

Utredningen

har inte

på

Vidare

av en enda miljöaggregerad
att miljö-

med att ta fram och analysera
där ett flertal miljöskatter
ingår.

misslyckats

skatteväxlingsförslag

Utredningen

modellen.

utgörs

är så kraftigt
samt att energisektorn
effekten av C02-skatten
underskattas.

konkret

Det beror främst

utanför

skatt

I

men med dagens
beslutsunderlag
när

den

ett

utreda möjligheterna
för att införa
både
och
ickeförnyelsebar
förnyelseav
bara resurser. Det är en intressant och stor skattebas och beskattför att öka naturresurseffektiviteten
ningen av dem är viktig
i

lyckats

naturresursbeskattning

samhället.
I

Utredningen

har visat

miljöeffekterna
sänkning
I

ett det finns

inberäknas

för en dubbel vinst om
selektiv
arbetsgivargifts-

grund

och

en

väljs.

Utredningen

har

visat

energirelaterade

att

lämpliga
är speciellt
varor
eftersom
det
skatteväxling
skattebasen

att

beskatta
en positiv

ger

relativt

oelastiska

inom

för
ramen
miljöeffekt
utan

en
att

minskar.

Inledning

Det

är

glädjande

Utredningen
plattform
fullt

har dock
för fortsatt

att

Sverige

utrett

frågan

skatteväxling.

konkret

arbete

men ger en viktig politisk
i denna fråga. Det är betydelse-

förutom moderaterna,
att alla riksdagspartier,
i Sverige.
skatteväxling
att genomföra
en

I5-I7-M37

om

inte nått ända fram

idag är positiva

till

445
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Det är ändock
efter

bara kom halvvägs
att kommittén
en stor besvikelse
1 1/2 års arbete. Det skulle givetvis vara möjligt att under denna

tidsperiod

utarbeta

förslagsvis

20-30

och analysera

miljarder.

på att kommittén
fasen.

lagt för mycket

ska inte

Man
förutom

underskatta

moderaterna,

mycket

ett konkret skatteväxlingsförslag
så inte blev fallet beror framför

Att

är

tid

och resurser

allt

på inventerings-

av att alla riksdagspartier,
är ett
om att skatteväxling

betydelsen
övertygade

och minska miljöredskap för att öka sysselsättningen
Den konkreta
målsättningen,
10-15 år höja
att under

viktigt

problemen.

miljön

med ca 30 miljarder,
inom ramen för en skatteväxling,
för lite om vi menar allvar med att sätta pris på
för att skapa ett ekologiskt
hållbart samhälle. Målättningen
får

tolkas

i ljuset

miljöskatterna
är dock

alldeles

bred politisk

av att det är den minsta
uppgörelse.

nämnaren

gemensamma

i en så

Nu inleds

slutnästa fas: att gå från ord till handling. Majoritetens
och politiska förpliktelskapar förväntan
satser och ställningstagande
inte
förvånande
Det
vinner
alltfler
skatteväxlingsidén
är
att
ser.
Båda

anhängare.

benen

beprövande

metoder.

miljöskatter

nämns

som
Sänkta

ofta

sättning

och förbättrad

ibland

skapat

vedertagna

förenas

om utredningens
sekretariatet
har arbetat

lyckats
mycket
cerats.

som

politiskt
uppgift

och

positioneringar

när

dessa

har

varit

under mycket

har

mycket

tid och resurser
skatteväxling

till

och

har inte utredningen

högt tryck

med

omfattande

att framför
att

göra.

allt belysa

Däremot

har

annat material,
som i sig är intressant och spännande, produmed tanke
frågeställningar
att många centrala
är

När

utredningen
analyser

ökade

Men

knapphändigt
tering.

gamla

i en och samma reform.

uppdrag

med att koncentrera

primärt

på är

och uppläggning

Även

frågor

respektive

turbulens

onödig

arbete

står

arbetsgivaravgifter

var för sig i diskussionen
om ökad sysselmiljö. I debatten har dock ordet skatteväxling

angreppssätt

Utredningens

skatteväxlingsidén

behandlade
facit

istället

mycket
för

handgripliga

det

bordet

ligger

alltför

får

att

felpriorianses vara en allvarlig
är det därför lätt att konstatera
att

utarbetat
utveckla

övergripande
och

skatteväxlingsförslag.

om att analysera effekterna
därmed inte anses vara uppfylld.

av olika

och mycket

grova
och
mer konkreta
Utredningens
ena huvudkan
slag av skatteväxling

analysera
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har inte heller

Utredningen
det praktiska

lyckats

med att utveckla

och diskutera

genomförandet
Skatteväxling.
av en eventuellt
för energiintensiv
industri
nedsättningsreglema

de speciella

yttranden

Hur skall

se ut för
för dessa företag när
att vara godkända i EU, och vad blir effekten
sådana åtgärder är inberäknade
i analysen. På samma sätt gäller det
hur mycket
fördelningsfrågoma,
från miljöskattema
av intäkterna
skall

användas

för

för de hushåll som
att ev sänka inkomstskatten
orimlig
inte utredningen
kostnadsökning.
När
en
den typ av praktiskt politisk
paketering finns det risk för att

kan

annars
utvecklar

få

allt för många skräms

upp i onödan

och vi får en onödig

polarisering

i

debatten.

Skatteväxlingens

Grundidén

principer.
gäller

bakom

utnyttja

vi

problem,

skatteväxling

utgår

från

ekonomiskt

vedertagna

spelar en avgörande roll i en blandekonomi
när det
olika resurser på ett effektivt
sätt. Prisets huvuduppgift
är att "berätta om" vilka resurser som är knappa. Högt

med

spara och lågt pris signalerar
dessa glasögon
betraktar

arbetslöshet

och miljöproblem,

finns
att dessa problem
Under de senaste femtio
med ca 350% och priset
Och följdriktigt

kommer

3% från miljörelaterade
har varit

grund

Priset

i en ekonomi
pris signalerar
När

teoretiska

med

utnyttja.
vårt

samhälle

är det inte direkt

tanke

dessa

åren har beskattningen

och

dess

förvånande

prisnivåer.
resursers
arbetskraft
ökat

på te x energi i vid medning med ca 25%.
arbete och ca
ca 45% av BNP från skatt
skatter. Det innebär också att det framför allt

lönsamt

bort arbetskraften
istället för att i
att rationalisera
lika hög grad rationalisera
bort utsläpp och naturresursanvändning.
Att

skatteväxla
innebär att förändra de olika skattemas
uttag utan
förändra
det
totala
skattetrycket,
systematiskt
de rätthöja
att
att
vridande
och naturresursskattema
tills
vi har skapat ett
miljöhållbart
samhälle
och
i motsvarande
ekologiskt
sänka
grad
snedvridande
korrekta
att

båda

principen

skatt

knapphetssignaler

arbete.
för

leder

Skatteväxling
både arbete

effektivare
utnyttjas
resurserna
låta
förorenaren
betala
om att

och miljö

alltså
vilket

Skatteväxling
och

teorin

till

mer
innebär
förenar

"optimal

om
Den senare teorin undersöker
hur man ta
en viss mängd
skatt med så lite störning
och konsumtionsmönster
av produktions
möjligt.
Att
då
"snedvridande"
byta
skatt på arbete mot en
som
en
"rättvridande"
leder till en effektivare
miljöskatt
hushållning
av båda

taxation".

resurserna.
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Den allmänna
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yttranden

jämviktsmodellen

samhället

vinner

på en skatteväxling
bygger
miljöproblem
som bör åtgärdas samtidigt som
arbete
stimulerar
sysselsättningen.
sänkt
skatt
Detta
på
att
man anser
slutsatser
i
kommittén
efter
det
flesta
också
majoritetens
är
att
delaspekter sammanvägts.
Diskussionen

om att
på att det finns

går också

slutsats

Denna

har tagit fram.

utredningar

att uttolka
Det är dock

som utredningen

jämviktsmodell

totalt

från

det grundmaterial

värt att kort

i mångt

kommentera

och mycket

har använt

som
den

sig

av.
inom ramen för skattesom har utvecklats
har givit betydande bidrag för att förstå samband

Den jämviktsmodell

växlingsutredningen
och troliga

effekter

av en skatteväxling.
sammanhang
är det svårt

i alla andra

slutatt kommunicera
inte
tolkas
så
de
modellkömingar
att
satserna
av
i verkligheten.
som om de vore de faktiska effekterna
av en växling
Modellens
beräkningar visar bara vad som händer utifrån de specifika
Som

och beräkningarna

resultat
av modellens
som modellen utgår ifrån. Tolkning
fruktbart
först när man förstår vilka mekanismer
och
som påverkar vad, i modellen.

antaganden
blir

därmed

antagande
Utifrån

detta perspektiv

inte kunnat

har modellen

ge de kvalitativa
modellens
antaganden
om
Istället har modellen
blivit

som skulle varit möjliga
hade varit mer transparant.

beslutsunderlag
och länkningar

"en svart box" för politiker och experter där man inte har kunnat syna
och därmed
förstå
de antaganden
i modellen
som är inbyggda
modellens
starka och svaga sidor.
Modellen
eller

har

inte inberäknat
miljöproblem
nyttan
av minskade
minskad
arbetslöshet.
därför
inte
direkt förDet
är
av
modellen
inte
kan
visa
stark
dubbeleller underligt
på
att
en

vinster

vånande
vinst

för

diskussionen

om skattesom skattei modellen.
vilar på, är exkluderade
Det är t ex
växlingsdiskussionen
lätt att förstå att sänkt arbetsgivaravgift
inte kan ha någon betydande
effekt
samhällsekonomin
råder "full
sysselnär det i modellen

själva

när

grundförutsättningen

arbetslöshet

växling,

sättning".

På liknande

och

de

miljöproblem,

sätt är det förstås

två

ben

att komma

viktigt
det andra

benet

miljöpolitik,
nyttan av en ambitiösare
växling, inte heller är värderad eller inberäknad.
Det är därför mycket viktigt
att ha detta i åtanke
"välfärdseffekter"

förändringar
vilken

vilket

som

närmast

kan

uppfattas

också påpekas i utredningen

grad dessa beräkningar

kan bidra till

ihåg att

i en skatte-

när så kallade

som realinkomstberäknas. Frågan är i

att svara på frågan

om det

SOU 1997:11
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skulle

vara
Nogrannheten
intresssanta

en välfärdsvinst
i beräkningarna
och betydande

att

skatteväxla

är forädiska

variablema

och särskilda

i

yttranden

Sverige

idag.

med tanke

på att de mest
för diskussionen
inte behand-

las alls. Ett bevis på att modellen är mycket "enögt" konstruerad
är att
där man ökar arbetsgivaravgiften
i utbyte
en omvänd skatteväxling,
skulle leda till "välfärdsökningar".
mot sänkt koldioxidskatt,
Utöver dessa kommentarer,
för att på ett någorlunda
rimligt
tolka modellens
resultat, finns det andra viktiga förutsättningar

sätt

som
påverkar modellens resultat. Valet att endast växla koldioxidskatt
mot
sänkt arbetsgivaravgift
inte
den
på
är en packetering
något
sätt
är
som
sannolika
eller
önskvärda
skatteväxlingsförslaget.
Genom
mest
att

välja
hela

att växla en så liten skattbas, som CO2-utsläppen
arbetskraftsbasen
innebär att det i modellen
leder

utgör,
till

mot
mycket

kraftiga

koldioxidskatter
för att t ex minska arbetsgivaravgiften
med
några procent. Enligt en sådan konstruktion
blir ingen stor skillnad
i
modellen
mellan
och skatteväxla.
I Naturskyddsatt skattehöja

föreningens

förslag höjs t ex 15 olika miljöskatter
vilket
med drygt 8 procentenheter.

möjliggör

en

I princip

kan

arbetsgivaravgiftssänkning
Vidare

är energisektorn

modellen

bara välja

konsumtion.

Det

mycket

mellan

finns

förenklad

och värme

i modellen.
och minskad

total

energi-

alltså

ingen möjlighet
att påverka hur elen
eller
miljöskatten
kan ersätta
att biobränsle
av
kol och olja for uppvärmning
i fjärrvärmeanläggningar,
eller i villaframställs

med hjälp

är
pannor. Detta leder förstås till att miljönyttan
av koldioxidskatten
underskattad.
Det är mycket beklagligt
så
central
i
energin,
att
som är

skatteväxlingssammanhang,
förstås

varit

önskvärt

är

så

primitivt

modellen

hanterad.
utvecklad

Det

skulle

på just

dessa
var
centrala
vid
mycket
är
Vidare
finns
skatteväxling,
som
en
antagande
om ny teknikutveckling
som en följd av ändrade
att

områden
inte

relativpriser,

snålare
som exempelvis
alternativa
bränslen
i
trafiken.
nya
Modellen
borde utvecklas/förändras

bilmotorer

och introduktion

av

för att
på ett antal områden
Det är därför mycket
en viktig del i ett beslutsunderlag.
viktigt att känna till följande brister för att förstå varför en majoritet
Vissa områden kan säkert
är positiv till skatteväxling.
av kommittén
kunna

bli

förbättras

när modellen

svåra att inbegripa

är mer utvecklad
jämviktsmodell.

en allmän

medan

andra

faktorer

är
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av faktorer i modellberäkningen
skatteväxling.
av en

Sammanfattning
kostnader

Miljönyttan

I

Arbetslösheten

I

ingår inte i modellen
i form

Samhällsvinsten
vid

sättning

i modellen

är inte inberäknad

I

som överdriver

selektiv

av minskat svartjobb
arbetsgivaravgiftssänkning

och ökad

syssel-

är inte

upp-

skattad
I

i modellen

Energisektom

I

Växlingen

bygger

åtminstone

handlar

Vid

en svensk
vissa specifika

I

majoritet

att

undantag

industrin

bör

en omfattande
för att
användas
vilket

kompensera

inte är med i modellen.
vilket

av

miljöskatter

antas inte i modellen.

ny

miljöteknik

t ex bensinpriset
mindre, vilket påverkar

När

är det sannolikt

påskyndas

normalt

modellen

folk

höjs

antar

BNP

och samhällskostnadema

att

av

arbetar
Istället

så att ökade transportkostnadet
snarare
för
betala
de
ökade
kostnaderna
att
mer

arbetar

innebär

i
är inte inberäknade
av näringslivet
modellen
små efter som skatteväxlingar
men anses mycket
i relation
till
under 50 miljarder
är mycket små förändringar

Omställningskostnader

hela samhällsekonomin,

I

bör en del av miljöskattema
vissa oönskade
fordelnings-

skatteväxling

Utveckling

att folk
I

menar kommitténs
för den energiintensiva

skatteväxling

Vid

effekter,
I

på en enda miljöskatt
när det i praktiken
naturresursskatter
tiotal
miljöett
om

inte är med i modellen

medges vilket
I

att el- och
i
att förändras

aggregerad

små möjligheter

riktning

uthållig
I

är så kraftfullt

har ytterst

värmeproduktionen

kostnaden

något

Modellen

antar

företag

vilket

att det

OBS denna post underskatter

råder

fullständig

gör att inga kostnader

Detta
menterna.
gör att industrins

konkurrens

kan övervältras

förenkling
är en kraftig
kostnader överdrivs.

sannolikt

for
till

av verkligheten

alla

konsuoch

SOU 1997:11
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Kan en miljöskatt

både vara finansierande

yttranden

och styrande

slår fast att det går att
Det är av stor vikt att skatteväxlingskommittén
både
skapa en skatteväxling
miljön
och ger relativt
som
gynnar
stabila
intäkter
till staten. Miljöskattemas
instabila
skattebas
har
hittills
varit
hos skatteväxlings
vanligt
ett mycket
motargument
kritiker.

Svaret på frågan om en miljöskatt
kan vara både styrande
olika
har
bygger
olika priselasticitet.
att
varor

finansierande

olika
höjer
miljörelaterade
man
och elanvändning
koldioxidutsläpp

skatter
som
så att bensin-

och
Om

på
t ex skatt
och elpriset höjs

med ca 10% sjunker tyvärr inte användningen
än ca 2-3%. Så även när flera miljöskatter

av dessa varor med mer
drabbar en och samma
nettointäktema
av skatten,

relativt

oelastisk
vara ökar för de mesta
och miljöproblemen
minskar.
att konsumtionen
risk
för
intäkterna
minskar
tiden
gäller
över
att
om
svavel och kväveoxider.
De står dock för en mycket

trots

totala

från

intäkterna

Resonemanget
däremot
liten

del av de

miljöskatter.

av koldioxidskatten

Värdering

är alltid kontroversiellt
av miljönytta
diskussion
miljönyttan
om
av minskade
i Sverige görs
ett snävt sätt och skulle i värsta

värdering

En monetär

Utredningens

utsläpp

avfall,

tolkas

och svårt.
koldioxidfall

kunna

kostar mer än de smakar. Inga
att Sveriges klimatmål
är gjorda över hur viktigt växthuseffekten
är för svensken

som
beräkningar

i gemen men i likhet med andra frågor är det de folkvaldas
värdering
måste
det
bästa
för
vilket
miljömål
uttrycket
som
vara
som passar vår
välfárdsmodell.
Nyttan av minskade utsläpp i sverige är inte bara den
konkreta

nyttan för vårt land, utan är sannolikt
nyttan av att kunna
alla
inte
skall
drabbas
fler
katastrofer,
inte
på
jorden
att
av

bidra till
minst

Sverige

de

fattigaste

är i första

internationella
stärks.

Genom

gör

därmed

folken.
hand

Motivet

att vi

förhandlingarna

för

ska bidra

ökade
till

att

koldioxidskatter
öka

trycket

i
i de

genom att vår egen förhandlingsstyrka
samhälle
att konkret gå före och skapa ett ekologiskt
framför allt nytta utanför Sveriges territorium
trots att

är ett litet land.
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Optimal

yttranden

och naturresursbeskattning

taxation

Det är synd att utredningens

optimal

taxation

inte

växlingsutredningen.

blev

direktiv

tolkats

naturlig

en
hade

så snävt

utgångspunkt

att teorin om
för skatte-

möjliggjort
och
en mer kreativ
hur
viss
skatt
mängd
ta
om
man
en
Utredningen
vattenskatten
nämner exempelvis

Det

förutsättningslös

diskussion

minst

sätt".

"störande

SOU 1996:11

och
som en mycket intressant skattebas utifrån ett sådant perspektiv
fler naturresursskatter
med mer eller mindre tydlig miljöprofil
skulle
spännande att studera för att minska t ex skatten på
vara mycket
arbete.

Dubbelvinst

Frågan

leder
om skatteväxling
den internationella
diskussionen.

dubbelvinst

miljövinsten
sionen
alternativ

dubbla

vinster

Att modellen

har varit

central

i

inte kan visa på någon

påpekats, inte speciellt förvånande
är, som tidigare
när
och arbetslösheten
utanför
modellen.
Diskusligger

om dubbelvinst
man jämför

modellen.

till

har blivit

något

med och vilka

turbulent

beroende

på vilket

faktorer

som är inberäknade
det
finns en dubbelvinst
att

Naturskyddsföreningen

i

menar
är en så kallad pigouskatt,
om vi utgår från att miljöskatten
som sätter
och att sänkt skatt på arbete, förslagsvis
pris på en miljöskada,
för
och offentliga

privata
definition

tjänster,

minskar

arbetslösheten.

I kommitténs

kallas

denna form av dubbelvinst
för "svag dubbelvinst"
inte att den är svag i form av stora vinster utan att det
bygger på att det finns ett miljöproblem
som samhället vill minska.

det betyder
En

så kallad

ekonomiskt

stark

lönsamt

arbetsgivaravgifter

koldioxidutsläpp.

dubbelvinst

är att det skulle
ökade koldioxskatter

att t ex växla
egentligen
utan att

Det är också möjligt.

vara samhällsmot minskade

värderar nyttan av minskade
Om ca 20 000 pers får arbete
1.5% eller riktad sänkning till

sänks med
av att arbetsgivaravgiften
privata och offentliga
tjänsteroch
med
att vi höjer koldioxidskatten
100% vinner
samhället
100 miljoner
vi
från
modellens
utgår
när
och schablonen
beräkningar
att varje arbetslös kostar 200 000 3.9

miljarder

20 000 st x 200 000
uppnås av sänkt skatt
dubbelvinst.
effekt

x kr. I vilken grad sysselsättningsarbete avgör
frågan om stark

Hur som helst kan vi slå fast att om vi har miljöproblem
så är det
för samhället
änvända
rättvridande
skatter
till
att
att sänka
snedvridande
skatter med, än att skattehöja.
Om vi inte har några

billigare

SOU 1997:11
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yttranden

är frågan mer oviss och har vi mycket nyttiga projekt
i
vilket
fall
bör utföras är det billigare att finansiera dessa projekt
som
med relevanta miljöskatter
än andra skatter.
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Särskilt

yttrande

Sven-Olof

av

yttranden

Lodin,

Industriförbundet

Utredningsresultatet

Skatteväxlingskommitténs
svenska

den

någon lösning

förslag

framlägger
till

i sitt

skatteväxling

eller

betänkande

inte

skatteväxling

genom höjd koldioxidskatt
s.k. double dividend,
dvs det finns

obetydlig

ellt samband

mellan

beskattning

av
eller

som
är

ger ingen
inget speci-

och arbete,

av energi

av

heller

av de resultat
utredningsarbete.
De

kommitténs
genom
sammanfattningsvis
följande:
En fortsatt

miljöresultat

på grund

framkommit

I

att en höjning
en sänkning

med

ger några nämnvärda
på arbetslöshetsproblemen.

Skatteväxlingskommittén
några konkreta

visar

kopplad

varken

arbetsgivaravgiftema
erbjuder

utredningsarbete

koldioxidbeskattningen

som kan

ge extra fördelar.
I

Den

innebär

nader,

på drygt

låginkomsttagare
I

Den

är inget

öka regional
I

Den

leder

produktion

medel

och förlorade

intensiv

industri

problem

och på sikt till

Övergångseffektema
regionala
bygdslän

I

Effekten

höjning
globala

obalanser

och år som relativt

naden för industriprodukter.

mindre

långvariga,

särskilt

energi-

omställningsindustri,

miljöpåverkande

kan

kanske

allvarliga

industri

koldioxidutsläppen
av miljöskattema
utsläpp beroende

svensk

utomlands.

kan bli

där energiintensiv

för

förlorad

svensk energiintensiv

sett förorsakar

industri

och

industriella

svåra

minskad

med

obalanser.

konkurrenskraft
till

drabbar

kan den

Tvärtom

regionala

marknadsandelar

och leder

bortsett

anpassningskost-

hårdast.

och förvärra

försämrad

utsläpp än jämförbar

och

att lösa arbetslösheten.

arbetslöshet
till

välfärdskostnad,

övergângs-

500 kr per individ
och barnfamiljer

trots att denna generellt

I

materiell

en fortvarig
samhällsekonomiska

från

10-30

problem

år med
i gles-

är stark.
är obetydlig

till

och

med

på priselasticiteten

och
leda

en svensk
till ökade
världsmark-
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Kommitténs

Med

yttranden
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ställningstagande

denna

är det

bakgrund

framlägger

något konkret

ekonomiska

kostnaden

inte

förvånande

förslag till

att

kommittén

inte

Mer förvånande

skatteväxling.

är
kommitténs
ändå
uttalar
förutsätter
politiska
majoritet
att
att man
att
för en fortsatt skatteväxling
i ett femtonårs-perspektiv
skall
utrymmet
Uttalandet
saknar helt stöd i utredningsvara lika stort som hittills.
resultaten.
samhällsDet finns inget däri som säger att den varaktiga
i framtiden

lägre

500 kr per individ
och år skall bli
skatteväxling.
Möjligen
genom en successiv
bli lägre men den är inte ens medräknad
i

på drygt

eller

kan övergångskostnaden

modellkalkylema.
verket

I själva

förbehåll

många

i kapitel

överväganden
visar

sitt

omger kommittémajoriteten
att det till och med saknar

grund

i fråga liksom

Kapitlet

uttalande
i majoritetens

utredningen

i själva verket

hur svårt det är att göra ytterligare
negativa samhällsekonomiska
utan allvarliga

Sverige

väsentliga

med

så

egna
i övrigt
i

skatteväxling
effekter

i flera

avseenden.

Så anförs

bl a En svensk skatteväxling
i stor skala förutsätter
dock
Det betyder
förändringar.
att andra länder gör likartade
att de
framtida
skatteväxlingsmöjlighetema
utan skada för samhällsekonomin

och

kommer

välfärden

blir

höja

sina

slås fast upprepade

budskap

Detta

lite längre

fram:

omvärlden

beroende

andra länder
av hur mycket
också
Det är
miljöskatter.
ett villkor
vars
är minst sagt osäker.

att
uppfyllelse

framtida

helt

En

kan bli

sina nyinvesteringar,

Så skriver

gånger.

kommittén

effekt

högre miljöskatter
av att ha väsentligt
sin produktion,
framför
att företag förlägger
i andra

länder

med

lägre

än
allt

miljökrav.

En annan
billigare
ut av
utvaror
ländska produkter,
på ett mindre miljövänligt
sätt.
som tillverkats
Båda dessa tänkbara effekter av exempelvis
en koldioxidskatt
som

effekt

kan bli att dyrare

är väsentligt

utsläppen
framstår
minska

högre

i världen

svenska

än omvärldens
riskerar

inte som föregångare
våra

utsläpp

egna
andra länder med mindre
Också

för

medellång

innebär

att öka i stället
och förebild
innebär

som
stränga miljökrav.

att de totala

koldioxid-

för att minska.

Vi
- - metoder att

om vi väljer
förläggs
att produktion

till

sysselsättningen

sikt problem.

i vart fall
skapar en skatteväxling
Man anför att på längre sikt kan den stniktur-

tillfällen

som blir följden
på nya områden.

sträcka

sig över ett betydande

omvandling

konkurreras

medföra
av en skatteväxling
Under
en övergångsperiod,
antal

år, kan dock

nya arbetssom kan

arbetslösheten

inom

SOU 1997:11

och särskilda
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vissa

områden

komma

att öka. - - - Det gäller
och vissa sydsvenska län.

länen i Norrland

höga arbetslöshet

Dagens

lönekostnadema

att
antalet

skulle

öka,

målen

om ökad
under
växlingen

Skulle

konstateras:

hög arbetslöshet
förluster

ytterligare

politiska

i vissa

glesbygds-

vansklig, trots
gör också en skatteväxling
sänkas. Man anför:
Risken
finns att

skulle

arbetslösa

övergripande

speciellt

yttranden

vilket

står

i strid

sysselsättning.

med

de

fram

Längre

medföra
en övergångsperiod
och regioner, eller stora välfärds-

branscher

främst

för hushåll
med låg inkomst,
det breda
äventyras
offensiv
miljöpolitik.
en
Man konstaterar också att det krävs en väl fungerande lönebildning,
något vi inte har idag, om en skatteväxling
ens på lång sikt skall leda
till
fler arbetstillfällen.
kommer
inte lönekostnadema
Annars
att
stödet för

sjunka,

så att nya jobb kan skapas i stället för dem som kommer att
slås ut i industrin och den industrirelaterade
tjänstesektom.
Kommittén
konstaterar
också att hushåll
med låga inkomster
drabbas
En

ändå relativt

sett hårdare än hushåll med högre inkomster - - koldioxidskatten
skulle därför förexempelvis
av
de relativa
inkomstskillnadema
mellan hög- och låginkomst-

fördubbling

stärka
hushåll.

är enligt

Detta

kommittén

inte acceptabelt.

får inte bli att hushåll
välfärd.
Inte heller får

teväxling
sämre

skillnaderna
Man

konstaterar

Kommittén

Ökade

också:

uttalar

för tjänstesektom.

och för hushåll

de regionala

påverkar

vår relativa

Inte heller
effekten

har belysts

ett tillfredsställande

hällsekonomiska

effekterna

för industrin
blir

arbetsmarknadseffektema,
kommer

förluster

som

visar

såväl

effekterna

kan bli påfrestande.

sätt i utredningen,

Därtill

arbetsmarknadenleder
Kommittén

blir

omställningskostnadema
inklusive

företag,

och

De samlade

förmån

till

för

en
endast

här ger utredningsresultatet
något egentockså
med
nämligen
att
en selektiv
materiell
välfårdskostnad
en kvarstående

Dessutom

effekterna,

hushåll.

visar

blir

rell skatteväxling.

branscher

att sänka arbetsgivaravgiften

för hushållen.

mycket

att

i övervägandena

inriktad

Utredningen

och

olika

sig också

skatteväxling

gångs-

till

miljöskatter
i olika

mellan

skatteväxling

stöd.

leda

växlingen

konkurrenskraft

som inkomstfördelningen
av strukturförändringar

ligt

av en skatfår
marginaler

ökar.

internationella

selektiv

Effektema

med små ekonomiska

större

värre,

vilket

varigenom
och

de

inte
över-

regionala

värre än vid en geneeffekter och samsubvention
av en del av

de snedvridande

en varaktig

till.

således

svår att genomföra

att en fortsatt
utan allvarliga

skatteväxling
konsekvenser

i Sverige
i flera

är
väl-
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samhällsekonomiskt

måste

viktiga

avseenden.

den

Mot

utrymmet
om det framtida
för en fortsatt skatteväxling
betraktas
önsketänkande
än som
mer
som
slutsats av utredningsresultaten.
politisk
I själva verket
en rationell
avviker
den politiska
majoritetens
politiska
ställningstagande
så
från

mycket

kommitténs

det

underliggande

anledning

att ställa

slutsatser

anständigtvis

verklighet

utredningsresultatet

frågan

om
får avvika

som samma
uppvisar.

Är höjning

av den svenska

det

att

hur

mycket
en kommittés
från det utredningsresultat

kommittés

ningsarbete

En viktig

uttalande

kvalificerade

koldioxidskatten

analys-

finns

politiska
och den
och

utred-

befogad

vid en diskussion
höjningar av
om ytterligare
dels
hur den svenska utsläppskoldioxidbeskattningen
är

förutsättning

den svenska
situationen
och

Sverige

brukning

ser ut, dels vilka
svensk industri

och

sina

miljöeffekter
har

koldioxid-utsläpp

industriländer

minskat

sina utsläpp

exempelvis

kan leda till.
en höjning
sin oljeför1973 minskat

sedan

sina utsläpp

med

cza 50%, medan övriga
eller till och med ökat
obetydligt

ungefär
Danmark trots att vi 1970 låg
diagram
och
Sveriges
utsläpp
capita
samma
se
per
särskilt industrins
utsläpp ligger idag på en internationellt
sett mycket
låg nivå och Sveriges bruttoutsläpp
uppgår i dag till endast c:a 0,25%
utsläppsnivå,

av de globala
dioxidskatten,
de svenska

utsläppen.

i särklass

genom olika åtgärder
låga blir också de svenska

minskningar

är den svenska

högst i världen.

utsläppen

idag är så relativt
ytterligare

våra låga utsläpp

Trots

även för industrin,

minskat

Genom

så kraftigt

kostnad

att
och
för

marginalkostnadema

högre än i andra länder.

Det torde vara en av förklaringama
varför en skatteväxling
leder till en samhällsekonomisk
fördubbling
av koldioxidskatten

följden

kol-

nära 4 mdr

kr,

endast kan värderas

medan

den utsläppsminskning

till ett belopp

mellan

5

130 milj

med en
årlig
som blir
kr enligt

Dvs den
som gjorts av FN:s klimatpanel.
kostnaden
är minst 30 gånger större än den

den kostnadsuppskattning
samhällsekonomiska

troliga
De
heller

miljövinsten
svenska
inte

att
koldioxidskatten
skulle

öka,

utsläppen.

uttryckt

koldioxidutsläppen
minska
skulle

leda till
Det skulle

den över huvud

i ekonomiska

än

tenner.
i kg

uttryckt
1%.

Dvs

koldioxid

kommer

fördubbling

mer
cza
en
i bästa fall, om inte några utländska

av
utsläpp

med cza 0,0025%
en minskning
av de globala
således bli fråga om en minskning
så liten att

taget inte uppnår

mätbar

storlek.

Emellertid

kommer

och särskilda
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de globala utsläppen förmodligen
att
trots den svenska minskningen
skulle försvagas tillräckligt.
öka om svensk industris konkurrenskraft
Det torde med säkerhet bli fallet om skatteväxlingen
görs selektiv och
lättnaden

belastning,

medan
endast ges tjänstesektom
förordar.
vilket
kommittén

får bära en större
till
dessa

industrin
Med

hänsyn

om det över huvud taget kan finnas
vidare
med höjningar
någon anledning
att
av den svenska
innan förhållandena
koldioxidskatten,
som är den högsta i världen,
för minskdär marginalkostnadema
ändras radikalt och vår omvärld,
förhållanden

måste

ifrågasättas

lägre, också börjat införa en
är betydligt
av koldioxidutsläppen
storlek med
beskattning
av fossila bränslen av någorlunda jämförbar
den svenska. Dessutom torde fortsatta ensidiga svenska höjningar
av
ning

koldioxidskatten

försvåra

snarast

oxidbeskattning

av en koldiSkälet är det motstånd som finns
tillgång till
mot att ge politikerna

nivå.

på europeisk

på införandet

arbetet

annat europeisk industri
skattebaser,
Den svenska utvecknya
som sedan kan överutnyttjas.
lingen åberopas numera som exempel på sådant politiskt
överutnytinom bland

tjande.

för en reformerad energibeskattning

Principer

Även
dock

inte kommer med några preciserade förslag
om kommittén
hållbart energiskattesystem
en analys av hur ett långsiktigt

görs
bör

för ett reformerat
energiskattesystem. Ett av resultaten är att skatten för användning
av fossila
i fjärrvärmeproduktion
och kraftbränslen i industriell
tillverkning,

utfonnas.

vänne-

I kapitel

bör sättas till

och kraftproduktion

hålls

att
svavelskatt

för

principer

11 presenteras

sådan

användning

industriell

samma nivå. Vidare
endast koldioxid-

framoch

för koldioxidskatten
bör vara
bör utgå och att skattenivån
nivån sättas
nivån. Därvid bör den reducerade

lägre än den allmänna
så att särskilda
undvaras.

I underlagsrapport

hållig
kapitel

och

stabil

individuella

2 till

betänkandet

redovisas

beskattning

11 är slutsatsen

nuvarande

eller

nedsättningsregler

bör

konstrueras.

att skattenivån

norrnalskattesats

för

nedsättningar
närmare

Som

kort

hur en utrefereras
i

för dessa verksamheter

koldioxidskatten

kan

på 37 öre/kg

med
C02

inte ens på sikt bör överskrida
25% av normalskattenivån.
Annars får
fossilbaserad
och
kraftproduktion
industrin
men särskilt kraftvänneDet blir
problem som leder till utslagning.
mycket stora ekonomiska
industri,
samordna
beskattningen
heller
inte
möjligt
att
av
annars

vänneproduktion

och kraftproduktion

på det sätt som behövs

för att
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samhällsekonomiskt

en

och

miljömässigt

effektiv

energianvändning.
Detta

förslag

är en mycket
till

bordlagt

viktig

slutsats,

som visar att det propositionskoldioxidskatt
som riksdagen

fördubbling

av industrins
på EU:s godkännande

i avvaktan

inte överensstämmer
med
vad som krävs av en långsiktigt
hållbar energiskattestruktur.
Det finns
därför anledning
för regeringen
att i anledning
av Skatteväxlingskommitténs
slutsats ompröva den föreslagna höjningen och i vart fall
inte genomföra

den innan utvärderingen

av Skatteväxlingskommitténs

arbete är klar.

Kommentarer

Kommittén

Detta

energiintensiv

endast

är

industri

förutsättningar

basindustrin
rerande

för

är högeffektiv

industri

basindustri,

utomlands.

varvid

riktigt

skulle

den svenska energiintensiva

goda

under förutsättning
att utländsk
effektivare
och
miljövänlig
än
vara
mer
industrin.
Emellertid
har Sverige ovanligt

energiintensiv

regional

som global miljö,
I ett större perspektiv
därför

den

svenska

skulle

övertas av mer nedsmutsande
att innebära en försämring
av såväl
dvs effekten skulle bli tvärtemot
den efter-

i andra

utgångspunkt

och

än konkurmer miljövänlig
skulle en neddragning
av svensk

Därför

produktionen

länder,

industri

och generellt

industri
strävade.

i betänkandet

utgår från att det av miljöskäl
är ett mål i sig att främja en
svensk
industri
till produktion
med mindre
energiav

omvandling
innehåll.

till vissa enskildheter

komma

än det snävt nationella

är kommitténs

felaktig.

Ser man till betänkandets
utredningsdel
är det en viktig och djupgående undersökning
och analys som presenteras.
sekretariatet
har

förtjänstfullt
utredningsarbete.
presterat
ett mycket
I några
enden finns det dock skäl att kommentera
utredningsresultaten
finns

omständigheter

av utredningsarbetet
samhällsekonomiska

Utredningsresultaten

hänsedå det

som pekar mot att de slutsatser som kunnat dras
i själva verket är ännu mer osäkra och att de
kostnaderna
kan vara ännu högre.

bygger

till

stor

del

användandet

av jäm-

viktsmodeller.
Som också framhålls

i betänkandet

inte att fånga upp de övergångsförbundna
med övergången
från
heller

kan metoden

välfárdsförlust

förmår

eller

denna analysmetod

dock

anpassningskostnader

ett jämviktsläge

till

som är
ett annat. Inte

fånga upp övergångsfasens
längd. Den varaktiga
gäller
endast
i
det
som anges
nya jämviktsläget.
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Övergångs- och anpassningskostnadema,

komsom inte kvantifierats,
således
dessa
ovanpå
kostnader.
permanenta
mer
Modellen
kan heller inte fånga upp effekter
i form av företagsutflyttning
eller
nyinvesteringar
på
grund
att
genom
av
skattekostnaden

förläggs

till

andra länder.

Enligt

modellen,

men inte i
är kapitalet immobilt.
Detta ger en underskattning
av de
kostnaderna
verkliga
och en underskattning
ökningen
C02av
av
utsläppen i andra länder på grund av från svensk industri vunna mark-

verkligheten,

nadsandelar

och produktion.

hade modellen

förmodligen

också ökade globala
Därtill

Om dessa effekter
visat

förutom

hade kunnat
ökade

beräknas

välfárdsförluster

C02-utsläpp.

kommer

att modellen,
som bygger på tvärsnittsdata
avsekan beakta att marginalkostnaden
för ytterligare
effektivisering
etc för att minska förbrukningen
av förbränning
av
fossila bränslen stiger brant, varför de samband
som det empiriska
historiska
materialet
Det betyder att
ger, visar för låga kostnader.
ende

1992,

inte

marginalkostnaden

högre i Sverige,

för

ytterligare

utsläppsminskningar

där denna effektivisering

kommit

är betydligt

mycket

långt, än i
där man inte hunnit lika långt. Detta torde öka välfärdsförlusten vid ensidiga svenska skattehöjningar
ytterligare.
När det gäller industrins
elpriser har utredningen haft svårigheter få
fram riktiga siffror för den elintensiva
industrin,
då det saknas interandra

länder

nationell

statistik,

i hemliga

eftersom

individuella

den elintensiva

kontrakt

industrins

på betydligt

lägre

elpriser

regleras

nivå

än den som
Den prisstatistik

för lättare industri
och för övriga elköpare.
finns
gäller
endast
icke-elintensiv
industri.
som
På grund av denna brist på material förlitar
sig utredningen

gäller

kartläggning
Den

grundar

som gjordes för
sig på intervjuer

företag

med

elpriser

de får erlägga

elintensiv

av de mest elintensiva
sökning. Kompletteras
som redovisas

i tabell

Energikommissionen,
med

ett antal

verksamhet
i olika

också

länder.

företagen

SOU

svenska

utomlands

internationella
rörande

Av något skäl ingår dock

inte i Energikommissionens

undersökningen

härmed

den

1995:139.

får man

vilka

några
under-

det resultat
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Tabell
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lör elintensiv

Elkostnad

industri

per 1995- 1 1-13

Valutakurser

Sverige
Belgien

lägst

100
157
139
102
135

Brasilien
Chile
Finland
Frankrike
Holland
Island
Kanada

133
149
86
68
49
315
178

Norge
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland
USA
Österrike

Jämförelse,
lägsta kostnad

Spridning,
högst

Index

156
200
69

90

144

100
174

91

273

60

153

28
50

l 10
315

145
34

315
156

101
l 13
150
67
166
96
76
31
56
198
173
161
38
326
56

293

Italien

50

-

-

att det i flera länder finns exempel på statligt subvengodkänt att ett nytt aluelpriser. Så har EU-kommissionen
tilll en kostnad av endast
miniumsmältverk
på Sardinien får köpa
Därtill

kommer

tionerade

12 öre/KWh.

Ungefär

motsvarande

pris har erbjudits

svenska

elinten-

i
och från Sydafrika
vid investering
från östra Tyskland
inte
elintensiv
verksamhet
där. Även om Skatteväxlingskommittén
företagens
drar några avgörande slutsatser på grund av de elintensiva
siva företag

speciella
presenteras

elkostnader,
är så korrekt

är det

ändå

som möjligt.

angeläget

att

den

prisbild

som
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Särskilt

yttrande

Sven

av

Nyberg,

LO

yttranden

och Lillemor

SIF

Gladh,

redovisar

Skatteväxlingskommitten

och förslag

i sina överväganden

arbete
möjligheter
att växla från skatt
syn på framtida
och energiskatter.
avstår
emellertid
från
Man
att nu lägga
för närvarande
konkreta förslag beroende
att förutsättningar

en positiv
till miljöfram

inte anses föreligga för någon mer omfattande
Vi anser det vara riktigt att inte presentera

till

skatte-

samtidigt värdet i att göra frammen ifrågasätter
Motiven
bakom
åtaganden på området.
en växling
och miljöarbete och skatt på energianvändning

i dagsläget,

växling
tida

växling.
några förslag

politiska

mellan

skatt

men mycket tyder på att debatförespeglat
möjligheter
ten om skatteväxling
som i realiteten är högst
för nyinvesteringar
och andra
begränsade, inte minst med de villkor
störande

är angelägna,

verksamheter

förutsättningar

som

föreligger

i en liten

öppen

ekonomi

som

den

svenska.
material
Det omfattande
som tagits fram under
visar att någon s k dubbel vinst knappast föreligger.
risker för ökade regionala
via industriell
problem

negativa

fördelningspolitiska

effekter

framförallt

utredningsarbetet
I stället

redovisas

utslagning
som

en följd

samt
av

skärpt energibeskattning.
märkbart

Några

positiva

effekter

för sysselsättningen

förväntas

inte

d v s i praktiken
en generell skatteväxling,
en höjd koldioxidoch en motsvarande
allmän
beskattning
sänkning
av arbetsgivarliten för att ge
skattebasen
avgifterna.
Den förstnämnda
är alltför
för en allmän avgiftssänkning
utrymme
stor nog för att ge ett reellt
tillskott
i första
av nya jobb. Mot denna bakgrund förordar kommittén
via

hand en selektiv sänkning inom tjänstesektom.
Mot en sådan selektiv
subvention
åtgärd talar enligt vår uppfattning
att en
av tjänster, t ex
hushålls- eller restaurangtjänster,
riskerar att tränga undan efterfrågan

på produktion

med högre produktivitet.

Utvecklingen

med högt kunskapsinnehåll
är i
av en tjänstesektor
med en fortsatt industriell
Inte minst
utveckling.
hög grad förknippad
miljökraven
tjänstesektor.
på industrin
Att som
utgör en växande
viss
kan
därför
sikt
tjänsteverksamhet
strategi välja subvention
av
motverka

i sin helhet. Hur omfattande
av tjänstesektom
effekter
dennna typ av riktade
är och vilka långsiktiga
skattereduktioner
kan få har utredningen
inte gått närmare
in på.

utvecklingen

dessa risker
Skulle
samlade

inriktad
bli aktuell bör därför
skatteväxling
en selektivt
effekter på samhällsekonomin
utredas.
ytterligare

17-17-0137

dess
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gäller

frågan om åtgärder mot
vår och mångas uppfattning

det enligt

i en internationell
att nästa fas måste fogas
eller nationella
åtgärder.
rör internationella

klimatpåverkande
alltmer

strategi,

uppenbart
om det

oavsett

detta att en nationellt
inriktad
skatteväxling
de
diskussionerna
förhoppningar
inledningsmotsvarar
som
vis grundades på. Kommittén
kan bli ett
utgår ändå från att växlingen

Sammantaget

medför

knappast

verksamt

bidrag

omvärld

kommer

i miljörelateringen

samt att vår
av skatte-systemet
i
motsvarande
sig
sistnämnda
riktning.
Det
röra
att
i
förmodan,
sig en rimlig
är
men takten och omfattningen
av sådana
förändringar
vet vi inget om. Åtgärder på området ekonomiska
styrmedel måste förena miljöpolitiska
framsteg med en utveckling
av
och arbetstillfällen

näringsliv
Det

finns

alternativ

för att bli internationellt

skäl att överväga
någon form av
mot denna bakgrund
den nu diskuterade
skatteväxlingen.
En sådan åtgärd,
berörts positivt
gäller satsning på teknikav kommittén,

till

som också
utveckling.

Eftersom

detta

inte

legat i utredningens

har man inte prövat frågan nännare,
bör övervägas vidare.
möjligheten
Vi

trovärdiga.

vill

understryka

omfattande

denna

inriktning

till
som ett alternativ
kan olika ekonomiska

skatteväxling

uppdrag

men menar då att en mer
inom området
miljöför-

stimulans
av teknikutveckling
och energieffektivisering
i det fortsatta

bättringar

direkta

utan nöjer sig med att peka på att

och

liknande

arbetet

bör prövas

åtgärder.

instrument

Givetvis

till

varandra,
ses som komplement
med mer omfattande
ensidiga
men mot bakgrund
av svårigheterna
svenska skattehöjningar
främst på energiområdet
i
utgör åtgärderna

hög grad alternativ

till varandra.

att avstå

från mer omfattande
och istället
skattehöjningar
för att ta ut någon form
en del av detta utrymme
skulle betydande resurser kunna sammanav teknikutvecklingsavgift
föras för ett långsiktigt
inriktat
teknikutvecklings-program
syftande
Genom

utnyttja

till

åtminstone

effektivare

användning,

industriella
processer och produkter
och miljöhänsyn.
resurshushållning

vad gäller

energi-

Skälen för detta är följande:

Energieffektivisering
ett

stort

rymmer
teknikutveckling

inriktningen
Samordnad

miljöanpassning

produktionen

av

av risktagande
som ett samlat program
i varierande
grad skulle kunna stå för beroende

av enskilda projekt.
teknikupphandling

kan visa på flera

siktigt

och

mått

goda resultat.

för att undvika

låsningar

finns

redan i utvecklade

Det är dock
till

angeläget

enbart dagens teknik.

former

för

och

att agera lång-
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Reservationer

Det

finns

ett behov

sektorsgränser

i syfte

användare

samarbetar

produkter

med

passning.

Ett

kunna medverka
En större

med företag

långsiktigt

satsning

yttranden

och
över branschav att främja samverkan
där kompetenta
systemtänkandet
att utveckla
som utvecklar
ny teknik
och
energieffektivisering

inriktning
till

och särskilda

inriktat

teknikutvecklingsprogram

och nya
miljöanskulle

sådant arbete.

teknikutveckling

bygger

upp kunskap, skapar
och nya verksamheter
inom landet i frågor som har stor
internationell
potential.
Detta ger i förlängningen
i
spridningseffekter
ekonomin
kan
få
för
väsentlig
betydelse
såväl
och
miljö
som
resurs-

testmarknader

hushållning

som sysselsättning.
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Förkortningar

och

Allokering

fördelning

Antropogen

orsakad

bet.

betänkande

BOD

Den mängd

koldioxid

Double

Dubbel

ordförklaringar

av människan

nedbrytning

CO2

vid biologisk
syre som förbrukas
av organiska ämnen.

vinst. Den extra
vinst som uppkommer
vid
mellan
och
miljöskatter
skatteväxling
exempelvis
en
skatt på arbete. Om det finns en dubbel vinst innebär
det att skatteväxlingen
är välfárdshöjande
även om

dividend

miljöeffekten

är liten eller till

E01

eldningsolja

typ l

E05

eldningsolja

typ 5

Extern

effekt

Externalitet
Extern

och ordförklaringar

kostnad

och med obefintlig.

Konsekvenser
for andra än den som fattar beslut,
t ex om en resa, varken tvingats eller getts
incitament
att ta hänsyn till. Exempel
externa
effekter är miljöfarliga
vid
motortrañk.
Den
utsläpp
externa kostnaden
effekterna.

Eutrofiering

övergödning

FiU

ñnansutskottet

är kostnaden

för de externa

469
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GWh
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gigawattimmar

Halogenerad/

Halogenerade

bromerad

jod reagerar

IEA

International

Incidens

uppkommer

ämnen

när klor,

brom

och

med kolväten

Energy

Agency

Ett mått på hur skattebördan

fördelas

mellan

köpare

och säljare.
Internalisera,
intern

kostnad

Styrning som tvingar eller ger incitament
till
beslutsfattare
för
att ta hänsyn till konsekvenser
andra. Intemalisering
ekonomiska
externa

IPCC

kan ske genom krav eller
Genom intemalisering
görs
interna.

incitament.

kostnader

Intergovemmental

Panel on Climate

Change

FNs

klimatpanel
JoU

jordbruksutskottet

kbm

kubikmeter

KIS

Kommittén

för indirekta

skatter

Kostnads-

Det läge då givna

mål uppnås till

effektivitet

samhällsekonomiska

kostnad.

Kritisk

Mått

tål".

på vad

naturen

lägsta möjliga

belastning
kWh

kilowattimmar

Löne-/ink0mst-

Löneelasticiteten

elasticitet

definieras som den procentuella
arbetsutbudet
förändringen
av
av en procentuell
definieras
förändring
av lönen. Inkomstelasticiteten

förändringen av arbetsutbudet
som den procentuella
till följd av en procentuell
förändring
av inkomsten.
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och ordförklaringar

Förkortningar

Marginal

Den samhällsekonomiska

cost of public

ytterligare

skatteintäkter

kostnaden
till

för att inbringa

staten.

funds
MIA

Miljöavgiftsutredningen

MJbr

megajoule

MWh

megawattimmar

NO,‘

Kväveoxid

NU

näringsutskottet

NUTEK

Närings-

OECD

Organization

per bränsleenhet

och teknikutvecklingsverket
for Economic

Cooperation

and

Development
for ekonomiskt

Organisationen

samarbete

och

utveckling
Persistent

stabil

Pigouskatt

Skatt som syftar till att inkorporera
hänsyn till olika
i de olika ekonomiska
negativa miljöeffekter
aktörernas

agerande.

PPm

parts per million

Pris-/inkomst-

Procentuell

elasticitet

kvantitet

miljondelar

förändring
till

följd

av efterfrågad eller utbjuden
förändring
av procentuell
av pris

eller inkomst.
Progressiv

F ramåtsträvande.
drabbar

En skatt är progressiv

höginkomsttagare

låginkomsttagare.

relativt

om den
sett hårdare än
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prop.

Regressiv
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proposition
Bakåtsträvande.
drabbar

En skatt är regressiv

låginkomsttagare

om den
sett hårdare än

relativt

höginkomsttagare.
rskr.

riksdagsskrivelse

Samhälls-

Motsvarar

ekonomisk
kostnad

av de resurser som används i bästa
alternativa
Ska ses i förhållande
till
användning.
och
produktionsgivna investerings-,
värdet

nyttjandebeslut.
signifikant

statistiskt

säkerställd

Skadekostnad

Den samhällsekonomiska

kostnad

som uppstår
grund av en viss skada, t ex effekterna
av vissa
utsläpp. Skadekostnaden
är i regel alltid mycket

svår

att uppskatta.
skatter

Skattekil

Se Snedvridande

Skatteobjekt

Det som är föremål

för beskattning,

Skattesubjekt

Den som betalar

skatten.

SkU

skatteutskottet

Skuggpris

Det pris som utan att förekomma
Exempel
en nyttighet.

tillskrivas
kortare
Snedvridande
skatter

restider

t ex inkomst.

marknaden

kan

är skuggpris

i samhällsekonomiska

kalkyler.

Snedvridande

skatter

får. Löneskatter

är ett sådant exempel,

ger upphov till s k
skattekilar.
till detta är att de ger en
Anledningen
skillnad mellan vad köparen betalar och vad säljaren

mervärdesskatter.

Snedvridningen

endast för de varor som hushållen
och inte för de effektivitetsbetingade
avsedda

att minska

liksom

uppstår dock
värderar
skatter

positivt

som är
och
inte
utsläpp
annat som

SOU 1997:11

Förkortningar

bidrar

till det enskilda

Miljöskatter

hushållets

materiella

och andra effektivitetsbetingade

har således en rättvridande
SNI

Svensk Näringsgrenindelning

SNV

Statens Naturvårdsverk

SOU

Statens Offentliga

TWh

terawattimmar

VOC

Volatile

flyktiga

och ordförklaringar

Organic

Utredningar

Compounds

organiska

ämnen

effekt

välfärd.
skatter

på priserna.
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Summary

Terms

of reference

Terms
The

and

main

some

results

of reference

main

Taxation

tasks

set out for the Government

Skattevéixlingskommittén

The Commission

1

environmentally

shall

analyse

related

according to the terms
sion, the Commission
should

the environment,

I

the competitiveness

I

employment,

I

efficiency

I

aggregate

One

main

the effects

of the energy and
at work. More specifiof reference given to the Commis-

study the effects

of the Swedish

resource

on Green
follows:
as

taxes currently

cally,

I

Commission

are summarised

on:

industry,

allocation,

tax revenues.

task

the Commission’s
work
other
evaluation
of
the
prevailing
economic
an
the Swedish environmental
ments used
policy. According
terms of reference,
special attention
should be devoted
to
which are of a particular
interest for an analysis of a revenue
tax reform.
directed

2

The Commission
different

The analysis
mental

of

towards

shall analyse

kinds of revenue
shall

consider

taxes. In the analysis

the conditions

neutral
both

words,
instruto the
issues
neutral

for and effects

of

tax reforms.

existing

of the conditions

as well as new environfor revenue neutral tax
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of the correspondimportant
to investigate the stability
of
the
various
effects
tax reforms the
ing tax bases. When
comes to
should put specific emphasis on:
Commission

reforms

I

tax wedges,

I

labour

I

employment,

I

competitiveness,

I

structural

I

the environment,

supply,

change,

in a short and long term
effects. In
perspective. Specific attention should be given to transition
will
other words, how the path of adjustment to a new equilibrium
These

should

effects

be analysed

both

look.
of how
This part of the work should also include an investigation
especially within
environmental
taxes have been used internationally,
the EU and OECD countries.
3

Given

the results

suggestions
mentally

of the analysis,

for or against
taxes.

should

the Commission

a tax reform

towards

more

give

environ-

related

dimensions
additional
has decided to introduce
The Commission
includes effects on variand issues to the analysis. These dimensions
The
as well as a spatial dimension.
ous aggregates of the economy,
reforms
that the effects of different
has decided
Commission
tax
should

I

I

be analysed

with

respect to effects

and

companies.

Individual

households

individuals

respond to different

Separate

markets,

on:

i.e., partial

In

other

words,

how

tax changes.

equilibrium

effects

of different

tax reforms.
I

This can be viewed
pollution.
including
economy
within the
analysis where interactions
as a general equilibrium
whole economy are taken into account.
The whole
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The Commission

also attempt

to shed light

n

Distributional

issues income

I

Dynamic

issues technological

I

Taxation

of natural

on issues as:

distribution,
progress

etc.
and efficiency

resources

defined as a
to the Commission
a green tax-swap
distortionary
taxes are replaced by taxes on goods and
have negative
which, when they are produced or consumed,

According
tax-shift
services

where

In other words, taxes which leads to
on the environment.
should
be
replaced by taxes which do affect
relative
prices
wrong
direction.
relative prices in a corrective
side effects

by the Commission
any tax proposals put forward
must be revenue neutral in the sense that any increase of an environby a decrease of some other tax. In the
mental tax must be followed
focused on labour taxes when
the
Commission
have
analysis,
comes
Furthermore,

to tax cuts.
Given this definition

does not
of a green tax-swap, the Commission
how an optimal tax system as a whole
take as its task to investigate
should look like.
in several
ways
can be designed
a green tax-swap,
A revenue neutral tax-swap
to the Commission.
can be
the sense that any revenues from an environmental
tax are
decrease in labour taxes. Environmental
tax
an overall

Anyway,

according

general
used

for

revenues
revenues

a more selective manner by targeting the
can also be used
specific
group or sector of the economy.
as tax cuts to some

Methods

questions of resource
based on the three fundamental
How to produce
What goods and services to produce
allocation:
these goods and services
For whom to produce these goods and
The analysis

services

competitive
of market

market
failures

are analysed within the
due attention to the various kinds
practice. Another starting point for the

of resource
paradigm, with

The problems

that exist

allocation

that resources are scarce in relation to human
comprise human and real-capital
wants and needs. The resource-base
where
natural
well
natural
capital,
resources and environmental
as
as

analysis

quality

the notion

included.

sent a resource-base

together,
tobe
which

Taken

the assets of the economy
managed under
optimally

repreecono-
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mic

and ecological
constraints.
This perspective
includes
long-run
issues such as the sustainable use of the society’s total wealth.
The basic framework
theory which
rests on that part of economic
deals with resource allocation
microeconomic
problems
theory. The
—
welfare of the individual
household/consumer
has a prominent
place
within this framework.
While the various problems facing an individual finn

at the core
are important, the analysis of consumer welfare
analysis. Welfare
notion
and
its
many-faceted
most
a
important constituents,
constituas well as the weight each individual
generally
speaking, an open question.
ent should carry,
In the

of

the

theoretical

analysis,
and

consumption

of private

goods income,

natural

environmental

the welfare
quality
are included
and 10 shed empirical
light on various issues
measure. Chapters‘6
with partial and general equilibrium
models, focusing mainly on welfare changes due to changing consumption
valuation
patterns. Explicit
resources

of environmental

simple calculations

benefits

has not been undertaken,

presented

in chapter

for some

except

10.

Natural

of pulp and
resources can be used in e.g. the production
welfare
utility
through this channel.
important to
- or
note that a natural resource can provide welfare in other, and equally
important, ways. Thus, a household
may attach a subjective value to
the preservation
of some species, a Virgin forest or any other part of
the natural resource base, which illustrates
the fact that the resource

provides

allocation

problem

involves

much

more

than deciding

how

much

to

consume at a given point in time.
In addition,
distributional
issues

The
are central to the analysis.
distribution
of welfare,
but
one to define an optimal
distributional
issues are not independent of subjectively
held views
about how welfare should be distributed
society. Rather, the theory
shows that different
of using society’s
implies
ways
resources

theory

allows

different

welfare-distributions.
methods
Empirical
can be used to
shed light on those.
There are many examples illustrating
that a perfect market econof goods, services
omy might fail in securing an optimal combination
and environmental
that

contribute

motive

for

quality,

since

to the individual’s
intervention
the

there

are many
welfare.
This

form

of

unpriced

regulations

the

services

underlying

or economic
and taxes are
based on the notion that the unregulated market economy
unable to
should
be noted
optimal
However,
use the resource base
an
way.
that the rising environmental
Swedish
companies
concerns
among
instruments.

The

Swedish

environmental

regulations
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Summary

show

that they accept
environmental
quality.

for the future

a responsibility

development

of

There
ods

differences
between the choice of methare no fundamental
this Commission,
compared
to other Swedish Commissions
as
environmental
The Commission
policy.
on Environmental

on
Charges

SOU

Accounting

1990:59

SOU

and the Commission
on Resource
used the same conceptual basis. This
Commission
Norwegian
on environmental

1991:37

also true for the recent
of the Commission
taxes. For example, the deliberations
on Resource
based on the idea of a common
Accounting
resource base. The
focus
the
of
information
development
integrated
system that
on
an
could

describe
that

particular,
that

would

natural

parts of the national wealth
Commission
proposed a resource

various

the national

complement

accounts

resource use and environmental
have used the subsequent result

mission

quality

and its changes.

with

system
of
descriptions

changes.

of the work

The Commission

general

The

Com-

of the Commis-

sion on Resource
the impact
Accounting
to calculate
budget-balanced
changes of the tax system on emissions
sectors of the economy.

putable

In

accounting

of

various

in different

has used econometric

equilibrium
and

models and so-called comshed
light on the theoretical
to
of
these
methods
disadvantages
are

models

analysis.

Advantages

discussed

the main text. There
fundamental
at several points
in the social sciences about various
relationships,
an

uncertainty

that may be greater than what
the case within the natural sciences. The empirical
about
analysis provides some information
various changes
the economy, but
not to be viewed or used as a

uncertainty

forecast.

Much

the empirical

might
tion

about directions,
as maps provide useful information
analysis gives certain pictures of how the economy

change due to changes of the tax system. This kind of informadifferent
the main text.
complemented
ways, as described
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Summary

Some

main

results
and theoretical

The empirical

can be summarised

I

Environmental

points:

in Sweden

quality

I

Environmental

problems

I

The

of environmental

problems

has improved

over the past
environmental
problems

areas. Significant

several
20 years
however remain.

of the Commission

analysis

background

the following

are often related

policy

to market
should

failures.

be viewed

problems that conresource allocation
When
environmental
goals
contemplating
society.
any
of any
be
useful
estimate
both
the
benefits
and
to
costs
may
quality. In
policy directed towards an improved environmental
light

of the fundamental

front

political

practice,

goals

given environmental

remain

the

should

target

basis

for

be reached

decisions.

Any

in a cost-efficient

way.
I

Swedish

Higher

Economic

instruments

environmental
necessary,

I

problems,

depends

regard

to

other

measures

develon international
global environmental
countries

instruments

way of reducing
often
analysis

have different

properties.

people attach a positive value to an improved
and
this value has been noted
ment
a large number
rical studies, using different
approaches and methods.
A cautious
mental

conclusion

from

that willingness-to-pay

problems,

the quality

of life,

hamper quality
The optimal

the

in Sweden.

can be an efficient
but a case-by-case

when different

improve

Most

fits

I

ambitions

for additional

possibilities

I

with

particular

problems.

I

policy

environmental

opments,

the studies

higher

of environmental
for large-scale

environof empi-

beneenviron-

as well as those that have a direct impact on
compared to problems that only indirectly

of life.

of renewable and non-renewable
natuof
According
matter
controversy.
to
a
some
free
market
of
provides a promising
arguments,
a
way

husbandry

ral resources

some
while other arguments suggests
using such resources optimally,
Taxation
there are reasons to intervene
by way of regulations.
of natural
extemalities
be
motivated
the
by
resources
can
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via extraction
or use of the resource, or for fiscal reamotive
the carbondioxide
of
the
former
example
An
sons.
The
fossil
fundamentally
tax, which
resources.
a tax on
recent tax on hydroelectric
power
an example of the latter

generated

for natural

motive
I

The empirical

resource

analysis

6 shows that a doubling of the
households
in different
different

in chapter

affects

dioxide-tax

carbon

taxation.

and where the
on income, number of children
in that lower income
regressive,
lives. The tax
higher cost as a percentage
are paying a relatively

depending

ways,
household

households
of income.
I

The empirical

analysis

of industries

chapter

6 shows that the

when
important
of a particular
sector or firm
of the carbon dioxidethe effects of a doubling
understanding
certain
mining
and
pulp
Cement,
sectors are relatax.
paper
fuels.
tively heavy users of fossil
cost-structure

I

in particular
to define precisely,
The
relationship
whole.
the
to
economy as a
unclear.
environmental
policy
and
competitiveness
difficult

Competitiveness

related

the term
between

regulations are
to one theory, tighter environmental
in the
firm. There are counterexamples
to the individual
environmental
regulations
that
tighter
showing
literature,

According
costly

the competitiveness

improve
I

firms.

Societys resources are used more efficiently,
revenues from
used
environmental
to lower the
taxes,
a green tax-swap, are
involving
tax-swap,
taxes. A budget-neutral
most distortionary
higher

taxes,
welfare-gains

according
Taxbases
to lower

of the most
and a reduction
taxes
general, give
does
the
labor-tax,
not
e.g.
benefits,
environmental
addition
the
to

environmental

distorting

I

of individual

to economic

theory.

An increase of one tax may lead
are not independent.
clear
revenues from another taxbase. This makes

higher environmental
tax swaps involving
other
than environmental
gains
efficiency
yield
taxes may not
The loss of revenue the tax-interaction
effect
improvements.
must be covered by other taxes and this imposes a cost in itself.

that budget-neutral
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A

I

The

analysis

the economy
already
more complicated
by several taxes. Tax interaction
effects must be carescrutinised
and assessed.

distorted

fully
I

Chapter

9 shows

that taxes
of unemployment

determinant
economic

policy

tude suggested

in effect.

on labour have not been a key
in Sweden, given the particular

A general

in the numerical

of the magnitax-swap,
examples, seemingly have only

a small impact
of labour-taxes

A selective
on the level of unemployment.
the service-sectors
may be more effective
employment,
at least in the short-run.

increasing
I

A

budget-neutral

involving

tax-swap,

and lower

taxes

taxes

higher

carbon

cut

dioxide

with the
on labour, has been evaluated
general equilibrium
model. This model

help of a computable
attempts to take into account the fact that an economy consists
of a large number
of interrelated
markets
and agents. The
model
detailed in terms of the number of production
sectors
and household

types and provides an opportunity
in
number of dimensions
large
swaps
a
I

The numerical

examples

to assess tax-

in chapter

10 suggest that there
a
of
reduced
real income
for the
sense
a
households,
when increased carbon taxes are swapped against
lower taxes on labour,
given the assumptions
made
the
model.
The cost
distributed
differently
different
across
welfare

loss,

in the

households.
I

There are winners
the model. Winners

and losers
among the firms, according to
of the simulated
reform are to be found
sectors such as telecommunications
and the drugs and medicines sectors.
Companies within the pulp
paper, transportation and retail sectors may be negatively affected by carbon
dioxide/labour

I

The

estimated

doubling
according

tax swaps.
carbon

of the carbon

dioxide

emission

dioxide

tax, show

to the empirical

models

reductions,

due to a
substantial
spread,
a
presented in chapters 6 and

10. The reductions

are between 50 000 and 1000 000 tonnes,
of Swedish
carbon dioxide
to 0.1-1,7%
emissions. The lower bound
due to the general equilibrium
model
and the upper bound
obtained
by summing partial equilib-

corresponding

rium

estimates

of emission

reductions

in different

sectors.
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Summary

I

chapter 9 and 10 suggests that a targeted reduction of the labour tax may be a better option, as compared to a
general cut of the labour
tax, in terms of the effects
on
The analysis

employment.

tax change

Any

will

have

different

impact

taxes that are changed.
selective
labour tax cut
a
be noted as well as the economic

The practical

to the particular

respect

should

sectors

the

involving

problems

with

service

impacts

a

more general sense.
I

The

results

about the labour
to assumptions
are sensitive
lowered
If wages are fixed at a too high level and
labour taxes are fully absorbed into lower labour costs, then the
of welfare
of the environmental
probability
gains, exclusive

market.

benefits,
I

are higher.

The general

equilibrium

model

describe

cannot

links

between

innovation

and tax-swaps,
of whether the impacts
irrespective
the cost of
negative.
Adjustment
reflecting
positive
costs,
are
or
be
handled
by the
equilibrium,
adjusting
cannot
to a new
model.
I

Similar

models

have been used in other

countries.

The litera-

ture review suggest that most other models give the same conclusion as the one applied here; the probability
of a doubledividend
between environnot high for a general tax-swap
mental

and

about

assumptions
weight
I

labour

taxes. These
the functioning

assigned to environmental

The extensive
Protection

proposal
discussed

to
may be sensitive
of labour markets and the

results

improvements.

of the Swedish

Association

for Nature

level

and, to a limited
at a principal
model.
With
the general equilibrium

with
extent, simulated
raised energy taxes and lowregard to the proposals involving
ered taxes on labour, the predictions
of the model suggest that
there
I

no double

Swapping
involving
problems.

dividend.

level
taxes at the municipal
of administrative,
a number

issue,
a complex
legal and economic
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The current system of energy taxation
Sweden
complex
and
certain parts not adapted to its purposes. These and other
should be
reasons suggest that the structure of energy taxation

I

reassessed.
The Commission

I

has developed

tion.

The purpose
to structure
a set of basic principles.

a new model of energy taxaenergy taxation on the basis of

The model

suggests that all fuels used for heating purposes are
carbon
dioxide tax, an energy tax and a sulphur tax.
to
Fuels used for motor operation are taxed according to the same

I

subject

structure, with
mental tax.
The model

I

the addition

involves

three

of a particular

larger

changes

traffic

and environ-

of principle.

such that the energy tax
taxes are restructured
Taxation
of fuels and electricity
content.
energy

Energy

proportional
within

to
indus-

heating and combined
heat and power plants
try, district
made uniform.
Taxes on gasoline and diesel are harmonised.
I

The proposed

model can be viewed as an input to the continued
of the future energy taxation system
Sweden.
formal
proposal from the Commission.
not a

discussions

Recommendations

of the Commission

The

steps taken earlier,
terms of an increased use of economic
instruments
within the general reshaping of the Swedish tax-system,
have secured environmental
improvements
of areas.
a number
Sweden

should

continue

The analysis

following

Sweden
combat

process.
of the Commission,

leads to the

recommendations.

Overarching
Sweden

this reshaping

and the deliberations

principles

active

should

global

international

role

pursue its active role
and regional
environmental

the international

problems.

efforts

A prerequisite

to
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similar

of renewable
Sweden

policy,

a

aspirations
European
Sweden

acceptance

not the least within

the

Union.
order to
membership
use its Union
Union
Given
issues further.
a common
should
Sweden
policy,
long-term
energy

actively

should

and

policy

climate

role
international
an active
instruments
that economic
may
Such
employment.
and increase

to

has gained increasing

environmental

promote

itself

by showing

environment

better

Joint

be supported.

energy should
has committed

environmental

provide

policies.

pursue
Research and development

desirable.

that
taxes in Sweden
action among countries
that helps to increase the use

of environmental

expansion

for a significant
other countries

a
that would
1997, of a protocol
during
the establishment,
promote
emission
and
targets. The
for emission reductions
detail a time-table
in a equitable and
of greenhouse gases should be distributed
reduction
cost effective
manner.
and expanded
A joint
area should be promoted.
The
in this endeavour.

the

co-operation

Nordic
Informal

co-operation

recently

accepted

of particular
Nordic

the need for close co-operation

strategy underlines
of the 1997 UN special session,

global

environmental

in the preparations
of the

the development

as well

as

Eastern

Europe

value

conventions.

In addition,
of

environmental

co-operation

strategic

with

importance.

The

environmental

and around

the Baltic

improvements
these

of

countries

technology
environmental
investment
adapted
toward an environmentally
efforts
The
large.
be
current
may
carbon-dioxide
of
reductions
sustainable
and
energy-system
the Baltic countries are of particular interest.
emissions
Our ambition
to continue to play a progressive role internationally
Swedish

If we choose
that we can show positive results domestically.
leads
but
emissions
to increasing
that reduce domestic
methods
environmental
policies,
with less ambitious
countries
emissions
this will hamper the value of our ambitions.
demands

Eflects on growth

and income

distribution

budget balanced tax-swaps via
a policy involving
increased environmental taxes and decreases of other taxes, one must
and growth, as well as
pay due attention to the impact on investment
needed which prevent
be
Measures
of
income.
distribution
the
may
the tax-decrease
targeting
by
done
undesirable
changes. This can be
When

considering
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such that

compensates

Regional

for possibly

negative

distributional

impacts.

Impacts

New

or changed environmental
different
regions are affected.

taxes

necessitate

a scrutiny

of how

No ear-marking

The revenues obtained via environmentalor other taxes should in
general not be earmarked.
Each krona of tax-revenue
to be used
where its utility
highest.

T ax-swaps between
labour taxes

Because

currently

energi

taxes, finite

from
higher
revenues
do not allow substantial

resources,

emissions

and

and environmental
energytaxes
general reductions
of the labour tax,

consider
one should primarily
tax-cut
some kind of selective
on
labour. In addition,
priority
to be given to tax-reductions
that give
the largest possibility
for increased employment,
not the least in view
of the positive distributional
impacts that are due to a reduction
of
unemployment.

The timing

Increases

of carrying
of

through the recommendations

environmental

affect

international
our relative
sectors and firms, as well as the income
distribution.
The total effect of structural
changes may be significant.
This leads to certain demands
how
the
tax-swap should be carried
on

competitiveness

taxes

different

out.

Reducing
employers

the

labour

the cost of labour
tax reduces
for the
leads to a higher level of employment.
The
depends on how the tax-decrease
split between

and therefore

size of this increase
the employer

and the employee.
In other words,
depends
structure of wage-formation.
The
strong
Swedish
citizens
support
of
among
an
environmental
policy
and positive
force that
a progressive

on the
active
should
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be weakened.

not

The

support
of time,

under a certain period
sectors or regions, or significant

the tax-swap,
may be weakened
certain
leads to high unemployment
welfare

losses among

low-income

households.
a step-wise
the
and industry must be given
necessary time to
manner. Households
policy point of view, that
important, from a distributional
adjust.
certain
bearable.
In
potential welfare-losses
cases, such welfareare

Consequently,

the

losses can be mitigated.
The changes must enjoy
and households

companies

should

changes

be introduced

so that
a broad support and be sustainable,
for the future.
dare to make investments

of
are advantages
in
point
single
change at a
carrying out a large and more exhaustive
future swap between taxes on the environment
time. A significant,
and cannot be
and labour-taxes
may have the same advantages
The

tax-reforrn

of

of years.
between environmental

number

that

there

was discussed
view
the Commission’s

The 1990-91

dismissed.

showed

1990-91

reform

and labour

and prepared

during

a

that a larger tax-swap
needs the same kind of preparatory

work.

Energy

I

taxation

should

The carbon-tax

to carbon-content,

be set proportional

as

today.
I

The energy
tional
fuels

I

I

be restructured,
The desired

to energy content.
to be given particular

The sulphur
as

tax should

tax should

such that
increase

proporof usage of bio-

attention.

be set proportional

to sulphur

content,

today.

are allowed
on traffic or those related to the environment
order to take into account environto vary between fuels,
mental impacts and other external
cost that the motor-traffic
Taxes

gives rise to.
I

The value-added

tax should

price and excise taxes.

continue

to be levied

inclusive

of
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desirable

to create

stability

and predictability

regarding

the

industry’s

competitive
energy cost. Energy taxes should be lower
and higher
non-competitive
sectors
sectors. An energy taxation
desirable, but exemptions
system without exemptions
are needed
energy-intensive

manufacturing.

reasonable

companies
their

who are exempt that they,
strategies towards a more efficient

Increasing

the environmental

Economic

reducing
mental
buted

instruments
environmental

taxes
to the

development
The

have

to

yearly

energy

require

reports,

those

describe

usage.

of the tax-system

aspects

proved

threats.

their

The

effective

increasing

preventing
of

and

environ-

usage
during the past decades, has contriour tax-system
attainment
of
important
environmental
goals. This
should continue.

Commission’s

positive
about the considered
reasoning
taxthe
conviction
that
such
effective
tax-swaps
on
are
the
of our tax-system
reshaping
towards
additional
integration
of environmental
aspects. In addition,
our judgement,
other countries
will move
the same direction.
The latter
of
importance
paramount
make
successfully
significant
to
we are
built

swaps
tools

changes of our tax-system.
Examples of taxes that may be subject to change are, in addition to
and natural
gravel. The
energy related taxes, taxes on pesticides
nitrogen oxide charge should partly be reconstructed
into a tax, which
means increasing revenues.
The current tax on electricity
generated
works well administratively.
Given the way

currently

operating,

least theoretically,

a tax on uranium may instead be advantageous, at
that the tax will not be passed on to companies
manufacturing to the same extent.

energy intensive
Regarding the sulphur
used

the cement,

nuclear power plants
the electricity
market

tax, certain

lime and certain

deductions
are allowed for fuels
parts of the non—metallic mineral

product sectors. Fuels used in parts of the pulp- and
paper industry are
also subject to the same kind of deductions.
These exemptions may be
abolished.
Peat

competitive
profitable
concerns.

fuel. Consequently,
desirable that peat
a domestic
towards oil and coal. At the same time, peat must allow
The tax system
should respect these
use of bio-fuels.
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point of view, there
no reason why taxes
an environmental
The
be radically
different
with regard to gasoline and diesel.
Communications
recommendations
from the Commission
on
are in
should be
With regard to the vehicle
line with this view.
tax,
From

should

harmonized

for diesel and petrol

The need for continued

Several

other

analysis

Committees

cars.

and investigation

have

parallell

worked

with

this

need to be assessed
when
proposals
our
considered
the
future
process.
are
have focused on
efforts to improve
Existing
waste management
without
efficiently,
and treating
waste more
ways of handling
that
its origin and composition.
Our contention
questioning

Commission.

Their

recommendations

of waste and to
now time to direct the efforts toward the generation
of goods.
the
production
cradle-to-the-grave
perspective
promote a
on
of waste
through
sorting
The commitment
to recycling
commitment
and growing
Swedish
citizens.
This
significant
among
must be nurtured,
for
possibilities

through

the creation

of additional

incentives

and

sound

environmentally

waste
management.
an
and other ways of handling waste in a sustainable way, was
The great challenge
an integral part of the life of earlier generations.
but in a
of today
reinstall
this
approach
to
to waste management,
consistent
with the life of the current generation.
In this
way that

Recycling

should be used.
process, economic instruments
1998
Without
the waste tax proposed to be enacted
postponing
needed
investigations
the
Commission,
additional
Waste Tax
by
are
to shed light on how economic
sustainable
handling of waste.

instruments
can be used to promote a
Such investigations
may start already

1997.
has not completely
analysed the effects of a tax
renewable
non-renewable
resources. This task remains.
on
or
The Commission
recommends
a selective tax-cut on labour. What
of increasing
the most effective
particular
terms
tax-cut
The Commission

employment
currently

provide
thinly

needs to be assessed further.
The Commission
certain
of
the service-sector
investigating
aspects

may

useful

input to this assessment.
how certain
also important
to scrutinise
populated

The precise
after

that

the

groups, e.g. people in
affected
the
by
tax-swaps we endorse.
areas, are
shaping of a new energy—tax system should be decided

structure

of

Sweden’s

future

energy

supply

has

been
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determined.

The principles
the handling
we have devised, including
of energy intensive manufacturing,
be
used
future
discussion
may
about the energy tax system. In addition,
the positive
impacts of a
should play a
progressive environmental
policy on Swedish industry,
role

these discussions.

The Commission

recommends

the economic-political
the direction

the parliament

and the government,
to carefully
assess additional

decisions,

of increasing

environment
and energy taxes and
labour
for
of
the
better
environment
and
on
purpose
a
have
higher employment.
We
highlighted
a number of possibilities.
for granted that the room for tax-swaps,
We take
in a 15 year
perspective,
at least as large as that which has already been utilized
steps
lower

taxes

the 1980s and 19905.
The prerequisites

Sweden are such that,
a few decades,
may
ecological
changeover
and
to carry through a significant
into a more sustainable
society.
We have a
to develop the country
vibrant democracy,
and committed
citizens, as well as
knowledgeable
of
environmental
positive
experiences
policy.
The
an active
be possible

continuing

Agenda

21 process
promising.
Among
bodies
and citizens
govemmental

companies,
consciousness
sustainable

about

society.

the

necessity

of

developing

municipalities,
has

created

Sweden

into

a
a

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

förteckning

Den nya gymnasieskolan- steg för steg. U.
.
Inkomstskattelag,del l-III. Fi.
.
Fastighetsdataregister.
Ju.
.
Förbättrad rniljöinfomation. M.
.
Aktivt lönebidrag.Ett effektivare stöd för
.
arbetshandikappade.
A.
O länsstyrelsernasroll i trafik- och fordonsfrâgor.K.
.
Byråkratin i backspegeln.Femtio år av förändring
.
på sex förvaltningsomrâden.Fi.
Röster om barns och ungdomarspsykiskahälsa. S.
.
Flexibel förvaltning. Förändringoch verksam.
hetsanpassning
av statsförvaltningens
struktur. Fi.
10.Ansvaret för valutapolitiken.Fi.
11. Skatter, miljö och sysselsättning.Fi.

1997

Statens

offentliga

Systematisk

utredningar

förteckning

Justitiedepartementet
Fastighetsdataregister.3

Socialdepartementet
Rösterom barnsoch ungdomarspsykiskahälsa. 8

Kommunikationsdepartementet
Länsstyrelsemasroll i trafik- och fordonsfrågor. 6

Finansdepartementet
Inkomstskattelag,del I-III. 2
Byråkratin i backspegeln.Femtio år av förändringpá
sex förvaltningsområden.7
Flexibel förvaltning. Förändringoch verksamhetsanpassning
av statsförvaltningensstruktur. 9
Ansvaret för valutapolitiken. 10
Skatter, miljö och sysselsättning.ll

Utbildningsdepartementet
Den nya gymnasieskolan—stegför steg. 1

Arbetsmarknadsdepartementet
Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stödför
arbetshandikappade.
5

Miljödepartementet
Förbättradmiljöinfomation. 4

1997
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