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överväganden förslagochl

framtidenpåSynen1.1

samhällehållbartekologisktEtt1.1.1

byggaframtideninför ettärutmaningarna attdeEn storaav
fortsättakanintevi attInsiktensamhälle.hållbart attekologiskt om

Godallmän.blir alltvåraförstöraochförbruka naturresurser mer
välfärden. Vårtviktig delallt flerbetraktasmiljö ansvaravsom enav

livs-eftervi bör lämnainnebärgenerationerkommande attför enoss
sig iförsörjaochlevamöjligheterlika rikminst attmiljö ärsom

viden övertog.som
använd-effektivarepåvälstånd byggasvårtmåstenå ditFör enatt

ekonomiskaråvaror. Denochenergi, vattenning naturresursemaav
sindenundergräverhållbar,ekologisktmåstetillväxten annarsvara

bas.egen
skallprincipenpåKretsloppssamhället bygger naturresursemaatt
medhandslutligenochåtervinnasåteranvändas, tasanvändas, om

prin-skadas. Denochförbrukning, naturenmöjliga attutanminsta
verksamhet.för allgrundenmåstecipen vara

för0rdmed andra stegframför stegligger attärUppgiften osssom
vi.förutsättersamhällsområden. Det attallavåraställa systemom

klimat-förändringar. Hotetomfattandegenomföraberedda omattär
kol-reduktionerfortsatta,krävakommerförändringar stora avatt

minskningarsubstantiellakrävsPådioxidutsläppen. sätt avsamma
kravställeravvecklingKärnkraftens storakväveoxider.utsläppen av

medhushållningbättre natur-Enenergisystemet.förnyelsepå aven
varsamhet.ocheffektivitetökadförutsätterresursema

kansamhällehållbartekologisktutveckling aEn ettmot
marknaden,förspelreglerställersamhälletstimuleras att uppgenom

deökningbeslutsfattandet. Enimiljöhänsynbyggervilka av
minskningväxlasmiljörelaterade skatterna, motochenergi- ensom

redskap.kraftfulltochviktigtdärvidkanarbete, ettskatten varaav
effektivaretilllederrättvridandeskattersnedvridandebyta motAtt

skatter,miljörelaterade ärstyrmedel, ettEkonomiskahushållning. t ex
håll.utvecklingendriva rättföreffektivtvisat sig attsätt som
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Den andra uppgiften skapastora hållbarär ekonomiskatt tillväxten
för full sysselsättning och tryggad välfärd. Sverige har de årensenaste
ställts inför svåra ekonomiska utmaningar. Vi har massarbetslöshet
och statsskuld. Att övervältrastor hög arbetslösheten och stora
skulder på generationnästa oacceptabelt,är liksom lämna efter sigatt

försämrad miljö. bådaI fallen kan tilltron till demokratinsen möjlig-
heter hantera problem och skapaatt goda livsvillkor allvarligt skadas.

Båda dessa utmaningar, skapa bättre miljö ochatt ekonomisken en
tillväxt för arbete och välfärd, måste därför klaras samtidigt. Det är
inte möjligt det först ochgöra detatt andra sedan. Därför måsteena
sambanden mellan ekonomi och ekologi tydliggöras. Det i dettaär
perspektiv skatteväxling mellan miljö och arbete skallen ses.

1 Skatteväxlingskommitténs uppgifter

Kommittén har haft två huvuduppgifter:

Att analysera de i dag befintliga energi- och miljöskattemasI
samhällsekonomiska effekter i vid mening. Analysen skall,
förutom skattemas miljöpåverkan, omfatta effekternaäven
näringslivets konkurrenskraft, sysselsättningen, effektiviteten
i resursallokeringen och de offentliga finansema.

Baserat på denna utvärdering skall kommittén, andraI som en
huvuduppgift, analysera förutsättningarna för och effekterna

olika slag skatteväxling. Analysen skall omfattaav såvälav
utvidgning befintliga, miljörelaterade skatter inför-av som
andet av nya.

Grundat på redovisningen de tidigare uppgifterna skallav
kommittén, analysen underlag för detta, lämna förslag tillom ger
ökad miljörelatering skattesystemet.av

En summering de analysmetoder kommittén siganvänt iav som av
sitt arbete finns i kapitel 12.

1.1.3 Vad innebär skatteväxling

Om enskilda företag, hushåll och offentlig sektor inte får bära till-ett
räckligt kostnadsansvar för de miljöeffekter de orsakar, konse-vägs
kvenserna för miljön i alltför liten utsträckning i de faktiska
besluten. Det leder till samhällsekonomiska kostnader i form av
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ekonomiskförutsättningar förlångsiktigt felaktigaochmiljösämre
ekonomiskaproblemangripa dettametodverksamhet. En äratt

deIntäkterna frånmiljöskatter.främst energi- ochstymiedel,
kanekonomisktskaparmiljörelaterade skatterna utrymmeett som

andra områden.för skattesänkningar påanvändas
allvarligastearbetslösheten detdagmiljöhoten iVid sidan ärav

problemet.
flestaolika åtgärder.med mängd DeangripasmåsteDen nyaen

både arbetentjänstesektom. gällerinom Detjobb förväntas komma
kräverkompetensinnehåll och arbetenutbildnings- ochmed högt som

väsentligtmycketIndustrisektom bidrar påkvalifikationer.lägre ett
tekniskkan på grundvälfärd, dentill sysselsättning ochsätt avmen

någraförväntaskonkurrenskrav inteutveckling och storage
mångabör ocksåarbetstillfällen. Påpekasnettotillskott attav nya

industrin.anknytning tilltjänstesektorer har nära
därförfinns, detväxling skatterförNär ärett utrymme aven

miljöskatterhöjningde inkomstervi kan användapositivt en avom
skatterna påsänkasysselsättningentill stimulera attatt genomger

ökadförutsättningar försänks, skapasdessa skatterarbete. När
det därförSkatteväxlingskommitténarbetskraft.efterfrågan på För är

statsñnansielltpåmöjligheterangeläget alla prövas att, ettatt
på arbete.minska skatternaansvarigt sätt,

önskvärdaalltså uppnå tvåskatteväxlingGrundtanken med är atten
ökadverksamhet ochmiljöskadligdämpningmål samtidigt: aven

studier gjortsInternationella teoretiskasysselsättning. som
anledningvinster uppstår.sådana dubbla Enifrågasätterområdet att

studier,sysselsättningen, enligt dessapåde positiva effekternatill att
länder imiljöskattema i olikaförblir skattebasemainte så ärstora att

meddra tillräckligtomfattning, de kanhar sådandag inte atten
arbete.skattenrejäl sänkningför kunnainkomster göraatt aven

flesta skatter i liten,förklaring, deteoretiskEn är att enannan, mer
Samtidigt finns detarbete.lång sikt belastarekonomiöppen

för-dvs växlingpekarempiriska studier attmotsatsen, ensom
sysselsättningsökning.leder tillsamtidigt denmiljön,bättrar som

osäkerhetalltid finns vissunderstrykas detbör emellertidDet att en
och sociala effekter.ekonomiskaskattepolitikensi bedömningama av

kom-problem. dagensaldrig bli helt Iskatteväxling kanEn utanstor
genomföradet knappastsamhällsstruktur gårplicerade störreatt

oönskadehelst negativa ochfår någraförändringar inte somsom
utform-välja tid för ochunderstryker måsteeffekter. Detta att man

positiva effekternadeskatteväxlingen på sådantning sätt attettav
klart överväger.
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lägeI vi införstår ställa vårt samhällenär så detett bliratt attom
ekologiskt hållbart, samtidigt vi med alla medel måstemer som

bekämpa den höga arbetslösheten, kan växling mellan miljö- ochen
energiskatter och skatt på arbete flera redskap för nåett attvara av
dessa båda mål.

1.2 Förutsättningar för växling mellan energi- och

milj skatter och påskatt arbete

1.2.1 Internationella aspekter och insatser

Kommitténs positiva skatteväxling bygger dels påresonemang om
övertygelsen den verksamt redskap för ökad miljörela-äratt ett en
tering vårt skattesystem, dels på bedömningen vår omvärldattav
kommer sig i riktning.röra Det avgörandeatt ärsamma senare av
betydelse för vi på genomgripande skall kunnaatt ett sättmer
förändra vårt skattesystem. Därför vill kommittén, från sina utgångs-
punkter, understryka vikten Sverige ökar sina ansträngningaratt attav

pådrivande i det globala miljösamarbetet.vara
fördjupadeDen förståelsen för miljöproblemens allvar och utbred-

ning har, tillsammans med uppbyggnaden globalt och regionaltettav
miljösamarbete, lagt god grund för framtida, offensiva insatser. Deen
politiska förändringarna i världen har därtill skapat förutsätt-nya

Östersjöregionenningar åstadkomma resultat. har möjlighetatt attnu
bli kraftfált för framsteg på miljöområdet. Sveriges delett Förnytt
betyder därtill medlemskapet i EU förutsättningar ochnya nya
möjligheter pådrivande i det europeiska och globala arbetet.att vara
Även det nordiska samarbetet, med sin breda förankring och långa
tradition, viktigt redskap i det globala miljöarbetet.utgör ett

rad olika foraEn har inrättats för internationellt miljösamarbete och
internationell rättslig reglering. Ett 80-tal konventioner, protokoll
eller liknande har förhandlats fram och undertecknats och i flera
viktiga fall i kraft. Vid konferensFN:s miljöträtt och utveckling it om
Rio de Janeiro 1992, och vid efterföljande FN-konferenser, har en
mängd initiativ tagits syftei främja hållbar utveckling.attnya en

Även inom EU strävandena i ökad utsträckning miljörelateraär att
skattesystemen. vitbokI EU:s tillväxt, konkurrenskraft och syssel-om
sättning beskrivs hur överutnyttjas, vilket leder tillnaturresurser
miljöförstöring. Samtidigt del Europas medborgareär storen av
arbetslösa. Båda dessa förhållanden leder till välfärdsförluster.stora



Överväganden förslagoch 91997:11SOU

ekono-användningenvitbokenförordardettaåtgärda attFör avatt
öka.styrmedel börmiska

ochnationella arbetetdetstrategi förår 1993Riksdagen antog en
utgångs-sinStrateginutveckling.hållbarför tarsamarbetetglobala
miljö. Iekonomi ochintegrationökadefteripunkt strävan aven

krävsdetframhölls1996 ettseptemberi attregeringsförklaringen
Sverigeochmiljöområdetsamarbete på attinternationelltförstärkt

foregångsland i strävan attkraft ochpådrivandeskall ettvara en
samhälle.hållbartskapa ett

pådrivandepåtagit sigländer,andradelliksomSverige,Att enen
och visarföregårnågraviktigtdetövertygelseni är attroll bottnar att

områdeklimatpolitikens attpåvi gjortharDet genomtvägen. ex
utsläppminskningen överens-änmål förambitiösasätta avmerupp

länderna,förstadeochkräver ettkommelsen att, avsomgenom
koldioxidskatt.införa en

intematio-ibetydelseallthar fåttstyrmedel störreEkonomiska en
konven-demångadockharFortfarandemiljöförhandlingar.nella av
berördadevilkaunderramkaraktär,framförhandlatstioner som

vissasamverkan. Förförmetoderochprinciperantarstaterna
sigåtarländernaprincipenpåuppbyggdade attgällermiljöavtal äratt

procenttal,angivetmedvisstsina utsläpp ämne ettreducera ettatt av
sigåtarprincip attvanlig är parternaalla. attför Enlika annan

standarder. Förtekniskaeller attlösningartekniskalikartadeanvända
avtalsformer växamåstekostnadseffektivitetpåkraventillgodose nya

ståndtillkommamåsteöverenskommelserinternationellafram. Nya,
inteförpliktelser,ochåtagandentidsbestämdaochkonkretamed

klimatkonventionen.inomminst
uppnåmedförknippadesvårigheter attdetanke ärMed som

skälgodadetfinnsklimatområdet, attpåöverenskommelsereffektiva
uppfyllamöjligheterkostnadseffektivaalternativa attföröppenvara

alternativtsådant är gemensamtområde. sättEttdettaåtagandena
klimat-åtgärdergenomförlandinnebär motgenomförande. Det ettatt

utsläppsminskningamasigräknarochlandiförändringar annatett
teknik-värdefullfårblmottagarlandetsamtidigttillgodo, a ensom

iklimatförändringarpartskonferensenförstaVidÖverföring. om
förskallpilotfas attbeslutades startasi april 1995Berlin att ena

genomförande. Ingaförinomaktiviteter gemensamtpröva ramen
utsläpps-minskadei formbelöningardvskrediteringar, egnaav

Sverigeinvesterarländema.tillemellertid utgåskallbegränsningar,
genomförandepilotfas. Gemensamtdennamedverka iaktivtbör

kostnadseffektivt sättpåmöjligheterintressanta ettattrymmer
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åstadkomma utsläppsminskningar, samtidigt det öppnarsom nya
möjligheter föra teknik ochatt över kapacitet till u-länder.

Av betydelse förstor uppnå hållbaratt utveckling inom energi-
sektorn också åtgärderär leder till teknik utvecklasatt ochsom ny
sprids för energiomvandling. Forskning och utveckling syftar tillsom

öka användningen förnybaraatt energislag bör främjas.av

1.2.2 Energi- och miljörelaterade skatter

Sverige har under lång period infört och stegvis höjt olikaen energi-
och miljörelaterade skatter 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 börja med motiveradesatt skatten
främst statsfmansiella skäl. Under 1970-talet tillkomav energi-
politiska skäl. Sedan 1980-talet har miljöargumenten alltmer kommit
iförgrunden.

Enligt Riksrevisionsverkets för skatteintäktema år 1996prognos
beräknas de energirelaterade skatterna intäkter på 48 miljarderge ca
kronor, därav energiskatt på bränslen och elkraft 31,8 miljarder,
koldioxidskatt på bränslen 13,5 miljarder, svavelskatt på bränslen 0,2
miljarder, produktionsskatt på från vattenkraft 1,4 miljarder samt
produktionsskatt från kärnkraft 1,0 miljarder. Därtill kommer en
momseffekt på 6,8 miljarder för sådana energiskatter utgår påsom
hushållens konsumtion.

Miljöskatter i form skatt på gödsel och bekämpningsmedel,av
naturgrusskatt och miljöskatt på inrikesflyg beräknas intäkter påge
0,5 miljarder. Här finns ingen tillkommande momseffekt. Därutöver
beräknas fordonsskatten och försäljningsskatten motorfordon ge
6,6 miljarder i skatter med momseffekt på 0,1 miljarder. Totalten ger
dessa energi- och miljörelaterade skatter således intäkter 55
miljarder, vartill kommer momseffekt miljarder.7en ca

Sett i 15-årsperspektiv har intäkternaett från de energi- och miljö-
relaterade skatterna i fasta priser ökat med 20 miljarder, från 35ca
miljarder år 1980 till 55 miljarder år 1996, exklusive momseffekt.
Med inräknad har skatterna ökat med 27 miljardermomsen de senaste
15 åren. Som andel BNP har dessa skatter ökat med knapptav en
procentenhet under period och i dag knapptär 4 %.samma

Sedan kommittén påbörjade sitt arbete år 1995 har flertalett
förändringar i energibeskattningen redan beslutats riksdagen ochav
ytterligare förslag lagts fram regeringen hösten 1996.av

Vi har kommit god bit på i miljörelateringenvägen av
skattesystemet, vilket positivt.är Samtidigt innebär det att utrymmet
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ivi stodskulledetmindremiljöskatter någotökadeför änär omvara,
energiskattemabakgrundutveckling.sådan Motbörjan attavenav

ytterligare höjningarkommitténförordarde åren,höjts attsenaste av
totaltförinomstegvis ochskeroch miljöskatter settenergi- ettramen

skatteuttag.oförändrat

miljönEffekter på1.2.3

ekonomiskaflestanvänderländerdei dagSverige är ett somav
resultat.detta givitVi kan konstateramiljöpolitiken.styrmedel i att

energiförbruk-den totalatredjedelföri dagIndustrin avensvarar
användningentotaladeniakttagelseintressantningen. En är att av

åren, BNPtjugodeminskat någoti industrinenergi trots attsenaste
Föränd-period.underi fasta prisermed 43ökat procent sammaca

pappersin-ochfördvsför storförbmkama,ringarna är störst massa-
denstålindustrin. Förochstenindustrin och järn-jord- ochdustrin,
frånhalveratsenergiförbrukningenden totala änsistnämnda har mer

energiför-tydligt iocksåavspeglar sig1970-talet. Dettamitten av
industrin,skett inomförändringarsysselsatt. Debrukningen somper
med deni linjedärmedenergianvändning, kanvad gäller sägas vara

förts.politik som
förutsläppsmålsittklarartill SverigebidragitSvavelskatten har att

frånutsläppenminskatKväveoxidavgiften har kraftigt värme-svavel.
förbättringargivitdiesel har tätort-Miljöskattema påverken. stora av

uppvärmning.förbiobränslenharKoldioxidskattensluften. gynnat
miljörelateringenfortsättabördärför SverigeKommittén att avanser

skattesystemet.
svenskfårpublicerade hösten 1996granskning OECDdenI som

använd-svenskafram denlyfterbetyg. OECDmiljöpolitik gottett
gradi högSverigestyrmedel ochekonomiskaningen attanserav

betala. OECD-rapportenskallförorenarenprincipentillämpar attom
kost-uppmärksamhetSverige skallrekommenderar störreägnaatt

miljöåtgärdema. Manutformningenaspekter inadseffektiva anserav
ekonomiskaanvändningenökafördet finnsockså attutrymmeatt av

styrmedel.

arbeteSkatt på1.2.4

indirektai denmiljöproñleninnebarSkatterefonnen 1990-91 att
Miljö-arbete.påsänktes skattenSamtidigtförstärktes.beskattningen

med 18momseffekt, höjdesinklusiveenergiskattema,och ca
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miljarder kronor. Därtill ökade skatten konsumtion i övrigt med ca
miljarder10 kronor. Skatten på arbetsinkomster sänktes med 71 mil-

jarder kronor.
skattereformen innebar alltså, förutom ökad miljörelateringen av

skatterna, sänkning skatten på arbete. Den kan därfören av ses som
den första, betydande växling mellan skatt på miljö och skatt
arbete gjorts vid tillfälle. Andra aspekter på skattereformen,ettsom

de har intresse från skatteväxlingssynpunkt,utöver har intesom
behandlats kommittén.av

År 1993 sänktes arbetsgivaravgifiema generellt med 4,3 procenten-
heter, vilket tillsammans med justering den särskilda löneskat-en av

sänkt skatte- och avgifisuttag medten drygtett 19 miljardergav
kronor. Därefter har bl vämskatt på 5 införtsprocent samta en en
allmän löneavgift på 1,5 lönesumman. skatteök-Dessaprocent av
ningar miljarder8 kronor. Vidare har allmännamotsvarar ca egenav-
gifter införts och höjts i flera vilket år innebär1996steg, t o m en
höjning skatten på arbete med 24 miljarder kronor.av ca

Grundavdraget i inkomstskatten har sedan skattereformen föränd-
vid flera tillfällen. Under år 1994 medgavsrats grundavdrag vid

beräkningen statlig inkomstskatt, samtidigt grundavdragetav som
sänktes generellt detta år. Under perioden 1995 1998 medges0 m -

full inflationsjustering gmndavdraget. Detsamma gäller för jus-av
teringen skiktgränsen för beräkning statlig inkomstskatt, därav av
under åren 1993 1994 heller något reallöneskydd medgavs. Det-
allmänna grundavdraget sänktes år 1996 och skiktgränsen förblir
oförändrad mellan åren 1996 och 1997. Sammantaget representerar
detta skattehöjningar på arbetsinkomster med miljarder13 kronor.ca

Vidare har schablonavdraget för kostnader i inkomstslaget tjänst
förändrats vid två tillfällen, första gången inkomståret 1993 och andra
gången inkomståret 1995, vilket höjning skatteut-representerar en av

med drygt 6 miljarder kronor.taget
Skattereforrnen har utvärderats i betänkandet skattereformen

1990-1991. En utvärdering SOU 1995:104. När det gäller refor-
effekter på arbetsutbudet konstateras i betänkandet ävenmens att om

Äveneffekterna inte så så de ändåär viktiga. små föränd-ärstora,
ringar i arbetsutbudet kan betydande effektivitetsvinster.ge

Det främst sysselsättningen efterfrågan. harstyr Den varitärsom
åren efter skattereformen. Därför kanextremt inte räknasvag man

med några effekter faktisktpåstörre arbetad tid i det korta
perspektivet. iInget utvärderingen dock reformen lång-motsäger att
siktigt kan komma få den förväntade effekten.störreatt
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omständighet beaktas reformen gjortEn måste är attannan som
utbildning lönsamt. kan bidra till fler från låg lönDetta avstårattmer
tidigt i livet för i stället utbilda sig få lön längre fram.och högreatt en

gäller för i yrkeslivet.Detsamma redan etableradeärpersoner som
Även för dem har avkastningen utbildningpå ökat.

Vviktig effekt skatterefonnen skattekilen minskade medEn attav var
procentenheter mellan och utvärderingen gjordes10 åren 1989 1991. I
försök undersöka hur skattekilen påverkat veckoarbetstiden.ett att

slutsats drog minskningen skattekilen medDen 10attman var av
bidragit tillprocentenheter öka arbetstiden med och1att procentca

de sänkta marginalskattema tycks bidragit till de harhaatt att som
arbete arbetar något vad varit fallet.änmer som annars

Skatterefonnen därförgenomgripande och möjlighet attvar gav
till rad skevheter i samtidigtskattesystemet, deträtta en som var

möjligt kompensera för icke önskvärda effekter reformen. Detatt av
förfinns mycket talar omställning skatte-göraatt storsom en av

samlat och vid tillfälle. möjligheterDetsystemet ett att ta ettger
och därmed balansera för- och nackdelar medstörre attgrepp om-

ställningen. skatteväxling i förutsätter dockEn svensk skalastor att
andra länder likartade förändringar. också de ef-Detgör störstager

omfattande såledesfektema på miljön. skatteväxling måsteEn mer
föregås förberedelser förankring.ochav noggranna

Kommittén förordar därför omställningen till högre skatter påatt
stegvismiljön och lägre på arbete de åren sker i10 15närmaste -

syfte väl utformad, stegvisminska omställningssvårighetema. Enatt
växling kan också bidra till det opinionsbildande förberedelsearbete

skulle krävas vid förändring skattesystemet.störresom en av
sammanhanget mycket viktig fråga det inbördes förhål-iEn är

landet mellan intäkterna från energi- och miljöskatterstorleken på
Ävenintäkterna från med bred definitionoch skatter på arbete. en av

från arbetebegreppet miljörelaterade skatter intäkterna skatterna påär
drygt tolv gånger intäkterna från energi- och miljörelateradeänstörre
skatter.

betydligtekonomi vår, där skatten på arbeteI störresom geren
intäkter skatten miljö, miljö- och energiskattema höjasmåsteän

för finansierarelativt mycket intäkterna skall kunnaatt en mer
Ävenomfattande, generell skattesänkning arbete. med relativten

sänkningen arbete, denmiljöskattehöjning blir skatten påstor av om
generell, förhållandevis liten.görs

väl genomförd skatteväxling betydelse för miljön,harEn störst
påverkan syssel-den har också både direkt och indirektenmen en

sänkt skattsättningen. har direkt påverkan på kort siktDen attgenom
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arbete stimulerarpå sysselsättning. Indirekt och längre sikt kan en
skatteväxling leda till näringslivet utvecklar miljöteknik ochatt mer

resurssnål produktion, vilket sannolikt förbättrar svenska företagsmer
och produkters internationella konkurrenskraft, skaparsamt nya
affärsmöjligheter.

Sänkta arbetskraftskostnader leder till ökad efterfrågan arbets-
Ävenkraft. förändringen kostnadsrelationen mellan arbete ochav

energi kan leda till ökad efterfrågan arbetskraft, den skaparav om nya
incitament för investeringar. dock svårt på förhand exaktDet är att

hur utbudet arbetskraft mellanpåverkas växling miljö-säga av av en
och energiskatter och skatt arbete. inkomstskatt kommerpå åLägre

sidan leda till lönen efter skatt ökar, vilket stimuleraratt attena
Åarbetsutbudet. andra sidan leder högre varuskatter till högre

konsumentpriser, vilket har negativ effekt arbetsutbudet.på
En generell sänkning arbetsgivaravgiftema får i nuvarande läge,av

enligt kommitténs mening, för liten effekt för sådan växlingatten en
skall kunna motiveras. intäkter höjda energi- och miljöskatterDe som
kan bör i stället användas för andra slag skattesänkningar.generera av
Alternativ kan bli föremål för prövning sänkt skatt påär tsom ex
tjänster, eftersom det allmän bedömning denär störstaatten expan-
sionen sysselsättningen kan ske inom den sektorn, sänkningav en av
inkomstskatten, kan användas för underlätta konkurrens-attsom en
kraftig svensk lönebildning och andra skattesänkningar ärsom av
betydelse för mindre medelstorade och företagen och for tillkomsten

arbeten i dessa.nyaav
Kommittén vill i detta sammanhang påpeka uppdragvårt äratt

begränsat till analysera växling mellan skatt miljö och skattpåatt en
arbete. ingåttl uppdraget har inte analysera eller föreslå skatte-att

sänkningar utanför igår denna direktiven definierade växling. Visom
därför inte ställning till huruvida ytterligare eller andra skatte-tar

sänkningar, andra skäl, skulle önskvärda.av vara

Övergångseffekterl

kommitténs uppdrag harI ingått analysera hur förändringaratt av
energi- och miljöskattema, och skatteväxling miljömellan ochen
arbete, påverkar samhällsekonomin i vid mening. gäller effekterDet
på näringslivets konkurrenskraft och strukturomvandling, på syssel-
sättningen, resursallokeringen offentligaoch de finanserna. direk-I
tiven understryks det särskilt angeläget övergångseffektemaäratt att
belyses.
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Utifrån gjorda analyser kommittén följande bedömningar vadgör
gäller olika övergångseffekter.typer av

1.3.1 Tillväxteffekter

Effekterna på tillväxten växling mellan energi- och miljöskatterav en
Åoch skatt på arbete måste sidan kanövervägas.noga ena en

skatteväxling leda till negativa effekter på investeringar ochovarsam
Åtillväxt. andra sidan förväntas efterfrågan på miljöteknik och miljö-

kommandevårdstjänster kraftigt de åren, vilket skulle innebäraväxa
det finns betydande utvecklingspotential i miljövänligare bran-att en

scher och produkter, dels kan bidra till öka tillväxten, delsattsom
den ekologisk hållbar.göra mer

litenI ekonomi, den svenska, konkurreraröppen export-en som
företagen på världsmarknad. De produceras fören varor som
hemmamarknaden dessa för konkurrens. effektEnär även utsatta av

ha väsentligt högre miljöskatter omvärlden kan bli företagatt än att
förlägger sin produktion, framför allt sina nyinvesteringar, i andra
länder med lägre miljökrav. effektEn kan bli dyrareattannan
svenska konkurreras billigare utländska produkter,utvaror av som
tillverkats på mindre miljövänligt sätt.ett

Båda dessa tänkbara effekter exempelvis koldioxidskattav en som
väsentligt högre omvärldens, innebär de totala koldioxid-är än att

utsläppen i världen riskerar öka i ställer för minska. Kommitténatt
detta omständighet måste beaktas vid utforrn-ärattanser en som

ningen de miljöskattema.svenska Påpekas bör dock det inteattav
bara nivån på miljöskatter företag in i beslutenär vägersom om var
nyinvesteringar skall ske. besluten påverkasDe i minst lika hög grad

rad andra omständigheter.av en
Kommittén vill understryka ökade skatter på energi ochatt om

miljö i vårt land skall få avsedd effekt på den globala miljön, äreget
det betydelse Sverige, parallellt med vi miljörelaterarstörsta att attav
våra skatter ytterligare, arbetar aktivt internationellt föregna gemen-

åtaganden miljöområdet, åtaganden innebär ocksåattsamma som
andra länder i högre utsträckning i dag höjer sina miljöskatter.än

främsta drivkrafterna för företagDe skall utveckla miljödrivenatt
teknik krav från kunder och från myndigheter. ökade miljö-Denär
medvetenheten hos konsumenterna potential för utökatutgör etten
förädlingsvärde i produktionen, och därmed för högre tillväxt och

livskvalitet.bättre fördelEn med miljöåtgärder de kanär attannan
företag utveckla effektivare produktionsfonner och därmedattsporra

sänka sina kostnader.
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Erfarenheterna visar också styrmedel i form skatter i vissaatt av
effekt, framför allt det gäller påverka miljö-fall kan ha avsedd när att

mindre miljö-störande konsumtion eller många aktörerstyra mot
kan ocksåstörande beteende. miljömålen nåsDe vägaruppsatta

sådaninte endast skatter och regleringar. Enutgörs vägav annansom
satsning teknikutveckling. har intekan medveten på Deten mervara

uppdrag analysera detta,ingått i Skatteväxlingskommitténs att men
peka denna möjlighet. Miljöpolitik och politikkommittén vill ändå på

för ökad sysselsättning handlar kombinera rad olikaatt styr-om en
miljö-medel. det sammanhanget har satsning på energi- ochI en

teknikupphandling, kompetens-teknik, i form stöd till risktagande,av
forskning, sin plats. Tekniska framstegutveckling, utgörm rn

förnyagrunden för många företag, det gäller ochnär att trygga
teknikutveckling medför positivaverksamheten. Satsning på även

spridningseffekter i ekonomin.
från efterfrågan miljö-Enligt beräkningar OECD förväntas på

miljöteknik öka med drygt år i industri-vårdstjänster och 5 % per
länderna fram till år dubbelt så tillväxttakt2000. Det är stor somen

efterfrågan under 1990-talet. Marknaden förför den totala hittills
miljöteknik och miljötjänster beräknas den totala1,3 %utgöra ca av

finnsefterfrågan år Andra undersökningar visar det2000. storaatt
Östeuropa.miljöteknikbehov miljövård och i Sammantaget görsav

bedömningen det kommer fram betydandeväxaatt export-att en
utveckladmarknad inom miljöområdet. länder har välDe som en

försteg växandemiljöteknik får på dessa marknader.ett
har såväl traditioner goda förutsättningar förSverige goda attsom

bedriva medveten satsning på effektivare energiteknik. energi-Den
intensiva industrin har sedan lång tid haft starka motiv för effek-att
tivisera sin energianvändning. Vi har Verkstadsindustri ären som
världsledande, det gäller utrustning för energiomvandling. Jord-när
bruket ligger långt framme, det gäller framställa miljövänliganär att

föroch hälsosamma livsmedel. Vi har utgångslägeett gott att vara
med och bidra till det tillväxtsprång många vi står införattsom menar

miljöområdet.
förutsättning för svenskt näringsliv skall kunnaEn att ta vara

möjligheter enligt kommittén, skatteväxling skerdessa är, attnya en
konkurrenskrafts-stegvis och i sådana former plötsliga ochatt

hämmande förändringar undviks.
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Strukturomvandling inom näringslivet1.3.2

grundläggande syftet med skatteväxling mellan miljö ochDet en
åstadkomma strukturomvandling bort från miljö-arbete är att en

störande verksamhet till miljövänlig produktion och konsumtion.mer
Vid omfördelning skatt från arbetsgivaravgifter till miljö-en av

skatter påverkas olika branscher på olika effekterna skiftarAttsätt.
från bransch till bransch, och inom branscher, innebär höjdaäven att

miljöskatterenergi- och leder till strukturomvandling, dären resurser
fors från näringsgrenar mycket energi till närings-använderöver som

använder relativt mindre. miljösynpunkt dettaFrån ärsettsomgrenar
önskvärt. övergångsskede kan emellertid omställningseffektemaI ett
bli för industrin.stora

företag enligt utredningens allmänjämviktsmodell, skulleDe som,
vidpåverkas höjning koldioxidskatten självklart deärmest storen av

finns i branscher använder relativt mängd fossilasett storsom som
bränslen. gäller exempelvis gruvindustrin, ochDet massa papper,

jord jäm- stålindustrin. branscherpetroleum, och och Dessasten samt
förlorar då i konkurrenskraft relativt andra branscher inom Sverige,

branscher i konkurrentländema.och motsvarandeäven gentemot
Branscher då förbättrar sin relativa position exempelvis läke-ärsom
medels-, telekommunikations- och bilindustrin. Vid selektiven
skatteväxling riktad skulle varuproducerande verk-tjänstesektommot
samhet i allmänhet få relativ position. bör dock ocksåDetsämreen
framhållas all verksamhet i industrisektom i eller mindrestörreatt
grad beroende tjänsteproduktion.är av

Sysselsättning1.3.3

strukturomvandling beskrivs i föregående avsnitt kan iDen ettsom
perspektivlängre skapa sysselsättning inom områden bidrarny som

till ekologiskt hållbar utveckling. Under övergångsperiod,en en som
kan sträcka sig betydande antal år, kan dock arbetslöshetenöver ett
inom vissa områden komma öka.att

Eftersom de energiintensiva företagen koncentrerade till vissaär
regioner, kan sådana negativa omställningseffekter drabba vissa delar

landet andra. gäller speciellt glesbygdslänen i NorrlandDetänav mer
vissa sydsvenska län. Omställningen försvåras ocksåoch attav

tilltillgången arbete i dessa regioner mindre i andra delarär än av
landet. Därtill kommer de i dag arbetar inom deatt personer som
branscher skulle minska vid strukturomvandling ofta inte harsom en
utbildning och kompetens för direkt till arbete.gå Detöveratt annat
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viktigt uppmärksamma det kan komma krävasär att att att stora
ansträngningar för finna verkningsfulla åtgärder kan kompen-att som

detta.sera
läge med efterfråganI på arbetskraft dessa övergångs-ett stor är

problem lättare hantera. dagens läge med högI arbetslöshet bliratt
uppgiften betydligt svårare. Risken finns antalet arbetslösaatt ytter-
ligare skulle öka, vilket i stridstår med de övergripande politiska
målen ökad sysselsättning.om

Utöver de ytterligare ansträngningar det skulle innebära för den
svenska ekonomin, för möjligheterna upprätthålla välfärden ochatt
för de människor mister arbetet kan sådan utveckling också fåsom en
ytterligare negativ effekt. Tilltron till skatteväxling skulle kunnaen
urholkas för lång tid framöver.

Eftersom mycket talar för skatteväxling mellan miljö ochatt en
arbete eftersträvansvärd, kommittén både de faktiskaär attanser
riskerna under övergångsperiod, och effekterna detpå folkligaen

förstödet sådan växling, måste lång-Detövervägas.noggranten
siktiga målet fler skall arbeta inom miljövänliga sektorer och färreatt
inom miljöforstörande får inte påfrestningarna i detäventyras attav
korta perspektivet förblir stora.

1.3.4 Fördelningseffekter for hushållen

hushållen förändrarHur sin efterfrågan vid skattehöjning beroren
dels i vilken utsträckning den blir dyrare höjdvara som genom
skatt kan bytas andra dels på hur del hushållensmotut storvaror, av
ekonomi används för köpa just förden skattehöjning aktuellaattsom
varan.

De modellberäkningar kommittén gjort visar for-att tsom ex en
dubbling koldioxidskatten skulle ökade inkomster medstatenav ge
mellan miljarder8,5 11,5 kronor, miljarder från6 hushål-varav ca-
len. Nettokostnaden, välfärdsförlust och utifrån det betrak-mätt som

finnstelsesätt i modellema, beräknas bli 500 kronor indi-som ca per
vid och Effekterna förår. olika hushåll skiljer sig emellertid åt. Den
ekonomiskt starkaste femtedelen hushållen får dubbelt sånästanav

skatteökning den ekonomiskt femtedelen. Menstor svagastesom
hushåll med låga inkomster drabbas ändå relativt hårdare änsett
hushåll högre inkomster,med relaterar skattehöjningen tillnär man
vad respektive hushåll har disponera för konsumtion. Inkomst-att
fördelningen blir därmed ojämnare.

fördubblingEn exempelvis koldioxidskatten skulle därför för-av
stärka de relativa inkomstskillnadema mellan hög- och låginkomst-
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hushåll. Därtill kommer fler individer hushållet beståratt som av
desto hårdare skulle höjning koldioxidskatten slå. Vinsten, ien av
form bättre miljö, visar sig bl i minskning de svenskaav a en av
utsläppen koldioxid via minskad bensinförbrukning. Enligt deav
olika modellberäkningar redovisas i utredningen minskarsom
koldioxidutsläppen med mellan 50 000 och 1 000 000 vilketton,

mellan och0,1 1,7 procentenheter. Den undremotsvarar gränsen
hänförs till beräkningar då samtliga sektorer i ekonomin tillåts
samspela, medan den summeringövre utifrångränsen är en grov
utsläppsminskningar i enskilda sektorer. Skatteväxlingen ocksåger
andra miljövinster, bl minskat buller och bättre luft.a

Kommittén fördelningseffektema skatteväxlingattanser av en
måste in i hur besluten på detta utformas.vägas område Effek-noga

skatteväxling får inte bli hushåll med små ekonomiskaterna attav en
marginaler får välfärd. hellerInte fårsämre växlingen leda till deatt
regionala skillnaderna ökar.

1.3.5 Stabil skattebas

Från skatteväxlingssynpunkt det viktigt skilja mellan elastiskaär att
och oelastiska miljöskattebaser. Skatter riktas miljöproblemmotsom

relativt lätta åtgärdaär relativt snabbt minskandeattsom ger en
skattebas. Däremot skattebasen stabil för sådana skatterär mer som
riktas miljöproblem svårare åtgärda. det falletär Imot attsom senare
måste skatterna höjas relativt mycket för skall få betydandeatt man
miljöeffekter. De med andra ord relativt stabila intäkter, samtidigtger

miljöproblemen minskar i begränsad omfattning.som

1.4 Kommitténs rekommendationer

De tagits skatteväxling har givit positivasteg resultat imotsom en
form miljövinster på rad områden. Sverige bör gå vidare i dennaav en
riktning.

Utifrån de analyser Skatteväxlingskommittén gjort, och utifrån de
förts i detta inledande avsnitt, vill kommitténresonemang som ge

följande rekommendationer.
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Övergripande principer1.4.1

internationelltpådrivande rollSveriges

arbetet förfortsättningsvis pådrivande iSverige skall också attvara
förutsättning förregionala miljöhoten.bekämpa de globala och En att

skatterskall kunna miljörelatera våravi i land i skalavårt är attstor
effekterna förockså deandra länder detsamma. Det störstagör ger

bör eftersträvas. Forsk-ekonomiska styrmedelmiljön. Gemensamma,
förnybaraöka användningenutveckling syftar tillning och att avsom

energislag bör främjas.
pådrivandeinternationelltSverige har attett stort ansvar vara

kanekonomiska styrmedelvisa fördelarna medpåatt somgenom
inom harsysselsättningen. minst EUförbättra miljön och öka Inte

stöd.sådana ambitioner ökat
flytta framanvändas aktivt förEU-medlemskapet börOckså att

för klimat-Utifrånpositionerna på miljöområdet. EU gemensamen
förbör Sverige verkalångsiktig energipolitik,politik, och att etten

reduktionsmålför utsläppsbegränsningar ochprotokoll med åtgärder
växthus-Reduceringentidsangivelser under år 1997.med antas av

och kostnadsef-rättvistfördelas mellan länderna påbör ettgasema
fektivt sätt.

miljö-agerande eftersträvas påutökat nordiskt börEtt gemensamt,
densamarbetet värde. Iminst det informellaområdet. Inte är stortav

behovetmiljöstrategin framhållsnyligen nordiska näraettantagna av
specialsession år och iförberedelserna för 1997samarbete i FN:s

de globala konventionema.arbetet med
Östeuropa ÖstersjönÄven och harsamarbete med strate-runt en

Sverige investerar i miljövänligbetydelse. Miljövinstemagisk attav
särskilt intresse deländer bör kunna bliteknik i dessa Av ärstora.

energisystemför bidra till miljöanpassatinsatser görs ettattsom nu
Baltikum.koldioxidutsläppen ioch varaktiga minskningar av

internationellt kräver vi kanambition pådrivandeVår attatt vara
föregångarenationella resultat. Vi framstår intevisa positivapå som

minska våra utsläppförebild vi väljer metoderoch att somegnaom
med mindreförläggs till andra länderinnebär produktion strängaatt

miljökrav.
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fdrdelningseflekterochTillväxt-

investe-påverkardentill hurhänsynmåsteskatteväxlingVid tasen
kommakaninkomstfördelningen. Insatserliksomtillväxt,ochringar
uppstår.förändringarönskvärdaickeförhindrarbehövas attatt som

densåutformasskattesänkningen attskekanDet attt genomex
fördelningseffekter.negativaeventuella,förkompenserar

effekterRegionala

föränd-införande ochvidbeaktasmåsteregionerför olikaEffekterna
miljöskatter.ringar av

öronmärkningIngen

normaltbörskatter,andraellermiljöskattema,inkomsterDe gersom
dendäranvändas görskallskattekronaVarjespecialdestineras.inte

störst nytta.

ochutsläppändligapåskatt energi,mellan samtVäxling resurser
på arbeteskatt

i nulägetmiljöskatterochenergi-höjdafråninkomsternaEftersom
sänkningnågonför störrekunnakommer avinte utrymmeatt ge

handi förstabörgenerellt,sänkningenarbete, görsskatten om
skatte-bör denVidareväljas.skattesänkningselektivformnågon av

ökadi formeffekternadeprioriteras störstasänkning avgersom
fördelnings-positivadetanke påmedminstsysselsättning, inte

arbetslöshet.minskadföljereffekter avsom

genomförandetaktenT i

konkurrens-internationellaÖkade relativavårpåverkarmiljöskatter
inkomstfördelningensåvälföretag,ochbranscherkraft i olika som
strukturförändringareffekternasamladehushåll. Deolikamellan av



Överväganden22 och förslag SOU 1997:11

för företag och för hushåll kan bli påfrestande. Av detta följer vissa
krav på hur skatteväxling bör genomföras.en

En sänkning arbetsgivaravgiften leder till lägre lönekostnaderav
för arbetsgivarna och därmed högre sysselsättning. Hurger stora
sysselsättningseffektema blir beror på hur mycket skattesänk-av
ningen tillfaller arbetstagaren respektive arbetsgivaren,som dvs hur
lönebildningen fungerar.

Det breda stödet hos medborgarna för offensiv miljöpolitik ären en
pådrivande och positiv kraft inte får försvagas. Skulle växlingensom
under övergångsperiod medföra hög arbetslösheten i vissa branscher
och regioner, eller välfärdsförluster främststora för hushåll med låg
inkomst, detäventyras breda stödet.

Förändringarna bör därför ske stegvis och under ordnade former.
Både hushåll och näringsliv måste få tid ställa sig. Ocksåatt ettom ur
fördelningspolitiskt perspektiv det angelägetär såatt attagera even-
tuella välfärdsförluster inte blir alltför kännbara och i vissa fall kan

till.rättas
Besluten måste ha brett stöd och långsiktigt hållbara, såvara att

företag och enskilda investera införtörs framtiden.
Skattereformen 1990-91 visade det finns fördelar medatt göraatt

genomgripande förändring vid ochen mer tillfälle.ett Ensamma mer
omfattande, framtida växling mellan skatt på miljö och skatt på arbete
skulle kunna ha fördelar och bör därför inte avvisas. Skatte-samma
reformen i början l990-talet diskuterades och förbereddes underav

antal år. Det kommitténsett är uppfattning genomgripandeatt en mer
skatteväxling mellan miljö och arbete på kräver förbere-sättsamma
delser.

Energibeskattningen

Koldioxidskatten bör, proportionellI kolin-som nu, vara mot
nehållet.

Energiskatten bör omstruktureras, så den blirI proportionellatt
energiinnehållet. Särskildmot uppmärksamhet bör denägnas

eftersträvade ökningen biobränslen.av

Svavelskatten bör, oförändrat, proportionellI svavel-motvara
innehållet.
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mellan olikatillåts varieramiljörelaterade skatterTrafik- ochI
miljöeffektertill deskall kunnaför hänsynbränslen tasatt

upphovmotortrafikenkostnaderoch andra externa gersom
till.

inklusive punktskatter.pris,i dag, utgå påskall,Moms somI

för indust-förutsägbarhetstabilitet ochskapaangelägetDet är att
bör haenergibeskattningensamladeenergikostnader.rins Den en

för ickehögre nivåverksamhet ochför konkurrensutsattlägre nivå en
Även fördelar medfinnsdetverksamhet.konkurrensutsatt storaom

med undantags-kompletterasinte behöverenergiskattesystemett som
industrin.energiintensivaför denvissa undantagbehövs ändåregler,

sina årsredovis-undantag ierhållerde företagrimligtDet är att som
effektivåstadkommasuccessivtdeockså talar hurningar attavserom

energihushållning.

Ökad skattesystemetmiljörelatering av

för hejda ocheffektivavisat sigstyrmedel harEkonomiska attvara
miljörelateringen skatte-ökadesuccessivtmiljöhot.minska Den av

till vibidragitårtiondena harland under dei vårt attsenastesystemet
därför fortsätta.utveckling börmiljömål.viktiga Dennauppnåkunnat

bygger delsskatteväxlingKommitténs positiva resonemang om
miljö-för ökadredskapverksamtövertygelsen det är ettatt en

omvärldvårbedömningendels påvårt skattesystem,relatering attav
avgöranderiktning. Detsig ikommer ärröraatt senare avsamma

förändra vårtgenomgripande skall kunnaviförbetydelse att mer
skattesystem.

deför höjningarbli föremålskatter kanExempel är, utöversom
bekämpningsmedel ochkemiskaskatt påenergirelaterade skatterna,

omvandlas till skatt,delvisKväveoxidavgiften börnaturgrus. en
statskassan.tillfallerdelar intäkternavilket innebär att av

administrativt.välkämkraftsel fungerarnuvarande skatten påDen
alternativnärvarande, skulleförelmarknaden fungerarSåsom en

uranskatt, åtminstoneformibeskattningenutformning av enav
övervältras iskatt intefördelen dennakunna ha denteoretiskt attsett,

industrin.elintensivagrad denlika hög
särskiltnärvarandefinns försvavelgäller skattendetNär ett

stenindustrinkalk- ochförbrukade iavdrag för bränslen cement-,
ochinomsodapannoranvänds ibränslenförsamt massa-som
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pappersindustrin. undantagDessa bör kunna bort.tas
Torv inhemskt bränsle.är Det därför önskvärtett är äratt torven

konkurrenskraftig olja och kol. Samtidigt bör integentemot torven
konkurrera biobränslen. Beskattningen bör hänsyn till detta.ut ta

Från miljösynpunkt finns det ingen anledning ha olikaavsevärtatt
skatt diesel och bensin. Kommunikationskommitténs förslag om
höjd dieselskatt ligger i linje med detta Vad gäller fordons-synsätt.
skatten bör den likställas mellan diesel- och bensindrivna personbilar.

1.4.2 Behovet fortsatt analys och utredningsarbeteav

Parallellt med Skatteväxlingskommittén har antal andraett
utredningar arbetat, förslag bör vid den fortsattaövervägasvars
beredningen Skatteväxlingskommitténs rekommendationer. Detav
gäller förslagen från Kommunikationskommittén, Deponiskatteutred-
ningen och Kretsloppsdelegationen, liksom från den tillsattanyss
Vägtrafikskatteutredningen.

Det hittills gjorts det gäller avfallshantering harnär främstsom
tagit sikte effektivisera hanteringen och behandlingen avfal-att av
let, egentligen ifrågasätta dess uppkomst ochutan att sammansätt-
ning. Vi det dags inrikta åtgärdernaär på vidatt att attmenar nu
källan förebygga uppkomsten avfall och kretsloppsanpassa deattav

tillverkas.varor som
Engagemanget för ökad återvinning sortering avfall ärgenom av

och växande bland svenska medborgare. Dettastort engagemang
måste tillvara, vi skapar ytterligare drivkraftertas ochattgenom
möjligheter till miljöanpassad avfallshantering. tidigareIen mer
generationers leva ingick avfallet i det naturligasätt kretsloppet.att
Den utmaningen återupprätta detta kretslopp,ärstora attnu men

till dagenssätt leva.ett är I sådan anpassninganpassat sätt attsom en
bör ekonomiska styrmedeläven användas.

Utan försena införandet den avfallsskatt Deponiskatte-att av som
utredningen föreslagit skall införas år 1998, vi det ytterligareattanser
bör utredas hur ekonomiska styrmedel kan användas och utvecklas för

stärka kretsloppsanpassning. Vi föreslår detta utrednings-att atten
arbete redan år 1997.startar

Skatteväxlingskommittén har inte fullt analyserat vilka effekterut
skatt på både förnybara och icke förnybara, skullenaturresurser,en

få. Det arbetet återstår.
Kommittén förordar selektiv skattesänkning på arbete. Vilkenen

skattesänkning i rådande läge effekter för sysselsätt-störstsom ger
ningen bör ytterligare analyseras. kanHär den statliga utredning som
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utveckling lämnatjänstesektomsförförutsättningarnapågår om
värdefullt underlag.

fortsatteffekternasärskilt belysaviktigtocksåDet är att av en
glesbygdsbefolkningen.skatteväxling för vissa tgrupper, ex

efterutformas bör bestämmasskallenergiskattesystemHur ett nytt
framti-skall ske ienergiförsörjningenhurbeslut har fattatsdet att om

frågan hante-principer, inklusiveSkatteväxlingskommitténsden. om
bedöm-därvid in iföretagen, börenergiintensivaderingen vägasav

offensiveffektervilka positivaliksom fråganningen, enom
utvecklingnäringslivetsmiljöpolitik har för

riksdag iregering ochangelägetdetkommitténEnligt är att
ekonomisk-politiska iytterligarevärderarbeslut stegnoggrant

iskatt på arbeteoch sänktoch energiskatterhöjda miljö-riktningen
betän-sysselsättning. dettaökad Imiljö ochsyfte uppnå bättreatt

förutsätterrad möjligheter. Viangivitkande har vi utrymmetatten
det15-årsperspektiv minst likaskatteväxling iför är stortett som som

och l990-talen.under 1980-redan har utnyttjats
årtiondeninom någraförutsättningarSverige har goda att genom-

betydligtutvecklas tillomställning ochekologiskföra ettstor meren
miljö-kunniga ochlivskraftig demokrati,samhälle. Vi harhållbart en
miljö-aktivgoda erfarenheterengagerade medborgare samt av en

och har hoslöftesrikpågående Agenda 21-processenpolitik. Den är
skapatföretag och medborgaremyndigheter,många kommuner, stor

hållbart ochSverige tillutvecklabehovetmedvetenhet ettattom av
samhälle.kretsloppsanpassat
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Miljöproblem2

Inledning2.1

Miljöproblemen har ändrat karaktär. Från 1970-talets fokusering på
lokala punktutsläpp handlar dagens miljöproblem allt regio-mer om

Ävennala och globala problem. dessa problem måste dock till sist
lösas lokalt.

Miljöproblembilden förändrades från miljökonferensFNs i Stock-
holm år till1972 miljökonferensFNs i Rio de Janeiro år 1992. Vid
Stockholmskonferensen nämndes inget ozonskiktet eftersomt ex om
det problemet inte känt då. Efter miljökonferensFNs i kanRiovar
uppdraget skapa uthållig utveckling.sägas begreppDettaattvara en
innebär den naturvetenskapliga miljöproblembilden hänger ihopatt
med globala demokrati- och rättvisefrågor. Ur Riodeklarationens
grundläggande principer kan vi utläsa följande.

Staterna skall reducera och eliminera icke hållbara produk-I
tions- och konsumtionsmönster.

förorenarDen skall, i princip, bära kostnader för förore-I som
ningama polluter principle.pays

Brist på vetenskapliga säkerställda bevis skall inte skälutgöraI
för skjuta kostnadseffektiva åtgärder för förhindraatt attupp
miljöförstöring försiktighetsprincipen.

Analysen bygger den höga capita-konsumtionen miljö-att per av
och i nord skapar miljöproblem likaväl de fattiganaturresurser som
länderna orsakar miljöproblem de tvingas exploateraattgenom

på kortsiktigt Enligt den handlingsplan Agendanaturen sätt. 21ett
världens statschefer enade sig bör de rika länderna utvecklasom om

uthålliga produktions- och konsumtionsmönster. Varje generation
skall möjlighet till likartade förutsättningar. Agenda 21 bygger påges

etiskt förhållningssätt vilket innebär vi bör lämnaett överatt en
livsmiljö till generation minst lika riknästa på biologiskärsom
mångfald och biologisk produktion den vi förvalta.är satta attsom
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den rikaste femtedelen världens befolkning förbrukar 80%Att av
rättvist eller uthålligt. miljökonferensvarken FNsärav resurserna gav

uppdrag hittills. vidgad miljöpro-alltså bredare Förutomänettoss en
uppmaning i ökad omfattning nyttja ekono-blembild antogs atten

tillväxt och miljö inte blir varandrasmiska styrmedel så motsatsenatt
regeringsforklaringen september betonade statsminister17 1996I

Sverige skall pådrivande internationell kraftGöran Persson att vara en
föregångsland i skapa ekologiskt hållbaroch strävan attett en

utveckling. Välståndet skall byggas på effektivare användningen av
miljö, krets-energi, och råvaror. En bättrenaturresursema vatten-

loppsanpassning och arbetstillfällen skall skapas. Kommandenya
generationers livskvalitet skall äventyras.

for viktigaste globala, regio-Vi har valt beskriva de närvarandeatt
och lokala miljöproblemen. Indelningen i dessanala ärtre grupper

tenderarinte alltid allom given eftersom vissa miljöproblem att
i skarven mellan speciellt regionala och lokala problem. Vi harhamna

verkarändå försökt inordna problemen i den kategori mestsom
miljöproblem kort beskrivning hotbilden,naturlig. varjeFör ges en av

beskrivningorsaken till problemet och vad effekterna blirdvs samt en
internationellt ochde åtaganden Sverige gjort nationellt ochsomav

försumings-vi lever till dem. klimatproblemet ochhur Förupp
värderingar skadorproblemet exempel på ekonomiskaäven avges

miljörelaterade beskattninggjorts. denUtöver nämns ges ensom som
Sverige och idetaljerad redovisning miljörelaterade skatter imer av
övrigt siffer-utlandet i kapitel och utsläppsstatistik4 Den samt

huvudsakligen hämtade frånmaterial finns i kapitlet Natur-ärsom
Kommunikationskommitténs delbetänkande SOUvårdsverket,

Bilaga till Sist i kapitlet beskrivning1996:26 6 LU 92.samt ges en av
vilka risker och problem kärnkraften innebär. avsnitt harDetta ett

upplägg avsnitten de övriga miljöproblemen,delvis änannat om
kämkraftens speciella karaktär. Hälsorisker for männi-beroende

kämkraftsanvändning medanskor och djur dominerar vid det for
effekter.övriga miljöproblem sig bredare spektrumrör ett avom

där indirekta effekter.Hälsorisker för människan kan uppstå som mer
Risker härrörande från kämkraft kan dessutom bådesägas vara

lokala. sammanfattning kapitlet.globala, regionala och Sist ges en av
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Globala miljöproblem2.1

Klimatpåverkande2.1 gaser

Hotbilden

miljöproblem.Klimatpåverkande globalt Deär ett sammagergaser
klimatpåverkandesker. viktigasteutsläppen Deeffekt oavsett var

dikväve-koldioxid 80%, 14%,växthusgasema är: metangaserna
HCFCfluorforeningar, CFC, 2%. Procent-oxid 4%, t ex

vad gällerde olikaproportionerna mellantalen gasernaanger
i hundraårs-utsläpp i Sverigeväxthuseffekten sett ettantropogenaav

förde stårfokuserar koldioxidutsläppenperspektiv. Vi attp g a
klimatproblemet.orsaken tillden största

dessa skulle detviktiga för jordens klimat,Växthusgasema är utan
långvågigadel denkallare. beror pål5-30° Detta att en avvara ca

Växthusgasemafrån jordytan absorberasstrålning strålar ut avsom
atmosfären. del dennatill i den lägre Enoch omvandlas värme av

naturligdärmedåterstrålas till markytan Detvärms. ärvärme ensom
ökar. Mänsklig verk-förstärks Växthusgasemaden omprocess men

växthusgaser inaturligt förekommandeökar halternasamhet av
nuvarande klimat-allvarligt riskerar detatmosfären störaattsom

och nederbörd följd.med förändringar i FNstemperatursystemet som
IPCC1, forskare från olika länder,består 2000klimatpanel, casom av

vetenskapliga utvärdering med denyligen publicerat sin andrahar
det gäller klimatförändringar. harforskningsrönen Detnärsenaste nu

forskarsamfundetgrad samförstånd inomskapats större attaven
människans verksamhet. Några IPCC:s vik-klimatet påverkas avav

graderjorden blivit mellan 0,3 och 0,6slutsatsertigaste är att
århundrade varit det under dedetta varmastesamt attvarmare,

havsytan har stigit medåren. Vidare konstaterar600 attsenaste man
förutspår havsnivåhöjningde åren. IPCC på10-25 100senaste encm

under de kommande hundra åren till följd ökad20-80 av upp-cm
kommer fortsätta öka ivärmning, jordens att attsamt att temperatur

växthusgaserårtionden under sekel utsläppenflera ävennästa om av
radikalt.till atmosfären minskar

1 Climate ChangeIntergovernmental Panel on

2-17-0137
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Atmosfärens koldioxidhalt idag högre30% den indust-är än när
riella revolutionen inleddes för 200 år sedan och uppgår till 358nu

miljondelar. Efter ha legat på stabil nivå i tusentals år harattppm en
denna snabbt ökat.gas

inteDet den relativt blygsamma höjningen jordensär medel-av
forskarna risken för detemperatur iutanmest, att systemsom oroar

atmosfären och världshaven reglerar klimatet skall rubbas. Nyasom
undersökningar tyder på global uppvärmning kan leda tillatt atten

klimatförhållanden blir vanligare Tillståndet i världenextrema
1996. Klimatförändringar kan innebära bl anpassningssvårighetera
för ekosystemen, värmeböljor, bränder, och ökad ökenspridning.

i sinDetta kan leda till försämrade förutsättningar förtur mat-
produktion i vissa områden, ökad spridning sjukdomar exem-av

2pelvis malaria och denguefeber och översvämningar.
Förbränning fossila bränslen kol, olja och står förav som gas ca

80% koldioxidutsläppen från mänsklig verksamhet. Enav annan
bidragande orsak till ökade emissioner koldioxid härrör frånav
avskogningen beräknas för cirka 20% IPCC 1995. Detsom svara

bidraget från förbränning fossila bränslen följer cirkastora attav av
80 % världens energianvändning idag baserad på fossilaärav
bränslen. Motsvarande siffra för Sverige cirka 50 % NUTEK,är
Energiläget förhållandevis1995. Den låga siffran för Sverige följer

produceras endast i ringa mängd med fossila bränslen jämförtattav
Ävenmed många andra industrialiserade länder. utsläppenom av

växthusgaser till atmosfären stabiliseras ungefär på dagens nivå,
kommer halterna öka under århundrade och därefternästaatt
långsamt öka under ytterligare några hundra år växthusgasernasp g a
uppehållstider i atmosfären.

har inteIPCC sin uppgift rekommendera några mål försett attsom
utsläppsminskningen, har vilka konsekvenser rad tänk-utrettmen en
bara mål skulle medföra för stabiliseringen atmosfärens koldioxid-av
halt. stabiliseringsmålDessa sträcker sig från 350 till 1000ppm upp

visarIPCC alla stabiliseringsmål kräver utsläppen såatt attppm.
småningom minskar till betydligt lägre nivåer idag. stabili-Förän att

koldioxidhalten i atmosfären på dagens nivå, måste utsläppen tillsera
atmosfären omgående sänkas med 50-70% och minska ytterligare i

Naturvårdsverketframtiden. Klimatdelegationen och konstaterar att
med hänsyn till det globala socio-ekonomiska tröghet finnssystemets

3 SOU 1995:96 1995, "Jordens klimat förändras", Klimatdelegationen och
Naturvårdsverket. Fritzes, Stockholm.
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det emellertid inte möjligheter stabilisera växthusgasemaatt en
nivå koldioxidkoncentration lägre 450motsvarar Föränsom en ppm.

stabilisera på nivå vilket550 ungefäratt motsvararen av ppm en
fördubbling den förindustriella halten måste de globala capita-av per
utsläppen från fossila bränslen minska från till4,0 3,3 koldioxidton
C02 till år 2050 och till 2,6 koldioxid till 2100. IPCC påpekarton

mängder släpps understörre de åren destoatt närmasteutsom
utsläppsreduktioner kommer krävas i framtiden.större Ju snabbareatt

halterna ökar, desto snabbare klimatet förändras. En stabilise-väntas
ring vid högaså koldioxidkoncentrationer 650 eller 750som ppm
skulle markant öka risken för allvarliga störningar klimatsystemet.av

IPCC4 vidare det innebär allvarlig risk tillsatt väntaattanser en
entydiga tecken på skador visar sig, eftersom varken klimatföränd-
ringen eller dess konsekvenser kan återställas snabbt, det över-om
huvudtaget möjligt. När klimatär vi inte har erfarenhetett nytt som

utvecklas, ökar risken för "överraskningar och snabba oförutseddaav
förändringar.

Sverige har relativt låga bruttoutsläpp koldioxid 6,8 C02tonav
19905capita eller 59,3 Mton C02 totalt år jämfört med andraper

industriländer betydligt högre utvecklingsländerna.än Mer änmen
90% koldioxidutsläppen härrör från användning fossilaav av
bränslen. I Sverige står transportsektorn för 40% utsläppen,ca av
industrin och bostadssektom för vardera följda20% förbränningca av
i el- och värmeverk industriprocesser på 10%. utsläppenAvsamt ca
från transportsektorn vägtrafiken för 3/4. Resterande utsläppsvarar
härrör från flygtrafiken, sjöfarten och de spårbundna transporterna.

Det växande virkesförrådet i Sverige idag sänka för kol-utgör en
dioxid. Tillväxten avverkningen, vilketär leder tillstörre än koldi-att
oxid binds i biomassan. Det emellertid betydelseär skilja påattav
skogen sänka för koldioxid och för bundetsom en som en reservoar
kol. Skogstillväxtens roll sänka begränsad. Vid jämviktärsom en
mellan nedbrytning och fungerar skogenupptag som en reservoar
bet. 1992/93:JoU19, kolförrådet i detnär konstant.närmasteär

KlimatdelegationensI SOU 1995:96, bilagarapport antar attman
skogens nettotillväxt minskar från år 1990 vilket år medettvar
ovanligt låg avverkning och upphör år 2020. Detta betyder attca

4 IPCC 1995, Second Assessment Report. WG Summary for Policy
Makers", Geneve, sid 2.

Enligt Sveriges Nationalrapport, rapporteringen till klimatkonventionen
1994, ackumulerades samtidigt 34,4 Mton detatt idag skergenom en
nettotillväxt i Sveriges skogar.
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nettoutsläppen Idag harskogens roll sänka upphör och ökar.attsom
m3vi virkesförrâd uppgående till omkring miljarder sk2,7ett

skogskubikmeter, hela trädet och stubbe. Enutom grenar
överslagsberäkninge befintlig skogsareal kanvisar på detatt

m3 med ideala skogsskötselmetoder.rymmas miljarder sk11,7
m3virkesförrådet ungefär miljonerårliga ökningen 30 skDen ärav

tidsperspektiv mellan ochår. Grovt räknat detta på 150 300ettgerper
maximalt teoretiskt virkesförråd med dagensår innan nårman

naturligtvislägre årligt virkesuttag förkortasnettotillväxt. Med ett
denna tidsperiod, å andra sidan ökar det årliga upptaget avmen
koldioxid.

fixeras för närvarande kolEnligt Jemelöv SOU 1992:58 mer
Jemelöv detterritorium vad vi emitterar. Enligtinom svenskt ärän

skogsprodukterframförallt biomassa fotnot 4,se samtexport av
förorganiskt material i svenska vattendrag stårsedimentering somav

Klimatdelegationensden helt dominerande kolfixeringen. I rapport
har skogsindustri-Sveriges Växthusgasbudget 1995 export av

metodik, tagitsenlighet med IPCC/OECD:s 1995produkter ej, i
med kolsänka.som en

Åtaganden

i anslut-klimatförändringar undertecknadesramkonventionFN:s om
ratificeradeländer. SverigeRiokonferensen år 1992 156ning till av

kraftoch den trädde i 21 1994. Detkonventionen i juni 1993 mars
i mars/aprilkonventionens ägde 1995första inompartsmötet ram rum

förpliktar sig vissatill konventionen uppnåi Berlin. Parterna att
minska utsläppen växthus-mål, nämligenallmänt formulerade att av

sänkor och underlättasådana iöka attatt upptaget gaseravgaser,
klimatförändringen. Artikelanpassning tillsuccessivaekosystemens

sammanfattar konventionens långsiktiga målklimatkonventioneni2
uttalande:med följande

5 på genomsnittligmedelbonitet, dvs idealsiffra grundar sigDenna en
påproduktionsförmåga kubikmetersvenska skogsmarken, 5hos den per

på år 1996.omloppstid cirka 100 Eliassonoch genomsnittlighektar, en
år, utifrånberäknat antagandetsiffran i intervallet, 150 att ettDen lägre är

uthålligtvirkesförråd pålångsiktigt kubikmeter11,7 miljarder är p g a
för skogsbränder, insektsangreppökad risk etc.
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legal handlingoch hithörandeför denna konventionSlutmålet varje
uppnå,partskonferensen kan komma i överens-är attatt antasom

föreskrifterna konventionen,relevantastämmelse med de i att atmos-
stabiliseras på nivåväxthusgaserfärens koncentration somenav

klimatsystemet. Enfarligskulle förhindra störning iantropogen
tillräcklig förtidsramuppnåddsådan nivå bör inom ärsomenvara

klimatförändring,naturligt tilltillåta ekosystem sig attatt att anpassa
möjliggöralivsmedelsproduktion hotas ochsäkerställa inte attatt

fortgå på hållbartekonomisk utveckling sätt.ettatt

tillår 2000 återgåmålsättning för industriländemaEn är att senast
växthusgaser ikoldioxid och andranivåer utsläpptidigare avav -

nivå.allmänhet till 1990 års
fossila bränslenkoldioxidutsläppen frånhar beslutatRiksdagen att

därefter minska. Satsningarnivå forbör stabiliseras till 1990 årsår att
komplette-börsida utveckla k sänkorfrån svensk på att s ses som

koldioxidutsläppen.huvudstrategin minska Irande åtgärder till att
att bör beaktas ingå-klimataspektemariksdagsbeslutet nämns även

utbyggnad ochframtidainfor energi- ochende transportsystemens
bli drivkraft forarbetsplatsemas lokalisering ochbostädemas och en

kraft i detskall pådrivandeutvecklingen. Sverigeden tekniska vara en
växthusgasutsläpp bet.minskainternationella arbetet med att

energipolitiska beslutrskr. 1992/932361. 1991 års1992/93:JoUl9,
klimatsynpunkt angeläget undvikauttryckte det från äräven attatt

medmöjligt. skall undvikasfossilbränsleeldning så Dettanär är ener-
energikällor bet.utnyttja förnybaragisparåtgärder attsamt genom

skall Sverige tillämpa1990/91:373.1990/9l:NU40, rskr. Dessutom
skydda miljöninnebär åtgärder förforsiktighetsprincip att attsomen

påverkan fulltinnan effekterna visskan behöva vidtas redan ärav en
vållaför kan skadligt ellerklarlagda. Redan risken någotatt vara

motiv för åtgärder.problem for människor och miljön är ett
koldioxidutsläppen med1980-talet minskade de svenskaUnder

1970-talet7. framföralltMinskningen skeddeefter toppåren25%
industrin. avgörandebostäder/service och inom Deninom sektorerna

kärnkraftenutbyggnadenförklaringen till nedgången i utsläpp är av
till övergångoch leddeskedde mellan åren 1976 1984 ensomsom

faktorer påverkat utvecklingenfrån olja till el. Andra ärsom
förnybara energikällorfjärrvärme, övergången tillutbyggnaden av

utsläppen från energisektorn ochenergieffektivisering. Medansamt
utsläpp koldioxidminskat har trafikensindustrin stadigt har av

7 Naturvårdsverket.SOU 1996:26Kommunikationskommittén, samt
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successivt ökat sedan början 1970-talet. Transportsektoms andelav
utsläppen har ökat från knappt 20% år till1970 40% år 1990.av ca

Trenden med minskade utsläpp har fortsatt under första1990-talets år
sedan De svenska CO2-utsléippen frånsvängt. fossilbränsle-men

användning har ökat med sedan5% år 1990. totalaDe utsläppenca av
koldioxid i Sverige år knappt1994 60 miljoner vilketton,var

0,3% de globala utsläppen. Nuvarande tendensermotsvarar ca av
pekar fortsatt ökning, efter år 2000, inte ytterligaremot ävenen om

Ökningenåtgärder vidtas. mellan år och1990 år 2000 beräknas bli ca
15%. Med denna på koldioxidutsläpp blir måletprognos om en
Stabilisering på 1990 års nivå svårt nå ytterligare åtgärder.att utan
Enligt Sveriges rapportering till klimatkonventionen uppgick1994
de svenska nettoemissionema till1990 26,9 Mton C02. Molander

uppskattar1995 de svenska nettoemissionema årligen, i 100-ett
årsperspektiv, till miljoner-l,l C02 och motsvarande beräknington

Jemelöv 1992 -26 miljoner C02. artikel iI 2 Klimat-är tonav
konventionen skall begränsa sinaatt parterna antropogenaanges
utsläpp växthusgaser och skydda och öka sina sänkor ochav

för växthusgaser. Det betyder bl andra åtgärderävenattreservoarer a
sådana riktas fossilbränsleanvändningän bör beaktas. Imotsom

artikel i3 Konventionen de åtgärdsprinciper skallsummeras som
gälla:

börParterna vidta förebyggande åtgärder för förutse, förhindraatt
eller orsakerna till klimatförändringminimera och motverka dess
skadliga eflekter. Där det föreligger hot allvarlig eller oåterkal-om
lelig skada, bör avsaknaden full vetenskaplig säkerhetinte använ-av
das förevändning för uppskjuta sådana åtgärder, medattsom
beaktande politik och åtgärder för hantera klimatförändringattav
bör kostnadsejfektiva så de säkerställer globala fördelar tillattvara
lägsta möjliga kostnad. För uppnå detta bör politiken och åtgär-att
derna hänsyn till olika socioekonomiska sammanhang,ta över-vara
gripande, gälla alla relevanta källor, sänkor och förreservoarer
växthusgaser och omfatta alla ekonomiska sektorer.anpassning samt

förAnsträngning bemöta klimatförändring kan utföras påatt samar-
betsbasis mellan intresserade parter.

Dvs politiken skall utformas kostnadseflektivt för såett sätt, att
de globala intäkterna politikensätt uppnås tillgarantera minstaatt av

möjliga kostnad. det tillhörandeI svenska riksdagsbeslutet betonas
användningen sänkor komplement till utsläppsminskningar.ettav som
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åtgärder Sverige vidtagit på området styrmedel bådeDe är av
År infördesekonomisk och administrativ karaktär. skatt på1991 en

koldioxid. Skatten differentierades år och för närvarande 91993 är
kg C02 for tillverkningsindustrin och kg C02 för37öre öreper per

övriga användare. Intäkterna från koldioxidskatten beräknas av
Finansdepartementet till cirka miljarder kronor under år 1996.13,5
Vidare så den allmänna energiskatten, och andra energirelateradeär

den miljöbonus vindkraftsproducenter fårskatter ochsamt som som
den skatt elektricitet hushållen till viss delmotsvarar tas utsom av

styrande. kan i och med års energipoli-Dessutom 1991nämnas att
tiska beslut ytterligare för underlätta omställ-avsattes attresurser
ningen energisystemen till utfasningen kärnkraft förbättradsamtav av
miljö. introducerades investeringsstöd tillDe program som var
biobränslebaserad kraftproduktion, vindkraft, och solvärme, ytterli-

till energiteknikfonden, stödprogram for biobränsle-gare resurser
baserad elproduktion, energieffektiviseringsprogrammet och stöd till
etanolproduktion. års klimatpolitiska beslut innebar stöd1993 även
till byggnad fjärrvärmesystem. medel förDessutom avsattesav
investeringar i biobränslen och energieffektivisering i Baltländema

Östeuropa.och sammanlagda satsningama uppgår tillDe 4,6ca
miljarder kr.

Ekonomiska värderingar

finns studier försöker uppskatta de globala kostnaderna förDet som
skador från klimatförändring. Om bortser från skillnader vaden man

olikagäller skadetyper uppnås liknande resultat i studier, dvstre att
fördubbling den förindustriella koldioxidhalten i atmosfärenen av

års. Ävenskulle leda till globala BNP-förluster på omkring 2% per
IPCC uppskattar den förindustriella koldioxidhalten fördubb-att om
lades idag skulle skadorna det till globala BNP-förlusterupphovav ge
idag 1,5-2%. IPCC uppskattar denna nivå koldioxidhaltenatt

tidigtkan nås så år inga åtgärder vidtas. På lång sikt2025som om

B Fankhauser, S "Global Some1992. Warming Damage Costs: Monetary
Estimates, CSERGE Global Change GECEnvironmental Working Paper,
92-29, University College London and University of East Anglia,

Cline, W The of Global Warming", forR 1992a, Economics Institute
International Economics, Washington och

Nordhaus, W 1991b, "A Sketch of Economics of the GreenhouseD the
Effect", American Economic Review, Papers and Proceedings 812,
pp.146-150
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kan koldioxidkoncentrationen och åtföljas skadoröka ännu mer av
kan linjärt. vill betona det råderöka IPCCän även att storasom mer

variationer beträffar i-länder kan detregionala vad skadorna. I röra
BNP-förlusten variera mellansig 1-2%, i u-länder kan 2-9%. Närom

uppskattas kostnadendet gäller låglänta, kustnära länder och tillöar
värderingar statistiskt liv kan9% Olika ökaBNP.änmer av av

skillnader ytterligare. bör tydliggöras dessaregionala härDet att upp-
skattningar människors värderingar undvikanderepresenterar av av

klimatförändring enbart uppskattar skadekostnader.utanen
studiergtabell redovisas resultaten från några där försök harI 2.1

fördubbling den för-gjorts beräkna samhällskostnadenatt av en av
industriella halten koldioxidutsläpp, räknat kgörensom per avav

antagandenidag utsläppt koldioxid. dessa studier råder olikaFör om
diskonteringsränta skador orsakade koldioxidutsläpp.bl ocha av

Även uppskattning marginell skadekostnad, dvs kostnadenIPCC:s av
ytterligare kolför den skada uppstår släppaextra att ut ett tonsom av

omräknat till kg koldioxid finns redovisad. uppskattninghär Denna
baserad de övriga studiernas resultat.är

Samhällskostnad koldioxidutsläpp öre/kgTabell 2.1 av
CO2a

2001-2010Studie 1991-2000

0,0006-13bbNordhaus 1991a, 1,5
and Walter 6-71991Ayres

Nordhaus 1,31992a 1
Peck and Teisberg 1992b 2-2,3 2,3-2,7

b bCSERGE-Fankhauser 1993 3,9 1,2-9 4,4 1,4-10,3
1995‘° 0,95-23,8WGIPCC III

a Siffrorna har räknats från USD/tC till ören/kg C02 USD7 kr.om
b forSiffror inom konñdensintervall utom Nordhaus90%parentes anger

och undre gränsvärden1991, övresom anger

relativt skillnaderna i uppskattningama tyder på denDe storastora
finns beräkningar, och vi vill betona.osäkerhet vid dessa Desom som

klimatförändrings-försök till samhällsekonomiska uppskattningar av
effekter gjorts relativt osofistikerade, hävdar IPCC.är ännusom

baserade antal förenk-Skadeuppskattningama tentativa och påär ett
och ofta kontroversiella antaganden. måste väljalande T ettex man

9 "The of Climate Change, OECD, ParisOECD/IEA 1994, Economics

1° "Second WG III", GeneveIPCC 1995, Assessment Report,
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utsläppsscenario för koldioxid relevant. vida intervallenDe.ärsom
speglar osäkerheten vilken diskonteringsränta föredraär attom som

olikheten i regionala effekter klimatförändring. Studiernasamt av en
dessutom begränsade i den mån endast vissa effekterär att ettav.

ändrat klimat har kunnat kvantifieras och värderas. Viktiga effekter,
redogjorts för ligger utanför, följder eventuellttsom ovan, ex av en

ökad orkanfrekvens, ändrade havsströmmar, ökad spridning av
tropiska sjukdomar, social torka, översvämningar, ökadeoro,
konfliktrisker och ökade flyktingströmmar. En vetenskaplig utvärde-

gjortsring på uppdrag det tyska återförsäkringsbolagetsom av
Munich Reinsurance kan liten uppfattning vilken typge en om av
skadekostnader ökade kan upphov till. konstaterasDärt stormarex ge

en atmosfär och hav leder till ökat energiutbyteatt varmare varmare
och ökar kraften i de vertikala spelar avgörande rollprocesser som en

tropiska cykloner, orkaner, åsk- och hagelstormar bildas.när I
har hårdaEuropa vinterstormar blivit betydligt vanligare under de
åren, och de orsakade skador för miljarder dollar10senaste över

1990".enbart under
Dessutom har uppskattningama fullt tagit hänsyn tillut anpass-

ningsâtgärder. Siffrorna långt ifrån exakta och felmarginalär storen
bör räknas med. siffrorDessa de skattningar skadorrepresenterar av

vetenskapen idag kan bidra med. förhållande tillI dessa skatt-som
framstårningar den svenska koldoxidskatten på öre/kg37 ambi-som

Även itiös. internationellt perspektiv den svenska koldioxid-ett är
skatten hög. svenska koldioxidskattenivånDen skall dock i ljusetses

dess syfte: nå de miljömål riksdag och regering fastställt.attav som

2.1.2 Uttunning ozonskiktetav

Hotbild

Ozon naturlig komponent i atmosfären. stratosfärenIär denär etten
filter för den kortvågiga ultravioletta strålningen och därmed förut-en
sättning för del livet på jorden. Uttunningenstor stratos-en av av
färens ozonskikt ökad UV-strålning och därmed ökad riskger en en
för strålningsskador. Hotet stratosfärens ozonskikt blev påtagligtmot

upptäckten ozonhål Antarktis i mitten 1980-överettgenom av av
talet.

" TillståndetWorldwatch Institute Naturvårdsverket1996, i världen,
Förlag, Stockholm.
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Kemiska föreningar innehåller klor och brom katalyserar ned-som
brytningen i stratosfären med hjälp solens strålning. Klorav ozon av
och brom härrör från utsläpp klorfluorkarboner, k freoner CFC,av s

k mjuka freoner haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan,HCFC,s
metylbromid. finns framförallt i köld-HBFC Dessa ämnensamt

medier, luftkonditioneringsanläggningar, skumplast CFC och
HCFC, brandskyddsmedel haloner i ogräsbekämpningsmedelsamt
metylbromid. Effekten ozonuttunnande förväntas bliämnenav

förutsägelser stratosfärende nedkylning för-större om om en av som
till följd den globala uppvärmningen inträffar.uppstå Denväntas av

ökade UV-strålningen till följd ozonuttunning risken förgör attav
och ögonsjukdomar ökar. påverkas bl grödorsDessutomcancer a

tillväxttakt. känslig eftersom barren fleråriga tillBarrskog är ärextra
skillnad från löven. finns risk för kombinationseffekter med andraDet

ozon.luftföroreningar, marknärat ex

Åtaganden

Vid omförhandlingama Montrealprotokollet i november-decemberav
jämfört med tidigare för1995 skärptes åtaganden ytterligare part-

sländema. CFC-användning skall helt avvecklad år 1996.nu vara
Under år begränsas HCFC-användningen till 2,8% 1989 års1996 av
förbrukning hela HCFC-förbrukningen. mängd skallCFC Denna+av
begränsas med år 99,5% år35% år 2004, 65% år 2010, 90% 2015,

upphörtår Användningen haloner skulle ha2020 100% 2030.samt av
år 1994.

avvecklaSverige har, beslutet all användningatta genom av
ÅrCFC till år 1995, gått längre de flesta andra länder. 1994än

användes CFC, detta användes för tillverkning1228 50%ton av av
köldmedium. Användningen arbetsmedium i instal-CFCav som nya

kyl-, klimatanläggningar upphördelationer och vidvärme-av
upphördeårsskiftet 1994/95. All användning CFC i kemtvättar vidav

årsskiftet 1994/95. januari skall Sverige efterFrån 1996 sträva att
Årmiljövänligare alternativ finns tillgå.HCFC inte används där att

användes i Sverige. All förbrukning skall ha1993 1400 HCFCton
i brandsläckningsmedel iupphört till år 2030. Användning halonerav

befintliga anläggningar skall ha upphört den januari1 1998.senast

12 Kriström, B Wibe, S 1992, "En effektiv miljöpolitik", Bilaga 6 till LU 92,
förlaget, Stockholm.Allmänna
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Mätningar ozonhalten i stratosfáren visar den under deattav
vårama endast varit 40% vad varit normalt tidigare,senaste ca av som

utsläppsminskning ozonuttunnande finnsDettrots stor ämnen.av
emellertid fördröjning effekter, kanske flera decennier, i ochstor av
med klor- och bromföreningar lång tid på sig nå stratosfárenatt tar att
efter de släpptsatt ut.

Regionala2.2 miljöproblem

2.2.1 Försurning mark och vattenav

Hotbilden

Huvudorsakema till försurning utsläpp svaveloxider S02,är av
kväveoxider NOx, ammoniak skogsbruk avverkningsamt av
lövskog och plantering barrskog försurar marken. SverigeIav orsa-
kas försumingen till 50-80% utsläpp svavel till delstorav av som
kommer från andra länder. Orsakerna olika beroende på detär
geografiska området. I Sverige spelar kväveoxid och ammoniaknorra
i nedfallet mycket liten roll för försumingen, medan skogsbruketen

bidragande orsak. södra Sverige förhållandenaIär de omvända.ären
Svavel- och kväveoxider bildas vid förbränning fossila bränslen.av

Utsläppen, sprids med luften geografiska områden,över storasom
faller ned med nederbörden och försurar mark och Jord- ochvatten.
skogsbruk bidrar till försumingen utsläpp kväveföreningargenom av

ammoniak. Kalkfattig mark, den svenska berggrunden,tsom ex som
särskilt känslig för försurning.är

örsumingenF mark, och grundvatten rubbar de naturligaytvattenav
förutsättningarna för ekosystemet och leder till utarmade miljöer eller
förändringar den biologiska mångfalden. Försumingen förstärkerav
också de negativa effekterna metaller tillgänglighetenattav genom av

flestade metaller ökar med minskande pH. Skador försurning finnsav
framför allt i skogsmarken och omkringIsötvattnen. 7 000 svenska
sjöar har artrikedomen reducerats med 20% eller på grundmer av
försumingen. både skogsmarkI och har lokaltsötvatten arter
försvunnit vid försurning.påtaglig Nedfallet försurande harämnenav
orsakat betydande skador fritids-på och yrkesfiske. Vad det gäller
påverkan skog effekten osäker. Olika forskningsrapporterär pekar
i skilda riktningar.
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Svavel

Sverige idag 10-försumingen itillsammanlagda bidrag ärSveriges
källor,från utländskasvavelnedfallet kommer20%. 80-90% av

har dockSvenska utsläppStorbritannien.Polen ochTyskland,främst
utsläppende svenskabidrarregioner,för vissabetydelse tstor ex

Värmland medan deochDalslandforsumingssituationen imycket till
Svenskaroll.spelar någonostkusten intesmåländska störredenpå

Estland ochFinland,belastningen på Norge,1-2%utsläpp utgör av
i SverigeSvavelutsläppensiffran 0,3%.länderDanmark. andraFör är

ochenergisektornindustrisektom,främst från transport-kommer
andelar.ungefär likaalla medsektorn, stora

Kväveoxid

i främstfrån utsläpptillhärrör 85%i SverigeKväveoxidutsläpp
Finland ochtilltill delutsläppVåra storVästeuropa. exporterasegna

kväveoxider NOx änhar utsläppenEuropaNorge. l merav
minskadeoch år 19931980Mellan år1950.tredubblats sedan år
och 19931989mellan årendär med 2%,utsläppen mäter manmenca
orsakademänskligtminskningen 14%. De största antropogenaär

industri. deAvvärrneverk ochochtrafik, kraft-källorna i Europa är
transportsektornfråndrygt 80%kväveoxidutsläppen kommersvenska

energi-från10%till drygthärrörarbetsmaskiner. Resteninklusive
tätbefolkadeiUtsläppenfrån industrin. störstoch drygt 5% ärsektorn

iutsläppenför 35%storstadslänenstorstadsområden. De tre avsvarar
landet.

Norrland ned-Götaland.sydvästra Ii ärnedfalletSverigeI störstär
totala kväve-deti söder. 20%nedfallettiondelendastfallet avaven

till Sverige ärsvenskt Dehar exportörernanedfallet störstaursprung.
respektive 9%.Storbritannien, 11Tyskland ochvästra

Ammoniak

ochdjurhållningviduppstårammoniakutsläppendominerandeDe
fördubb-utsläppenharstallgödsel. I Europavid hanteringfrämst av
handels-användningenökadegrund densedan år 1950lats avav

ammoniak-95%djurhållningen. Merökadeoch den ängödsel av
Handelsgödselanvänd-jordbruket.frånSverige kommeriutsläppen
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iföljaktligenskerutsläppendel.liten Deför störstaningen ensvarar
harEfter år 1990landet.delarnai de södrajordbruksbygdema av

kan iökningenOrsaken tilljordbruket ökat.frånammoniakavgången
förändraddeltill vissdjurhållning,ökadtillskrivashandförsta samt

för 65%utländska källornadeammoniakgödselhantering. För svarar
Nederländerna.Danmark ochfrämstanedfallet. De ärexportöremaav

Danmark ochicapita,kg6,1ammoniakutsläppetSverigeI är per
capita.kgrespektive 14Nederländerna 20 per

Åtaganden

Riksdagenförsumingsproblemet harmedtillkommaFör rättaatt
mål.följandeställt upp

perioden 1980-underminska med 80%Svavelutsläppen bör-
2000.

under perio-minst 30%medminskaKväveoxidutsläppen bör-
den 1980-1995.

periodenundermed 25%minskabörAmmoniakutsläppen-
1980-1995.

iutsläppenföreskriversvavelprotokolletinternationella attDet
tilloch 60%till år 2000med 50%minskafortsätterEuropa att ca

års nivå.jämfört med 19802010,
förkonventionenkväveprotokollet inom gräns-internationellaDet

kväveoxiderutsläppföreskriverluftföroreningaröverskridande att av
jämfört medtill år 1988storleksordningen 30%med iskall reduceras

valfritt år 1980-1985.utsläppen
svaveldi-utsläppende inhemskaharoch år 1992Mellan år 1980 av

uppfyllt sittdärmedSverige harmedminskat 80%.Sverigeoxid i
åtagande.internationellamål ochnationella

inteemellertidbetydersvavelutsläppende svenskaNedgången av
fortfarandesvavelFörsurninglöst.svavelproblemet är ettäratt p g a

belastningen iöverskridskritiska nästanproblem. Denallvarligt

13 tål.på När detmått bedömer naturenvadbelastningKritisk ettär man
på Tnivån miljö ärberoende vilkensvaveiutsläppgäller är avser. exman

Sverigesödraför Norrlandlägre änbelastningsgränsenkritiskaden
många sjöar ochnäringsfattigapå finnsNorrlanddet iberoende atta

bådabåda tillfaktorer bidrar attDessakallare.klimatet ärmarker attsamt
känsligare.miljön är
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hela Sverige. Allvarligast läget i sydvästraär Götaland. Där över-
skrids den kritiska belastningen fem gånger. Utsläppen frånänmer
sjöfarten har inte minskat och dess andel de totala utsläppen harav
därmed ökat betydligt. utländskaDe utsläppen svavel har dockav
under år minskat betydligt. Belastningen på Sverige har sedansenare
1980 minskat 35-50%, de europeiska utsläppen har minskatvarav
med 50% och minska 60-70% fram till årantas 2000. Naturvårds-
verket uppskattar tendensen de åren till förbättringatt närmaste pHav
i svenska sjöar positiv.är svagt

Kväveoxidmålet har däremot inte uppnåtts. Mellan åren 1980 och
1994 har minskningen endast legat på 10%. Utsläppen från industri-

och förbränning har minskat bl beroende på NOx-avgiftenprocesser a
infördes år 1992. Vägtraflkens utsläpp ökade från 1980 till 1987som
ökad trafik, har därefter minskat allt eftersom antalet kata-p g a men

lysatorforsedda bilar ökar. Utsläppen från flyg och sjöfart har däremot
ökat åtgärder för minska utsläppen från sjöfarten haratt ännumen
inte vidtagits och den relativa betydelsen utsläpp från dessa källorav
ökar.

Ammoniakmålet har nåtts. Ammoniakutsläppen har ökat med
3%. Ingen tendens till minskning i Sverige kan skönjas. I Europa har

Årminskning observerats. 1992 föreslog Jordbruksverketen svag ett
åtgärdsprogram innehållande regler för lagring och spridning stall-av
gödsel. Riksdagen har beslutat ytterligare åtgärder för minskaattom
ammoniakavgången från jordbruket prop 1994/952119, bet.
1994/95:JoU22, rskr 1994/952423. innebärDessa de nuvarandeatt
kraven vid lagring stallgödsel gäller i Götaland ochäven Svea-av
lands slättbygder och krav vid stallgödselspridning införs i de fyraatt
sydligaste länen.

Sedan den januari1 1991 skatt på svavelinnehållet i kol,tas ut torv
och olja. För olja beskattas varje tiondels viktprocent med 27 kr per
m3 olja. Det skattenivån för kol- och torvbränslenmotsvarar vilka
beskattas med 30 kr kg svavel i bränslen.per

Den januari1 1992 infördes kväveoxidavgift påtas uten som
och gasturbinervärmepannor med kapacitet 40 GWh sedan januari

1996. Avgiften idag 40 kr kg utsläppär kväveoxider, räknatper av
N02. Avgiften återförs till producentema i relation till produ-som

cerad mängd energi och därför inga intäkter till statskassan.ger
Skatten omfattar såväl el- vänneproduktion.som
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Ekonomiska värderingar

skador. Vissa miljöskador haråstadkommer luftföroreningarVarje år
har metodernaekonomiskt långt ifrån alla. På årvärderats senaremen

förbättrats och, disku-värderingar väsentligtför sådanagöraatt som
tilli kapitel och SOU 1996:117, Expertrapporter3närmareteras

flera olika värderings-skatteväxlingskommittén, finns det idag tusen
sammanställtNaturvårdsverket harstudier minst 60 i Sverige.varav

luftförore-värderingar skador orsakadeolika ekonomiskanågra avav
rapport". tabell finns urval dessagjorts i 2.2ningar I ett avsom en

osäker-Självfallet siffrorna behäftade medrörande och N0x.S02 är
i detalj.naturvetenskapliga sambanden inte kända Dettadehet ärnär

underskattas ellerinnebära skadekostnadema antingenkan över-att
grundurval vad vetenskapligskattas. De representerar ett av man

samhällsekonomin.miljöskadomas effekter påidag kan säga om

orsakade2.2 Ekonomiska värderingar skadorTabell av av
år.luftföroreningar, milj krförsurande per

I I |rSkadeøbjekt I S0, N0xVärderingsmetød
och vattendragSjöar

|Återställandekosmad| 701994 130Kl SCB,
Skog

|| Marknadspris timmer 550 250SCB, 1994KI
Grödor

I II Återställandekosmad I| 21994 3Kl SCB,
Fiske

Skadekostnad/mark- kvanti- 358Yrkesfiske Silvander
nadspris ñeratDrake, 1991

Betalningsvillighet kvanti-Sportfiske Silvander 1970
fieratDrake, 1991

Hälsa
Från bilavgaser:Leksell Löfgren, Betalningsvillighet1995
6 600

Byggnader och material
kvanti-SkadekostnaderAndersson, 1994 1885

fierat

14 Naturvårdsverket "Luftföroreningar kostar detRapport 4592 1996, vad-
Naturvårdsverketsamhället, Förlag, Stockholm.
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Marknära2.2.2 / Fotokemiska oxidanterozon

Hotbild

Ozon naturlig komponent i atmosfären. stratosfärenI denär är etten
filter för den kortvågiga ultravioletta strålningen och därmed förut-en

försättning del livet jorden.på troposfären finnsIstoren av ozon
fastockså naturligt i betydligt lägre koncentrationer. bidrar detDär

naturliga starkt sina reaktioner till nedbrytningenozonet genom av en
rad föroreningar.

Ozonet i troposfären härstammar dels från nedtransporten av
stratosfäriskt dels från atmosfärskemiska reaktioner i troposfä-ozon,

Flyktiga organiska kolväten ochVOC, kväveoxid bildar,ämnenren.
under inverkan solljus, och andra starkt oxiderande ämnenav ozon
vilka går under benämningen fotokemiska oxidanter. Ozonbildningen

Sverige därför sommartid i samband med högtryck.över är störst
Under sådana förhållanden kan ozonhaltema stiga till nivåer tillräck-
ligt höga för effekter på bl jordbruksgrödor och grönsaker.att ge a
Trafiken den främsta källan till både och kväveoxidVOCär
vägtrafik, sjöfart, energisektorn småskalig Vedeldningävenmen

industrisektom skogsindustrin bidrar. Utsläppet frånVOCsamt av
småskalig Vedeldning 125 000 vilket det25% totalaär ärtonca ca av
svenska utsläppet. Sjöfartens utsläpp härrör till från90%änmer
fritidsbåtar. Förluster vid lossning och lastning oljeprodukter ärav en

viktig utsläppspost.annan
Utsläppen den europeiskapå kontinenten har dock helt avgörande

betydelse för ozonsituationen i Sverige.
Oxidanter, kan inverka negativt på människors hälsa ocht ex ozon,

irritera luftvägar, slemhinnor orsaka huvudvärk. Följdemaögon, samt
blir nedsatt lungfunktion, luftvägsbesvär, ökad känslighet för irrite-
rande ökad infektionsrisk. Ozon kan dessutom påverkaämnen samt
växtligheten i form minskad produktion och snabbare åldrandeettav

påskynda åldringen vissa material, gummi. Ozon bidrarsamt tav ex
till växthuseffekten. hela Sverige halternaIäven nästan är av

marknära så höga skador grödor och vegetation kan ske.attozon
Hasund Naturvårdsverkets 3862 gjorde år 1990rapportm upp-
skattningar de ekonomiska skördeförluster i det svenska jordbruketav

orsakades marknära Eftersom grödor har ettsom av ozon.
marknadspris värderades skadekostnadema med hjälp marknads-av
priser. Beräkningarna visar den genomsnittliga skördeförlusten påatt
grund eller kr/ha och9% 750 år.ärantropogentav ozon
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årmiljard krskördeförlust på 1,1Uppskattningarna redovisade peren
prisnivå.jordbruket 1988 årsdet svenskai

Åtaganden

börorganiskaflyktigafastställt utsläppenRiksdagen har ämnenatt av
utsläppsnivåer.årsjämfört med 1988till år 2000minskas med 50%

intemationellt deskeförbättringarbör vissaEfter år 2000 även p g a
under utarbe-ochför kväveoxider VOCinternationella avtal ärsom

tande.
medhar minskatflyktiga organiskatotala utsläppenDe ämnenav

År tredjedelhade knapptoch 1992mellan åren 1988 1992.14% aven
skogför grödor ochRiktvärdenutsläppsmålet uppnåtts.det totala

överskrids ofta iför hälsaRiktvärdetöverskrids idag i hela Europa.
Naturvårdsverketdelen landet.ibland i mellerstaSverige ochsödra av

förbättringmarginellendast skallgällande avtalräknar med att ge en
ska någratill nivåer intefå ned halternatill år 2020. För att som ge

minska med 75%.ozonbildandeutsläppenskador behöver cagaserav
miljömålet intenationelladetNaturvårdsverket bedömer att

deltilltransportsektorn berorMinskningen iuppnås.kommer storatt
katalytisk avgasreningmedtakt bilari vilkenpå samtutrustas

minskargäller energisektorndiesel. detNäranvändningen renareav
Vedeldning bytsför småskaliggamlautsläppen i takt med att pannor

ökadekommer denackumulatortankar.till Däremotoch anslutsut
utsläpp.medföra ökadei någotbiobränslenanvändningen pannorav

energisektornfråninförs beräknas utsläppenstyrmedelingaOm nya
totalamedjämfört år 1988. Detill år 2000minska med 20%ca

minska med knapptflyktiga organiskautsläppen väntasämnenav
detjämföras medbeslutade åtgärder,medtill år 200045% attnu

reduktion.nationella målet 50%

Övergödning mark och2.2.3 vattenav

Hotbilden

Övergödningen blivitunder 1980-taleteutrofieringen hareller ett
ikuster liksomhavsområdena våraproblem ipåtagligthögst runt

Sverige.jordbruksbygdema i södrai områdenlandekosystem runt
Övergödning kväveföreningar,nedfallorsakasmark avavav

trafik ochfrånKväveoxider kommeroch kväveoxider.ammoniak
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stationära förbränningar. Ammoniak kommer till delen frånstörsta
djurhållning i jordbruk 95%. Ammoniak sprider sig betydligtöver
kortare avstånd kväveoxidema. Detta innebärän ammoniakav-att
gången från jordbruken till del nationellt problem till skill-ärstor ett
nad från kväveoxidema sprider sig Nedfalletöver gränserna.som av
oxiderade kväveföreningar förorsakas till 90% källor utanförca av

ilandets gränser.
Ökad tillförsel kväve har gödande effekt. Stora mängderav en

lagras i eller läcker till grundvatten och omgivandesystem ut vatten-
drag. I många skogar, och hagmarker har floran förändratsängar

kväveälskande brett sig. känsligaI ekosystem,att växter utgenom
högmossar och ljunghedar, kan omfattande ekosystemföränd-t.ex.

ringar observeras på avstånd från källorna.även större
Kvävetillskottet från luft har hittills i många fall gynnat
skogstillväxten. Dock befarar det ackumulerade kväve-attman
nedfallet i marken inom framtid kan orsaka skogsskador ochen snar
produktionsbortfall i södra Sverige. De ökade skogsskadoma i
Götaland under år kan tecken på detta. I Danmark ochettsenare vara
Nederländerna har skogen skadats och dött i de mest utsatta
områdena. tidigareSom effekterna skog emellertid intenämnts är
entydiga i nuläget.

Övergödning orsakas utsläpp kväve, fosfor ochvattenav av av
ammoniak. Under den tjugoårsperioden har halterna fosforsenaste av

Östersjön.och kväve fördubblats i sjöarI och hav leder övergödning
till algblomningar, förändringar i artsammansättningen, igenväxning
och badvatten. När algema eftersämre alltför intensiv blomningen
dör och sjunker till botten krävs mycket syremängder i botten-stora

för bryta ned det organiska materialet. inteOm tillförsvattnet att syre
i tillräcklig mängd kan bottenlevande djur dö.

Fosfor- och kväveutsläppen härrör främst från VA-sektorn
tvättmedel, industrin, jordbruket och skogsbruket gödsel. Den

mängden kväve och fosfor försstörsta till havet via flodema. Förut
kväve också luftnedfallet för del tillförseln, 30%.storsvarar en av ca
Förhållandet detsamma för ammoniak.är Den industriellastörsta
källan till närsaltutsläpp skogsindustrin där närsalter huvudsakligenär
tillförs med veden.

Ryssland och de baltiska länderna tillsammans för de störstasvarar
vattenburna kväveutsläppen till havsområdena Sverige. Drygtrunt

kväveutsläppen40% kommer därifrån. Polen och Sverigeav svarar

15 I kapitel 3 delbetänkandet SOUsamt 1996:117 redovisas ekonomiska
Östersjön.värderingar minskad övergödningav av
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till Ryssland och defor de dämäst kväveutsläppenstörsta vatten.
utsläppbaltiska länderna Polen också de källorna tillstörstaärsamt
fosfor-fosfor till Sverige för mindre andelvatten. avsvarar enav

kväveutsläppen.utsläppen än

Åtaganden

har Nordsjökonferensen träffatSverige år 1987 överens-genom en
kommelse utsläppen fosfor och kväve till havet bör begrän-attom av

med mellan åren och50% 1985 1995.sas
riksdag ambitionsnivån börSveriges har beslutat 50%att vara

kvävereduktion för kustområden från till ochNorgegränsen mot upp
med Stockholms skärgård före år 1995.

vattenburna utsläppen kväve från mänskliga verksamheterDe av
halveras mellan åren ochbör 1985 1995.

periodenAmmoniakutsläppen bör minska med 25% under 1980-
1995.

stadigt minskat sinakommunala VA-verken har utsläppDe av
fosfor sedan 1960-talet. det förefaller det möjligtTrots att ytter-vara
ligare minska fosforutsläppen med Bedömningen utsläp-50%. är att

fosfor kommunala avloppsreningsverk kommerkväve och frånpen av
minska med till Växtnäringsläckaget från jordbruket50% år 2000.att
i det halverats, dock vid utgången århar 1995. Inomnärmaste av

åtgärder tillräckliga for halverasamtliga sektorer bedöms vidtagna att
fosforutsläppen. reduceringsmålet for kvävebedöms inteDäremot

skogsmarker forkunna nås. rimligtDet är att anta att utsattssom
nedfall läcka ilångvarigt högt svavel och kväve kommer kväveattav

kan därförökad utsträckning. de 10-15 årenInom närmaste manen
Öster-förvänta sig viss minskning kvävebelastningen till såvälen av

Västerhavet denna minskning kommersjön avsevärtattsom men vara
de de olika överenskommelsema mål.mindre 50%än sattsom som

siktKonsekvenserna för havsmiljön torde bli övergödningen påatt
minskar problemen kommer kvarstå under delångsamt ävenattmen

Ammoniakmålet har Ammoniak-första åren sekel. nåtts.nästaav
tutsläppen har ökat med tendens till minskning i Sverige3%. Ingen

minskning observerats.kan skönjas. har SeI Europa ävenen svag
avsnitt Försurning mark och2.2.1 vatten.av

handelsgödsel finns idag. Fosforskatten ansågsmiljöavgiftEn
for fosforinte längre tjäna något syfte då reduktionsmålet uppnåtts.



48 Miljöproblem SOU 1997:11

Målet för kvävereduktion har däremot inte uppnåtts och den 2
november 1994 höjdes avgiften kväve från till60 180 kgöre per
kväve i gödselmedel.

2.2.4 Utsläpp metallerav

Hotbilden

Tungmetaller såsom bly, kadmium, kvicksilver, zink, koppar, arsenik,
nickel och krom tillförs mark och i Sverige nedfall frånvatten genom
luften avfall. Merparten detta luftburet och kommersamt ärgenom av
från utsläpp utomlands och våra Inomöver gränser.transporteras
landet det inte längre industrins punktutsläpp förär står desom

utsläppen. de diffusaDet utsläppenstörsta dominerar,är som
konsumtionsvaror hamnar i miljön och sakta läcker metaller.utsom

Tungmetaller kan skador på och djur, exempelvis lagrasväxterge
kvicksilver i insjöfisk, kadmium i spannmål. Eftersom de ackumule-

i näringskedjoma innebär höga halter också risk för människor.ras en
Naturvårdsverket har uppskattat sjöar i10 000 Sverige bordeatt ca

svartlistade till följd för höga halter metylkvicksilver fisk.ivara av av
Kvicksilver hälsorisk för gravida kvinnor eftersom det kanutgör en
skada fostrets mentala utveckling. Kvicksilver kan viktigaäven störa
mikrobiologiska i marken.processer

Försurande bildningen kvicksilver-ämnen som ozon gynnar av
former lätt deponeras till marken vilket innebär det högreattsom
nedfallet i södra Sverige troligen beror skillnader i atmosfärs-av
kemiska förhållanden skillnader kvicksilverhalt.iän av

kvicksilverJämte kadmium den metall denär utgör störstasom
miljörisken. Kadmium har tillförts miljön i kvantiteterstora som en
beståndsdel i rad produkter batterier, färger i plaster, lödningaren

m, förorening i konstgödsel och via atmosfäriska utsläppm som en
från metallframställning och förbränning. hälsoriskenDen frånstörsta
kadmium njurskador. genomsnittligaDet intaget i Sverigeutgörs av
ligger inte långt under de nivåer där njurskador kan förväntas

befolkningsgrupper.uppträda hos känsliga
detNär gäller tillförseln tungmetaller till luft och till vattenav
utländska källor idag för cirka 70% nedfallet i Sverige.svarar av
industrialiseradeTungt länder Tyskland, Polen och Rysslandsom

6 Kriström, B VVIbe, S "En1992, effektiv miljöpolitik. Bilaga 6 till LU
1992. Allmänna Förlaget. Stockholm.
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detföroreningar. Närdessadelenövervägandeför den avsvarar
95%förkällornautländskadestårtillmetalltillförselngäller vatten
zink.föroch 70%kopparför76%kadmium,bly ochtillförseln avav
från90%tillSverige härröri södraluftenKadmiumnedfall från

allt formedvattenområdenochmark-såvälfinnsLokaltutlandet.
punktkällor.olikatillanslutningifrämstmetallhalter,höga

Åtaganden

och blykadmiumkvicksilver,utsläppbeslutatharRiksdagen att av
Utsläppenoch 1995.1985mellan årenmed 70%minskasbör av

tid.underhalverasmetaller börskadligaövriga samma
Nordsjökonfe-Sverigeharoch kromarsenikgällerdetNär genom
minskningöverenskommelseträffat1990år avom .enenrensen

under50%med minstoch kromarsenikNordsjöntillutsläppen av
enligtluft skalltill överens-Utsläppen1985-1995.perioden samma

år 1999.ellertill år 1995halveraskommelse senast
måldessakommerkadmiumnickel och attmålen förFörutom

reduktion.15%-igendast1995uppnåddenickeluppnås. För enman
Riksdagenuppnåtts.med 45%minskningendastkadmium harFör en

börsiktkvicksilverochblyanvändningenbeslutathar även att av
fort-markenkvicksilver ibly ochhalternadock ökaravvecklas, av

tordeländer.andra Detfrånutsläppberoende påmycketfarande,
kvicksilver-innantidoch långåtgärderomfattandemycket takrävas

tyderUppskattningarsvenska sjöarna.i deelimineratsharproblemet
haltfiskensförmed 80%minskanedfallet måste att avatt ca

svartlistningsgränsen.ned underskall nåmetylkvicksilver

mångfaldenbiologiskadenReduktion2.2.5 av

Hotbild

mellanochinomvariationsrikedomen artermångfaldBiologisk är
mångfaldenbiologiska ärDenekologiskadehosoch systemen. en

jorden.varaktigt livochfortlevnadför ekosystemensförutsättning
mång-dennapåsin existensbyggermänniskanlevandeAllt även --

vidmakthåller.denlivsuppehållandeoch defald system
diversitet.biologiskmångfald kommerbiologiskBegreppet av

variationenolika nivåer:beskrivas påbrukardiversitetBiologisk tre
mång-Biologiskekosystem.mellan olikaochmellaninom arterarter,
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fald därför inte detsammaär artantal. Arter speglar dock endastsom
vissa aspekter biologisk mångfald.av

Den biologiska mångfalden har utvecklats och förändrats under
hela den period på 3,5 miljarder år liv har funnits på jorden.ca som
Stora nedgångar i antalet har skett vid åtminstone femarter tillfällen
under denna tidsperiod. Orsakerna till dessa katastrofer har troligen
varit klimatologiska eller geologiska. Arter har försvunnit och nybil-
dats, den förlust vi idag skiljer sigarter på väsentligtmen av ettser

från dessa tidigaresätt naturliga katastrofer. Dagens artförluster sker i
mycket snabb takt och orsakas så enda inverkan,gott artssom av en
nämligen människans.
H Faktorer påverkar den biologiska mångfalden stabi-är energi,som
litet och tillgänglig Hög solinstrålningyta. liksomär gynnsamt,
klimatstabilitet på lång och kort sikt. Det därför naturligtär bio-att
diversiteten ökar går från polemanär till ekvatom. ekosystemEttman

resilientär strukturen inom och ekosystem tillett vissom samma en
grad kan förändras dess funktioner därför förändras.utan att Många

med funktionarter viss elasticitet åt Omsamma systemet.ger en
några faller bort på grund känslighet, finnsstörre flera standinsav

kan Gradenöver.ta resiliens den mängdsom systemets är stör-av
ning det kan absorbera dess funktioner rubbas.utan viktigatt En
aspekt på bevarandeproblemet vilkaär endemiska, dvsarter ärsom
bara förekommer inom geografiskt område.ett

Antalet i Sverige uppskattas till omkringarter 50 000 exkl. mikro-
organismer. Antalet endemiska mycket litet, vilketärarter samman-
hänger med Sverige vid upprepade tillfällen,att för 10 000 årsenast
sedan, varit nedisat. Av de i landet naturligt förekommande djur- och
växtartema 5-10% detär varierar mellan olika djur- ochca växt-

hotade".grupper Det innebär 3 300änatt ellerärartermer mer
mindre hotade. komplikationEn många iär Sverige befinneratt arter
sig vid den nordliga utbredningsgränsen och alltså sällsynta detär av
skälet klimat och andra förutsättningaratt och jämntnätt uppfyller
organismens krav. Sådana självklart känsligaär förarter småäven
variationer i förutsättningarna och det kan grannlaga uppgiftvara en

vad förorsakasavgöraatt människan och vad naturligt,ärsom av som
förloppen berornär kombination dessa kategorier fakto-av en av av

rer.
Orsakerna till den hotade biodiversiteten i Sverige många. Detär

moderna jord- och skogsbruket nyttjandet mark ochsamt vattenav

7 SNV 1993, Biologisk mångfald. Rapport 4138. Statens Naturvårdsverk.
Solna
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viktigastedenågraförsörjningsresursochproduktions- är avsom
finnsmiljöproblemandraflestadeDock harfaktorerna. även som

biodiversiteten,påverkan på växt-kapitel någoni detta tupptagna ex
ochmarknärabildningövergödning,huseffekt, Försurning, ozonav

synergieffekter markanvändningmellanrådermetaller. Detutsläpp av
ochtillsammansde bådeoch medluftföroreningar ioch att vart ex

mångfalden.biologiskapåverkar denför sigoch en
jordbruksland-Sverigesi södravåtmarkerminskade arealenDen

hållerförsvunnit ellerfågelarterorsak till mångaviktigskap är atten
ädellövskogskog,gammalhotasskogsbruketförsvinna. Ipå tatt ex

sumpskog.och
klimatförändring skogen,Sverige vidi ärKänsliga ekosystem en

Östersjön. kommernaturliga skogsekosystemenoch Defjällområdet
föränd-snabbasig tillbetydande svårigheterfåtroligen att anpassa

tempereradeinomlivscykel år50-100långsammaderasringar g ap
ocksåsjälvföryngring kanförmåga tillTallensboreala områden.och

Ävenkalla vintrar.kräverdennaminska eftersom granenprocess
Model-vinterklimat.och maritimti mildareförväntas sämreväxa ett

artsammansättning iförskjutningmöjliglexperiment visar aven
Ökadlandet.delarlövträdsinslag iskogsbestånden ökat storamot av

ochinsekter,förockså riskenökartemperatur svamparangrepp av
artsammansättning hosfördelning ochändradskadegörare. Enandra

förhöjd havstempera-sannolikt följa påskulleorganismermarina en
ÖstersjönÖkad resultera i högrevintertid skulletilltillrinningtur.

betydandemedförakanexempelvis nitrat vilketkoncentration enav
områden därtillhör deFjällenföroreningsbelastningen.ökning av

nordligaförväntas.klimatförändring kan Deeffektertidiga enav
generationstidertillväxt, långalångsamkännetecknasekosystemen av

snabbaklarahar därför svårtreproduktion ochoregelbundenoch att
ökakommavegetationstillväxtenInledningsvis kananpassningar. att

kan förväntaskoldioxidhalt. Trädgränsenochmed ökande temperatur
arktiskt-hotavilket kankalf ällsområden,tidigareexpandera uppåt på

alpina växtarter.
biologiskadenskadorbetydandeLuftföroreningar orsakar

sötvattenmiljömångfalden iFörändringarnamångfalden i Sverige.
kombi-havetluftföroreningar.orsakade Idelen ärtill störstaär enav
skador.tillkällornavattenföroreningar deluft- ochnation störstaav

i havet.övergödninggrundhar skettförändringarPåtagliga av
fall haroch i fleravanliga,algblomning har blivitIgenväxning och

1 1994", Fritzes,från klimatdelegationen"Rapportsou 1994:13s,
Stockholm.
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Ävenförsvunnit lokalt. i landmiljöäven finns omfattandearter skador
luftföroreningar. Här dock förändringarna huvudsakligenärav orsa-

kade markanvändning, speciellt skogs- och jordbruk. Det dockärav
inte enbart självørianspråktagandet mark orsakar skador. Jord-av som
brukets närsaltläckage till sjöar och vattendrag bidrar till försur-som
ning dess utsläpp ammoniak orsakar både försurningsamt ochav som
övergödning påverkar den biologiska mångfaldenäven attgenom
artbeståndet förändras och omkringI 7 000 svenska sjöar harutarmas.
artikedomen reducerats med 20% eller på grund försumingen.mer av

både skogsmarkI och har lokalt försvunnit vidsötvatten påtagligarter
försurning. kombinationI försurningmed har övergödning skogs-av
mark medfört påtagliga vegetationsförändringar i såväl barr- som
lövskog.

När det gäller marknära tyder enskilda forskningsresultat påozon
skador på träd och kan uppstå. Särskilt skogaratt ärtväxter ärsom

för påverkan försurande och övergödande luftförore-utsatta stor av
ningar i riskzonen.är

Värt energisektorn därnämna speciellt torvbrytningatt är även
ingrepp i unik miljö medutgör påverkan på både flora ochett stort en

fauna.
Utsläpp tungmetaller kan skador på och djur,växterav ge exem-

pelvis lagras kvicksilver i insjöñsk och kadmium i spannmål. Kvick-
silver kan viktiga mikrobiologiskaäven störa i marken.processer

Åtaganden

finnsDet antal riksdagsbeslut anknyter till bevarandetett densom av
biologiska mångfalden, bl a:

Riksdagen har uttalat skall nyttjas påI att naturresurser ett
långsiktigt hållbart sätt.

biologiskaDen: mångfalden och den genetiska variationenI
skall säkerställas. och djursamhällenVäxt- bevaras så iatt
landet naturligt förekommande och djurarter förut-växt- ges
sättningar fortleva under naturliga betingelser och i livs-att
kraftiga bestånd.
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grundläggande principer och hållbartsvensk strategi medEnI
mångfald Miljömålen skallutnyttjande biologisk antas.av

skilda ekonomiskavikt och betydelse över-somges samma
verksamhet ekologisksyfte bygga mänskligväganden i att

gäller åtgärder förhelhetssyn skall tillämpas vadgrund. En
och säkra lång-upprätthålla ekologiska artersatt processer

siktiga överlevnad.

biologisk mångfaldNaturvårdsverketsI att:rapport om anges
frysamångfald inte detsammaBevarandet biologisk är attsomav

landskapet och dess och djursam-sammansättning hosdagens växt-
fortsatta förändringar därtillåta dynamik ochhällen, utan att en

människans aktiviteter medverkar.
därmedkvalitativa mål och detOvanstående riksdagsbeslut ärär

Eftersom den biologiska mång-bedöma hur väl de efterlevs.svårt att
orsaker tagitsfalden påverkas så brett spektrumett som uppav av

både vad gällerrubriker i detta kapitel, hänvisas till dessaunder andra
och till vilken grad de uppnåtts.uppställda kvantifierbara mål

miljöproblemLokala2.3

luftföroreningar2.3. 1 Tätortens

Luftföroreningar kan betraktas både regionalt ochett ettsomsom
från städernasmiljöproblem. Kväveoxidutsläppen härrörlokalt egna

svenska ochmedan andra utsläpp härrör från bådekällor, typer av
koloxid, kväve-utländska källor. Luftföroreningar orsakade blav a

flyktiga organiskasvaveldioxid, sot/partiklaroxid, ämnensamtozon,
luftrörskatarr,upphov till olika hälsoproblem såsomtyper avger

infektionskänslig-och andningsfunktion hos astmatiker,nedsatt lung-
lunginflammation. Luftföroreningarcancersjukdomar, ochhet, astma

infrastruktur ochskadlig inverkan byggnadsmaterial,har även
historiska monument.

Hotbilden

Buller

trafikerade trafikleder i särskiltBoende längs hårt tätorter är utsatta
iTrafiken också störningar i fritidsområdenför bullerstömingar. ger
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anslutning till städer. Genomförda inventeringarstörre visar 2att ca
miljoner människor i Sverige för ljudnivåer överskri-exponeras som
der Naturvårdsverkets långsiktiga målnivä för trafikbuller dBA55
ekvivalent nivå vid fasad utomhus. huvudsakI biltrafiken detutgör
dominerande bullerproblemet. Uppskattningsvis 1,6 miljoner männi-
skor för höga ljudnivåer till följd buller från vägtrafi-exponeras av

Övrigaken. störningar orsakas tâgtrañk 400 000 människorav ca-
och flygtrafik 100 000 människor.ca-

Luftkvalitet

Dålig luftkvalitet orsakas främst koloxid, kväveoxid, svaveldioxid,av
sot/partiklar flyktiga organiska ämnen/kolväten VOC.samtozon,

Dessa härrör främst från vägtrafik, övrigaämnen förbrän-transporter,
ning, industri och småskalig vedeldning. Kväveoxiden kommer
huvudsakligen från städernas källor, trafiken förstår 70-80%egna av
utsläppen. Tillsammans med bildas kvävedioxiderozon som ger
upphov till hälsoproblem, nedsatt lungfunktion hos astmatikert ex
och ökad infektionskänslighet. Ca 300 000 människor i Sverige

för halter ligger gällandeutsätts gränsvärden för kväve-översom
dioxid.

Sotet i stadsluften kommer idag till delen från bensin- ochstörsta
dieselfordon. Sot och partiklar kan i höga halter öka luftvägsbesvär
och nedsatt andningsfunktion. Cancerframkallande fastnarämnenge
också och partiklar. det gällerNär cancerframkallande partiklarsot

dieselavgaser den klart dominerande källan. ökar dödlighetenär De i
sjukdomar och lunginflammation. Naturvårdsverket harastmasom
uppskattat bilavgaser kan orsaka mellan 400 och cancerfall800att
varje år enbart i Sverige.

det gäller andraNär utsläpp, koloxid, svaveloxid och flyktigat ex
organiska härrör de både från svenska ochämnen utländska källor.

föreningarDessa farliga för hälsan. Uppskattningar medärtyper av
hjälp modeller för riskvärdering föroreningar den härattav ger av

år.orsakar fall225 varjetypen ca av cancer
detNär gäller luftföroreningar så medutgör astma,personer

kronisk bronkit, andra luftvägsbesvär och hjärt- och kärlsjukdomar en
riskgrupp barn med återkommande besvär hosta och luftrörs-samt av
katarrer. halter luftföroreningarHöga tycks öka känsligheten förav

9 Naturvårdsverket arbetsmaterial 1996, "Miljöhotz nationella och inter-
nationella utsläppskällor".
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vanligt förekommande i luften pollen, vilket kanämnen som vara en
bidragande orsak till den alltmer Ökande andelen allergiker i Sverige.
Studier har visat luftföroreningar bidragande, inteatt är änen om
avgörande orsak till friska individer utvecklaratt astma.

Luftföroreningars skadliga påverkan på byggnadsmaterial,
infrastruktur och historiska problem i Sverige liksomär ettmonument
i många andra länder. Byggnadsmaterial påverkas naturligt av
nedbrytningsfaktorer fukt, kyla, solljus Utöver detta påskyn-etc.som
das luftföroreningar. Korrosion och vittring materialprocessen av av
påskyndas framförallt svaveldioxid, också kvävedioxid,av men av

och nedsmutsning med och damm. Framförallt förkortassotozon
livslängden för kalkhaltiga stenmaterial och olika ytbehandlingar
såsom galvanisering, putsningar och målat glas. Skador sker också på
elektronikmaterial. Många skador observerats husfasaderpå medsom
skulpterad och på och hällristningar kan knytas tillsten runstenar
förekomst vattenlösliga salter kristalliserats på ellerstenytanav som
inne i och gradvis den. Orsaken ofta saltningensprängerstenen är
vintertid och Saltet kan sprida sig många ned ivägar.gator meter
jorden och sedan med fukten i och murverk.stensugs upp

Åtaganden

Riksdagen har uttalat år bör halterna2000 koloxid, kväveoxid,att av
svaveldioxid, och partiklar underskrida de riktvärden utarbe-sot som

Naturvårdsverket. Utsläppen cancerframkallande itats ämnenav av
skall dessutom halveras till år 2005. personbilartätorterna För gäller

skärpta avgaskrav från 1989 års modeller och från och med 1993 års
bilmodeller omfattas alla bilar miljöklassningssystem. Bilarettnya av
med katalytisk avgasrening har tagit allt del mark-över störreen av
naden och år hade1995 drygt alla40% bilar i Sverige katalysator.av

Antalet bullerstörda över 55 dBA har halverats sedan år 1970
trafiken har ökat. förklaringEn förändringar itrots att är tätor-stora

struktur, har medfört många boendemiljöer har fått lågatemas attsom
bullemivåer. har vidtagitMan bullerskyddsåtgärder skärptsamt
bulleremissionskraven. i regelDet svårt och kostsamt åtgärdaär att
bullerproblem från vägtrafiken. därförDet väsentligt förut-är att vara
seende vid planering bebyggelse och undvika skapa sådanaattav ny
trañklösningar innebär bullerproblem uppstår.attsom nya

Under år har luftkvaliteten i förbättratstätorterna attsenare genom
miljökraven skärpts. Utsläppen svavel har minskat kraftigt ochav

knappast något hälsoproblem längre. Utsläppenutgör koloxid,av
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kväveoxider har kunnat minska. Vägtrañkensflyktiga kolväten och
med mellan åren ochkolväteutsläpp har minskat 20% 1988över

Även minskat bilindustrin räknar medpartikelutsläppen har och1994.
ytterligare till Utsläppenkunna reducera partikelutsläppen år 2010.att

från bostadsuppvärmning och industriprocesserstoft och partiklarav
har minskat kraftigt.

anslutning till i Sverige överskriderLuftföroreningar i och i tätorter
tidvis de nivåer acceptabla hälso- ochdock för närvarande ärsom ur

miljösynvinkel.

organiska miljögifterPåverkan2.3.2 av

Hotbild

mycketstabila organiskapersistentaDe ämnena utgörs storav en
idag miljoner organiskafinns 10Det ämnenämnen. cagrupp

Endasttillkommer varje år.beskrivna och 300 000 ämnen enca nya
praktisk användning. räknarmindre del dem har kommit till Manav

olika kemikalier ianvänds mellan 100 000med det 50 000att -
organiska ochsamhället världen flesta demDe är ämnenöver. av

Mångaeller endast långsamt nedbrytbara.dessa stabilamånga ärav
industriellamaterial och används idessa ingår i samt proces-varorav

biprodukter ellerDärtill kommer antal kemiska ämnen,ett stortser.
industriellabildas i samband med blreaktionsprodukter, asom

kemisk behand-biologisk ellerförbränningsprocesser samtprocesser,
organiska föreningaravloppsvatten. Exempel på persistentaling ärav

föreningar kolväten.bromerade aromatiskahalogenerade och samt
järn-främst massaindustrin, avfallsförbränning,Källor till dessa är

kemiindustrin, verkstadsindustrin, avloppsreningsverk,och stålverk,
flera hålltrafik, och aluminiumverk fl. PåVedeldning, energi, koks- rn

inom massaindustrin,förekomsten dessa föreningar, blminskar aav
upphört. Enligt har mängdenforskning pekar de har SCBdär mot att

frånutsläppt tillklorerade organiska AOXämnen vatten massa-

2° brom och jod medHalogenerade uppkommer klor,närämnen reagerar
och bromerade organiskaoch bildar klorerade ämnen.kolväten t ex

på PCB, DDT och dioxiner. ExempelkloreradeExempel ämnen är
difenyletrar PBDE.organiska polybromeradebromerade ämnen är

på aromatiskt kolväte bensen.Ett exempel ett är

22 STFISkogsindustrins Tekniska ForskningsinstitutMikael Lindström,
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från tillblekerier minskat 000 år 1988 500 år 199414 1ton tonca ca
Ävenminskning. importerade produkter plaster innehåller90% som

överföring frånorganiska miljögifter och det sker också andraen
länder via luft och vatten.

del de stabila organiska föreningar cirkulerar iEn stor sam-av som
finnshället i byggnader och i andra tekniska konstruktioner.varor,

främst avfallsledetProblemet uppstår i dessa slutligennär ämnen
omhändertas, varför problemet lokaltkan betraktas problem.ettsom

mycket svårt bedöma hur mycket kommer frånDet är att som
inhemska källor och hur mycket kommer från utländska eftersomsom

miljögifter.så litet organiskavetman om
Organiska föreningar ofta fettlösliga vissa binds tilloch lättär

partiklar och organiskt material. Ibland de ekologiska effek-ärannat
till däggdjursmycket tydliga. exempel ned olika ochDDT sätterterna

fåglars förmåga fortplanta sig. Människan får i sig dessa ämnenatt
främst födan.genom

Åtaganden

Riksdagen beslutat användningen lösningsmedelhar kloreradeatt av
skall, med något undantag, upphöra till år 1995.

Utsläppen klorerade organiska från massaindustrin harämnenav
minskat sedan Användningen ochmed 90% år 1985. DDT PCB ärav
förbjuden och förekomsten har minskat radikalt sedan 70-talet.

har det kommit ersättningsämnen,Däremot PBDE,tnya ex som
också visat sig giftiga. svårt bedöma den framtida situ-Det är attvara
ationen då inte känner till förekomsten miljöfarliga organiskaman av

och de effekter de förorsakar. Problemet tidi-ämnen är att man, som
inte känner till alla samband, risken finnssånämnts, attgare man

farligt med stället föri PCB.PBDEersätter ämneett ett annat, t ex
inomSkatter detta område måste underbyggas med studiernoggranna

så effekten skatten inte blir substituerar mellan olikaatt attav man
farliga Skatter bör främja ansvarsfull hantering. oftaDetämnen. är
fråga halter och nivåer bör begränsas i stället för fokuseraattom som

utfasning.
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2.3.3 Avfallsproblem och brutna kretslopp

Hotbild

Vårt moderna samhälle producerar avfall.mängder problemDestora
avfallshanteringen för med sig hänger med såväl mäng-som samman

dema och karaktären avfalletpå behandlingsmetodema.som
Mängden hushållsavfall, räknat i kg har fördubblatsper person,

från 1960-talet och framåt. officiellaSCB:s statistik kommunaltöver
omhändertagande avfall startade år 1985 tyder ändå på attav som
ökningen minskats sedan dess och mängdema ligger på drygt 300nu
kg och år. Eventuellt har viss minskning skett mellanper person en
åren 1990 och 1994. Hushållsavfallet omhändertas idag främst1994

förbränning 42% eller deponering andelen åter-39%genom men
avfall 16% central kompostering förväntas öka i3%vunnet samt

och med införseln producentansvar.av
Huvuddelen industrins avfall, 98%, processavfall,utgörsav ca av

dvs restprodukt produktionsprocessen. SCB har undersökten av
mängden restprodukter från industrin för år Industrin1993. genere-
rade detta år 62 miljoner avfall, gruvindustrin förstod denton varav
absolut delen, Industrins avfallsmängder dock75%. varierarstörsta ca
kraftigt med konjunkturcyklema uppkomna mängder har, relate-men

till produktionen, minskat under årens lopp. från indust-Avfalletrat
rier branschspecifikt avfall, exklusive gruvavfall, tillåtervanns 45%
år 1993 och förbrändes. Icke-branschspecifikt33% avfall, dvs avfall
från industrier liknande hushållsavfallet produkter,såsom kasserade

förpackningar och avfall inte följddirektärannatvaror, som en av
verksamheten, deponerades till 68% Park- och trädgårdsav-osorterat.
fall deponerades till 28%. 50% komposterades och 11% gick till
förbränning. ochBygg- rivningsavfallet deponerades till delenstörsta

deponerades,62% avfallet gick förbränning7% till ochosorterat. av
31% återvanns.

finns idagDet 300 aktiva kommunala deponier i landetca som
totalt 6 miljoner avfall år 1994, bestående hus-tog emot tonca av
hållsavfall, bygg- och rivningsavfall, icke branschspecifikt industri-
avfall, aska, slam mindre mängder branschspecifikt industriav-samt
fall. finns privata industrideponier,Dessutom 300 slamde-120ca ca
ponier antal k schaktmassedeponier. finnsDet 21ävensamt ett stort s
avfallsförbränningsanläggningar år 1994 förbrände 1,7som ca
miljoner avfall år, vilket TWh och4,3 värme.ton per gav ca

Deponier, förbränning avfall, dumpat miljöfarligt avfall ochav
batterier upphov till miljöproblem såsom växande avfalls-ger en
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mängd, miljöfarligt avfall, förorenad mark, luftföroreningar från
okontrollerad förbränning bl dioxiner förorenat ochsamt yt-a
grundvatten. En viktig fråga gäller avfallets och deponiemas innehåll

metaller och svåmedbrytbara organiska föreningar. Miljöfarligtav
avfall skall möjligt behandlas Risken finnsseparat. attom annars
miljöfarliga sprids i mark, luft ellerämnen Deponier kanvatten.
också skadliga för miljön bildandet deponigaser, främstvara p g a av

urlakning med De svenska utsläppenmetan, samt regnvatten. av
miljoner0,4 kommer huvudsakligen från avfallshante-metan, ton,ca

ring. I Sverige finns idag 4000 äldre deponier. Förbränningca av
avfall restprodukter formi bottenaska och dessutom kan askager av
och olika kemikalier spridas i luften, beroende på vad ingår isom
avfallet. Dock minskar utsläppen växthusgaser från deponierav om
avfall i stället förbränns för energiutvinning och därmed ersätter
andra bränslen.

Åtaganden

Riksdagen har beslutat källsortering avfall bör ha utvecklats såatt av
allt avfall lämnades till slutbehandlingatt år 1994 sorte-som o m

rades i kategorier möjliggör lämplig hantering så förbränningattsom
och deponering avfall i allt väsentligt borde ha upphörtosorteratav
vid utgången år 1993.av

Förordningen producentansvar för förpackningar innehållerom
föreskrifter förpackningar av glas, metall, plast, kartongattom papp,
och wellpapp används i Sverige den januaril skall1997senastsom
återanvändas eller materialåtervinnas. Producentema har såväl fysiskt

ekonomiskt för målen nås. Kommunerna inte längreatt ärsom ansvar
formellt ansvariga för tidningar, förpackningar hushållm m som

för bortforsling producenter.sorterat ut av
Riksdagen har uttalat riktlinjer föräven kretsloppsan-att som en

passad samhällsutveckling skall gälla produktgrupper ochatt nya
varuområden successivt för producentansvar. Inom flera områ-anges
den pågår redan arbete i denna riktning, det gäller skrotdäcknärt ex
och bilar. Andra områden bör bli aktuella inom kort plaster,ärsom
byggnadsmaterial, elektroniska och elektriska produkter. Enligt riks-
dagen bör dessutom, inom för kretsloppsanpassadramen en
samhällsutveckling, riktlinje gälla nuvarande bilskrotnings-attsom

skall utformas till återvinningssystem där tillverkaresystem ochett
importörer har fysiskt och ekonomiskt tillbaka uttjäntaatt taansvar
bilar och återvinna material från dem.
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tydliga trendernågrainteavfallsslagen kande flestaFör omseman
Återvin-inte.har ökat ellermaterialutnyttjandetelleråtervinningen
årmarginellt, från 13% 1990ökathushållsavfall har endastningen av

deponerademinskningvissvilket lett tillår 1994,till 16% aven
produ-med införandeti ochKällsorteringen har ökatmängder. av

i förtid uppnåttoch däck harWellpappprodukter.för vissacentansvar
har bra bitoch kartongåtervinningsmål medan plast,sina enpapp

hellerharbatterier 90%miljöfarligaför insamlingMåletkvar. av
idag.samlas inuppnåtts 31%

avfallshante-kommunalaområdet denfinns påskattDen ärsom
differentierad i vissa kom-renhållningstaxanringsskatten ärsom
betänkande SOU 1996:139sitthar iDeponiskatteutredningenmuner.

avfall skall införaskrskatt på 250förslaglämnat tonatt perom en
januari 1998.den l

miljöproblemKärnkraftens2.4

kärnkraften visskringproblemenså intarredanSom nämnts en
riskermed olikaförknippaskärnkraftensärställning. Orsaken är att
enigainteochstrålningjoniserande radioaktiv ärför att experterna
gällerdetsärskiltMeningsskiljaktighetema närriskerna. är storaom

djur ochmänniskor,stråldoser pålåga växter.skadorna av
relativtstråldoservid högaskadorför akuta ärBevisföringen

svårarestråldoservid lågaeffekternaokomplicerad. Däremot attär
utvecklasexempelTillkaraktären.långsiktigagrund denpåvisa på

ochleukemi mellansnabbt, medanrelativtsköldkörtelcancer tretar
år.10övrigasju ochår äncancersorter mer

för hälsankonsekvenserochindirekt bestrålningDirekt och

bestrålning.indirekt Kroppendirekt ochbådepåverkasMänniskor av
område träf-ibefinner sigstrålning dådirektför ettutsätts somman

strålning underjoniserandeMarkennedfall.radioaktivtfats avgerav
tiden berorintensitetStråldosensefter utsläpp.år övermånga ett

radioaktivalånglivadeellerkort- ämnen,avfallet består samtavom
långlivatCesium-137,i jorden.de ärlångt etthur tränger somner

frånStrålningår.halveringstid på 30fysiskharradioaktivt ämne, en
eftersnabbtrelativtdäremotluften avklingarradionuklider i ett

utsläpp.
och föda.via dryck Ettockså i kroppenstrålningJoniserande tas

käm-rennäringensvenskadeneffekten påexempel detta är som
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fortfa-i Tjernobyl medfört. vissa områden överstigerkraftsolyckan I
viltkött det fastställda gränsvärdet.rande radioaktiviteten i

tidiga akuta skador ochJoniserande strålning medför både sena
direkt celler skadasskador. Tidiga strålskador uppstår så månganär

fungerar normalt. strålningenvävnaden eller inte längreatt organen
till eller andra skador påkan dock långt upphovsenare ge cancer

benämningen skador. skador uppträdercellerna, därav Dessasena
med frekvens ökar med stråldosen. Allvarlighets-slumpartat en som

graden dock oberoende dosen.är av
flera efter förkan uppkomma tiotals årCancer att utsattsen person

kroppens DNA-molekyler kan leda tillhöga stråldoser. Skadorna på
cellerna vid celldelningar misslyckas med fördubblaattatt

försvinner vid delningen ellerkromosomantalet. Kromosomema
brottstycken kombineras ihop fel immunförsvar kanpå Kroppenssätt.
också rubbas.

för för barn foster. cellernaRisken strålskador och Därär större är
aktiva och delar sig oftare vad de hos människor.än gör vuxnamer

"Normal" bestrålning

Alla människor dagligen för joniserande strålning. vårIutsätts
omgivning finns normalt viss radioaktiv strålning uppståren som av
sönderfall i jordens bergmassa och i atmosfären. Enligt strål-Statens
skyddsinstitut den naturliga bakgrundsstrålningen 22 %utgör ca av

stråldosden människa i Sverige genomsnittligt utsättssom en vuxen
Strålning från radon bostäder, förför. i och medicinsk45 %svarar ca

undersökning och behandling för 31 Strålhalten från övriga%.
strålkällor 2 %. Ca 20 000 människor i Sverige dörmotsvarar ca
årligen Statens strålskyddsinstitut bedömer statistiskt attav cancer.

två dessa dödsfall orsakade joniserandenärmare ärtusen av av
strålning, väsentligen till följd radon i bostäder i samverkan medav
rökning.

Radioaktivt utsläpp vid driften kärnkraftverkav

utsläpp radioaktiva gäller Statens strålskyddsinstitutsFör ämnenav
föreskrifter 1991:5. Kämkraftverken släpper alltidSSI FS småut

23 SSI information 96:01, sid 3

3-17-0137
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mängder radioaktiva under drift. Den dosen får deämnen största som
befinner sig i den omgivningen. Strålningen denärmaste som
anställda för ungefär den strålning återfinnsutsätts imotsvarar som

radonhalter.bostäder förhöjdamed Antalet radonhus uppskattas
strålskyddsinstitutStatens SSI till halv miljon.av en

Kämkraftsdriften medför dessutom den naturliga bakgrunds-att
strålningen ökar något. Då drabbas människor befinner sigäven som

frånlångt själva kärnkraftverket.
Störningar i driften innebär utsläppen ökar. Exempelvisatt

medförde bränsleskada i Ringhals under år 1993 verkets utsläppatten
fördubblades. Under år 1994 uppgick det tillnära 43 % SSI:snog av

riktvärde.

örhöjdaF strålningsnivåer där brytsuranet

Alla kärnkraftverk använder bränsle. fåFör iatt tag uraneturan som
bryts mängder uranmalm i dagbrott eller djupt under jord. Närstora

bryts frigörs strålningen lokalt. De arbetar i måsteuranet som gruvan
därför skyddas direkt strålning och andas radongas.mot mot att
Under gruvdriften också radon och därigenom blir detavges en
höjning radonhalten i den närliggande luften. frånStråldosemaav
avfallsupplagen vid också förhöjda.ärurangruvoma

Människor, djur och i närheten riskerar därmedväxter av gruvoma
drabbas radioaktiv strålning. sker ingenNumera uranbrytning iatt av

Sverige tillförseln sker via import. mittenI 1970-talet tänkteutan av
bryta uranhaltig skiffer i i Ranstad i Västergötland.man en gruva

Gruvan lades dock ned, därför den inte lönsam ocksåmest att var men
för opinionen Under år importerades1994att mot stor.gruvan var

från Uzbekistan Ryssland1000 ton, 463 Kanadaton, 335uran
och Australienton 265 ton.

Utsläpp vid kärnavfallshanteringen

kämbränsle innehåller mängder radioaktivaAnvänt ämnenstora vars
efterstrålning avklingar några hundra Efterår. 1000 år återstårca

förutom och dess dotterprodukter fåtal långlivade ämnenetturan som
exempelvis plutonium med mycket lång avklingningstid.

2‘ Kärnbränslefondsutredningen,Se sou 1994:107, sid 318-319
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Sedan år 1985 har det centrala mellanlagret för kärnbränsle ianvänt
Oskarshamn tagit 200 kämbränsleöver år. Däremot använtton per

bränslet förvaras i 30-40 år innan det förs till slutlig förvaring.avses
Under mellanlagringstiden uppskattas radioaktiviteten och vänneav-
givningen i det utbrända bränslet minska med 90 %. Platsen föratt ca
slutförvaringen inte bestämd.är ännu

Lagen den bedriver kämteknisksäger verksamhet ocksåatt ärsom
skyldig hand avfallet på säkert dettaatt ta För ändamål harsätt.ettom
kämkraftföretagen bildat Svensk Kämbränslehantering SKB.AB

arbeteDess regleras olika lagar och förordningar, exempelvisgenom
lagen kämteknisk verksamhet, strålskyddslagen finansierings-ochom
lagen. Kontroll Statens kämkraftsinspektion,utövas Internationellaav
atomenergiorganet ochIAEA Euratom.

En kämavfallsavgift har tagits kilowattimma kärnkraft-ut per av
företagen sedan år 1981. Avgiftsmedlen placeras på konto i Riks-ett
gäldskontoret och ska täcka kostnaderna för hanteringen käm-av
kraftens restprodukter. Nettobehållningen på kontot miljar-18var ca
der kronor i slutet år 1995.av

Eflekter reaktorolyckaav en

kändaDe kämkraftsolyckoma de inträffademest i Harrisburgär som
år 1979 och i Tjernobyl år 1986. Det har dock inträffat antalett mer
eller mindre allvarliga olyckor. harDe i många fall tydliggjort brister
i säkerhetsrutinema och tekniken visat på effekter tidigaresamt som
inte varit kända och därför föranlett skärpningar säkerhetskraven.av

hittillsDen kämkraftsolyckan denstörsta i Tjernobyl.är Reaktom
exploderade ångtrycket och reaktorblocket lyftes och vred sig ochav
härden frilades. Utsläppet radioaktiva pågick i 10 dagarämnenav
innan lyckades släcka branden och utsläppen radio-stoppaman av
aktiva ämnen.

Olyckan orsakade akuta strålskador främst hos räddningsperso-
nalen. 31 avled direkt den kraftiga strålningen depersoner av som

för under olycksnatten mellan denutsattes 26 och 27 april i Tjemo-
byl.

Antalet barn under år14 med sköldkörtelcancer har ökat kraftigt.
Under perioden till1986 1995 fick barn700 i Ukraina, Vitrysslandca
och Ryssland sköldkörtelcancer. Det normala antalet barn som
skulle ha fått sköldkörtelcancer 20 stycken underär period.ca samma
Några vetenskapliga belägg för ökad frekvens andra cancerformerav
har inte kunnat konstateras.



1997:11SOUMiljöproblem64

långsiktiga miljö-defrån de förhöjda cancerriskerna såBortsett är
skogsmark drabbats. FlerHårdast har jord- ocheffekterna betydande.

tvingats sina hem.människor har100 000 övergeän

svenska kärnkraftverkenSäkerheten vid de

ochför kärnkraftverkenstrålskyddsreglemaSäkerhets- och är stränga
kontrollmyndigheter.tillstånd och Rege-regleras medverksamheten

Säkerhetstekniskakämteknisk verksamhet.tillstånd förringen ger
för regel-regleranläggningarna ska drivasföreskrifter för hur samt

kontrollering finns.rapportering ochbunden
kärnkraftverken riskende svenskaför säkerheten iGrunden är att

inträffar skaolycka alltminimal. Omför olycka ska trotsenvaraen
miljömänniskor ochbestående skadorförrisken utsläpp gersom

flerdubblautrustade medKämkraftverkenmycket liten. ärvara
Därtill finnsoberoende varandra.fungerarsäkerhetssystem avsom

och radioaktivastrålningförhindrardet barriärer ämnenattsom
driftsutsläppenövervakaroch känsligaläcker mätsystem attut som

personalenhosSäkerhetsmedvetandetgränsvärdena.ligger under
erfaren-utbildning,vidareutvecklas ständigtunderhålls och genom

förbättrade deolyckan i HarrisburgEfteroch kontroller.heter
och utbildninginstrumenteringkraftföretagen sinsvenska samt

ledde däremotkärnkraftverk. Tjernobylvarjehaverifilter vidbyggde
dessa harkärnkraftverk eftersomi svenskatill ändringarinte några en

motsvarande haveri.kan drabbaskonstruktion och intehelt avannan
övervakning ochallvarlig brist ivisade påolyckanMen rappor-en

övervakningen förbättrats.internationellaDärför har dentering. nu
kontrollövervakar ochmyndigheterfrämst utövarDet är tre som

anläggningsprovning regelbundnaSvenskverksamheten. göröver
övervakar säker-kämkraftinspektionbesiktningar. Statenstekniska

kärnav-behandlingen och lagringenoch tillsynheten överutövar av
strål-övervakas StatensStrålskyddetkämbränsle.fall och använt av

luft och underutsläppen tillkontrollerarskyddsinstitut. De vattenatt
normaldrift inom säkra gränser.är

olyckorframtidaSvensk beredskap mot

präglatHarrisburg hari Tjernobyl ocholyckornaErfarenheterna av
avtalolyckor. Bilateralakämtekniskaberedskapensvenskaden mot

träffats där ländernaöverenskommelser harinternationellaoch
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förbinder sig omedelbart varandra det skulle skeatt varna om en
reaktorolycka förmed risk radioaktiva utsläpp. Målet få tidigär att en
varning så informationen snabbt kan spridas.att

varje kärnkraftverkRunt finns det två beredskapsomrâden.
Planerna för utrymning skiljer sig beroende på närheten till kärnkraft-
verket. Länsstyrelse, räddningstjänst, polis, kustbevakning och en
mängd andra samhällsfunktioner förberedda och samövade införär en
eventuell olycka.

Nationella betydelse för beredskapen har samord-mätresurser av
olika avtal. svenskaDen beredskapen omfattar forsk-10nats genom

ningslaboratorier och strålmätningsstationer40 kontinu-närmare som
försererligt Statens strålskyddsinstitut med aktuella värden på strål-

ningsnivån. stationer ocksåDessa utrustade med automatiska larmär
aktiveras nivån stiger förutbestämt värde.över ettsom om

Möjliga konsekvenser svensk kärnkraftolyckaav en

Statens strålskyddsinstitut har genomfört konsekvensberäkningar av
härdsmälta i svenskt kärnkraftverk. de utsläppsbegränsandeOmetten

säkerhetsâtgärdema fungerar fullt blirså konsekvenserna jämförel-ut
sevis begränsade. Beroende på vindriktning skulle mellan några
enstaka och femtio cancerdödsfall kunna inträffa i Europa under allca
tid till följd olyckan. utsläppenOm sker vid Barsebäck förväntasav
dödsfallen öka något.

de utsläppsbegränsandeOm åtgärderna spel blir konsek-är satta ur
betydligt allvarligare. kan inteMan utesluta antalatt ettvenserna

dödsfall i akut strålsjuka kommer inträffa för befun-att personer som
nit sig inom de kilometrama5 under utsläppet. Storanärmaste
mängder radioaktivt material kommer markenpå ochavsättasatt ge
upphov till stråldoser via livsmedel. till milUt 200 uppskattas antalet
cancerdöda under variera50 år mellan något hundratal och 8000,
beroende vind- och väderförhållanden. deI mest ogynnsamma
väderförhållanden kan antalet cancerdödsfall uppgå till det dubbla.

Sammanfattning2.5 och slutsatser

sammanfattningEn de viktigaste miljömålen enligt inteSNVav som
uppnåtts redovisas i tabell 2.2. Tabellen syftar till heltäck-att vara
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vad gäller inhemska miljöproblem skall endastande utan ettses som
få översikt situationen och hur mycket omgiv-snabbtsätt överatt en

ningen påverkar oss.

miljömål2.2 fastställda inte har ellerTabell Ett urval av som
uppnås inom tid.kommer utsattatt

Miljömål Prognos Källa/ Internatio-Utsläpp
påverkansektor nell

Kväveoxid redukt. minskar 15% Transport Ja, 90%30%
1980-1995 Energi

Industri
VA-sektom Stor50% redukt. minskar 40%Kväve
Jordbruk1985-1995
Industri
Skogsbruk

redukt. ökar 3% Jordbruk Ja, 65%Ammoniak 25%
1985-1995

Från StorKoldioxid Stabilis.utsl. till 1995 Transport -
års nivå beräknas utsl. Industri globalt problem1990

2000 för öka Energiatt
därefter minska

minskar 45% Transport StorFlyktiga 50% reduktorga-
Energi1988-2000niska ämnen
Industri

redukt minskar 45% Industri Avfall Ja, 90%Kadmium 70%
Jordbruk1985-1995
Industri Avfall StorNickel 50% redukt. minskar 15%

1985-1995
30% VA-sektom Stor50% redukt. minskarKoppar

1985-1995 Industri Avfall
NiCd-batterier InsamLmål insamling 31% Industri Avfall Nej

90% till 1995
AvfallSkulle ha inte Industri NejFörbränning Har ännu

upphört upphörtosortavfall 1993
Källa: Naturvårdsverket

står i tabellen svavelutsläppenvadVärt är ävennämna utöveratt som
nationella mål och internationellaSverige redan har uppfyllt sinadär

ifrånSvavelproblemet detta långt löståtaganden till år 2000. är trots
svavelnedfallet från utländska källor.beroende kommer90%att av

påbörjadesKärnkraftens miljöproblem här. Våren 1996tas upp
kärnkraften skall avvecklas ipartiöverläggningar hur och närom

Endastvi hänvisar till resultaten dessa överläggningar.Sverige och av
officiella med bestämning i tiden i tabellen.konkreta och mål tas upp

i miljöpolitikenfinns många målsättningarDet angersom en
konkretionen och där basår respektiveviljeriktning där lågärmen
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måldatum saknas. Dessa allmänt formulerade mål exaktutan
bestämning i tid och storheter täcker sannolikt det vadmestaupp
gäller kända problem med miljödegradering och resursutarmning.
Exempel på denna målet hållbar utvecklingär och bevarandetyp av
biologisk mångfald. detNär gäller de konkreta, tidsbestämda målen är
dessa oftast karaktären etappmål, dvs de omfattar endast delav en av
skillnaden mellan faktisk situation och önskat utfall.

I samband med graden måluppfyllelse studerasatt detär ävenav
intressant i vilken grad problemets källoratt liggernotera inom
Sverige. Sveriges andel problemen minst för klimatförändringarärav
och försurning. När det gäller diverse miljögifter varierar det från

till radioaktivaämne Förämne. och reduktionämnen den bio-av
logiska mångfalden finner vi problemkälloma huvudsakligen i
Sverige och för exploatering mark står problemen till 100% attav
finna i Sverige. Detta måste finnas i åtanke vid utformning av
åtgärder. För de globala och regionala miljöproblemen är gemen-

åtaganden mellan länder det tillvägagångssättsamma en grupp som
sannolikt måluppfyllelse istörst Sverige och i de andra länderna.ger

Även målen på alla områden uppfyllts visarännu utveck-om
lingen utsläpp för antal miljöfarliga i tabellett ämnen 2.3 situa-av att
tionen förbättrats väsentligt på de flesta områden. Utvecklingen
mellan åren 1970 och 1995 visar på minskade utsläpp alla ämnenav

kväveoxider NOx. Sammantaget visarutom tabell 2.2 och 2.3 att
utsläppen från så kallade punktkällor har minskat kraftigt, desamt att
miljöproblem inte nått måluppfyllelse har karaktären diffusasom av
utsläpp.
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1990.några 1970viktigare ämnen2.3 UtsläppTabell av -

Ämne 1995199019851975 19801970
5859,365,4139,4 82120C02, Mton
103128,2485 280690920S02, kton
382,83405,8320 300320300NOX, kton
500500450560600VOC, kton
404060170450Stoft. kton

6 1,4 l67luft, 18Kvicksilver ton
0,23 l1ton 16Kvicksilver vatten,

la212 538 12luft,Kadmium ton
2,12612 4tonKadmium vatten,

365515401300 95013003000Bly luft, ton
24 14160330 70Bly tonvatten.

210 210280 22030131 490790mon
85140180340Suspenderadeämnen

3,5 3,58 513kton 16Fosfor vatten,
90 90135135127ktonKväve.

l nedbryt-vid biologiskförbrukaspå mängdbenämning denBOD är somsyreen
material.organisktdvs utsläppenorganiskaning utgörsämnen, avav

uppgift saknas
1992a siffran avser

SiffrorNaturmiljön iNaturvårdsverket1992, SCB,WibeKälla: Kriström samt
utgåvan.4:e och 5:e

skallinsatserarbetsområden därprioriteratNaturvårdsverket har tre
är25:miljöproblemen. Dessakoncentreras mot

transportsektornI

skogsbrukssektornochjord-I

ochproduktion,handelssektorernaochindustri- varorI
avfall.

lokalaregionala ochglobala,olikainordna delättDet är att
arbetsområdena.under demiljöproblemen tre

källan/påverkansfaktorni särklassdenTransporlsektorn störstaär
övergödning, klimat-försurning,miljöproblemflera allvarligaför

Sektornsbullerluftföroreningar, etc.oxidantbildning,påverkan,
biologisk mång-hav ochgrundvatten, sjöar,luft, mark,påverkan

fald är stor.
bidra-starktnärsaltläckageJordbruketsJordbrukssekzorn: är en

jordbruksom-vattendrag isjöar ochövergödningtillgande faktor av

25 ekonomin. Möjligenhelainnefattar i settsektorer stortDessa tre
avfalldock samtproducerarTjänstesektorntjänstesektorn.innefattas inte

ingår.denvilket kan motivera att ävenköper varor,
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råden, liksom tillförseln närsalter till havet. Sektoms utsläppav av
ammoniak bidrar såväl till försurning övergödning. Vidare skersom

spridning miljögifter, användningen konstgödselen av a genom av
Ävenbekämpningsmedel. den biologiska mångfalden kansamt

negativt.påverkas
Skogssektorn: Beroende vilka tekniker används skogs-kansom

sektorns avverkning och markberedning påverka den biologiska
mångfalden negativt.

och handelssektorerna:Industri- Spridning och upplagring av
organiska miljögifter i miljö särskilt kvick-och tungmetaller vår
silver, kadmium och bly industriproduktion, varuanvändninggenom

avfallshantering omfattandeoch problem med potentiellaär ett stora
risker.

Tillämpas tvärgående på alla miljöproblemen framstårsynsättett
fjärde arbetsområde, energisektorn. Energianvändning ochett -

utvinning i många fall nämligen orsak eller delorsak tillär över-en
vägande del miljöproblemen.av

del inte alla miljöproblem oåterkalleliga eller mycketEn ärmen
svårläkta. Oavsett vilka problemområden vi tittar på finner vi ett

mellan skador omöjliga problemspektrum läka till iär attsom som
princip upphör vid tillfälle problemkällan Oftastängssamma som av.

effekterproblem mängd olika och interagerar medtypger en av en
andra problem.

bör påpekas de miljömål redovisats inte resul-Det äratt som ovan
någon uttrycklig värdering de kostnader och intäkter, itatet av av

form förbättrad miljökvalitet, måluppfyllelse upphovav som en ger
Miljömålen reflekterar indirekttill. värdering i den meningenmer en

ambitiöst mål område miljöförbättringpå tyder på harettatt ett att en
värde. miljöförbättringAtt på visst område har högtett stort ett etten

värde betyder dock, i de flesta fall, inte vi villiga förbättraäratt att
till vilketmiljön pris helst. miljöproblem upplevsFörsom som

allvarliga vi villiga betala högre pris för de problemär änatt ett
upplevs mindre allvarliga. problemEtt i sammanhanget kansom som

miljömålen ibland fastställts tillräcklig kännedom deatt utanvara om
kostnader miljömålet upphov till. redovisasSomvägen mot ger

i kapitel och kapitel6 10 vissa de fastställdanärmare är vägen mot av
miljömålen behäftade med kostnader, vilket betyder värdetävenatt

måluppfyllelsen belysas. diskuterasmåste Som i kapitel 3närmareav
det idealt fastställa miljömålen utifrån värderingatt nyttavore en av

och kostnad i den meningen miljöförbättringen fortsättaskall såatt
länge värdet ytterligare åtgärder överstiger kostnaderna i vidsom av

dennamening. optimala miljöpolitik kan svår praktiseraAtt attvara
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beror både de värderingsproblem och på det faktumnämntssom
miljömålen i många fall resultatet internationell förhand-äratt av en

lingsprocess.
Oavsett vilket miljömål fastställs bör dock principen kost-som om

nadseffektivitet vägledande vid utformningen åtgärder. Dennavara av
princip, diskuteras i kapitel innebär åtgärdernärmare sättsattsom

där kostnaderna för uppnå ytterligare miljöförbättringar lägst.äratt
skall tillämpaOm sådan princip kan det dock svårt attman en vara

samtidigt arbeta med likformiga sektorsmål. Principen innebär att
minskningama skall ske där kostnaden för ytterligare minskning är
lägst.

Kostnadseffektivitet på internationell nivå innebär i princip att
utsläppsminskningarna i första hand sker i de länder där kostnaden är
lägst. betyderDet länder med förhållandevis utsläppatt stora per
BNP-enhet alternativt låg CO2-skatt i första hand bör minska sina
utsläpp alternativt höja CO2-skatten. Det i skenet dettaär av man
bör vikten enhetliga CO2-skatter mellan länder.storase av grupper av

de flesta internationellaAtt överenskommelser inte grundar sig på
kostnadseffektivitetsprincipen på procentuellt enhetligautan sett ut-
släppsminskningar återspeglar faktumdet rättvise- och fördel-att
ningsaspekter mellan länder betydelsefulla.är

Det Sverige fortfarande inte uppnåttär värt att notera att trots att
alla de riksdagen fastställda miljömålen så har vi kommit bra bitav en
på Ansträngningama för nå miljömålen förmodligenmåsteväg. att
intensifieras, med ökade kostnader följd, vilket understrykersom
vikten kostnadseffektiv politik.av en
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Miljöproblem3 ett-

marknadsmisslyckande

Inledning1

dettaI kapitel översikt del den teoriram ligger tillges en av en av som
grund för utredningsuppdraget. Med koncentration uppdraget påen av
områden miljö- och skattepolitik, faller det sig naturligtsom att
inledningsvis redogöra för vilken roll ekonomiska styrmedel kan
spela i miljöpolitiken. Vi återkommer i betänkandet medsenare en
diskussion vissa centrala drag i den ekonomiska teorin kringav
skatter. dettaI kapitel behandlas miljökvalitet resursfördel-ettsom
ningproblem i marknadsekonomi. avsnittI redovisas3.2 inled-en
ningsvis de viktigaste förklaringama till varför miljöproblem kan
uppstå i marknadsekonomi. Man brukar här peka förekomstenpåen

k effekter, vilka sådana sidoeffekterexterna produk-utgörav s av
tion/konsumtion inte avspeglas i marknadsprisema. avsnittI 3.3som
diskuteras mål och medel i miljöpolitiken. kanskeDen viktigaste
frågan gäller målet; vad skall mot Därefter behandlasstyraman
valet styrmedel. På år har ekonomiska styrmedel utnyttjatsav senare
allt flitigare. vissaI fall dock regleringar föredra, iär andra fallatt
framstår ekonomiska styrmedel naturliga val, kombi-ävensom men
nationslösningar kan användas. Vi antal kriterierpresenterar ett som
har och kan användas vidanvänts valet mellan olika styrmedel i
miljöpolitiken. Avsnitt 3.4 behandlar ekonomiska styrmedel i ett
internationellt perspektiv, med utgångspunkt i de speciella problem

uppstår för litet, exportorienterat land Sverige detett närsom som
gäller föra självständig miljöpolitik. I avsnittatt 3.5 deen presenteras
möjligheter finns värdera miljökvalitetsförändringar iattsom pengar.
Här också översikt antal svenska undersökningarett stortges en av

sökt sprida ljus värdet miljövaror.över Dessa studier kansom av ge
viss vägledning miljöpolitiken kan skärpas på vissa områden,om t ex
via ökad miljörelatering det svenska skattesystemet.en av

Avslutningsvis diskuteras i avsnitt 3.6 frågornågra kring natur-
resursutnyttjande och marknadsmisslyckande.
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effekterochMiljöproblem3.2 externa

föreställninggrundläggandeekonomiska teorinfinns i denDet omen
arbetskraft, naturtillgångar ochproduktivaknapphet. De resurserna

mänskliga behoventill dei förhållanderealkapital knappaär av
till människorsbidrarmiljökvalitet ochtjänster, annat somvaror,

resursfördel-grund förligger tillföreställningvälbefinnande. Denna
grundläggandesamhälletssammanfattasteoriningsteorin. dennaI

producerasVad skallfrågeställningar:resursfördelningproblem i tre
produktionsresultatet gåskallTilldet producerasskallHur vem

miljö-giltighetnaturligtvis sinfrågeställningar närDessa äger
tilldetta lederhotadpolitiken diskuteras. Bör att ettart sparas omen
höjaskoldioxidskattenförloradearbetstillfällen går Börantal om

skall vimycketläggs ned Hurvissa företagfår till följddetta att
och andraidag Dessaicke-fömyelsebaranvända naturresursav en

resursfördelningsproblem, dvsgrund och bottenfrågeställningar iär
utnyttjas.börsamhälletsfrågor kring hur resurser

perfekt marknads-teoriekonomiskresultat ivälkäntEtt är att en
resursfördelningsproblem pågrundläggandesamhälletsekonomi löser

samhälletshäreffektivitetMedeffektivt attsätt.ett resur-menar man
inkomstfördelning.vid givenmöjligautnyttjas på bästa sättser

till lägstaefterfrågartillverkar det konsumenternaProducentema
fungerardär prisernateoretiska resultat,kostnad.möjliga Detta som

inteförutsättningar,antalpåosynlig hand, bygger ett somen
sammanhanget viktigiverkligheten.uppfyllda i Enbehöver vara

effekter. Varkenkfår finnasdet inteförutsättning externaär att s
effekter intekonsumtion skallproduktion eller avspeg-somgenerera

marknadsprisema.las i
Produktionnegativa.positivakan såväleffekterExterna somvara

negativupphov tilltillvid utsläppföretag kanvid något vatten enge
upphovkanmedan äppelodlingfiskeföretag,effekt ettextern ge

Jordbrukoch vice versa.för biodlarepositiv effekttill extern enen
landskapöppnaeffekterpositivasåvälkan externa somgenerera

dock ingenfall får bondennormalaövergödning. ersätt-negativa I
å andralandskap, behöverproduktion öppnaför sinning menav

skada denlidertill deersättningheller inte betala någonsidan avsom
till.upphoveventuelltbondens produktionövergödning ger

förbetalar förorenarenskadade liderockså ovanligtDet är att som
förorenarentänkbara, dvsalternativenBådaminska utsläppen. äratt

betalarden förorenadeellerPrinciple, PPPbetalar Polluter Pay
förutsättningarunder vissaochPrinciple, VPP,Victim Pay ger

inkomstfördelningenmedanbeträffande utsläppen,resultatsamma
Miljöavgiftsutredningen SOU 1990:59annorlunda.blikommer att
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vilken den intres-principer, tilldiskussion dessadetaljerad avenger
hänvisas.serade läsaren

då denmarknadsekonomin,svaghet medvisar påExemplen uren
bästaallokera påmisslyckas medsynvinkelsamhällets att resurserna

marknadsmisslyckande.föreliggerMed andra 0rdmöjliga sätt. ett
förekomstenmarknadsmisslyckandeexempel på ärEtt ettannat

inte längreäganderättemakarakteriseraskollektiva De attavvaror.av
inte påverkarkonsumtionminväldefinierade ochär att varanavav

min konsumtionkollektivförsvaretSåledesdin. närär avvara,en
skall dock inteKollektivapåverkar din.inteförsvar samman-Varor

Luftkvalitetsektor.offentligmed de producerasblandas är ettavsom
definiera.svårkollektiv där äganderättenexempel på är attvaraen

används här, ocksådefinitionmed den enklaRadiosignaler är, ensom
detdetta område gjortteknikutvecklingen påDock harkollektiv vara.

användningbetalar frånde intebilligareallt utestängaatt avsom
betal-TV.frekvenser,vissa t ex

marknadförutsättning förVäldefinierade äganderätter är att enen
marknadsekonominperfektabraskall kunna fungera på Densätt.ett

kollektivaoptimal mängdmed produceramisslyckas att varor.aven
utsläpps-luftkvalitet.definiera äganderätter till Enkan dockMan t ex

i den bemär-äganderättema definieras,rättighetsmarknad innebär att
möjlighettill rättigheternakelsen ägarna att tstatenatt exger

kanväldefinieraderättigheterna på dettaluften.förorena När sätt är
i Skill-utnyttjas USA.Sådana marknadermarknad uppstå. mesten

väsentligen denkoncessionsystemetdet svenskanaden ärgentemot
svenskaföretag. detöverlåtbara mellan Iutsläppsrättema äratt

rättigheterdessaföretagen vissa utsläpp,tillåts göraattsystemet men
företag.utbytbara mellaninteär

förmotivhärmarknadsmisslyckandenDe nämnts utgör stats-som
kan detta ske påresursfördelningen. Grovtingripa imakterna settatt

incitamentsbaserade styrmedel. Devia administrativa ellertvå sätt,
får tillåtelse producerainnebär företagenförstnämnda attt att omex

Incita-viss antalverksamheten inte överstigerfrånutsläppen ton.ett
försöker påverkaiställetmentsbaserade styrmedel innebär att man

beteende mindre direktkonsumenters påproducenters och sätt.ett
minskaincitamentförorenarenprissätta utsläppGenom attettatt ges

incitamentkonsumentenutsläppen. Ett retur-ett attpantsystem ger
förpackningar.tnera ex



74 Miljöproblem marknadsmisslyckande SOUett 199 7:1 1-

Mål3.3 och medel i miljöpolitiken

3.3.1 Vad skall motstyraman

Oavsett vilket styrmedel väljer måste ha någonting att styraman man
vissa fallI kan totalförbud motiveras, iemot. många andra fallett

väljer lösning där viss mängd miljöstörande verksamhetman en en
tillåts. Koncessionsnämndens beslut baseras påt sammanväg-ex en
ning tekniska, ekonomiska och miljömässiga krav. Detta lederav
endast i undantagsfall till utsläppsnivån till noll.att sätts

Ur samhällsekonomiskt perspektiv bör det bedrivasett miljöpolitik
så länge det inte kostar det smakar. Det exempelvisän ärsom mer
inte rimligt alla utsläpp fullt Det skulle kosta fleraatt gångerut.rena

bruttonationalproduktenän BNP och helt enkelt inte prak-ärmer
möjligttiskt intressantaDen frågan istället hur utsläppär stora som

kan tillåtas. Frågan låter sig inte lätt besvaras, i princip berormen
på de samhällsekonomiska intäkterna och kostnadernasvaret attav

bedriva miljöpolitik. Ur samhällsekonomiskt perspektiv bör nivånett
väljas så de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkternaatt över-

på marginalen. Såledesensstämmer det kostnaden och intäktenär av
det sista kilot skall och inte de totala intäkternaöverensstämmasom
och kostnaderna.

De samhällsekonomiska kostnaderna för minska utsläpp beståratt
demz.de måste för minska falletavsättas I medattav resurser som

svavelutsläpp kan dessa bestå kostnader för installationt.ex. av av
speciell reningsutrustning, eller den merkostnad uppstår vidsom
produktion lågsvavlig olja. andra fallI kan kostnaden bestå detav av
produktionsbortfall uppstår till följd måste minska,attsom av man
eller helt sluta använda, viss insatsvara. Exempelvis kan minskadeen
kväveutsläpp från jordbruket uppnås minskad användninggenom av
handelsgödsel. Kostnaden för denna åtgärd värdet produktions-är av
minskningen jordbruket.i

1 Det har länge varit känt BNP mått påatt ofullständigtär ett välfärd. På
Konjunkturinstitutet beräknas "grön" pånationalprodukt bättreetten som

speglar utnyttjandetsätt miljö- och jämförtnaturresurser med vad detav
konventionella BNP-begreppet Arbetetgör. är resultat förslagett av som
Miljöräkenskapsutredningen lade fram SOU 1991:37 och utgör ett
komplement till de traditionella nationalräkenskaperna.

Notera miljöskattatt endast innebär frånomfördelaratten pengar
någonföretagen till Islutändan hushållen"betalar" i ekonominannan.

miljöskatten via prisstegringar och lägre inkomster.
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samhällsekonomiska intäkterna minskaDe utsläpp mångaärattav
gånger svåra kvantifiera. kan bestå förbättradeDe rekrea-att t ex av
tionsmöjligheter, minskade sjukdomsfall och mindre påverkan
byggnads- och konstverk. kan beståDe k existensvärden.även av s
Människor kan finna värde viss eller visstt ett att art ettex av en
område till för existerande och framtida generationer.sparas gagn
Många gånger kan det svårt uppskatta värdet miljöför-attvara av
bättringar i kronor och detaljerad diskussionEn värderings-ören. av
metoder och del svenska resultat på området återfinns i avsnitt 3.4.en

miljömål riksdagDe och regering fastställt återspeglar intesom
uttryckligen balans mellan marginalintäkter och marginalkost-en
nader. Orsaken inte minst det gjorts få uppskattningar deär att av

storhetema, vilketrelevanta i utsträckning förklaras det ärstor attav
svårt uppskatta dem. Mätsvårighetema betyder inte böratt att man

frånbortse kostnader och intäkter, pekar på viktstörreutan attsnarare
läggas vidmåste uppskattning dessa.av

3.3.2 Teorin ekonomiska styrmedelom

Givet kunskap vilket mål skall blir naturliganästastyra motom man
hitta de effektiva instrument leder till måluppfyl-steg att mest som

lelse. sådantEtt medel, vilket nationalekonomemas första egent-var
liga bidrag till diskussionen utformningen miljöpolitiken, åter-om av
finns i Pigous berömda verk välfárdsteori.1924 Pigou pekarom

företagsekonomiskade kostnaderna för produktion inte alltidatt
med de samhällsekonomiska. Om företag föror-överensstämmer ett

sakar utsläpp påverkar produktionsmöjlighetema för ett annatsom
företag skiljer sig de företagsekonomiska och de samhällsekonomiska
kostnaderna åt. Pigou refererar till undersökning luft-en som
vårdsmyndighetema i Manchester genomförde denna under-1918. I
sökning jämförde vanliga arbetarfamiljers kostnader för tvättaattman
kläder i Manchester, vid den tiden för luftförore-utsatt storasom var
ningar, och Harrogate, förhållandevis stad. fannMansom var en ren

kostnaderna i Manchester GBP 290 000 högre i Harrogate.änatt var
kostnaderDessa belastade dock inte de orsakade utsläppen.som
förslagPigous skatt skulle introduceras uppgående tillattvar en

värdet den negativa marginella effekten förorenandeexterna ettav
företag bidrar till, i detta fall ökadede tvättkostnadema till följd av
ökade utsläpp. Ett näraliggande exempel, både i tid och ärmer rum,
den negativa påverkan utsläpp från fabrik kan ha på inkomst-en
möjligheterna från fiske. detta fall skulleI med andra ord skatten
introduceras på utsläppen från fabriken. båda fallenI betyder det att
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för användningen förutförorenaren får betala av en resurs som var
upphov till dengratis. Med rätt vald skatt kommer den ärsomen

och för fiskaren,negativa sidoeffekten välja för samhället,att en
tillämpa i de fallutsläppsnivå. Pigous går ocksåbättre attresonemang

effekter, iföretags produktion bidrar till positiva deexterna tett ex
landskap3.upphov till öppna Medfall då bondes produktion geren

effekt konsekvensen produktionen belastaspositiv blir attextemen
Även insikterdvs subvention. Pigousmed negativ skatt,en en om

teori och denutgjorde väsentligt bidrag till både ekonomiskett
skulle det dröjapotentiella arsenalen miljöpolitiska styrmedel,av

fick praktisk betydelse.många år innan hans förslag någon

Kostnadsminimeringsteoremet

framkommit inom den miljö-viktigaste teoretiska resultatDet som
ekonomiska styrmedel miljöskattekonomiska litteraturen är att enom

utsläppen.leda till kostnadsminimerande fördelningkommer att aven
skatten väljer, vilket förklarasgäller vilken nivå påDetta oavsett man

givetNivån skatten kan bestämmas utifrånnedan. pånännare ett
kostnader ochmiljömål, eller uttrycklig beräkning avgenom en

Kostnadsminimerings-intäkter för reducera miljöbelastningen.att
detaljerad kunskap företagens reningskost-innebärteoremet att om

kostnadseffektiv reningbehövs för genomföranader inte att aven
varje källa skallutsläppen. princip behöver bara beslutaI attomman

Varje företag kommererlägga skatt för de utsläpp intesom renas.en
för lika med miljöskat-jämföra kostnaden släppa enhetatt att ut en

marginalkostnaden för rening. blirmed denna enhet Detten att rena
företaget länge marginalkostnaden fördå lönsamt för såatt rena som

alla företagrening mindre miljöskatten. slutläget kommerIär än att
miljöskatten.marginella reningskostnad, likaha storsamma som

fördelning minimerar kostnaderna förutsläpp denDenna ärav som
uppnå den tänkta utsläppsminskningen.att

resultat erhålls överlåtbara utsläppsrättigheter.Exakt medsamma
I Varje rättighet företagen möjlighet släppa Detettatt ut t ton.exger

3 ofRonald Coase 1960 kritiserade Pigou i "The problem social cost", en
nationalekonomi,historiens citerade vetenskapliga artiklar i ochmestav

luftfundamentala problemet äganderätter tillmenade det etcatt attvar
bilateralaväldeñnierade. l princip kan problemet lösas genomvar

både fabriken tjänarförhandlingar eftersom fiskaren och i exemplet ovan
på måste förstutsläppen minskar. Vi dock rättigheterna tillatt ge

någonVattenkvalitet till dem.av
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tilluppgårimiljömålet, räknat ton,sattastaten summan avav
påKostnadseffektivitet uppnåsutsläppsrättighetema. sätt somsamma

sittföretagdet inte såmiljöskatt ommed är att ett genomen
komplicerarvilketmarknadspriset,påverkakanagerande ensamt

medlikaetablerasmarknadspris kommer ärbilden. Ett att mar-som
företagensberor påi alla företag. Dettaginalkostnaden för rening att

kostnadernaavspeglas idirektutsläppsrättigheterbetalningsvilja för
rättig-köpaväljerreningskostnadermed högaför rening. Företag att

utsträckningireningskostnadermed lågaföretag störreheter somav
utsläpp.sinaväljer att rena

kostnadseffekti-principenellerKostnadsminimeringsteoremet, om
miljö-effektivpå huraspekterflertal intressantatillledervitet, ett en

allmäntinteimplikationintressantutformas. En ärpolitik bör att man
kostnadseffektiva. Attsektorsspecifika mållikformiga ärkan säga att

exempelvis tioutsläppen medskall reducerasektorer procentsamtliga
betydligtskilja sigkostnaderna kanfrånbortserbetyder attatt man

för samhälletmindre kostsamtkansektorer.mellan olika Det omvara
förövriga sektorerochreduktionenför 90sektor procent avsvararen

i principskall vilkamiljöskatterdettai skenet10%. Det är ses,av
anspråk.iminstsker där denreningen tarattgaranterar resurser

miljöpolitikenstyrmedel ivälja3.3.3 Att

lösningarkostnadseffektivaleda tillstyrmedel kanekonomiskaAtt
ekono-användningförstarktmiljöproblemenpå är argumentett av

ekonomiskafelaktigt hävdadockstyrmedel. Detmiska attattvore
givitpågått harforskningpatentlösning. Denstyrmedel utgör somen

med olikanackdelarfördelar ochförståelsefördjupad styr-aven
mellanvalinnebäri miljöpolitikenstyrmedelValetmedel. ettav

deföljande diskuteras någradetegenskaper.har olika Imedel avsom
styrmedel.i valetviktigaöverväganden är avsom

olikaför valet mellanbetydelseoch desskaraktärMiljöbelastningens
instrument

för valet mellanbetydelsecentralkaraktärMiljöproblemets är av
till olikaupphovutsläppOlikaolika instrument. typertyper avgerav
koldioxidutsläppExempelvisi kapitelredovisatsskador, gersom

andra ordväxthuseffekten. Medbidrar till ärlokala skador,inga utan
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utsläppskällans geografiska lokaliseringen betydelse för valetutan av
styrmedel. Detta dock möjligen undantagär regel.ett änsnarare

I många fall utsläpp regionala och lokala skador. Exempelvisger
har från biltrafik i princip två miljöeffekter. globalEn effekt iavgaser
form utsläpp växthusgaser lokal effekt i form direktasamtav av en av
hälsoeffekter, påverkan på byggnader, buller Miljöpolitikenetc.
måste i detta fall lösa två problem, det lokala och globala problemet.
Det dock svårt lösaär två problem med medel,att enhetligett t ex en
miljöskatt på bensin. En tänkbar metod kombinera koldi-attvore en
oxidskatt med biltullar. Om allt valde skattelösningen bordetrotsman
skattesatsen variera geografiskt, vilket skulle innebära olika bensin-
skatter i olika områden. En sådan lösning upphov till mängdger en
andra problem, gränshandel med bensin.t ex

Förutom miljöskadoma kan ha olikaatt geografiska dimensioner
kan de direkt funktion hur mycket visstvara ämneen ettav av som
ackumulerats tiden. Koldioxidutsläppöver exempel, detär ett när är
stocken koldioxid i atmosfären det egentliga hotetav som anses vara
och inte det utsläppet. Ett exempelmomentana de långlivadeannat är
organiska föreningar bildas vid utsläpp klor från massaindust-som av

Ävenrins blekerier. utsläppen i dag låga, miljöskadomaär ärom
beroende de totalt ackumulerade mängdema dessa föreningar.av av
Detta ställer ytterligare krav på utformningen styrmedel.av

Styrmedelsvalet under osäkerhet

I praktiken måste många beslut införandet styrmedel fattasom av nya
med säkerhet känner tillutan att samhällsekonomiska intäkterman

och kostnader minskning utsläppen.t Man behöver blandav ex en av
detaljerad kunskap de tekniskaannat möjligheter står tillom som

förfogande för ringa reningskostnadema.att En intressant fråga är
denna osäkerhet betydelseär det gäller väljanär mellanom attav

olika styrmedel.
.

dagI betalar ägare kr/kg40 förvärmepannor utsläppstoraav av
kväveoxider NOX. Avgiften baseras de kostnader för NOX-
reduktion Miljöavgiftsutredningen SOU 1989:83 beräknade.som
Enligt utredningen låg reningskostnaderna i intervallet 20 80 kr/kg.-
Utsläppsavgiften kommergör ägaren utsläppenatt så längeatt rena

detta billigare alternativär jämförtett med betala skatten.som att
Reningskostnadema kommer således överensstämma medatt
miljöskatten för det sista kilot väljerägaren Omatt stats-rena.
makterna kände reningskostnaderna med fullständig säkerhet kan man
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den enskilde får tillstånd släppalikaväl bestämma ägaren att utatt
i miljöavgiftsfallet.mängd han kommer Antaggöraattsomsamma

meddenna mängd beräknas till 25 och den överensstämmerton attatt
miljöavgiftutsläppen vid på 40 kr/kg.en

kr/kg, dvs betydligtreningskostnadema visar sig bli 80Antag att
kommerberäknat. Under regleringsaltemativethögre än värrnepannan

till utsläpp, miljöavgiften på kr/kgfortfarande bidra 25 40att ton men
till mindre rening. beror det blir billigareleder Detta på att attnu

miljöavgift för utsläpp kostar 40 kr/kgbetala än attmer rena.som
sig således isamhällsekonomiskt synpunkt skiljerFrån systemen

punkter. regleringsfallet blir utsläppen jämförel-exemplet åt på två I
mindre, reningskostnadema högre. blir utsläppensevis Omväntmen

till rening.i avgiftsfallet, mindre användshögre men resurser
föredra förhand kan inte vilketVilket På sägaärsystem att man

minst dåligt, det beror helt och hållet på vad kostna-ärsystem som
förhållande till minska utsläppen.för rening i värdetderna är attav

kostnaderna för rening stiger mycket kraftigt vid ökad rening kanOm
samhällsekonomiskregleringsaltemativet i exemplet sämrevara ur

synpunkt.
skadekostnademaMiljöskatter kan alternativsämreettvara om

viss vissa kan detstiger mycket brant nivå. För ämnenutöver en
k tröskeleffekter, där utsläppen viss nivå mycketfinnas över ärs en

undvika sådant utfall,hälsovådliga. Med reglering kan etten man
marginalkostnader för rening kan för lågtunder osäkerhet om enmen

miljöavgift leda till for höga utsläpp. Appendix forSesatt meren
detaljerad diskussion.

prisstyming generellt problemValet mellan kvantitets- och är ett
företeel-grundläggande kan tillämpas på andraoch de resonemangen
följandeutsläpp. några anspråk på realismUtan störreän gesser

i Sverige vissa bedömare hotad.exempel. Vargstammen varaanses av
kan tänka sig licensjakt på därprincipI garanterarman en varg man

underskrider kritisk nivå, under vilkeninteatt vargstammen en man
livskraftig licensjakthar långsiktigtinte Enlängre vargstam.en

således kvantitativ reglering. Teoretiskt skullesettmotsvarar manen
utnyttja fall-också kunna garantera vargstam attsamma genom en

det fallet finns dock risk för många djur skjutsavgift. I attsenare en
därmedoch den svenska vargstammen utrotas.att

förhandenkla analys visar det inte gårDenna sägaatt att om en
reglering eller fungerande rättighetsmarknadoptimalt lagd är

understryker dock vikteneller miljöskatt. Analysenbättre änsämre en
analysera både de samhällsekonomiska intäkterna och kostna-attav

ordför åtgärd skall välja styrmedel. Med andradema viss nären man
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måste vid varje beslutssituation val styrmedel hänsyntaman om av
till vilken miljöproblem vill komma åt. Exempelvis ledertyp av man
analysen till slutsatsen reglering överlägsen miljöskatter dåäratt en
det gäller utsläpp mycket giftiga dvs sådana därämnen, ämnenav
ytterligare utsläpp får miljökonsekvenser.stora

vissa fallI det önskvärt kombinera olikaär styrmedel. Iatt typer av
exemplet med kanske den bästa lösningen kombineraattvargar vore

hur många maximalt fårövre skjutas inomgräns etten vargar som
visst område med fällavgift. Kombinerade styrmedel detta slagen av

speciellt intressanta i de fall det finns k kritiskaär vid vilkagränser,s
ökade utsläpp eller ökat leder till miljövaran heltresursuttag att
försvinner, och det råder osäkerhet kostnads- och intäktssam-om
band.‘

3.3.4 Andra kriterier vid val styrmedelav

Administrations- och kontrollkostnader

Olika styrmedel kräver olika mycket i administration ochtermer av
kontroll. Ett baserat på skatter kräver särskild administrativsystem en
organisation, kan omfattande administrativ regle-änsom vara mer en
ring. Merkostnaden vid användningen ekonomiskt styrmedelettav
beror dess utformning. De svenska miljöskattema relativt enklaär

administrera, eftersom de redan ingår i skattesystemet. Befintligaatt
utvärderingar det svenska miljöskattema Ds 1994:33 vidav ger

Åhanden administrationskostnadema låga. andra sidan finns detatt är
antal amerikanska exempel hur administrativt krävandeett system

för utsläppsrättigheter kan bilagase 6 till Långtidsutredningenvara -
92 för redogörelse.närmareen

4 på områdenExempel där kombinationer detta slag redan existerar ärav
utsläpp svavel där det dels finns tillåtna frånmaximal mängd utsläppav

påpunktkällor, svavelinnehålletdels skatt bränsle,i regleringensamten
älgjakt där dels har fällavgift, och dels förövre hurgränsav man en en

många fårälgar skjutas.som
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utvecklingteknisktillIncitament

teknisktillincitamenttydligarestyrmedel kanEkonomiska ge
kostnadsbesparingarvilkatydligarekanutveckling. Företagen somse

inci-vilket i sinprissatta,utsläppen ettturkan ärgöras att gergenom
ekono-exempel hurintressantutveckling. Ettteknisktilltament

innovationertekniskaframdrivastyrmedel kan oväntatmiska stora
kraftverkkoleldadedär 110svavelbörsen,amerikanskadenutgörs av
statsmak-inomsvavelutsläpptillsälja rättigheterochköpakan en av

befintligfrånutgickfastställdesNärgiven manterna ramenram.
utsläpps-totaladenkostnadernauppskattadeteknologi när avman
priset påetablerades blevmarknadenville uppnå. Närminskning man

prisförväntade sig. Detdetmycket lägrerättighet än manmanen
dollar8001993etableringen årvid tonsigförväntathade pervar

NyÅr dollarpriset till 60faktiskadet ton.1996svavel. noteras per
påverkadedirektvilketutvecklades,svavelreningförteknik av

Incitamentenrättighet.priset pådärmedochreningskostnadema en
kundeföretagenvinster göradehärutvecklingteknisktill storavar

tillrättigheteröverblivnaoch säljautsläppensjälvaatt renagenom
företag.andra

till tekniskincitamentendirekt prissattainte ärutsläppenOm är
Även docklederregleringaradministrativautveckling svagare.

därSverigeexempel ifinnakaninnovationer. Mantillsannolikt en
till avknopp-förmodligen lettmiljöpolitikenambitionsnivå inomhög

teknologiexempelmiljöteknologi. Ett ärforminingar somennyav
blekmedelmindrevilkenDefibrator,Sundsvid görutvecklats att

svenskaflersannoliktfinnskokas. Detflisentillsättasbehöver när
blekningsmetoder harmiljövänligareefterfråganexempel, när t ex

efterfråge-Dock harblivitregleringamamed strängare.takti attväxt
köpautsträckningmindrevill i alltkonsumenterändratsmönstren

regleringamaeffektenisolerasvårtoch detpapper ärklorblekt att av
sambandetredogörelseutförliginnovationstakten. En avmer

kapiteliutvecklingtekniskmiljöpolitik ochmellan ges
styrmedlenekonomiskadeSammanfattningsvis kan sägas att ger

intedetutveckling,teknisk är ännutillincitamenttydliga men
ekonomiskamellanegentligenskillnaden är styr-hurklarlagt stor

avseende.i dettaregleringarmedel och
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Méluppfyllelsegrad

En kvantitativ reglering precision i och medstor miljömåletger att
direkt i regleringen. Annorlunda uttryckt haranges störreman en

träffsäkerhet vid utnyttjande direkta regleringar eller utsläpps-av
rättighetsmarknader. Miljöskatter har svårbedömd träffbild,en mer

miljöskattensnär styrande effekt bland beror på den allmännaannat
ekonomiska utvecklingen. En miljöskatt bör justeras till allmänna
förändringar i prisnivån för skattens styrande förmåga inteatt skall
urholkas/påverkas. Att justeringar förgöra förändringar i penningvär-
det behäftad medär antal praktiska svårigheter,ett det för långtmen

gå på dessa här. Den intresseradeatt läsaren hänvisas till SOU
1990:59 för diskussionnärmare dessa.en av

ördelnF gseflekterin

Såväl administrativa miljöregleringar ekonomiska styrmedel harsom
effekter inkomstfördelningen. Allmänt kan fördelningseffektersett
betraktas i många olika dimensioner. Man kan tänka sig beskrivaatt
effekter på olika inkomstgrupper, hushållstyper ålder, antal bam,

företagstyper,osv, regioner fördelning mellan hushållsamt och
företag. Vidare kan också distinktionen mellan årlig inkomst ochen
livstidsinkomst göras.

viktigEn skillnad mellan miljöskatt och administrativ regle-en en
ring denär inte några statsñnansiellaatt intäkter. Man harsenare ger
därför färre möjligheter korrigera eventuellt oönskadeatt fördelnings-
effekter Åanvänder administrativ reglering. andra sidanom man en
innebär miljöavgiften finansiell belastning för det enskildaen
företaget, vilket i det enskilda fallet kan ha betydelse för företagets
fortsatta drift.

Det väl känt utgifternaär för uppvärmning,att belysning endastetc
i begränsad näromfattning ökar inkomsten stiger. Sådana utgifter
tenderar ha budgetandel föratt större hushåll med lägre inkomster.en
Efterfrågan på motorbränslen tenderar å andra sidan stiga relativtatt
snabbt med inkomsten. Budgetandelen tenderar därför stiga medatt
ökad inkomst. Sammantaget innebär detta skatter påverkar deatt som
utgifter har olika fördelningseffekter,nämnts beroende vilketsom
bränsle beskattas.som
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fördelnings-från och kringfinns antal studier USA EuropaDet ett
koldioxidskatter.5 skattereffekter slutsatsernaEn är attav av

fördelningseffekt, medan skattermotorbränslen har progressiven
effekt. Utredningenbränslen för uppvärmning har regressivfossila en

förhållanden ochantal detaljerade studier svenskahar gjort ett av
redo-fördelningseffekter svenska miljöskatter. Resultaten, somav

så måtto privatkapitel stödjer de ovannämnda studierna ivisas i att
känslig för inkomstförändringarkonsumtion änärtransporter merav

för uppvämming.konsumtion bränslenav
styrmedel påverkarnågot hur olikasvårtDet är sägaatt om

för skärpninginkomstfördelningen tiden. Kostnadernaöver en av
enskilt företag, vältras imiljöpolitiken inte inom utanstannar ett

förädlings-och på andra företag iallmänhet konsumenteröver
konsumenterna,kedjan. På lång sikt vältras hela kostnaden påöver

företag försvinner. slutliga anpassningeneftersom olönsamma Den
företag/marknaderdock inte bara förhållanden inom enskildaberor på

anpassningsfönnåga i sk allmän jäm-ekonomins Dessapå stort.utan
viktseffekter diskuteras i detalj i kapitel och 10.8

Internationella aspekter3.4

svenska konkurrerar exportföreta-liten ekonomi denI öppen somen
världsmarknad med givna priser. produceraspå De somen varorgen

från andrahemmamarknaden för importkonkurrensfor är utsatta
möjligheterna bedrivaländer. innebär begränsningDetta attav enen

före i miljöpolitikensjälvständig miljöpolitik. land gårEtt som
inhemska företagen drabbasbeakta konsekvenserna demåste att avav

miljöpolitik inte beaktarkostnader de utländska slipper. En somsom
leda tillinternationella dimensionen kan i sin förlängningden en

med lägremiljökvalitet, produktion flyttar till andra ländersämre om
praktiken inte nödvändigtvis företagenmiljökrav. innebär iDetta att

från Sverige till andra länder. påver-flyttar sina anläggningar Snarare
förläggs tillnyinvesteringama och sannolikheten för dessakas att ett

viss konsumtion inhemska medland, ersättssamt attannat av varor
från andra länder. Investeringsbeslut bestämslikvärdiga av envaror

miljöpolitikens utfonnning idag och i framtidenfaktorer ochmängd
betydelse iland inte den enda faktori givet ärärett som av samman-

Produktionseffektema kan också komma via ökad importhanget. -

5 EffectsSe Smith, S "Review of Empirical Evidence of Distributional1995
OECD,of Taxes and Compensation Measures. Paris.Environmental
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svenska utländska importerade blirersätts relativtvaror av om varor
billigare.sett

Den grundläggande analysen skiljer sig dock väsentligen inte från
den redovisats tidigare i kapitlet. För varje miljöproblem måstesom

intäkter i form bättre miljökvalitetväga kostnader i formmotman av
lägre materiell standard. miljöproblemEtt endast lo-av en som ger

kala skador bör betraktas på annorlunda de miljöstömingarsätt änett
oberoende utsläppskällans lokalisering.ärsom av

Koldioxidutsläppen intressant illustration miljöpolitikensger en av
utformning i liten ekonomi. Om högre svensk koldi-öppenen en
oxidskatt innebär den svenska produktionen minskar, kan de totalaatt
koldioxidutsläppen öka importsubstitution och de svenskaattp g a av
företagens nyinvesteringar läggs i land. Exempelvis kanett annat
högre kostnader inom det svenska jordbruket via högre koldioxidskatt
på drivmedel innebära den svenska importen jordbruksvaroratt av
ökar. kan iDetta sin få följdtill de totala koldioxidutsläppen itur att
världen stiger. Det naturligtvis inte säkert utfallet i verklighetenär att
blir sådant, eftersom det bland beror på produktionsteknologin iannat
exportländemas jordbruk. simuleringarDe gjorts med ksom en s
allmän jämviktsmodell se SOU 1996:117 tyder på importläck-att
aget ringa. På motsvarande visarär analysen i kapitel 6 ökadesätt att
skatter industrinspå oljeanvändning leder till minskad svensk indu-
striproduktion, endast i ringa omfattning på kort sikt.men

Många dagens miljöfrågor knutna till svenska åtaganden inomärav
för olika internationella avtal. såI måtto dessa åtagandenattramen

ligger fast, reduceras miljöpolitiken till finna så kostnadseffektivaatt
lösningar möjligt för nå de överenskomna målen.attsom

Antag svenska företag producerar pris heltatt en vara vars
bestäms tillgång och efterfrågan på världsmarknaden. vidareAntagav

Sverige i sammanhanget litet land, vilket betyder tillgångatt är ett att
efterfråganoch på världsmarknaden inte påverkas för-nämnvärt av

ändringar i de svenska företagens utbud och de svenska konsu-
efterfrågan. Priset på kommer därmedmenternas attvaran vara

oberoende utbud och efterfrågan i Sverige Om de svenska företa-av
förhållandevis konkurrenskraftiga kommerär det svenskagen

utbudet bli förhållandevis dvs överstiga denatt stort,av varan
Ärinhemska efterfrågan till det givna världsmarknadspriset. de

svenska företagen lika konkurrenskraftiga kommer den inhemska
efterfrågan i utsträckning täckas import.större Antag deatt attav

företagensvenska i utgångsläget producerar precis den mängd som
efterfrågas inom landet och det i det läget införs miljöskatt påatt en
de svenska företagens användning fossila bränslen. innebärDettaav



marknadsmisslyckandeMiljöproblem 85SOU 1997:11 ett-

ochföretagen ökarsvenskaför deproduktionskostnadema attatt
följd.produktionsvenskminskadminskar medlönsamheten som

världsmarknadspriset depåverkas inteEnligt avresonemangen ovan
inte vältrakan såledessvenska företagen överåtgärderna.svenska De

betyderVidarevärldsmarknaden.kostnaderna påde höjdadel aven
Med andrapåverkas.intei Sverigekonsumtionentotaladet denatt

produktionensvenskadendelhänderdet endaord är att avensom
påverkasmiljökvalitetenmed import. Hurochförsvinner ersätts

den tekno-ocksåkaraktär,miljöproblemetsdelsbestäms avmenav
kvantiteter produ-förutdeför produceraanvändslogi att somsom

svenska företag.cerades av
vad kankompliceradlångtverkligheten änSjälvfallet är sommer

Menmodeller deni enkla använtsillustreras typ genomovan.somav
mångakanmöjligtlångtsårenodla manatt somresonemangen
kankäma. Manproblemensuppfattningfå bättregånger uromen

fall miljöproblemeti de ärenkladessa att av merseresonemang
utsläppeneffekten påavseddamiljöskatten denharnationell karaktär,

leder tillkväveanvändningjordbruketsskatt på attSverige.i En av
leder tillvilketkapitel 6,minskar sei Sverigekväveanvändningen

kvävebelast-svenska kusterna. Attlängs dekvävebelastningminskad
ökad svensk importtill följdkanske ökar någonningen annanstans av

fråga.jordbruksprodukter är en annanav
litenutformas istyrmedlenekonomiska öppendå deskallHur en

harOlika ländermiljöproblemenglobalapåverka deförekonomi, att
Sverigeochklimatarbete. Norgeför sitt ärolika strategiervalt exem-

klimatpolitiken.länder iföre andragåhar valtländerpel på attsom
andrademonstrationseffekter i så måttopolitik kansådan attEn ge

kan utveck-utsläpp.minska sina Dessutompåverkaskanländer att
före.länder "gårfortare i deteknik gåmiljövänliglingen somav

ekonomiskaländer.andra Denintroduceras isedanteknik kanDenna
Sverigeochstrategi Norgedenentydigt påingetteorin svar omger

eftergårländernateoribildning visarlyckosam.valt En attär som
Å hävda desidan kanutsläpp. andrasinaöka attkommer att man

förkostnaderländernasde andraföre minskargårländer att tsom
förhållanden tordeallaexemplet. Undernorsk-svenskafölja detex

övrigatiden. Omstrategigivenutvärderarimligt överdet att envara
och Sverigeförkostnaderna Norgeefter kanföljerinteländer t ex

förminska riskernaskull kunnatför den storabli attstora utan man
klimatförändringar.

till så lågauppnåsväljer, bör detenskilt landmålvilketOavsett ett
vilka medel stårfråga uppstårmöjligt. En ärkostnader somsomsom

kanutsläppen sker,oberoendemiljöskadantill buds. När är av var
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åtgärderna således andra ställensättas i det landet.än Dettaegna
frågan enskilt land kan väljaett åtgärder i andragörareser attom

länder för uppfylla sitt mål, frågaatt diskuteraseget inärmareen som
utredningen genomförande SOU 1994:gemensamt 140.om

Ett alternativt styrmedel till skatt på direkta utsläpp, eller skatt
insatsvaror, minska efterfråganär deatt innehåller detvaror som
miljöförstörande Ett åstadkommaämnet. sätt detta införaatt är att en
skatt dessa konsumtionsskatt. kombinationEn skatt påvaror, en av
inhemsk användning fossila bränslen och skatt import deav av

producerats med insats fossila bränslen möjligvaror ärsom vägav en
minska de globala utsläppenatt koldioxid. Eftersom fossil-av

bränsleinnehållet varierar mellan olika bör konsumtionskattenvaror
variera i motsvarande grad. praktikenI detta naturligtvis inteär
möjligt flera skäl. För det första antalet importerasärav varor som

och skatt på varjestort, sätta utifrånatt koldioxidinnehålleten ärvara
förmodligen inte praktiskt möjligt. För det andra så krävs det kunskap

produktionsteknologin och insatsvarumixen för varje enskildom vara.
detFör tredje tillåter inte EUs regelverk detta för närvarande. En

näst bästa lösning till detta problem införa skattär utifrånatt en en
klassificeringgrövre Exempelvis kan pappersvaror haav varorna.

skatt, jäm- och stålvaror Nackdelenen gemensam en annan, osv.
med sådan näst bästa lösning styreffektenären att gentemot
miljöproblemet blir oprecist i den meningen övergång tillatt en en
miljövänligare produktionsmetod och/eller miljövänligare insatsva-
rumix knappast stimuleras.

Skillnaden mellan första bästa miljöskatt och konsumtions-en en
skatt i ekonomi kanöppen illustreras med näraliggandeen ett exem-
pel. Elektricitet kan köpas och säljas fritt mellan de nordiskanu
länderna. En del den svenska elen produceras med insats kolav av
och olja. höjdEn koldioxidskatt på dessa insatsvaror innebär att
produktionskostnadema ökar. I sluten ekonomi handel skulleutanen
förmodligen del denna kostnadshöjning vältras konsu-överen av

i form högre elpriser.menterna Med fri elhandel dennaav ärav
möjlighet dock begränsad. En möjlig följd svenskt fossilbräns-är att
lebaserad dansk kolproduceradersätts el, vilket i princip betyderav

miljöeffekterna blir noll. Näst bästaatt lösningen, konsumtions-en
skatt el, kommer däremot minska den totala användningenatt av
el, for den skull snedvrida förhållandetutan att mellan danska och
svenska producenter. Frågan denna näst bästaär lösning harom
någon positiv miljöeffekt. Det beror helt och hållet på vilka elprodu-

drabbas den minskadecenter efterfrågan. Generellt drab-som av sett
bas de producenter har de högsta produktionskostnadema påsom



SOU 1997:11 Miljöproblem marknadsmisslyckande 87ett-

marginalen falletvilket i det här de elproducenterärmest, som
fossila första fossilbränsle-använder bränslen. hand minskar denI

baserade elproduktionen, vilket syftet med den först bästavar
skattens. Ovanstående exempel visar det fall kani vissa såatt attvara

konsumtionsskatt, vilket kan bästa lösning,näst ären ses som en
effektivare miljösynpunkt teoretisk först bästa lösning.änur en

Milj övärdering3.5

fallmånga innebär högre ambitionsnivå i miljöpolitiken kostna-I en
der för såväl enskilda företag individer.enskilda Samtidigtsom
innebär miljökvalitetsförbättringar välfärdsökningar för indi-många

välfärdsökningarvider. bör på eller deDessa sätt vägasett annat mot
kostnader förknippade med olika åtgärder.ärsom

forskningsarbetePå år har nedlagts på kartläggaett stort attsenare
hur människor i allmänhet miljöförbättringar. forsk-värderar Detta
ningsarbete har lett fram till många insikter vilka metoderom som
kan för miljön,användas värdera fördelar och nackdelar medatt samt
dessa.

forskningendär huvuddelen genomförts, ligger förkla-I USA, av
ringen till det intresset främst i utformningen lagstiftningen.stora av

har möjlighet företag för skadorStaten påstämmaatt naturresurser.
känt mål involverade oljebolaget oljetankemEtt Exxon, Inc., när

Valdez gickExxon våren 1989 på grund i Prince William-sundet
utanför Alaska. Oljeutsläppen förorsakade skador florapå ochstora
fauna.

förhandlingarna kom central frågaI bli hur skadestånds-atten
beloppet skulle fastställas. Frågan gällde främst hur det totala värdet

skall betraktas. Exxons ekonomer hävdade knaturresurs attav en s
existensvärden inte skulle räknas med, vilket innebär skadorna iatt

väsentligtallt begränsas till rekreationsvärdeförluster ersättningsamt
till kommersiellt fiske. ekonomer företräddeDe Alaskastatensom

dock existensvärdenansåg viktiga.äratt

6 något förenklad.Denna bild dock För närvarande användsår
fossilbränslebaserad elproduktion vid k spetsbelastning, dvs vids
efterfrågetoppar. Det betyder konsumtionsskatten "trubbig" i denatt är

åretdenmeningen under delar endast leder till minskadatt stora av
efterfrågan på erhållakärnkraftsel. "spetsig"och Förvatten- att en mer
effektiv konsumtionsskatt bör därmed tids- och/ellerövervägaman
säsongsdifferentiering skatten.av
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Existensvärden motiveras ofta med altruism osjälviskhet. En
aldrig besökt Prince William-sundet eller aldrig tänkersomperson

det, kan finna värde i området bevaras det andragöra närett att ger
människor och framtida generationer möjlighet upplevaatten
området. existensvärdena inkluderasOm uppgår de beräknande
välfärdsförlustema till flera miljarder dollar. Om de inte räknas med
begränsas de till tiotal miljoner Skillnaden förklarasdollar.ett attav

förstnämndai det fallet i princip tillmåste hänsyn hela dentaman
amerikanska befolkningens välfárdsförluster, medan i det andraman
fallet begränsar sig till besökare. Till dags dato har erlagt kringExxon

miljard i skadestånd1 USD och 2,1 miljarder USD i saneringskost-
nader7.

Existensvärdens berättigande i samhällsekonomiska kalkyler har
ifrågasätts andra orsaker de här. Diskussionenän nämntsav som
kring existensvärden pekar dock på miljövärden svåra defi-äratt att
niera på för alla godtagbart Icke desto mindre kan detsätt.ett vara
värdefullt beskrivning hur det totala värdetnärmareatt ge en av av en

kan uppfattas.naturresurs
oftaMan delar totala värde i tvånaturresursupp en grupper,

brukarvärden och existensvärden. definierasBrukarvärden kan som
den enskild kan ha direkt bruka Rekre-nytta atten person av resurser.
ationsupplevelser fågelskådning eller fiske sådanautgörsom exem-
pel. Ibland uppdelning brukarvärden i tid. Engörs termeren av av

kan finna värde i hon inteett att trots attperson en resurs sparas,
utnyttja den idag. värden kallas ibland optionsvärden,Dessaämnar

eller framtida brukarvärden.
ekonomiska värdetDet skognaturresurs tav en som ex samman-

faller inte med skogsproduktemas marknadsvärde. Att spara en
urskog har ekonomiskt värde, uttryckt i den välfärdett termer av
innevarande och kommande generationer kan ha den Iattav sparas.
ekonomiska faller det sig naturligt bruka och miljö-termer att natur-

på så välfärd möjligt. vissa fallIsättett storresurser som ger oss som
det bättre bruka timmerråvara, i andra fallär att naturresursen som

kan det bättre den Båda altema-är.att naturresursenvara spara som
tiven har ekonomiskt värde.ett

ovanståendeDe baserar sig väsentligen på ekono-resonemangen
misk teori. teori fokuserar den enskilde individens välfärdDenna och
principen individens suveränitet consumer sovereignty. Ut-om

7 Wells, Butler, J och J Hughes red Exxon Valdez Oil Spill: Fate and
Effects Alaskan Waters. Society forAmerican Testing and Materials,
1995.
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preferenser enskilda individergångspunkten i de värderingar ellertas
kanVidare varje enskild individ den endehar. avgörasomanses vara

vad bra eller dåligt för honom eller henne.ärsom
finns dock antal andra inte ovanligtEttDet synsätt. synsätt ärett att

miljön/naturen/ekosystemen bedöms värdefull olika sätttrevara
Philipson, det första miljön ha instru-1994. Förse ettt ansesex

värdefull förmentellt värde. Miljön medel någotär ärannatsom som
föda. andra kan miljön haviktigt för människan, För dett ettex egen-

grund upplevelser människor kan ha den, skön-värde de tav av ex
hetsupplevelsen i blomsterskrud. dessa människo-Förutomängav en

hacentrerade eller antropocentriska värden, kan miljön också ett
värde miljön harinneboende intrinsikalt värde. Detta är ett som

oberoende människan. Svenska undersökningar människorsomav
inne-livsåskådningar visar det vanlig åsikt haräratt att naturen etten

värdeaboende

miljön värderas i3.5.1 Kan pengar

avsnitt beskrivs antal studier där miljökvalitet uttryckligendettaI ett
välfárdsmått förknip-värderas i kronor och sökerDeören. är tättman

betalningsviljagpade med åtnjuter 100 hektarAntag att personen
i inkomsten kronor.orörd, skyddad skog och har 1000strövaatt

vidare det föreslagits ytterligare ha gammal skoghar 100Antag attatt
närheten skyddas från konventionellt skogsbruk. Vad dennai är

synpunkt ekonomiskförbättring värd från individens Enligt teori ges
värde belopp individen villig betala för fådetta det högsta är att attav

projektet genomfört. Om 200 ha skog och inkoms-attpersonen anser
välbefinnande950 kr 100 ha skog och inkomstenten ger samma som

därförkr värdet vidga skogsområdet 50 kr. kan1000 Manär attav
uppfatta kr välfärdsmått, uttryckt i kronor och50 ören.ettsom

exemplet utnyttjades värdeenhet. Valet enhetI ovan pengar som av
emellertid för giltighet. finnsinte avgörande Detär ettresonemangens

flertal värderingsstudier, företrädesvis från Afrika, där använtman
andra enheter Anledningen till detta givetvis de valdaän är attpengar.

flestaenheterna bättre med lokala seder och bruk. deIöverensstämt

"Livsåskådningar livsåskådnings-Sverige". föri Avdelningen ochtros-
universitet,vetenskap vid Uppsala 1988.

I vissa fall accepterad kompensation, inte betalningsvilja. relevantettär
mått.
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fall dock den bekväma enhetenär använda sig imest attpengar av
värderingsstudier.

Miljön har också värderats på indirekt vid flera tillfällen.sättett
finnsDet otal exempel, såväl historiska näraliggande, därett som mer

samhällsutvecklingen har ställt krav visstpå utnyttjande vårett av
miljö och våra Exploateringen i lag skyddade natio-naturresurser. av
nalparker exempel. Exempelvis årär 1919 det första till-ett gavs
ståndet konstruera vattenkraftsystem i den lagen skyddadeatt ett av
nationalparken Stora Sjöfallet. Beslutet kan tolkas vär-attsom man
derade elkraften högre de miljövärden gick tillän spillo.som
Visserligen gjorde ingen speciell studie miljövärdena,man av men
beslutet kan uppfattas indirekt värdering ändock gjordes.attsom en
Värderingsstudier försök direkt, indirekt,är värderaett änatt snarare
förändringen miljökvalitet.av

I vissa fall kan värderingsstudier bidrag till förbättratett ettge
beslutsunderlag. många fallI väljer avstå från studier. Ett skälattman
kan Värderingsstudier typiskt resurskrävande.att Ettärsettvara annat
kan bedömer befintliga metoder inte tillräckligtatt att ärvara man
precisa för godtagbar uppskattning välfärdsforändringar.att ge en av

miljövaror3.5.2 Metoder för värderaatt

Under år har antal tekniker utvecklats och ñnslipats förett attsenare
värdera miljöforändringar i Grovt kan dessamonetära termer. sett
tekniker delas in i två direktEn metod baseras inter-pågrupper.
vjuer/enkäter, där direkt frågar betalningsviljan. indirektaDeman om
metoderna utnyttjar befintliga samband mellan miljökvalitet och

inågon marknadsprissatt vara.

metoder"Indirekta

Marknadspriser kan ibland användas for värdering miljön. Anled-av
ningen det kan finnas kopplingen mellanär miljövara ochatt en
åtminstone marknadsvara. Ett enkelt exempel utsläpp förore-ären av

1° Se Braden ochtex Kolstad 1991 och Freeman 1993 för djup-mer
gående presentationer flertalet de metoder här.nämnsav av som

H hushållsproduktionsfunktionerS k kan lämpliga för härleda fleraattvara
de metoder i detta avsnitt. Senämns Mäler 1985, Mäler flav som m

1994 och Smith 1991.
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ningar i sjö. Utsläppen påverkar vattenkvaliteten och kan tillen
exempel innebära fångsten fisk minskar. försämradeDenatt av
vattenkvaliteten kan sedan delvis värderas nettoförlusten försom
producenter och konsumenter minskad fiskfångst. Marknads-av en
data kan således information vissa skadekostnader uppstårge om som
till följd utsläpp eller hur mycket skadorna minskarett vidav en
reduktion utsläppen.av

finns iblandDet andra möjligheteräven utnyttja sambandatt
mellan miljövaror och marknadsvaror. Ett värdera rekrea-sätt att
tionsmöjligheter använda sig resekostnadsmetoden.är Genomatt av

samla data människors faktiska kostnader föratt tillattom ettresa
rekreationsområde kan betalningsviljan för besöka områdetatt
uppskattas. Eftersom det kan finnas samband mellan efterfrågan påett
rekreation och rekreationsområdets egenskaper t vattenkvalitetenex
vid badstrand finns möjligheter härledaäven betalningsviljaatten en
för förbättring rekreationsområdets egenskaper.en av

Tillgången/kvaliteten på miljövaror kan också påverka priset på
fastigheter. Ett hus beläget i områdeär med exempelvis dåligettsom
luftkvalitet kan ha lägre marknadspris hus iett område medän ett ett

luft, huset i alla andraäven avseenden identiska. Uppgifterärren om
bland huspriser och husens egenskaper inklusiveannat olikaom

bostadsområdens luftkvalitet utnyttjas för skatta indirektatt ett
marknadspris på luftkvaliteten. vissa fallI kan betalningsviljanäven
för förbättrad luftkvalitet beräknas. Denna metod kallas vanligenen
fastighetsvärdemetoden eller den hedoniska metoden.

Ett fall där marknadspriser kan användasannat miljövaranär om
och någon marknadsvara mycket substitut.är bästaDe exemplennära
finns i sammanhang där människor skyddar sig miljöförsäm-mot
ringar installera utrustning något slag,att kolfilter förgenom tav ex

dricksvatten från förorenadatt källa. talarMan därförtasrena som en
ofta skyddsutgiftsmetoden. filterEtt ersättning förom ett rentger en
källvatten, kvaliteten på dricksvattnet kan bibehållas. För småom
förändringar miljövaran kan data skyddsutgifter detta slagav om av

information betalningsviljan för förändring.ge om en

Direkta metoder

fördelEn med de indirekta metoderna de baseras på individer-är att
faktiska beteende. En nackdel inte kan skatta existens-är attnas man

värden, vilka kan betydande. Direkta metoder, däremot,vara ger en
möjlighet uppskatta det totala värdetatt såvälnaturresurs,av en
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beskrivs i litte-antal varianterexistensvärden. Ettbrukarvärden som
möjlig här.presentationkortfattadoch endast ärraturen en

människor deltar ianvänds deexperimentmarknaderNär somges
Även faktiskasälja miljövara.möjlighet köpa ochexperimentet att en
mycket intres-detta slag kanExperimentbetalningar äger geavrum.

möjlig användai praktikenmetodeninformation, är attsant men
miljövaror.enbart för vissa

i stället hypotetiskainte lämpar sig kanexperimentmarknaderNär
förhypotetiska marknaderInrättandetinrättas.marknader attav

i alltför miljövara harbetalningsviljandirekt få fram använtsen
decenniema. Beteckningen pådeutsträckning understörre senaste

CV-metoden. etab-valuation Encontingentmetoden vanligenär
hypotetiskvärdering ellerbetingadöversättning saknas,lerad men

eller enkäterintervjuermöjligheter. Med hjälpvärdering tvåär av
miljövara för vanligenförändring i tillgångenbeskrivs ettenen

ställs frågorSedanslumpmässigt urval personemasompersoner.
förändringen.för förverkligandebetalningsvilja ett av

tillfrågade hänsyndebetalningsvilja relevantaFrågor är taromom
de bereddafaktiskt har ochbetalningsmöjligheter de ärtill vilka om

frågornahänderprioriteringar.avvägningar och Det attgöraatt ger
från del deorealistiskauppenbarttill ellerupphov protester avsvar en

tillfrågade. reaktioner kantill sådanaAnledningen vägranvara en
tillåterintedvsdet gäller miljön,kompromissa synsättnär ettatt som

prioriteringar.avvägningar och
omdebatterad. metodensigFramför allt baserarCV-metoden är

därförmarknadsbeteende. finnsDetfaktiskainte människors ett
överdriva sinundersökningari sådanaför respondenterincitament att

i flera falldenförespråkarebetalningsvilja. Metodens att germenar
faktiskt skulle bete sigindivideruppfattning hurtillräckligt bra omen

blev verklighet.marknadssituationenhypotetiskadenom
från olikabetalningsviljeskattningarViktig observationEn är att

snabbtuppkommerDåallmänhet inte kanCV-studier i summeras.
betalningsmöjlig-de faktiskatäcksknappasttotalbelopp avsom

miljö-tillgångenför förändringBetalningsviljanheterna. enaven

12 föremål för friinteför slagsanvänds andra ärMetoden även varor som
på någon vissahälsorisker ochmarknad,prissättning thandel och ex

offentliga sektorn.denproduceradetjänster av

då frågor accepteradfallsärskilt vanliga i de sällsyntaProtester är om
ställs.kompensation

empiriskamån kännetecknar allanågon bristergäller dock debattenI som
datakvalitet.metoder, t ex
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vanligen under förutsättningen allti CV-studie annatvara anges en
efterhand inte förenlig med denna förutsätt-lika. summering iEn är

information. enstaka CV-studie kanoch således ingen Enning, ger
förförändring godotill hjälp för bedömadock äratt om en avvara

förändringen faktiskt genomförs,samhället. fallet, ochOm så är om
budgetrestriktion ha blivit påverkad kostna-de tillfrågadesså kan av

gång deltar i CV-studieför denna förändring dedema när nästa omen
förändring.någon annan

påminnerfinns antal andra värderingsmetoderocksåDet ett som
de utvaldaCV-metoden, baserar sig hur personernaom men som

situationer kan skilja sig medrangordnar olika situationer. Dessa
miljövaran och betalningskrav. Genomavseende tillgången på

betalningsvilja härledas.information valda rangordningar kan enom

Andra värderingsmetoder

värderingsmetoder finns mängddirekta och indirektaFörutom en
metoder för värdera miljön. Några huvudvarianter kommerandra att

kortfattat, listan inte anspråk påhär görpresenteras attatt men vara
enklare och billigare använda jämfört medfullständig. Många är att

metoder diskuteratsde som ovan.
miljöeffekters inverkanflitigt använd metod vid värdering påEn av

humankapitalmetoden. metod grundar sigmänniskors hälsa Dennaär
löner information produktivitet. Metoden grundpå att ger om ger en

för använda data produktionsbortfall för värdera försämradattatt om
hälsa. Till detta läggs vanligen beräkningar rörande vårdkostnader.
Sådana data kan i vissa fall motiveras med de informationatt ger om
den undre för skadekostnaderna.gränsen

intressant möjlighet finna data värderingarEn monetära äratt om
studera beslut rörande miljövaror har fattats i politiskaatt som

myndigheter. beslutförsamlingar eller kan avslöja samhäl-Dessaav
betalningsvilja för förändrad tillgång miljövaroma.lets Manen

kunna utnyttja kostnaden för nå politiskt målskulle att ett som en
approximation samhällets värdering nå målet. Dennaattav avgrov

har brister. länder saknar miljöpolitiskametod många I mål blirsom
kostnaden noll. detaljerad diskussion dennaFört.ex. en mer av

metod, SOU 1991:37.se
från politiska beslut ellerutgå myndighetsbeslut antalAtt ettger

möjligheter till värdering från kostnadssidan. vissa fall kanI åtgärder
miljöskador källan till skadan för densättas utan attsom reparerar

åtgärdas. återställandekostnad då harskull Den uppstår använtssom
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mått på de kostnader skadan leder till. exempelEttett ärsom som
kostnader for kalkning återställer markens pH-värde i försur-ettsom
ningsdrabbat skogsområde. Ibland kan åtgärder in källansättas mot
till skadan. undvikandekostnaderDe då uppstår har ocksåsom

värdering.for finns fleraHär likheter medanvänts skyddsutgifts-
metoden, dock utgår från individuella aktörers frivilliga bete-som
ende.

3.5.3 Värdet miljövarorav

ÖversiktSvenska värderingsstudier baserade på betalningsvilja en-

SöderkvistI 1996, SOU 1996:117, sammanfattas 60 svenskaöver
värderingsstudier. flesta studiernaDe har genomförts forsknings-i
syfte och endast i undantagsfall gäller studierna faktisk besluts-en
situation. Studierna kring Finlandsfárjoma och Bromma Flygfält är
dock två exempel där statliga myndigheter varit beställare.

sammanfattningen avslöjar antalet svenska tillämpningaratt av
ÖverCV-metoden på miljövaror börjar bli 40 studier harstort.

genomförts olika enkätvarianter vid och tillämpningom en samma
räknas studier. svenska studiernaDe dock enbartutgörseparatasom

bråkdel de CV-studier har genomförts på skildaöver tusenen av som
Ävenplatser i världen, inte minst i USA. andra värderingsmetoder

baserade betalningsviljeansatsen representerade, dock inte i såär
riklig omfattning CV-metoden.som

CV-studiema har gällt de skilda miljövaror, från lokala miljö-mest
grönområde, till storskaliga miljöproblem försur-ettvaror, som som

Östersjön.ning mark och sjöar och övergödningen kost-Avav av
nadsskäl har oftast postenkäter undersökningsmetod.använts som
Svarsfrekvensen varierar, vanligen mellan och60 70%.ärmen

Tabell nedan sammanfattar3.1 resultaten från de flesta betalnings-
viljestudierna, såväl CV-studier andra betalningsviljestudier.som
Studierna har efter vilken miljövara har värde-grupperats typ av som

Flera intressanta observationer kan Till börja medgöras.rats. äratt

15 I arbetet med svenska miljöräkenskaper spelar för närvarande
återställande-beräkningar och undvikandekostnader rollstorav en som

värderingsmetod. Se KI SCBoch 1994.

16 återfinnsReferenserna dettatill avsnitt i Söderkvist 1996, SOU
1996:117.
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det tydligt betalningsviljan medinte konstant; den varieraräratt
miljövara.typen av

genomsnitt medelbetalningsviljanI för de olikaär varugruppema
följande:

3.1 SvenskaTabell betalningsviljestudier

Medelbetalningsvilja/ÅrGrupp Antal
studier

Matkvalitet/ 3400 kr/person 23

Boendemiljö

Jakt kr/person13700 4

rekreation kr/personAnnan 1900 13

Storskaliga kr/person4. 3900 5

miljöproblem

Landskaps-/naturvård kr/person1400 3

Artbevarande 400 kr/person

värdethöga för speglarDet 2 älgjaktens betydelse för vissagrupp
i Sverige Johansson, 1990, Mattsson, 1990, ochMattssongrupper

Kriström, värderas1987. I genomsnitt rekreation grupp 3annan
lika högt.inte alls Storskaliga miljöproblem grupp 4, såsom över-

Östersjöngödningen Söderqvist, och svavelutsläpp1996av
och Kriström,Johansson 1988 rankas uppenbarligen också högt av

tillfrågade i CV-studier. den genomsnittligaInte betal-oväntat är
ningsviljan hög för miljövarorockså förknippade med och boen-mat
demiljö Variationengrupp 1. dock denna skattadesIär stor. grupp
till exempel medelbetalningsvilja noll kronor för flyttaatten
reguljärflyget från flygplats i StockholmBromma Inregia AB, 1993.
Resultatet kan tolkas så vinnama projektet de vill flyttaatt av som
reguljärflyget har ungefär lika betalningsvilja förloramastor som
de vill ha reguljärflyget kvar.som

Grupperna och innehåller miljövaror för5 6 många inte harsom
lika stark anknytning till vardag 2 och ellerens som grupperna

inte riktigt lika storskaliga 4. Grupp består5ärsom som grupp av
studier rörande bevarande jordbrukslandskapet Drake 1987, 1992,av
Drake, Kumm och Andersson, och skyddande1991 vissa urskogarav
Kriström, och studierna1990, i 6 handlar ärarterna som grupp om

och Bostedt,Boman 1995 och den vitryggiga hackspettenvargen
Fredman, möjligen därför1995. Det inte förvånande värde-är att
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ringarna inom och 6 lägre och mindre varierande.5 ärgrupperna
Antalet studier dock litet, vilket kan ha betydelse i sammanhanget.är

nämndes tidigare CV-metoden omdebatterad framför alltSom påär
grund den inte baserar sig på människors faktiska marknads-attav
beteende. därför särskilt intresse för ochDet är att ettav samma
värderingsproblem kunna jämföra CV-resultat med resultat från
betalningsviljestudier använder sig marknadsdata. försökEttsom av

för fallettill sådan jämförelse redovisas Söderqvist 1995ben av
frånradon i småhus. visar sig resultaten CV-studie,Det att en en

fastighetsvärdestudie och skyddsutgiftsstudie ganska lika.ären

77Andra värderingsstudier

finns flera svenska exempel på värderingsstudier inteDet som
inte minstgrundar sig betalningsviljeansatsen. gäller deDetta som

sig politiska beslut eller myndighetsbesluthar använt av som
utgångspunkt och därigenom kunnat värdera miljövaror. metodDenna

flitigt för värdera olika trafikslags miljöeffekterhar kunnaanvänts att
Leksell, l987b, Leksell och Löfgren,Hansson, 1993, 1987a, 1995.

kostnaderna förLeksell diskuterar fall där1987a, 97-100 ett atts.
möjligen tolkas medborgarnas betal-nå politiskt mål kanett som

ningsvilja för åtgärden. Studien riksdagsbeslutet i december 1985rör
tabellinföra obligatorisk katalytisk avgasrening. Se sidan 69attom

i 1996:117 för detaljer resultaten.3 SOU om
använda betalningsviljeansatsen ochSkillnaden mellan attatt

värdera från kostnadssidan kan illustreras jämförelsegenom en
mellan komponent i den svenska miljöskulden och CV-studie.enen

skattade återställandekostnadema för marinJemelöv 1992 eutro-
till Mkr. Resultaten från CV-studie rörande betal-fiering 12600 en

Östersjönför åtgärdspaket övergödningen indi-ningsviljan motett av
detta belopp förkerar svenskarna beredda betalaär änatt attatt mer

Östersjönövergödningen till nivå tål Söderqvist,minska en som
1996:117.1996, SOU

ledaanvända sig k eko-teknologier kan till kostnadsbe-Att av s
studier rörandesparingar. illustreras Gren 1993, 1995Detta av av

17 refereras iObservera del studierna till detta avsnitt inte haratt en av som
syfte enbart skattahaft värdera miljövaror, kostnader.att utan att tsom ex

återställande- likväleller undvikandekostnader. Dessa studier har tagits
sådana förmed, eftersom kostnader används värdering i vissasamman-

hang.
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för minska tillförselnvåtmarker i Mälardalenrestaurering att avav
Östersjön. kostnaden förresultat tyder påkväve till Hennes attatt

våtmarker ingårmiljömål sjunker restaureringuppnå visstett avom
för minska kvävetill-i åtgärdspaketkomponenterna ett attsom en av

förseln.

karaktärVärderingsstudier sammansattav mer

resultat frånantal svenska studier harfinns idagDet använtett som
kompletterade med primär-värderingsstudier eventuellttidigare nya

för heltsammanfattande värderingför kunnadata göra ettatt en
och EliassonTill exempel har Hultkrantz 1991problemområde.

förändringar de svenskarespektive 1991 års1994 värderat 1987 av
skogsinkomst-studera antal olikaskogstillgångama ettattgenom

redovisas i nationalräken-de konventionelltkomponenter utöver som
bindare koldioxidingår skogens värdeskapema. Här samtt som avex

ochmiljörelaterade värden. Vidare har SCB 1994många andra KI
miljöräkenskaper beräknatled i utvecklingen svenskaett avsom

tidigåterverkningar svensk ekonomi 1991. Ensvavlets negativa
för övrigt redan isvavelnedfallets skadekostnader gjordesstudie av

Åshuvud1980-talet, Andersson och 1984.början av se
Groth,finns också sammanfattande studier setrafikområdetFör

vanligt problem vidSöderkvist, 1996:117.och 1996, SOU Ett1996,
dos/responssambandmiljövaror kunskapenvärdering ärär att omav

LöfgrenGöteborg har Leksell ochofullständig. fallet bilavgaser iFör
luft-sambandskedjan från utsläpp viakartlägga heladock kunnat

värde. kartläggningdos och till Dennakvalitet, monetärtrespons
spridningsmodell för utsläpp och värderinginnefattar bland annat en

Saelensminde och 1994värderingsstudier Hammermed hjälp av av
och Widlert 1993.m

marknadsmisslyckandeoch3.6 Naturresurser

kringföreträdesvis frågorDiskussionen i detta kapitel har rört
skall i sammanhangetoch utsläpp. detta avsnitt någramiljökvalitet I

gällerberöras. Huvudfråganfrågor kringintressanta naturresurser
utnyttjandet förnybaraförmåga fördelamarknadsmekanismens att av

bemärkelsetiden i någonickefömybaraoch över ettnaturresurser
fullgott sätt.
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Icke förnybara definieras enklast denaturresurser naturre-som
har given storlek och inte förnyas. Förbrukningsurser som en av

sådana leder ofrånkomligen till den totala mängdenattresurser av
Ävenminskar. olja teoretiskt förnybarär settresurser om en resurs,

förnyas den så långsamt den bör betraktas icke förnybar medatt som
viss storlek.en

Förnybara omfattar främst biologiskt liv fisk, timmer,resurser -
jaktbart byte, jordbruksprodukter, också vissa icke biologiskamen

främstaDen här Gemensamt för dessaär vatten. ärresurser. att uttag
i viss tidsperiod kan kompenseras bio-av resursen en senare genom

logisk tillväxt eller vädret eller någongenom genom annan process.
Gemensamt för dem också blir förär kan själv-att uttaget stortom
fömyandet omöjliggöras. Det enklaste exemplet självfalletär utrot-
ning viss andra mindre förenkladeöveruttag,artav en genom men
exempel finns också. intressantEn fråga marknadsmekanismenär om
leder till i någon bemärkelse överutnyttjandeett naturresur-av- -
ser.

Ett de klassiska för beskattning och tjänsterargumentenav av varor
förekomsten marknadsimperfektioner,är dvs situationer där mark-av

nader fungerar mindre bra. Anledningen kan förekomstän vara av
monopol eller avsaknad kompletterande marknader. Om råvaru-ettav
företag har monopol kan priset för högt eller för lågt i visssättas en
tidsperiod i jämförelse med vad samhällsekonomiskt moti-som vore

skattEn eller subvention kan i sådana tillfällen förändraverat.
prisstrukturen och därmed produktionsplanema vadmot som vore

effektivt.mer
grundläggandeDen förutsättningen för marknader överhuvudatt

skall kunna fungera existensen fungerande äganderätts-är av en
struktur. Utan ägande kan självklart inga köp och försäljningar göras
och begreppet marknad blir meningslöst.

de flestaFör gäller penningräntebildningennaturresurser att
kapitalmarknader kan helt avgörande för utnyttjandetvara av resur-

högEn penningränta leder till ökad produktion timmertserna. ex av
idag och lägre tillväxt medan låg har effekt.ränta motsatten
Förenklat uttryckt kan högre penningränta ledersäga tillattman en

från skogsbanken ochatt tar ut sätterman pengarna
penningbanken. Om det finns anledning denräntan,att tro att som
bildas kapitalmarknader, systematiskt för hög eller för lågär finns
skäl för studera hur kan påverka tidsprofilen för utnyttjandetatt man

beskattning. Penningräntan bestämsnaturresursemaav genom genom
transaktioner på tillgångsmarknader mångaatt natur-men genom

saknar privata de inte föremål förägare transaktioner.ärresurser
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medför penningräntanDetta den bestäms avkastning påatt som av
kapital kommer skild från den socialt önskvärda. Det äratt vara
emellertid oerhört försvårt inte omöjligt försöka korrigerasägaatt att
sådana skillnader införa ägande till så mångaänannat attgenom

möjligt. vissa emellertidFör detta omöjligtärresurser som resurser
och då gäller det på åstadkomma hushållning ochsättatt annat en
därigenom påverka avkastningen på tillgångar föremål förärsom
handlande.

exempel på skulleEtt kunnat ingripa i marknademasnär man
funktionssätt kontroller eller skatter den kutgörsgenom av s
Holländska sjukan. drabbade Holland landetDen börjadenär
exploatera gasfält i Nordsjön. ökade exportintäktema, dvs denDe
ökade inströmningen utländsk valuta, denstärkte inhemska valutanav
och landbaserade exportindustrier fick svårigheter konkurrera påatt
världsmarknadema. Resultatet blev industriutslagning och arbetslös-
het. SverigeOm skulle upptäcka skulle kraftigtskaparesurser som
ökade valutaintäkter eller marknadssituationen skulle bli sådan attom

redannågon utnyttjad ökade väsentligt i värde på export-nu resurs
marknadema kan för vaccinering denargumentera motman en
holländska sjukan, i form skatt på produktionent ex av en som
därigenom bromsar utvinningen.

finns inte något enkeltDet på frågan marknadsmeka-svar om ,nismen leder till för snabbt utnyttjande Huru-ett naturresurser.av
vida vi idag gruvfyndigheter och andra icke förnybarauttömmer

för fort slutändanmåste i baseras ställnings-naturresurser ett
beträffandetagande resursfördelningen mellan generationer. skatt,En

eller styrmedel, kan påverka tidsprofilen i utnyttjandet ochett annat
därmed hur mycket varje generation kan utnyttja den. Utvinning av

idag möjlighet lämna övernaturresurser att typger en en annan av
kapital till kommande generationer. Förbrukning naturresurserav ger
möjligheter lämna sjukvård, och andraöveratt transportsystem
former real- och humankapital till kommande generationer. Det ärav
naturligtvis inte möjligt exakt framtidavad generationeratt veta
önskar vi skall lämna efter dock alldeles tydligtDet äratt attoss. om
tidigare svenska generationer avstått från utnyttjaatt naturresurser
skulle Sverige annorlunda idag, skog, malm och andranärsett ut
tillgångar varit centrala i Sveriges utveckling till välfárdssamhälle.

ofta diskuterat motiv tillEtt ingrepp i prisbildningen det faktumär
icke förnybara förr eller måste ta slut. detOmatt resurser senare

finns enheter olja och världens förbrukning100 tio enheter år,är per
räcker i meningnågon i tio år. förutsätterDettaresursen resonemang
dock priserna oljapå inte påverkas tillgången, vilket inte äratt av
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förväntar sigempirisk kunskap.med tillgänglig Manförenligt en
minskar konsumtionen,förr ellerprisstegring samt gersenaresom

kanvilkettill teknisk utveckling,starka incitament sammantaget
viktig.längre blir likainnebära tillgången på olja intekomma att att

ekonomisktbegreppet oljereservVidare bör ärnämnas ettatt
lönsamofta åsyftar den oljameningenbegrepp, i den äratt somman

blirolja detExempelvis prisstegring påutvinna. gör attatt meren
Vid vissttidigare olönsamma.i områdenlönsamt söka ettatt som var

oljeskiffer lönsammatillgångarnablir depris även attstora av
antal egenskapermarknadsmekanismenutvinna. Således har ett som

hur längekan goda påsällan göragör att en resursprognoserman
förbrukning och kändastudier årligräcker, reserver.genom av

naturresurserBeskattning av

produk-alternativtbeskattning bruttointäktenRoyalties eller av
första minskareffekter. dethar väsentligen två Förtionsvolymen

resurstillgången. detfyndigheter och därmed Försökandet av nya
iproduktionen dagtidsprofilen produktionen såandra påverkas attav

Royaltyn fårblir i framtiden.medan den eventuelltminskas större
arbetskraft,beskattningeffekter i likhet medalltså snedvridande av
frånfinns önskemål någondet emellertidkapital och Om attvaror.
sysselsätt-livslängden fyndighet tsynpunkt förlänga exav enannan

fördelningsskäl kanregionalpolitiska skäl, intertemporalaningsskäl,
fall.produktionsbeskattning intressant i vissavaraen

självfallet bero-nettovinst blirskatt företagsEffekten ettav en
kostnaderna förVi härdefinitionen nettovinst.ende på attantarav

i det häravdragsgilla. Skatten kommerfyndighetersökande ärav nya
avkastning och kommerskatt på räntafallet att resursensvara en ren
utvinningsplaner eller sökandesig företagetspåverkainte att vare

har tillräckligtförutsättning företagetfyndigheter, underefter attnya
exploreringskostnaderna kanskattskyldigheter vilkamed andra mot

skattekredit intäk-automatiskt fåreller företagetkvittas att omen
exploreringskostnaderna.tidsperioder inte täckerunder vissaterna

effekter ifår alltså inga realabeskattning denna änEn annattypav
till vissa länderdirekt betalning från Iform resursägaren staten.enav

Kanada för deni USA ochsärskilda deprecieringsavdragtillåts t ex
till.produktion upphovresurstillgången årsminskning ett gerav som

för åtminstone ochutformas olika USAavdrag kan påDessa sätt men

B på bilagedelen.7 iAvsnittet baseras i delar underlagsrapportstora
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Kanada de utformade så den årliga produktionen ökar,är explore-att
ringsaktivitetema ökar och livslängd ökar till följd inten-resursens av
sifierat letande.

koncessionsavgiftEn fast avgift företaget måste betala i varjeär en
tidsperiod det verksamt. Eftersom företaget inte kan påverkaär
avgiftens storlek lägga verksamheten skulleänannat attgenom ner

förmoda avgiften får liten effekt på den faktiska realekono-attman
miska utvecklingen. Detta emellertid inte nödvändigtvis Omär sant.
fortsatt verksamhet lönsam eller inte blir beroende detär nu om
förväntade nuvärdet nettointäktema före avgiften är större änav
nuvärdet den framtida avgiften. slutetI den planerade verksam-av av
hetsperioden i allmänhet de förväntade nettointäktemaär små varför
det skulle löna sig för företaget öka produktionsvolymen i de tidi-att

åren och därigenom förkorta verksamhetsperioden. Dettagare
förstärks avgiften kommer reducera sökandet efteratt attav nya
fyndigheter och därigenom den totala tillgången på resursen.

fastighetsskattEn kan utformas på flera det naturligasätt, mestmen
Äntorde skatt direkt återståendevara en reserver av resursen. en

kommergång skatten få realekonomiska effekter. Eftersom skattenatt
i varje år faller med storleken lönar det sig förav resursreserven
företaget öka produktionen de tidigare åren och därmed förkortaatt
verksamhetstiden. förstärksDetta lönsamheten sökandetattav av
efter fyndigheter minskar med fastighetsskatt. fömyel-Förnya en en
sebar exempelvis vattenkraft påverkas dock uttagetresurs som
mellan perioder fastighetsskatt eftersom den återståendeav en reser-

definition oförändrad. gällerDetta dock inte nödvändigtvisärven per
för alla förnyelsebara fastighetsbeskattningEntyper naturresurser.av

skogsmark, exempelvis, kan leda till omloppstiden i skogenatt
förkortas i det fall då fastighetsbeskattningen baseras den stående
skogen.

Vi har hur olika skattesystem verkar snedvridande påsettovan
resursutnyttjandet med undantag för renodlad beskattningen av
nettovinsten med avdrag för exploreringskostnader. Om målet är att
reducera skatternas snedvridande effekter totalt i ekonomin bör
beskattning företag producerar icke förnybara haav som resurser som
skattebas nettovinsten med avdrag för exploreringskostnader. Detta är
den princip den svenska bolagsbeskattningen vilar inklusivepå,som

och prospekteringsföretag. Vidare bör principiellt möjlig-rentgruvor
heter till skattekredit för företagsmå saknar beskattningsbarages som
inkomster vilka exploreringskostnadema kan kvittas. Huruvidamot

sådan skattekredit tekniskt och praktiskt möjlig har inteär närmareen
studerats inom för detta arbete. Avslutningsvis noteras attramen om
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ränteinkomster beskattade bör dessutom skattebasen justeras forär
minskningen återståendeav reserver.

möjligt konstruera eller mindre kompliceradeDet är systematt mer
kan åstadkomma motsvarande neutralitet. dockDessa ärsom sanno-

likt inte praktiskt användbara.
målet i stället påverka tidsprofilen resursutnyttjandetOm är att av

kan olika andra skattesystem komma i fråga. royalty produktions-En
skatt kan bidra till förlänga livslängd. Koldioxid-t attex resursens
skatten exempel på bruttovinstskatt, eller royalty, på fossilaär ett
naturresurser.

Slutsatser3.7

detta kapitel har marknadens förmåga fördela i ljusetI att resurser av
samhällets grundläggande resursproblem diskuteras: Vad skalltre
produceras skall det produceras Till skall produktions-Hur vem

finns flera resursfördelningen.resultatet gå skäl ingripa iDet att
Miljöproblem upphov till effekter kanske deärexterna ettsom ger av

olikaviktigaste. ingriper i resursfördelningen medInnan styr-man
medel finns det anledning diskutera frågan vad villatt styra mot.man

vissa fall kan nollutsläpp motiverade, i andra fall kanI vara man
viss docktillåta nivå utsläpp. bärande tanken måsteDen atten av vara

utvärderar såväl de fördelar de nackdelar det inne-noggrantman som
bär uppnå visst miljömål. bör in såvälHär vägaatt ett man

faktummiljöproblemets speciella egenskaper det Sverige ärattsom
det viktigt ihågliten ekonomi. Vidare kommaöppen är att atten

miljökvalitet värderas positivt de flesta människor. Miljövärdenav
kan uppskattas i kronor och med olika värdenmetoder. Dessaören är
precis lika viktiga de värden skapas i produktionen. Att görasom som
miljövärdena förenligt med utgångspunkten såvälsynliga är att
fördelar nackdelar miljöpolitik bör utvärderas.som av

svenska miljöpolitiken uttrycks för det iDen mesta termer av
miljömål, utsläppsreduktion tilldvs skall uppnå vissatt ettman en
givet år. vägledande princip för uppnå dessa miljömål börEn att vara

kostnadseffektivitet. innebär åtgärderna skallprincipen Det attom
där effekt uppnås till minsta kostnad. i skenetDetstörsta ärsättas
princip ekonomiska styrmedel skall miljöskattdenna Enav som ses.

förorenaredrabbar samtliga i princip miljömåletgaranterar attsom
kostnadseffektivtuppnås sätt.ett

det gäller marknadsmekanismens möjligheter fördelaNär att
förbrukningen vikti-våra tiden kanske denöver ärnaturresurserav

det finns fullständigslutsatsen i dagsläget inte någongaste att
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kunskap. Huruvida marknaden sköter fördelningen bättre någonän
princip inte fastlagt.är Det går finna i båda rikt-annan att argument

ningarna. Det centrala i sammanhanget måsteär mark-att vägaman
nadens för- och nackdelar någon vald princip förmot annan resurs-
fördelning. Det bör i detta sammanhang det kan finnaspoängteras att

mängd skäl till beskatta Det kanskeatt starkasteen naturresurser.
skälet skatter påär kanatt förhållandevisnaturresurser effek-ettvara
tivt finansiera offentligsätt verksamhet.att Ett skäl iblandannat som
framförs i debatten knapphetsskälet.är Den tanke förs fram är attsom
dagens marknadspris på uttömbar inte korrekt signalen resurs ger en

faktiska knapphet. Ett tredje skäl, vilket besläktatom resursens är
med det andra, framtida generationersär behovatt ärav resursen
undervärderad. avfärdaAtt dessa två skäl motiv försenare som
beskattning går emellertid inte.naturresurser Dock börav man vara
medveten även handlas inomatt naturresurser förramen en
marknadsekonomi. Intresset för ekonomiska styrmedel i miljöpoliti-
ken, exempelvis utsläppsskatter, tyder på viss på marknads-troen
mekanismen. Om inte ökad knapphet påtror attman naturresursen
leder till högre pris på måsteett i princip förkastaävenresursen, man
skatter styrmedel. fjärdeEtt skäl till beskattasom att naturresurser
följer det grundläggande skälet för miljöskatt, nämligen dåav en

eller användningen,uttaget, upphov till skadliga sido-av resursen ger
effekter. Koldioxidskatten sådantär exempel. Fossila bränslenett är

och koldioxidskatten kannaturresurs därmed betraktasen som en
råvaruskatt.
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Appendix

osäkerhetStyrmedel under

kanosäkerhetStyrmedelsvalet underavsnittetiResonemangen
sammanfattas figur 3.2.av

osäkerhetunderStyrmedel3.2Figur

Kronor

MC

Rening

MB

med säker-kändutsläppför reningmarginalintäkten ärAntag att av
för reningMarginalkostnadeni figur 3.2.betecknad med MBhet,
marginal-förväntandeoch denmed säkerhetinte känddäremotantas

MCf. samhällseko-kostnadseffektiv ochmed Enkostnaden anges
kanreningsnivå vilkenrV,innebärmiljöpolitikoptimalnomiskt en

miljöskattantingenbeslutarmyndigheternanås att upp-om engenom
reningsnivåstipulerarregleringellertill kronorgående ensomenp

figuren,MC’ imarginalkostnaden,realiseradedenmed rV. Omlika
beräknat.mindre lönsamtdetberäknat, blir änblir högre attän rena

kronor företagenkommertillmiljöskatten0rd,Med andra sätts pom
samhällsekonomisktdendvs lägrereningsnivå rP,välja änatt en

regleraväljeriställetmyndigheternanivån r. Omoptimala att
med hänsynmycket reningtill förleder dettanivån rV,tillutsläppen

i falletnettoförlusten blirsamhällsekonomiskakostnadema.till Den
medan den blir Blika med A,miljöskattermed ytanytan om reg-

används.leringen
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miljöskattenexempel innebärdettaI attatt resurser sparas genom
den förbätt-besparing mindre värdetmindre, denna änär avmenrena

till stånd renademiljökvalitet skulle kommarade man uppomsom
förVidare detskillnaden således A.till nivån r är renasarean

för deregleringen, därför kostnadernamycket med att extraatt rena
samhällsekonomiska vinsterr deenheterna rV- större änär som

medmiljökvaliteten förlusten likaförbättradeerhålls den är ytanav
B.

och bestämsstorleken på Bden relativa AMan ytornaatt avser
MCmarginalintäkts- och kostnadskurvoma. Omlutningen är

miljöskattenmedbrant kommermycket flack och MB man
ifrån optimum, däremot kommerprissignalen ligga relativt långtatt

fall allo-i regleringsfallet. sådanaligga betydligt I ärnärmareattman
kvantitetsstyming, dvsanvänderkeringsförlusten mindre enom man

miljöskatt. kan ocksåföredra framför Manreglering är att enen
företagen väljer betalafall miljöskatten för låg ochtänka sig där är att

istället förskatten att rena.
maximal belast-har brytpunkt, dvsskadefunktionenOm enen

miljöskatten betydligtför vad tål, kanningsgräns ettnaturen vara
perfekt fungerandelagd reglering ellerval optimaltenänsämre

också regleringantyderrättighetsmarknad. Resonemanget att en
allokeringsförlustermarknad kan upphov tilleller är störresomge

marginal-fallet med miljöskatt. Omde uppkommer iän ensom
marginalintäktskurvanrening stiger kraftigt ochkostnaderna för är

figuren mycketflack fås fall analogt med det i Förrelativt ett ovan.
för miljöskatten används,regleringen används och litenär omrenas

smakar.överreningen kostar denänmen mer

19 fleraregleringen optimalt harImplicit i detta satts närär attresonemang
rättighetsmarknadkan tänka använderkällor. Alternativt attoss en

källorna.kostnadseffektiva allokeringar mellanoch denatt genererar
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Energi- och miljöskatter i Sverige4

Inledning4. 1

miljörelaterade skatterkapitel beskrivning energi- ochDetta ger en av
avgifter definition energi- ochoch i Sverige. avsnitt 4.2I ges en av

miljörelaterade skatter. Därefter följer i avsnitt kort historik4.3 en
ide viktigaste energi- och miljörelaterade skatterna Sverige. Iöver

förändringarna respektive förslagavsnitt redovisas de viktigaste4.4
förändringar energiskattema under åren och 1996. Avsnitttill 1995av

ibeskrivning existerande skatter Sverige år 1997.4.5 ger en av
beskrivning utvecklingen energi- ochKapitlet avslutas med en av av

miljörelaterade skatteintäkter under perioden 1965 till 1995, samt en
Intäkterna redovisas i relation tillför åren 1996 till 1998.prognos

BNP.

Definition energi- milj örelateradeoch4.2 av
skatter

miljörelateradvad energi- ellerDefinitionen av som anses vara en
ganska bred för fånga skatterskatt har avsiktligt valts ävenatt upp

fiskal karaktär ändå har direkti huvudsak är av men som ensom
prispåverkan den punktskattebelagdapåverkan på miljön pågenom

definitionen medför samtliga punktskatterbredaDen attvaran.
med‘. också försäljningsskattenenergiprodukter Vidare ingårtas

dessamotorfordon och den årliga fordonskatten. tvåFörutom grupper
miljöskattemaz.naturligtvis de renodladeingår mer

1 flyg omfattas detta begrepp.Svavelskatt och miljöskatt inrikes av

2 på naturgrusskatt och batteriavgift.Bl miljöskatt handelsgödsel,a
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Historik4.3

Punktskatter energi har funnits i Sverige sedan lång tid. Skatt påen
bensin och motoralkoholer infördes redan år 1929. Elkraft har
beskattats sedan allmänna1951. Den energiskatten infördes år 1957
och därmed utvidgades beskattningen till omfatta kol, eld-ävenatt
ningsolja och motorbrännolja diesel. Till början motiveradesen

främstskatten statsfmansiella skäl. Under 1970-talet utökadesav
beskattningsargumenten med energipolitiska skäl. Staten strävade

höjda skatter på oljeprodukter i kombination med kraf-genom a en
tig utbyggnad elproduktionskapaciteten förbrukningenatt styraav
bort från olja. Under 1980-talet kompletterades förargumenten ener-
giskattema ytterligare med miljöargumentet. Under år 1986 infördes

differentiering bensinskatten, så blyfri bensin fick lägreatten av en
skattesats. På grundval bl miljöavgiftsutredningens arbete underav a
slutet 1980-talet omstrukturerades energibeskattningen i börjanav av
1990-talet i samband med den skattereformen genomfördesstora som
åren och1990 1991.

figur 4.1 redovisas punktskatter fossilaI på vissa bränslen uttryckt i
års priser. Figuren1995 visar utvecklingen punktskatter på vissaav

fossila bränslen förbrukas andra tillverkningsindustrin.änsom av
Energiskatter för industriell förbrukning redovisas i avsnitt 4.3.3.

Under perioden 1957 fram till tidpunkten för den första oljekrisen,
minskade skattesatserna1973, realt Därefter skatterna påsett. steg

olja kraftigt, medan skatterna på kol och förblev oföränd-naturgas
rade. Från mitten 1980-talet omfattades skatterna på kol ochävenav

skattehöjningama. samband med skattereformen årenInaturgas av
och hamnade1990 1991 skatten kolpå i paritet med nivån för olja.

Skatten fortfarande betydligt lägre skatterna kolännaturgas var
och olja. Under hela perioden har den totala skattebelastningen på
bensin varit betydligt högre på andra bränslen.än

Vi nivån på punktskattema fossila bränslen har förändratsattser
kraftigt under perioden till1957 1996, där den kraftigaste föränd-
ringen har skett under de åren. har20 Detta rimligtvis påver-senaste
kat energimixen både inom tillverkningsindustrin och övriga sektorer.
Effekter därav redovisas i kapitel

Figuren visar dock inte effekten och svavelskattav moms som
19913.infördes åren 1990 respektive

3 Eftersom belastar alla slutlig konsumtion det endast dentyper ärmoms av
uppstårmomseffekt ingårextra punktskattema iattsom genom

beräkningsunderlaget för intressant miljöskäl, avsnittärmoms som av se
4.6 för vidare resonemang.
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årenpå vissa bränslensvavelskattej4.1 PunktskatterFigur
års priser, för andra19951957-1996 i fasta priser

kWh.tillverkningsindustrin, öreän per
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bensinskatt år 1986Differentierad4.3.1

januaridenskatteklasser 1differentierades i tvåBensinskatten 0 m
bensin.‘blyadrespektiveblyfri1986,

beslut5 skärptariksdagensdifferentieringenBakgrunden till omvar
skulle kravenmodellerfordon. 1987 årsför Föravgasregler varanya

kravobligatoriska. Demodelleroch 1989 årsfrivilliga som0 m
personbilarbensindrivnakaraktär endastsådaninfördes attvar av
för klaraförutsättningaravgasrening hadekatalytiskutrustade med att

blyfri bensin.medendast körasbilar kundeSådanaavgasreglema.
svenska mark-bensin denblyfritillgången1986årFöre var

blyfriintroduktionendrivabegränsad. syftestarkt Inaden att av
blyfri bensin. Vidarelägre skattregeringenbensin föreslog en

fordon i syftedessaförsäljningsskattreduceradinfördes även en
och 1988årsmodeller 1987fordonköparestimulera attatt av av

motsvarade iskatterabattenkatalytisk avgasrening. stortmontera

4 1985/86:SkU161985/86:61, bet.Prop.

5 1985/86:JoU111985/86:61, bet.Prop.
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konsumentens merkostnad vid installation katalytisksett av avgas-
renare.

Merkostnaden vid produktion blyfri bensin uppskattades till 10av
liter. Differentieringen bestämdesöre dock till 16 öre,per attgenom

skatten blyfri bensin sänktes med och14 skatten på blyadöre
höjdes med 2 liter jämfört med tidigareöre nivå. differentie-Attper
ringen till högre belopp merkostnaden för produktionsattes ett än av
blyfri bensin motiverades med ville snabb introduktionatt man se en

blyfri bensin hela landet. Andelen blyfri bensinöver under år 1986av
bli mycket begränsad och därmed räknade regeringenantogs med att

reformen skulle statsfinansiellt neutral det första året.vara
Övergången till blyfri bensin blev dock snabbare vad regeringenän

hade prognostiserat och i proposition 1986/872139 föreslog rege-
ringen höjning skatten både blyad och blyfri bensin med 4 öreen

redan aviserad höjningutöver med 20 för kompenseraöre att
intäktsbortfallet. Under riksdagsbehandlingen ändrades förslaget till

endast omfatta höjning med 4 liter för den blyadeatt bensi-öreen per
Därmed ökade skattedifferensen till 20 liter.örenen. per
figurI 4.2 beskrivs försäljningsutvecklingen blyfri respektiveav

blyad bensin.

Figur 4.2 Försäljningsutveckling blyfri bensin.av
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Källa: Svenska Petroleum Institutet

Inledningsvis blyfri bensin snabbt marknadsandelar förvann attnya
sedan En orsakerna till stagnationenstagnera. den storaav var
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andelen personbilar katalysator. bilar kunde inte användaDessautan
blyfria bensin under denna tid fanns marknaden. Under ården påsom

introducerade oljebolagen i Sverige bensinkvalitet där1992 ett av en
med natrium. Natrium har smörjande effektblyet ersattvar samma

blyet och därmed blev det möjligt för bilar katalysator attutansom
Övrigafrån blyad till blyfri bensin. oljebolag följde snabbt efteröver

och utvecklade motsvarande bensinkvaliteter där blyet medersattes
Effektennatrium alternativt kalium. klart och tydligt i figur 4.2.syns

och underblyfria bensinen erövrade marknadsandelar ârDen nya
försvann blyad bensin helt och hållet från den svenska1994

marknaden.
resultat övergången från blyad bensin till blyfri bensinEtt ärav

blyutsläpp från trafiken. Sedan har blyut-minskningen år 1985av
från trafiken utvecklats enligt figursläppen 4.3.

från4.3 Utveckling trafiken,Figur blyutsläpp ton.av
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blyfri framställs oftaSkattedifferentieringen mellan och blyad bensin
bra exempel ekonomiska styrmedel i miljö-i debatten påett attsom

effekt. fallet detpolitiken kan ha Så verkar ocksåstor vara, menen
omständigheterna till den goda effekten. dettagäller komma ihåg Iatt

skattedif-fall det viktigt komma ihåg introduktionenär att att av
ferentieringen del åtgärdspaket. dock inteDetstörre ärettvar en av

särskilja effekterna de olika åtgärderna. delalldeles lätt Enatt av av
till blyfri bensin kan förklaras riksdagens beslut från årövergången av

avgaskrav för personbilar årsmodellskärpta 1987. De1985 nyaom av
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fordon kom i trafiken och uppfyllde de skärpta avgaskra-utsom som
kunde endast använda blyfri bensin. En förklaringsfaktor ärven annan

naturligtvis skattedifferentieringen blyfrimellan och blyad bensin.
det gäller denNär snabba frånövergången år 1992 och framåt kan en
vikt läggas på skattedifferentieringen. skattedifferensenDenstor stora

mellan blyfri och blyad bensin gjorde det lönsamt fram blyfriatt ta en
bensinsort för icke-katalysatordrivna fordon, där blyet medersatts
natrium alternativt kalium. blyfriaDen bensinen kunde använ-nya
das i fordon tidigare endast kunde använda blyad bensin. Genomsom

den bensinkvaliteten hade skattefördel sitt alter-att gentemotnya en
nativ blyad bensin kunde bensinen säljas till förmånliga priser och- -

snabbt marknadsandelar. skattedifferentieringen mellan blyad ochtog
blyfri bensin har således, i kombination med andra åtgärder, haft en
pådrivande effekt på utfasningen blyad bensin denpå svenskaav
marknaden. Erfarenheterna från skattedifferentieringen bensinav
visar ekonomiska styrmedel i kombination med andra styrmedelatt
kan fylla viktig funktion i miljöpolitiken.en

skattereformen4.3.2 1990-91

1990-91 års skattereform innebar miljöprofilen i den indirektaatt
beskattningen förstärktes. Reformen baserades i dessa delar betän-
kandet Reformerad mervärdeskatt SOU 1989:35 från kom-m m
mittén för indirekta skatter KJS och betänkandena Ekonomiska
stynnedel i miljöpolitiken, Energi och trafik SOU 1989:83 och Sätt
värde på miljön, Miljöavgifter klorpå och svavel SOU 1989:21
från miljöavgiftsutredningen MIA.

Sammantaget medförde skattereformen 1990-91 skatteuttaget påatt
ökadeenergi med cirka 18 miljarder kr i 1991 års priser, vilket

motsvarade ungefär 1,2 % BNP. Totalt innebar skattereformenav en
omfördelning cirka 6 % BNP. dessaAv svarade förändringar iav av
energi-, koldioxid- och svavelskatten för knappt 3 miljarder kr medan
den införda mervärdesskatten svarade för cirka miljarder.15

Mervärdesskatt på energi

År infördes1960 allmän varuskatt i form omsättningsskatt.en av en
allmännaDen varuskatten år 1969 i samband införandetmedersattes

mervärdesskatten. Hela energiområdet, inklusive och driv-värmeav
medel, undantogs emellertid från mervärdesskatt k kvali-ettgenom s
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yrkesmässigtdeninnebarvilket omsatteundantag,ficerat att som
mervärdesskattingåendeför denavdragkundeenergi göra som

verksamhetenförvärv förandraoch utan attinvesteringarbelastade
medsambandskatt. Iutgåendenågonredovisaskull behövadenför
helamervärdesskatt1990dock den 1infördesskattereformen mars

förrändock inteinfördesför fjärrvärmeSkattepliktenergiområdet.
ochflygbensinförundantagetbehöllsVidarejanuari 1991.den l

flygfotogen.
ellersaluvärdetvederlaget,Beskattningsunderlaget utgörs av

avgifter ochstatligaandrainklusiveenergivaran,inköpsvärdet på
alltsåberäknasMervärdesskattenmervärdesskatt.skatter ener-än

innebärenergiMervärdeskatt påpunktskatter. attinklusivegipriser
skattenlyftaindustriföretag kanmervärdesskatteskyldiga t avex --

ickekaninsatsvaror. Däremotandralikhet medienergiråvaror
mervärdesskattenlyftaintehushållen utanfrämstskattskyldiga av--

denenergipåMervärdesskattesatsen ärfulltskattenbär sammaut.
med %.utgår 25idagvilkengenerella skattesatsen,densom

bränslenfossilaKoldioxidskatt på

fossilaflestadekoldioxidskatt påinfördesjanuari 1991Den l en
Samtidigtkoldioxidutsläpp.kgmotsvarande 25bränslen öre per

Nettoeffektenmed 50 %.energiskattenallmännadensänktes av
beräknadesstorlekKoldioxidskattensi tabell 4.4.redovisasreformen

enligtkolinnehâllgenomsnittligabränslenasfrånutgångspunktmed
tabell 4.1.

intedockvarierarbränslenförbränningvidKoldioxidutsläpp av
bränslekva-olikamellanbränsletyperolika ävenmellanendast utan

bränslenför detypvärdentabell 4.1värden ärDeliteter. angessom
Sverige.används isom

vidkoldioxidutsläpphögrevitabell 4.1I att torv avgerser
koldi-utgår. Närskattingenbränslen,övrigaförbränning attän men

förbrän-Dåfrån skatten.undantogsinfördes år 1991oxidskatten torv
prin-bordekoldioxidnettoutsläppupphov till rentning torv avgerav

tilläggasdockkankoldioxidskatt. Detomfattascipiellt även torven av
1991.före årenergiskattfrånundantagen äventorvenatt var
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Tabell 4.1 Beräkning koldioxidskattenav

Bränsle Enhet Värme- CO;- CO,- CO2-skatt
värde utsläpp utsläpp kr/enhet°
kWh/ kg/enhet"kg/MJb1‘ "
enhet

1 2 3 4
Olja, l m3 9 900 686‘0,077 2eo 744
Olja, 5 m3 10 700 742‘0,077 2 966eo
Kol 7 500ton 0,092 2 484 621
Naturgas 1000 m3 10 800 0,055 2 138 535
Gasol 12 790ton 0,065 2 993 748
Bensin m3 8 720 0,074 2 323 581
Torv 3 550ton 0,106 1 355 05
Biobränsle 03 530ton
‘ Mbjr megajoule bränsleenhet.per
" Kolumn 3 erhålls kolumn 1 multiplicerasatt med kolumngenom 2 och

därefter med omräkningsfaktom 3,6 MIbr/kWh.
° Kolumn erhålls4 kolumn 3 multiplicerasatt med 0,25 kr/kggenom C02.
d Medelvärdet för skatten på E0 och1 E0 5 blir 714 kr/kbm.
° Avser gasol för ändamål drift motorfordon.annat än Skatten på gasolav

för drifi motorfordon avrundat tillär 40 öre/liter, och beräknasav enligt
följande. kg1 gasol liter2 gasol.motsvarar Ett C02-utsläpp 3ca om
kg/ton kg1,5 C02/litermotsvarar gasol. Multiplicerat med 0,25 detger en
skattesats 40 liter.öreom ca per

f 30 % fukthalt.
3 Torv undantogs dock från koldioxidskatt. I fall skulle skattesatsenannat

för med fukthalttorv 30 % varit kr338en om ton.per
Biobränsle undantogs från koldioxidskatten med motiveringen detatt
utsläpp koldioxid sker vid förbränning biobränsleav kompenserassom av

den koldioxid binds i samband med återplanteringav skog.som av

harSedan introduktionen koldioxidskatten skattesatsen ökat frånav
25 kg 1991 tillöre 37 kgöre CO, år 1997, ökningper medper en
knappt 50 %. Vilken inverkan har då koldioxidskatten och andra ener-
giskatter haft på utvecklingen koldioxidutsläppen För kunnaav att

på detta krävs utförlig analys hur de olikasvara sektoremasen av
förbrukning fossila bränslen har påverkats till följd deav pris-av
förändringar energiskattema har upphov till. En sådangett analyssom
redovisasi kapitel
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Svavelskatt

svavelinnehåll i kol-skatt påocksåSkattereformen innebar att en
januariden 1991.infördes loch oljabränsle, torvbränsle m0

från SOU 1989:21.efter förslag MIAinfördesSkatten ett
frånövergångenutifrån behovet drivamotiveradesSkatten att

fördesalternativ. MIAtill lågsvavliga Isvavelhaltbränslen med hög
lika medolja bordesvavelskatten på sättasattett resonemang om

skallstyreffektsvavelpremien för önskadkdeneller något över atts
med högmellan oljaprisskillnadenSvavelpremienuppnås. utgörs av

svavelpremienuppskattadeUtredningensvavelhalt.respektive låg att
svavel-tiondels volymprocentkbm ochoch krlåg mellan 10 55 per

förbränningsprocessenavskilja svavel iKostnaden förolja.halt i att
svavel.kr kg MIAoch 40till mellan 10uppskattade MIA renatper

Svenskasvavel.på kr kgföreslå skattesats 30därförkom att peren
felaktiguppskattningdockInstitutet ansåg MIA:sPetroleum att var

mellan och krsjälva verket låg 5 15svavelpremien iframhölloch att
oljeprodukter.svavel vad avsågtiondels volymprocentkbm ochper

skattesatsförslag och föreslogdock pågick MIA:sRegeringen en
komoljeproduktersvavel i bränslet.kr kg Förmotsvarande 30 per

viktprocentför varje tiondelskbm oljakr27detta att motsvara per
viktprocentmed svavelhalt under 0,1Oljeprodukteroljan.svavel i en

från skatt.undantogs
inordnades svavel-enkeltadministrativtskapaFör systernettatt

och koldioxid-allmän energiskattskattesystemskatten i somsamma
fråndock avvika någotför svavelskatt komAvdragsrättenskatt. att

syfte bräns-och koldioxidskatt. Igällde energiskattvad att styrasom
infördesbränslenlågsvavligaelproduktionleanvändningen vid mot

kraftproduktion.används vidbränslenavdrag för påinget skatt som
användes ibränslenför svavelskatt påinfördes avdragDäremot som

dvs kalk,metaller,mineraliska produkterproduktionen andra änav
i soda-användsbränsleundantogs detoch Vidarecement.sten som

deför 40 %sektorerinom skogsindustrin. Dessa svarar ca avpannor
Sverige.utsläppskällorna iinhemska

svavelskat-uppskattadesproposition 1989/902110regeringensI att
inbringagenomsnitt skulle 500till iperioden 1993under 1991ten ca

utfallet ligger mellan 200efterhand kan konstaterasmiljoner kr. I att
miljoner kr.och 250

olikasvavelutsläppen påuppdelningredovisastabell 4.2I aven
nedåtgående trendendenkan dominerasochaktiviteter, som man se

ochfrån förbränningutsläppkraftiga minskningenden av gasavav
utsläpp från industriellaminskadeolja och processer.
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Tabell 4.2 Utsläpp frånsvavel inhemska utsläppskällor iav
årenSverige, 1980, 1990 och 1994, 0001 ton.

Utsläppskälla 1980 1990 1994
Vägtrafik 11 8 2
Övrig samfardsel 32 29 22
Förbränning olja och 318 34 22av gas
Förbränning kol och koks 6 11 3av
Förbränning övriga fasta bränslen 4 9 1lav
lndustriprocesser 37l 43 36
Totalt 508 134 96
Källa: NUTEK 1996

inhemskaDe utsläppskälloma dock bara för liten del detsvarar en av
totala svavelnedfallet i Sverige. tabellI 4.3 redovisas olika länders
andel de utsläpp svaveldioxid drabbar Sverige.av av som

tabellenI framgår bidraget från de inhemska utsläppskällomaatt
minskat kraftigt mellan åren 1980 och 1994. Bidragsandelama från
andra länder har därmed ökat, vilket påvisar vikten internationellaav
åtgärder för den här gränsöverskridande utsläpp.typen av

Tabell 4.3 Utsläppskällor årensvaveldioxid i Sverige 1980av
och 1994, procent.

Land 1980 1994
Danmark 6,8 4,7
Finland 4,0 1,4
Polen 8,2 9,7
f d Sovjetunionen 8,2 3,6
Storbritannien 9,3 10,9
Sverige 17,2 6,6
f d Tjeckoslovakien 4,2 3,9
Tyskland inkl. öst 17,5 17,9
Okända 24,5 41,4
Totalt 100 100
Källa: NUTEK 1996

Allmän energiskatt m m

Även den allmänna energiskatten förändrades i skattereforrnen. Den
särskilda skatten på olja och kol infördes år 1974, i samband medsom
oljekrisen, överfördes till den allmänna energiskatten. infördaDen
mervärdesskatteplikten på energi och den tillika införda koldioxid-
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medförde skatteuttag energi, framförallt för hus-skatten ökatett
effekten dessa reformer energiskattenhållen. mildra sänktesFör att av

%6elkraft generellt med kWh och energi-på 2 motsv. 30öre per
fossila bränslen, undantaget bensin, sänktes medskatten 50 %.

sammanlagda skatteökningen skattereformen för olikaDen p g a av
bränslen redovisas i tabell 4.4.

fossilaVi reduceringen energiskatten på bränslenatt trotsser av
Ökningensamtligaökade den totala punktskatten på produkter. på

medan kol, och gasol omfat-oljeprodukter knappt %17 naturgasvar
mycket kraftiga skattehöjningar. beror till viss del påtades Det attav
på kol, och gasol relativt låga innan skattere-skatterna naturgas var

används för bostadsuppvärrnning ellerformen. de fall fossilbränslenI
privat tillkom dessutom den prishöjning denkonsumtion somannan

införda mervärdesskatten upphov till. På bensin detmotsvarargav en
höjning punktskatten med 40 %.av

4.4 Effekter skattereformen, exkl svavelskatt ochTabell av
mervärdesskatt, kWh.öre per

Bränsle 19911989 1991 1991
Total Diff.Energi- Energi- Koldioxid-

skatt skatt skatt %
Olja, 11,8eo5 10,1 5,1 6,7 +17
Kol 3,0 8,3 11,3 +856,1

3,2 1,6 5,0 6,6 +103Naturgas
Gasol, drivmedel 1,4 13,3 6,3 19,6 +40
Gasol, övrigt 0,8 6,7 +3071,6 5,9
Bensin, blyfri 6,7 34,2 +1330,3 27,5
Bensin, blyad 36,9 +1332,6 30,3 6,7
Elkraft, industri 5,0 -297,0 5,0 0
Elkraft, hushåll 7,2 -299,2 7,2 0
Källa: Finansdepartementet

intressant iakttagelse skattereforrnen inte1990-91En nämnvärtär att
mellan bränslena. Eldningsolja fort-förändrat rangordningen var

farande högst beskattat, därefter följde kol, gasol och naturgas.
minskade skillnaden mellan olika fossila bränslen. Olja ochDäremot

Anledningen olja fort-kol beskattades i lika hårt. tillstort sett att
högre kol förklaras energiskattedelen förfarande beskattades än attav

energiskattedelenolja högre kol. framgår harSomär än av ovan
relation till bränslets energiinnehåll. Med däringen systemett ener-

6 för infördaElskatten sänktes industrin den mervärdesskatten intetrots att
någramedförde ökade kostnader för industrin.
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giskattedelen bestämdes enbart energiinnehållet i bränslet skulleav
kol bli det högst beskattade bränslet.

När det gällde energiskatten på elkraft innebar reformen sänk-en
ning punktskatten. Skattebelastningen förbrukadespåav som som
insatsvara i produktion minskade således. den konsumera-På som
des hushållen tillkom däremot mervärdesskatt efter år vilket1990av
innebar hushållens sammanlagda skattebörda ökade.att

med förbrukningFöretag fossila bränslen påverkades intestor av
skattereformen eftersom de nedsättningsreglernämnvärt av som

gällde innebar all skatt viss företagensutöveratt procenten av
omsättning återbetalas. den icke-energiintensiva tillverknings-För
industrin, verkstadsindustrin, beror den totala effekten i vilkenpåt ex
grad företagen använde elkraft eller fossila bränslen.

Milfddifferentiering oljeprodukterav

allmänna energiskatten dieselbrännoljaDen på och eldningsolja diffe-
rentierades i miljöklasser den januari i syfte1 1991 stimuleratre att
introduktionen drivmedel med bättre miljöegenskaper. proposi-Iav
tion 1989/90:1 betonades förbättrad bränslekvalitetll särskiltatt var

förangelägen oljor användes för fordonsdrift framföroch alltsom
fordonsdrift inom tätort.

Vid denna tidpunkt omfattades oljeprodukter energiskatt ochav
koldioxidskatt. Skattesatsema oberoende oljan användesvar av om
för uppvärmningsändamål eldningsolja eller drivmedelsom
dieselolja. Vidare utgick kilometerskatt lastbilar, personbilaren
och bussar använde oljeprodukter dieselolja drivmedel.som som

eldningsoljaLätt används för uppvärmningsändamål ochsom
dieselolja för fordonsdrift i tekniskt likvärdiga produkterär stort sett
och det går således använda lätt eldningsolja drivmedel.att som
Således kräver skattedifferentiering endast skall omfattaen som
dieselolja för fordonsdrift oljan märks med särskilt märkmedel.att
1991 skedde ingen sådan märkning, fannsdärmed ingen möjlighet att
skilja olja för uppvärmningsändamål från olja för fordonsdrift. Den
skattedifferentiering infördes år 1991 kom därför omfattaattsom
samtliga oljeprodukter användningsområde.oavsett

Indelningen i miljöklasser bestäms efterbl svavelhalt och halta av
aromatiska kolväten, efter oljans kokpunktsintervall. Oljepro-samt
dukter tillhörande miljöklass har bäst miljöegenskaper,l medan olje-
produkter standardegenskaper tillhör miljöklassav
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Utgångspunkten för beräkningarna skatterabatten för oljorav av
miljöklass ochl 2 energiskatten på standardolja skulle oför-attvar
ändrat 540 kr kbm utöver denna skatt tillkom koldioxid-vara per
skatt. Storleken på rabattema skulle sedan utifrån oljebolagenssättas

27.merkostnader vid produktion miljöklass ochlav

Följande skatterabatter infördes år 1991:

miljöklass krl 350 kbmper

miljöklass 2 250 kr kbmper

miljöklass kr3 0 kbmper

år efter införandetEtt miljödifferentieringen justerades kravenav
miljöklasspå och samtidigtl ökade skatterabatten miljöklasspå 1

och med kr.2 100 Förändringen skatterabatten motiverades delsav
med skärpta kriterier för miljöklass och dels1 med viljan drivaatt

introduktionen de bränslena.av renare
samband med kilometerskattenI den oktoberl 1993att o m

med förhöjd energiskatt på bränslet höjdes skatterabattenersattes en
för miljöklass l med ytterligare kr kbm.85 Höjningen motive-per
rades med övergången från kilometerskatt till dieseloljeskattatt
krävde insats för stimulera miljövänligare diesel.extra atten

ändringarnaDe skattedifferentieringen medförde denattsenare av
inledande principen skatterabattema endast skulle kompenseraatt
oljebolagens merkostnader vid produktion oljeprodukterav av
miljöklass l och 2 kvalitet övergavs.

Vid introduktionen miljödifferentieringen förutspåddes lång-av en
försäljningsutveckling oljeprodukter tillhörande miljöklass lsam av

och
Försäljningsutvecklingen blev dock den rakt Redan årmotsatta.

1992 tillhörde 50 % all såld dieselolja för motordrift miljöklass lav
eller Under år 1993 andelen till 80 %. Problemet, statsñnan-steg ur
siell synpunkt, miljöklassad lätt eldningsolja börjadeävenattvar
säljas i mängder. Under år tillhörde1993 all lätt40 %nästanstora av
eldningsolja såldes miljöklass produkt fanns inteDenna påsom
marknaden innan skattedifferentieringen infördes. Utvecklingen vad

försäljning miljöklassad villaolja något regeringenavser av var som
vid introduktionen inte alls hade räknat med. snabba utveck-Den

Jämför med introduktionen skattedifferentieringen mellan blyfri ochav
blyad bensin, där skattedifferensen medvetet tillsattes beloppett större

merkostnaden.än
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medförde snabbt ökadeförsäljningen miljöklassad oljalingen avav
förförlorade skatteintäkter,kostnader, i form staten.av
förklaras med skatte-kan till viss delsnabba övergångenDen att
för merkostnader.kompenserade bolagen derasrabatten välänmer

miljöklasssälja oljeprodukterDärmed blev det lönsamt 1att avmer
3-produkter.och miljöklass2 än

påskatterabatten miljö-Tabell 4.5 Skattebortfall orsakat av
åren 1991 till 1995, miljoneroljeprodukterklassade

priser.kr i löpande

1995:1 1995:21993:2 1994:1 1994:2Bränsle 1992:1 1992:2 1993:1
410 460 506Diesel 277 393 496125 241

205 0 0 0Villaolja 67 165
460 506558 702 410Totalt 125 241 343
några tiotalstorde knappast sigUppgifter saknas, det röra änom mermen

miljoner kr.
Källa: beräkningarEgna

skattebortfall, förkostnaden, i formtabell kan vi utläsaI 4.5 att av
motordrift ökade från miljoner krdieselolja för 125skatterabatten på

miljoner kr under första halvåretförsta halvåret till 5001992 nästan
första halvåretförsta halvåret till 1994Under perioden 19931994.

villaolja frånkostnader för skatterabatten på 67ökade motsvarande
miljoner kr.till 205

årsförbrukningen för lätta oljor år 1993, de i prak-totalaDen som
till cirka miljonerskatterabattema, uppgick 6tiken omfattades av

eldningsolja och hälftenhälften användeskubikmeter, somsomvarav
förbrukades miljonerdieselolja för fordonsdrift. dieseloljan 2Av ca

lastbilar och bussar. helakbm drivmedel i personbilar, Omsom
hade varit miljöklassårsförbrukningen lätta oljor under år 1993 avav

miljoner kr iskulle skatterabatten ha kostat 3 200l-kvalitet staten
subventioneringskattebortfall, hälften skulle uppstå avvarav p g a

miljöklassad lätt eldningsolja villaolja.
roll för utsläppdieselmotorer spelar kvaliteten bränslenI stor av

miljömässig vinst användadiverse finns såledesDetämnen. atten av
kör ibränslen. gäller främst i fordonDetta tätorter.somrenare

fördelarna med använda oljade miljömässigaDäremot är att av
begränsade. Skälet2-kvalitet eldningsoljamiljöklass och är attsom

och fullständig iförbränningen betydligt jämn värmepannaär enmer
dieselmotor.iän en

skattesubventioneramiljövinsten lätttvivelaktigaDen attav
utgifter för dennamed ökadeeldningsolja i kombination statens

beslutaderiksdagen våren 1994,subvention ledde till attatt om
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skattesubventionema endast skall omfatta bränsle används isom
bussar.°personbilar, lastbilar och

Vid introduktionen skatterabattema år 1991 målsättningenav var
tidigarevi stimulera fordonsbränsle bättre kvalitet.nämnt attsom av
då inte möjligt isoleraDet oljeprodukter för fordonsdriftatt utanvar

skatterabattema kom omfatta oljeprodukter föräven att uppvärm-
ningsändamål. Till skillnad vad gällde från år 1991 gick det årsom

märkning1994 skilja förpå olja uppvärrnningsändamål ochattgenom
fordonsdrift. Fr den oktober1 1993 den kilometerskattersatteso m

dieseldrivna personbilar, bussar och lastbilar medtogs utsom en
dieseloljeskatt. Dieselolja i dessa fordon omfattades från detta datum

koldioxidskatt, energiskatt och dieseloljeskatt. kunnaFör skiljaattav
högbeskattat bränsle for motordrift från andra oljeprodukter färgades
den lågbeskattade oljan grön.

Genom flytta miljödifferentieringen till dieseloljeskattenöveratt
försvann skatterabatten för lätt eldningsolja och kvarstod endast på
drivmedel för bussar, personbilar och lastbilar. De reglerna gälldenya
fr.o.m den juli1 1994. Samtidigt reducerades skatterabatten i klass l
med kr100 kbm. Det således bättre målupp-systemetper nya gav en
fyllelse de ursprungliga intentionerna, gick påut attav som gynna
fordonsbränslen med bättre miljöegenskaper.

reglernaDe innebar de oljevolymer omfattadesattnya som av
differentieringen reducerades från miljoner6 liter till de miljoner2ca
liter förbrukas personbilar, lastbilar och bussar.som av

Omläggningen effekt. Villaolja miljöklass 2 försvanngenastgav av
i princip från den svenska marknaden. I tabell vi4.5 också attser

kostnader för skatterabattema minskade kraftigt.statens
och med överflyttningenI försvann dock miljöstymingen vad gäller

dieselolja används för drift motorredskap, traktorersom av m m,
eftersom denna bränsleanvändning inte omfattades dieseloljeskatt.av

fordon förbrukadeDessa miljon1 kbm den totala dieselfor-ca av
brukningen 3 miljoner kbm. skapadesDet dock temporärca en
ordning för behålla miljöstymingen för dessa fordon. sambandlatt
med överflyttningen miljödifferentieringen från den allmännaav
energiskatten till dieseloljeskatten uppmanade riksdagen regeringen

återkomma med lösning på detta problem.att permanenten
riksdagens beslut finansieringI medlemskapet i Europeiskaom av

Unionen ingick utvidgning området för användninga en av av
bränslehögbeskattat Sedan den 1 oktober skall1995 alla motor-

8 Prop. 1993/941234, bet. 1993/94:SkU 25

9 Prop. 1994/953203, bet. 1994/95:SkU 28
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omfattar miljö-drivna fordon använda högbeskattat bränsle. Därmed
samtliga motorfordon.styrningen

l-dieselkostade skatterabatten for miljöklassUnder år 1995 staten
kanmiljoner i förlorade skatteintäkter. Kostnadendrygt 950 kr

miljö-åren i takt med andelenförväntas öka under de närmaste att
dieselolja forsituation där allklass l-diesel ökar. I 100 %en av

skattebortfallet förmotordrift miljöklass kommer det årligatillhör l
till miljoner kr.uppgå l 400staten att

oljeprodukter visar påErfarenheterna från miljödifferentieringen av
skattedifferentiering kan ha.vilken kraftig styreffekt Inom tran-en

all diesel förbrukas miljöklasssportsektorn idag l-är nästan avsom
visar också hurkvalitet. skattedifferentieringen oljeprodukterMen av

effekterna då speciellt beteende-svårt det kan beräkna ochattvara
försäljningsutvecklingenoönskade och oväntadeförändringarna. Den

kunnamiljöklassad eldningsolja visar på vikten avgränsaattavav
skattedifferentieringen till endast omfatta de produkteratt som man
vill gynna.

Kväveoxidavgift4.3.3 år 1992

Kväveoxidavgiften infördes januari enligt förslag från19921 ett
minstAvgiften omfattade alla med tillförd effektMIA. avpannor en

nyttiggjord energiproduktion minst 50 GWh10 MW och uppmätt av
Avgiften till kg utsläpptunder redovisningsperioden. uppgår 40 kr per

kvävedioxid. Intäkterna från avgiften, 600kväveoxid, räknat casom
återförsmed avdrag för administrationskostnader,miljoner kr år,per

energi fråntill de betalningsskyldiga i förhållande till nyttiggjord
varje produktionsenhet.

tillskottKväveoxidavgiften grund sin konstruktion, ingetger, av
till statskassan.

antalet omfattasjanuari 1996 utvidgadesDen l pannor som av
effektgränsen bort ochkväveoxidavgiften 10 MWatt tasomgenom

GWh sänks till GWh. januariproduktionsgränsen 50 40 Den 1om
till Utvidgningen skerreducerades produktionsgränsen 25 GWh.1997

förslag Utredningen ekonomiska styrmedel vadefter lämnat av om
piska för bättre miljökväveoxider i betänkandet Morot ochavser

1993:118‘°.SOU
kväveoxidavgiftenfrån de omfattasUtsläppen pannor som av

tabell redovisas de inhemskauppgår till knappt 4.620 000 Iton.

‘° 1994/95. 423.Prop. 1994/95:119, bet. 1994/95:JoU22, rskr
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utsläppskälloma kväve. Totalt uppgår de till knappt 400 000av ton.
Vi vägtrafiken och övrig samfärdsel föratt står den absolut domi-ser
nerande andelen inhemska kväveutsläpp. Deras andel uppgår tillav

75%. Kväveoxidavgiftenän omfattar inte vägtrafiken, övrigmer
samfárdsel eller industriprocesser, endast del förbrän-utan en -av
ningen kol, olja, och övriga fasta bränslen. De utsläppskällorav gas

omfattas avgiften därmed inte för 5 % densom av svarar ens av
mängd kväve släpps inhemska utsläppskällor.utsom av

Tabell 4.6 frånUtsläpp inhemska årenutsläppskällor 1980,
1990 och 1994, 1000 ton.

Sektor 1980 1990 1994
Vägtrafik 154 172 166
Övrig samfárdsel 136 153 157
Förbränning olja och 86 24 20av gas
Förbränning kol koksoch 3 12 5av
Förbränning övriga fasta bränslen 7 16 16av
Industriprocesser 38 23 27
Totalt 424 400 392
Källa. NUTEK: Energiläget i Sverige 1996

inhemskaDe utsläppskälloma dock bara för liten del detsvarar en av
totala kvävenedfallet inom Sverige. Den svenska andelen av
kvävenedfallet i Sverige uppgick år 1994 till 13 %, medannästan
knappt 90 % kvävenedfallet i Sverige kommer från utländskaav
källor. Således omfattar kväveoxidavgiften knappt detl % totalaav
kvävenedfallet i Sverige. Den andelen nedfall kommerstora av som
från utländska källor innebar de svenska möjligheterna påverkaatt att
nedfallen i Sverige inhemska åtgärder begränsad.är ytterstgenom
sammansättningen de totala utsläppskälloma det gäller kvävenärav
har likheter med svavelutsläppen.stora bådaI fallen desvarar
inhemska utsläppskälloma endast för 10 % den totala ned-runt av
fallsmängden. Detta påvisar vikten internationella åtgärder förav
dessa gränsöverskridande utsläpp.typer av

4.3.3 Energiskattereforrnen år 1993

Den allmänna energiskatten infördes år 1957 och omfattade
eldningsoljor, kol och gasol. Under perioden fram till den första olje-
krisen i början på 1970-talet skattesatserna fossila bränslenvar
låga och stabila, figur 4.4. Skattesatsema på bränslen obero-se var
ende de användes inom tillverkningsindustrin eller inom övrigaav om
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differentierad mellandockelkraftSkatten påsamhällssektorer. var
oljekrisen komEfterförbrukare.industri och andraenergiintensiv

kraftigt.höjas Detfrämst oljeprodukterpunktskattema ettatt var
oljeberoendet.svenska Enminska detkampanjenled i att annan

skyddakärnkraften. Förutbyggnadenden kraftigaåtgärd attavvar
nedsättningsregler i någonsärskildaindustrin harenergiintensivaden

infördes årenergiskattenallmännasedan denändaform tillämpas
nedsättningsreglemautformadesoch framåtår 1974Från1957. som

begränsadesför energiskatterkostnaderföretagstakregel, där etten
varieratharsaluvärdet. Procentsatsenbestämdtill procent aven

Regleringenårs utgång 1,2 %.sedan 1992ochmellan och 1,7 %1 är
påkoldioxidskattoch från år 1991energiskattomfattade även samt-

delbegränsadendastgällde dockel. oljabränslen och Förliga att en
beräkningsunderlaget.ingick iskattenav

på svavelskatt ochejvissa bränslenPunktskatterFigur 4.4
tillperioden 1957förbrukningindustriellelkraft för

kWh".års priser,1995 öre1996 i fasta priser per
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12.00

10.00

Elkraft-0-800
Olja-0-
K°"Fs ooi Naturgas-00-
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" % priset.generellt med 5åren utgick elskatttill 19581957Under av
kWh40 000förbrukning överstegindustrier medSkatten för varsomen

åren den generella19701958 ochMellan% priset.dock 19 varav
40 000 kWhförbrukningIndustrier med över% elpriset.skatten 7 enav

%10skatten%. 1971 till 1975uppgick till 10betalade skatt varsomen
förbrukareför samtligaelprisetav
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förfigur beskrivs utvecklingen punktskatter industrin uttrycktI 4.4 av
i års priser. figuren visas dock inte effekterna de produk-1995 I av
tionsskatter utgår producerad i Vattenkraftverk och käm-som
kraftverk. Vidare figuren inte korrekt bild vad denger en avser
energiintensiva industrins Skattesatser. Under åren fram till och med

period med kraftigt ökande energiskatter begränsades1992 en- -
skattebelastningen för den energiintensiva industrin degenom
särskilda nedsättningsreglema. Vi i tabell 4.6 antalet företagattser

erhöll nedsättning under perioden till årligen uppgick1978 1992som
100-tal. Nedsättningen omfattade främst kalk- ochtill ett cement-,

tegelindustri, och pappersindustrin, järn- och stålindustrinmassa-
kemi- och gruvindustrin. Omfattningen nedsättningen ökadesamt av

tiden naturlig följd de höjda energiskattema. Införan-med som en av
det koldioxidskatten år 1991 i kombination med sänkt takregel frånav

till omsättningen medförde kraftig% 1,2 % ökning1,7 av en av
nedsättningsbeloppen från knappt miljoner kronor år till700 1990

miljoner kronor kraftigaknappt 1250 år 1992. ökningamaDe av
energiskattema fram till och med har således inte träffatår 1992

fullt kraftigtenergiintensiv industri så till följd de särskilda ned-av
sättningsreglema.

Tabell 4.6 Antal företag beviljats nedsättning allmänsom av
årenenergiskatt 1978-1993.

Bransch 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1993
Massa/papper 48 47 48 43 50 41 37 42 1

stål, 25 23 22Järn, 22 32 22 17 12 0
gruvor
Glas 2 4 7 7 11 7 7 17

2 3Gas 3 3 3 3 5 2 0
kalk, 25 25Cement, 24 22 20 18 14 20 7

tegel
Foder 11 8 5 5 7 8 7 6 2
Övriga 10 14 13 17 23 16 16 21

123 123 123Summa 119 146 115 103 110 11
företag inom kemi och livsmedelsbranschen.Främst

Källa: 1991:90 och FinansdepartementetSOU

5-17-0137
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Tabell 4.7 Nedsättning årenenergiskatt och koldioxidskattav
1978-1993, miljoner kr.

Bransch 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1993
Massa/papper 123 234 296 176 397 359 330 577 1
Järn,stål, 44 120 140 75 117 133 71 187 0gruvor
Glas 0,3 5 18 16 17 9 7 27 2,6
Gas 2 4 4 4 12 13 28 17 0
Cement, kalk, 9 30 44 42 56 104 173 316 57
tegel
Foder 0,3 0,3 5 0,3 1 2 2 5 0,3
Övriga 7 26 43 20 98 99 83 151 O
Summa 186 419 550 333 698 719 694 1 244 61

Främst företag inom kemi och livsmedelsbranschen.
Källa: SOU 1991:90 och Finansdepartementet

Energiskattereformen år innebar1993 den allmänna energi-att
skatten fossilapå bränslen och elkraft slopades och koldioxid-att
skatten reducerades till 25 % den generella nivån för industrin ochav
växthusnäringen. Från politiskt håll motiverades reformen behovetav

stärka den svenska industrins internationella konkurrenskraftatt
anpassning energiskattema nedåt europeisk nivå.motgenom av
de kraftigtGenom reducerade skattesatserna minskade också betydel-

det tidigare nedsättningssystemet.sen av -
tabell ochI 4.6 4.7 vi klart och tydligt effekterna reformen.ser av

Antalet företag med nedsättning reduceras kraftigt och nedsättnings-
beloppen likaså. Vi under år hade1992 företag112attser en
sammanlagd nedsättning med 1 250 miljoner kr. De reglerna frånnya
år reducerade1993 antalet företag till företag11 med nedsättningen
på miljoner kr,60 företag svarade för 90 %.ettca varav

Avsikten nedsättningssystemet skulle kunna avskaffas heltattvar
och hållet år 1995. visade sig dockDet inte möjligt nedsättnings-utan

gäller fortfarande. sambandI med den energiskatte-systemet att nya
lagen trädde i kraft den januaril 1995 förlängdes nedsättnings-som
regeln tills vidare. harDen dock begränsats till endast gälla företagatt

tillverkar andra mineraliska metaller, dvs glasämnen än cement,som
och kalkproduktion. Antalet företag erhöll nedsättning under årsom

z Reformen finansierades inom för energiskattesystemet. Denramen
frångenerella Koldioxidskatten höjdes 25 till 32 öre kg koldioxid.per

Koldioxidskatten för tillverkningsindustrin kom därför 8att motsvara öre
årkg koldioxid 1993. Dessutom påhöjdes energiskatten elkraftper

hushållförbrukad i och icke-industriell verksamhet.annan
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uppgick till drygt1995 stycken. Värdet skattenedsättningensex av
uppgick till 40 miljoner. denFr juli har1 1995 nedsättningsreg-0 m
lema begränsats ytterligare endast skatt kolpå ochatt naturgasgenom
omfattas. Skärpningen motiverades nedsättningsreglema inteattav

förenliga med reglerEG:s avseende punktskatter på mineralolje-var
produkter. Eftersom detta regelverk inte omfattar och kolnaturgas
kunde nedsättningsreglema för dessa produkter bibehållas.

tabell viI 4.8 skattereformen innebar kraftig minskningattser en
tillverkningsindustrins skattekostnader för bränsle och elkraft förav

uppvärmningsändamål. Den sammanlagda skattebelastningen mins-
kade från drygt 3 600 till drygt1992 460 miljoner kr 1993.

Tabell 4.8 Tillverkningsindustrins kostnader for energi- och
påkoldioxidskatt fossila bränslen och elkraft som

används för uppvärmning perioden 1992 till 1996
ej drivmedel, miljoner kr.

Näringsområde 1992 1993 1996
2 Gruvor och mineralbrott 133 25 29
31 Livsmedel, dryck och tobak 387 65 75
32 Textil och läder 54 8 10m m

Trävaruindustri33 146 l 1 12
och34 Massa 1144 142 163papper m m

35 Kemisk industri, inkl petrokemisk 463 42 48
36 Jord- och stenvaruindustri 141 41 70

stål-37 Jäm-, och metallverk 594 77 88
38 Verkstadsindustri 563 52 59

Övrig39 tillverkningsindustri 2 0 0
2+3 Total tillverkningsindustri 3 626 463 554

Skattekostnadema beräknade efter års förbrukning,1993är medmen
gällande skattesatser åren 1992, 1993 och 1996

Tabell 4.8 redovisar inte skattekostnader bensin och diesel som
används i arbetsmaskiner, lastbilar och personbilar inom tillverk-
ningsindustrin. Under perioden 1992 till 1996 ökar dessa kostnader
från 500 till knappt 1 000 miljoner kr till följd ändrade Skattereglerav
för dieselolja används i arbetsmaskiner. Effekten höjdasom av
produktionsskatter elkraft redovisas inte heller. Under samma
period ökar intäkter från dessa skatter från till1 150 3 000statens
miljoner kr och med ytterligare 900 miljoner kr år 1997. Dessa
skattehöjningar träffar drygt 90 % den svenska elproduktionen.av
Till den del dessa höjningar övervältras konsumenternapå genom
höjda elpriser leder detta till ökade kostnader för tillverknings-a
industrin står för cirka 40 elkonsumtionen% i Sverige. Isom av
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effekterkapitel redovisas ingående diskussionll omen mer av
produktionsskatter elkraft.

blyfriDifferentierad skatt på bensin år 19944.3.4

blyfridecember differentierades energiskatten på bensin iDen 1 1994
Skattedifferensen och miljö-två miljöklasser. mellan miljöklass 2-

liter. iklass 3-bensin uppgår till 6 Detöre motsvarar stort settper
oljebolagens merkostnad vid produktion den miljövänligareav
bensinen. Skattedifferensen introducerades skattenattgenom

Miljöklassbensin miljöklass höjdes med 6 liter.2 län öre perannan
for framtida bensinkvaliteter.reserveradär

Under 1993/94 introducerades kvalitet blyfri bensin komsomen ny
foruppfylla de bestämdes miljöklassatt parametrar som

år 1995. Olika miljöklassersTabell 4.9 Försäljning bensinav
försäljning.andel totalav

bensin total försäljning%Typ av av
miljöklass 562a
miljöklass 2b 41
miljöklass 3 3
blyad bensin O
Källa: Svenska Petroleuminstitutet

Övergången väldigttill bensinkvalitetema visade sig gå snabbtde nya
bensinen denoch under år utgjorde miljöklass 2 97 % totala1995 av

marknadsförs längre denvolymen. Blyad bensin inte på svenska
bensinmarknaden.

Skatt4.3.5 på naturgrus

naturgrus.introducerades punktskatt Syftetjuli 1996Den 1 en
verka for bättre hushållningmed skatten den skall medär att en

Regeringens förslag baserades betänkande frånettnaturgrus.
naturgrusskatt,Utredningen SOU 1995:67.m mom

återfinns i de rullstensåsar bildades under istidenNaturgrus som
förnybar Vid byggande användsoch således ingenär naturgrusresurs.

ochmarkarbeten for utfyllnad, dränering, rörläggning plattsätt-dels i

‘3 1995/96:SkU18, rskr. 1995/962122Prop. 1995/96:87, bet.
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ning, dels i själva byggnaden huvudbeståndsdel i betong förochsom
eventuell muming. Vissa gruskvaliteter används för formgjutning av
metall. viktigtEtt användningsområde filtersand vid reningär som av
såväl dricks- avloppsvatten. fallI många kan ersättasnaturgrusetsom

krossat berg. finns emellertidDet några användningsområden därav
bergskross inte kan gällerDet gjuterisand,ersätta naturgrus. a
filtersand och i viss mån k kabel- och betongtill-Förrörgravsgrus.s
verkning har inte oumbärligtännaturgruset ansetts över-som om- -
lägset bergskross.

Enligt beräkningar Sveriges geologiska undersökning uppgickav
produktionen ballast år till1994 83 miljoner fördelat på 53tonav ca

35 bergskross och 12procent naturgrus, procent procent annat
material. Tendensen har allt sedan år då1987, naturgrusproduktionen
uppgick till 74,5 varit sakta minskande andelprocent, natur-en
grusproduktion och ökande andel bergskrossproduktion. målsätt-En
ning framnå till proportionerna 70/30 mellan bergskross ochär att
naturgrus.

En avgörande faktor till höga andel ballastproduk-naturgrusets av
tionen kostnadsskäl. regeringensI proposition uppskattasär detatt
skulle krävas skatt på lO kr för uppnå denton naturgrus atten ca per
önskade styreffekten. förhindraFör antal påbörjadeatt att ett stort
grustäkter läggs ned har skattesatsen bestämts till kr5 Rege-ton.per
ringen påpekar dock i propositionen följaatt attman avser noga
utvecklingen och återkomma till lämpliga åtgärder i fall den önskade
styreffekten inte uppstår.

Utifrån den förbrukning skedde år beräknas1994naturgrusav som
skatten miljoner220 kr i skatteintäkter. det fall den önskadeIge ca
styreffekten beräknasuppnås skatteintäktema reduceras till 130
miljoner kr.

Ändrade energiskatter4.4 under utredningens
arbete

Under den tid förflutit sedan utredningens direktiv antogssom av
regeringen våren 1994 och sedan kommittén påbörjat sitt arbete våren

har1995 antal förändringar i energibeskattningen beslutatsett stort
riksdagen. Under perioden till1994 1998 beräknas statensavom

intäkter från energirelaterade skatter frånöka drygt till40 miljar-51
der kr i 1994 års penningvärde. detaljeradEn beskrivningmer av
utvecklingen skatteintäkter i avsnitt 4.6. Huvuddragen i före-av ges
slagna och delvis beslutade förändringar beskrivs nedan.
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Höjda energiskatter den 1 1996januari

Riksdagen beslutade antal skattehöjningarunder våren 1995 ettom
för finansiering EU-avgiften i huvudsak trädde i kraft den lav som

1996". frånjanuari särskilda produktionsskatten på elkraftDen
elkraft frånVattenkraftverk fördubblades. Produktionsskatten på

kärnkraftverk höjdes från till kWh. allmänna0,2 1,2 Denöre per
koldioxidskatten höjdes från drygt 34 till 36 kg koldioxid.öre per

diesel för arbetsmaskiner, inklusiveVidare ändrades beskattningen av
jordbruksmaskiner, dessa fordon framöver skall använda högbe-så att
skattad diesel.

Höjda energiskatter den september och den juli 19971 1996 1

propositionen ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- ochI om
föreslogavgiftsområdet regeringen höjningar energiskattema i tvåav

första trädde i kraft den september och det andraDet 1 1996steg.
förinträffar den juli 1997. Vid varje tillfälle skulle skattesatserna1

och olja för motordrift höjas elektriskbensin med 2,5 %, skatten på
kraft med kWh och övriga energiskatter med1,5 10 %.öre per
Produktionskattema på elektriskt kraft från kärnkraftverk och äldre
Vattenkraftverk föreslogs varjeöka med kWh vid1 öre steg.per

propositionen.förslagenRiksdagen beslutade i enlighet med i
Beslutet produktionsskatter för kritikhöjda korn ochutsättasattom

då främst dess effekter de konkurrensutsatta företagen inom denpå
elintensiva industrin. budgetpropositionen för år föreslogI 1997 rege-
ringen alternativ till det andra de beslutade produktions-ett steget av
skattehöjningamals. Alternativet innebar energiskatten på bränslenatt
höjs med 2 och energiskatten på elektrisk kraft höjs med% 0,8 öre

kWh. Skattehöjningama beräknas utifrån skattebeloppdeper som
enligt tidigare riksdagsbeslut skulle ha börjat tillämpas den julil

Riksdagen beslutade under hösten i enlighet med1997. 1996 rege-
ringens proposition.

4 Prop. 1994/95.-203, bet. 1994/95:SkU 28

‘5 1995/96:SkUProp. 1995/96:198. bet. 31, rskr. 1995/96:305

"5 Prop.
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Förändrad skatt på Vattenkraftverk

Hösten 1996 beslutade riksdagen efter förslag från regeringen om en
omläggning vattenkraftsskatten, tidigare utgick produce-av som per
rad kWh, till fastighetsskatt på markvärdet. Förslaget beräknas blien
budgetneutralt med skattesats 3,42 % markvärdet. Föränd-en om av
ringarna i beskattningen motiverades utifrån den tidigare produk-att
tionsskatten innebar risk för ineffektivt utnyttjande landetsen av
vattenkraftstillgångar. Detta då produktionsskatten påverkade den
rörliga driftskostnaden vid elproduktion, differentieradsamt var
mellan gamla och anläggningar. En utförlig diskussionnya om
beskattning sker i kapitel 3.6.naturresurserav

Slopad miljöskatt på inrikes flyg

Miljöskatten på inrikes flyg infördes år 1989. Skatten bestod tvåav
komponenter, bränsleförbrukning respektive utsläpp kolväten.av
Skatten utgick för varje flygning med kr1 kg vilket beräknatper var
för 32 kg koldioxidutsläpp förbrukatatt öre flygbränslemotsvara per
och med kr12 kg utsläppta kolväten och kväveoxider.per

Skatten avskaffades den 31 december 1996. Ett motiven tillav
avskaffandet skatten inteär medatt EG:s regleröverensstämmaanses

beskattning mineraloljeprodukter. Enligt dessa skall bränsleom av
skattebefriat.används för kommersiella flygningarsom vara

Förslag fördubblad koldioxidskatt för industrinom

Regeringen har under hösten lämnat1996 propositionen om en
förändring tillverkningsindustrins och växthusnäringens koldi-av
oxidbeskattning. Den nuvarande nedsättningen till fjärdedelen av
den generella nivån föreslås minska till hälften. För begränsaatt
effekterna den energiintensiva industrin föreslås särskildaatt
nedsättningsregler införs. denOm koldioxidskatt belastar ettsom
företag inom dessa näringar överstiger 0,8 % försäljningsvärdetav
införs möjlighet ned skatten så endastsätta 12 % denatt atten av

7 Artikel 8 i direktiv 92/81/EEG

1 Prop.1996/97:29
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nedsätt-Bestämmelsenskattebelastningen återstår.överstigande om
föreslås%-regeln1,2kol- ochkoldioxidskatt påning naturgasav

Ändringama förutsätterövergångsperiod år.slopad efter tretreen
för detinte inomNedsättningsreglerEU-beslut.separata ramenryms

vilketi dagSverige harmineraloljedirektivetfrånundantag som
för industriellreducerad skattesatstillämpatillåter att enoss

utvidgning detdärför ansöktSverige harförbrukning. avom en
enhälligt beslutförändring kräversådanundantaget.nuvarande En ett

till dentagit ställninginteMinisterrådet harministerrådet.i ännu
statsstödreglerEnligt Romfördragetsbegäran.svenska ansesom

statsstöd och EG-reducerade skattesatservarje form somav
sådantinnandärmed inhämtasgodkännande måstekommissionens ett

decemberi 1996.godkännande lämnadesinförs. sådantEttsystem
från reglernaundantagkrävsstålindustrin berördEftersom ävenär om
stålgemenskapeneuropeiska kol- ochenligt Fördragetstatsstöd om

ministerrådet. Inteenhälligtundantag fattasBeslutEKSG. avom
ställning.ministerrådet tagitdel harheller i denna

koldioxidskattereglerindustrinsförändringenföreslagnaDen av
miljoner kronormedför industrin 500kostnaderinnebär ökade ca

tillverkningsindustrin kommerAntalet företag inomårligen. attsom
försäljningsvärdet ochöverstiger 0,8 %skattebelastningfå avsomen

föreslagna reglernaenligt denedsättningerhålladärmed kommer att
företag inomexklusive destyckentill 60 växt-kan uppskattas ca

till nedsättning.berättigadehusnäringen kommer att varasom

avgifterochörelaterade skatteroch miljEnergi-4.5

i Sverige 1997

bränslensvavelskatt påkoldioxid- ochEnergi-,4.5.1

europeiska unionen deni den lsvenska inträdetsamband med detI
kraftenergi i 1994:1776.skattträdde lagjanuari 1995 omen ny

koldi-energiskatt,allmäntidigare lagarlagenDen ersätter omnya
lagendieseloljeskatt.bensinskatt och Densvavelskatt,oxidskatt, nya

harmoniserad medenergibeskattningensvenskadeninnebär äratt
EG-regler på området.gällande

bensin,utgår påsvavelskattkoldioxidskatt ochEnergiskatt,
kol ochfotogen, gasol,motorbrännolja,eldningsolja, petro-naturgas,

utgå på alltskatt skallprincipenallmännaleumkoks. Den är att
motordrift. deför Utöveruppvärmning elleranvänds tillbränsle som
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bränslen räknas skall skatt utgå på andraävensom upp ovan
mineraloljor används för uppvärmning och på samtliga bränslensom

för biobränsle används för motordrift. det gäller skattäven Närsom
motorbränslen regeringen bevilja nedsättning skatten förpå kan av

användning inom pilotprojekt. Biobränslen och för uppvärm-torv
ningsändamål omfattas varken energi- eller koldioxid-skatt.av
Diesel- och eldningsoljor förbrukas i yrkesmässig sjöfart, samtsom
flygbensin och flygfotogen förbrukas i flygplan undantagnaärsom
från energi, svavel- och koldioxidskatt.

Koldioxidskatten beräknas utifrån kolinnehållet i bränslet. Under år
gäller skattesatserna beräknade för cirka1997 37är motsvaraatt att

kg koldioxid. Skattesatsen oberoende bränsletäröre av omper
för motordriftanvänds eller uppvärmning.

Energiskatten bränslen utgår med bestämt belopp viktpå ett per
eller volymenhet. Skattesatsema inte proportionella energi-är mot

har oljeprodukter med kWh ochvärdet. skatt drygt 6Högst öre per
lägst skatten gasol med drygt kWh. Kol harpå 1 öreär enper

Skillnaden härstammarenergiskatt motsvarande 3,5 kWh.öre per
ursprungligen från 1970-talet och viljan från olja tillöveratt styra

från varierar energi-andra produkter. Till skillnad koldioxidskatten
bränslet används för motordrift ellerskatten beroende på om upp-

värmning. Bränslen används för motordrift beskattas med ensom
dockförhöjd energiskatt. Energiskatten på bensin oberoendeär av

tabell redovisas de skattesatser gälleranvändningsområde. 4.10I som
den januari1 1997.o m

förEnligt beslut riksdagen under år 1996 skall skattesatsernaav
fossilabensin och diesel höjas med 2,6 och övriga energiskatter på%

Skatteförändringama kraft denbränslen med träder i juli12,2 %. 1
199719.

förbrukas i industri tidigarePå bränslen tillverkande SNI 69,som
eller ienligt den nomenklaturen 92, C och D2+3, SNI växt-nya

husnäringen ingen energiskatt och koldioxidskatt endastutgår tas ut
den nivå gäller generellt drygt istället förmed 25 % 9 37öreav som

kg koldioxid reducerade skattesatserna gäller dock1997. Deöre per
för bensin användning eller andra bränslen användsinte oavsett som

skattelättnader kandrivmedel i fordon. dessa generellaUtöversom
företag med energiförbrukning erhålla viss nedsättningstor om

försäljningsvärdet.skattebelastningen överstiger % Nedsätt-1,2 av
ningsmöjligheten begränsad till företag producerar andraär som

‘9 Prop. 1995/962198, bet. 1995/96:SkU31 och 1996/97:1, bet.prop.
1996/97:FiU
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mineraliska metaller, dvs kalk-, och glas-ämnen än cement-, sten-
industrin. den juliFr 1 1995 kan endast koldioxidskatt har0 m som
belastat och kol användas i beräkningsunderlaget förnaturgas att
beräkna eventuell nedsättning.

Tabell 4.10 Energi- koldioxid- och svavelskatt l januari 1997
för icke-industriell förbrukning, kWh.öre per

Bränsle Koldioxid- Energi- Svavel- Total
skatt skatt skatt skatt

Bränsle för uppvärmning
Eldningsolja l 10,61 6,61 0,0 17,22
Eldningsolja 5 9,81 6,11 1,0 16,92
Kol 12,17 3,71 2,0 17,88
Gasol 8,61 0,99 0,0 9,60
Naturgas 7,27 1,96 0,0 9,23
Torv 0,00 0,00 1,0 1,00
Biobränsle 0,00 0,00 0,0 0,00
Bränsle för motordrift
Bensin blyad 9,86 46,22 0,0 56,08
Bensin miljöklass 3 9,86 39,79 0,0 49,65
Bensin miljöklass 2 9,86 39,11 0,0 48,97
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
Gasol 61 14,86 0,0 23,47
Biobränsle 0,00etanol 0,00 0,0 0,00
Naturgas" 7,27 1,96 0,0 9,23

Skattebelastning före eventuell återbetalning till följd reningsâtgärderav

Tillverkningsindustrins och växthusnäringens skatter fossilapå
bränslen redovisas i tabell 4.11.

Regeringen har under hösten proposition innehål-presenterat en
koldioxidskatt.lande ändrade regler för tillverkningsindustrins detI

2° Regeringen har med stöd pilotprojektsreglerna beviljat nedsättningav av
nivåskatten etanol till 0 Skattenedsättningenliter.öreren en om per

gäller för begränsad fallperiod. I det etanol blandas med bensin skallen
mängden beskattasetanol med 84 liter 13,90 kWh.öre öreper per

fåtal pågarRegeringen förhar de försök med naturgasdrivna fordonsom
såbeviljat skattenedsättning den faktiskaatt skatten vid motordrift är

uppvärmningsändamål.densamma försom
22 Prop. 1996/97:29
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kommer industrin betala 50 % den generella nivånsystemet attnya av
koldioxidskatten, istället for dagens 25 %. skattesatsernaDe nya

erhålls multiplicera skattesatserna i tabell 4.11 medattgenom en
faktor två. Riksdagen har inte beslutat i denna fråga. fore-Detännu
slagna beskrivs vidare i avsnitt 4.4.systemet

4.11Tabell Energi-, koldioxid- och svavelskatt för tillverknings-
industrin den 1 januari 1997, kWh.öre per

Slag bränsle Energiskatt Koldioxidskatt Svavelskatt Total skattav
Kol 0,0 3,04 2,0 5,04
Torv 0,0 0,00 1,0 1,00
Eldningsolja 1 0,0 2,65 0,0 2,65
Eldningsolja 5 0,0 2,45 1,0 3,45
Gasol 0,0 2,15 0,0 2,15
Naturgas 0,0 1,82 0,0 1,82
Biobränsle 0,0 0,00 0,0 0,00

Svavelskatten for kol, petroleumkoks och andra fasta ellertorv,
gasformiga produkter kr30 kg svavel i bränslet. Flytandeär per
bränslen beskattas med 27 kr kbm for varje viktprocent svavel iper
bränslet. Svavelskatten inteutgår på flytande eller gasfonnigt bränsle

svavelinnehållet understiger 0,1 viktprocent. de fall åtgärderIom
för minska svavelutsläpp vid användninggörs skattepliktigtatt av

bränsle reduceras skatten med motsvarande 30 kr kg svavel.renatper
Bränslen används i produktionen andra mineraliska produktersom av

metaller, dvs kalk, ochän i sodapannor inomsten cement, samt
skogsindustrin belastas inte med någon svavelskatt.

Punktskatter4.5.2 på elkraft

Elektrisk kraft beskattas vid leverans till slutanvändare. Skatten är
differentierad beroende konsumerar elkraften och ivem som var
landet den konsumeras. tabellI redovisas4.12 skattesatserna denper

januari1 1997.
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på 1997, kWh.elkraft 1 januari öre4.12 EnergiskattTabell per

EnergiskattkonsumtionTyp av
industriell verksamhet ellertillverkningsprocessen iVid

0yrkesmässig växthusodlingvid
förbrukning underAnnan än ägersom rum

Sverige 5,8ii vissa kommuner norra
vänneförsörjning i andraellerEl-, vatten-, gas-,

9,1under 2kommuner än som avses
Övrig förbrukning 11,34.

energiskatten elkraftunder 1996 skallEnligt riksdagsbeslut år
från julikWh den 1997.höjas med 2,3 1öre per

varit undvikaindirekt beskattning haranvänd princip i allEn att
förelkraft därför avdragVid produktiondubbelbeskattning. av ges

bränslen.belastat användaenergi- och koldioxidskattden som
de används för el-varit skattefriaBiobränslen har alltid oavsett om

avdrag för svavelskatt inte utgårvärmeproduktion. Observeraeller att
elproduktion.vid

användarledet vid konsumtionenergiskatt idenUtöver uttassom
ielkraft produceraselkraft utgår produktionsskatt påäven somav

produktions-skillnad från konsumtionsskattenkärnkraftverk. Till är
elendifferentierad efter konsumerar oavsettskatten inte omsomvem

industrin eller hushållen.det är
kärnkraftverk utgårför elektrisk kraft frånsärskilda skattenDen

producerardenna skatt betalar denmed kWh.2,2 Utöveröre somper
har legat på ikärnkraftverk avgift sedan år 1984elkraft i somen

frånproducerad elkraft. Intäkternagenomsnitt kWh1,9 öre per
kr, fonderas för säkerställaavgiften, årligen miljoner1 200 att attca

framtida kostnader i sambandfinns tillgängliga för täckamedel att
avveckling.med kämkraftens

vissaelkraft producerad itidigare produktionsskattenDen
fastighets-januari medVattenkraftverk sedan den l 1997är ersatt en

Skatteomläggningenmarkvärdet.utgår medskatt 3,42 %som av
intäktsneutral.förväntas vara

23 slutförvaring iför hantering ochAvgiften skall täcka kostnaderna av
reaktoranläggningenoch rivningreaktorn bränsle, avvecklinganvänt av

för detta.utvecklingsverksamhet krävsforskning- ochdensamt som
årNettobehållningen 1996 uppgick till 18i fonden vid början caav

kronor.miljarder
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Fordonsskatt och försäljningsskatt4.5.3

Personbilar, lastbilar och bussar och sedan antal år klassade iär ett tre
miljöklasser enligt bilavgaslagen Sedanolika 1986: 1386. sommaren

ingen försäljningsskatt personbilar.1996 utgår på
årlig fordonsskatt personbilar, bussar, lastbilar,Vidare utgår påen

motorcyklar, traktorer, motorredskap och släpvagnar.
vägtrafikens samladeRegeringen har aviserat översyn avom en

till den lämpligabeskattning. Analysen skall koncentreras vad ärsom
försäljningsskatt, fordonsskatt och bränsleskatteravvägningen mellan

syfte förbättra den samlade styreffekten med avseende på trafik-i att
och miljö.säkerhet

och bekämpningsmedelSkatt på gödsel4.5.4

infördes kväve fosfor i handelsgödselMiljöavgifter år 1984 på och
minska användningen handelsgödsel. Ursprungligenmed avsikt att av

fosfor.uppgick avgifterna till kr kg kväve och 0,60 kr kg0,30 per per
fördubblades Fosforavgiften i börjanAvgifterna år 1988. ersattes av

med avgift på kadmium 30 kr kadmiumår 1994 överomen per gram
fosfor. november avgiften2 1994 höjdes på50 Dentongram per

kr kväve i gödselmedlet och avgiftenkväve till 1,80 kgper
ökade till kr kadmium i gödselmedlet till denkadmium 30 gramper

del kadmiuminnehållet 5 fosfor.översteg tongram per
bekämpningsmedel infördes avgiftensAvgiften på år 1984 och

till kr kg aktiv substans. novemberstorlek 8 2 1994Densattes per
höjdes avgiften till kr kg aktiv substans.20 per

ovanstående miljöavgif-Riksdagen beslutade under våren 1995 att
motiveringenjuli skall benämnas skatter medl 1995 attter 0 m

karaktärkraftiga höjningen avgifterna de harden gör att mer avav
avgift.skatt än

Skatt på4.5.5 naturgrus

naturgrus. Syftetjuli introducerades punktskatt pål 1996Den en
skall verka för bättre hushållning medmed skatten denär att en

naturgrus.

2‘ 1994/95:SkU29Prop. 1994/95:213. bet.

25 1995/96:87, 1995/96:SkU18, 1995/9e:122Prop. bet. rskr.
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Skattesatsen kr5 vidareär För beskrivning skattenton.per av
hänvisas till avsnitt 4.3.5.

4.5.6 Kväveoxidavgift

Avgiften omfattar, sedan den januari1 1997, alla medpannor en
nyttiggjord energiproduktion minstuppmätt GWh25 under redo-av

visningsperioden. Avgiften uppgår till kr40 kg utsläppt kväve-per
oxid, räknat kvävedioxid. Intäkterna från avgiften, 600 miljo-som ca

kr år, med avdrag för administrationskostnader, återförs till dener per
betalningsskyldiga förhållandei till nyttiggjord energi från varje
produktionsenhet. Kväveoxidavgiften på grund sin konstruk-ger, av
tion, inget tillskott till statskassan.

Kvävedioxidavgiften beskrivs utförligt i avsnitt 4.3.3.

4.5.7 Batteriavgift

Tillverkare och importörer miljöfarliga batterier debiteras avgiftav en
tilluppgår kr40 kg batteri för blybatterier, kr23 kg alka-som per per

liska batterier och kvicksilveroxidbatterier och för nickel/kadmium-
batterier 25 kr kg. Intäkterna till batterifond,avsätts medelper en vars
används för finansiera insamling och slutligt omhändertagandeatt av
de miljöfarliga batterierna. Avgiften därmed inga intäkter tillger
statskassan. Fonden tillförs årligen 30 miljoner kr.ca

4.5.8 Bilskrotningsavgift och skrotningspremie

sambandI med försäljningskatt betalas för personbilar, lätta last-att
bilar och bussar under 3 500 kg utgår k skrotningsavgift.även en s

fordonetNär sedan skrotas erhålls premie. Skrotningsavgiften ären
f.n. 1 300 kr och skrotningspremien uppgår till krl 500 fordonetom
har godkänts vid kontrollbesiktning under månaderna och isenaste
övriga fall med kr.900 Avgiften årligen uppgår till cirka 200som
miljoner kr betalas in till skrotningsfonden vilken medel förtas attur
finansiera skrotningspremien.
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Skatteintäkter åren4.6 1965 1998-

tabell redovisas på skatteintäkter från energi- ochI 4.13 prognosen
miljörelaterade skatter och avgifter. Under perioden till1994 1998
beräknas intäkter från energi- och miljörelaterade skatter ökastatens
från drygt till miljarder kr uttryckt i års penningvärde.45 57 1994

4.13 1994, för 1996 ochTabell Intäkter under samt prognos
års1998, miljoner kr i 1994 penningvärde.

avgifter 1994 1996 1998Skatter och
Energiskatt bränslen 22 247 23 770 25 430
Koldioxidskatt på bränslen 11 196 12 900 l 1 990
Svavelskatt på bränslen 220 190 185

elkraftEnergiskatt på 6 000 6 720 9 840
Produktionsskatt från Vattenkraftverk 817 1 358 0
Produktionsskatt på från kämkraftverk 138 920 1 470

påFastighetsskatt Vattenkraftverk 0 0 2 300
inrikes flygMiljöskatt 271 192 0

889 050energirelaterade skatter 40 46 51 215Summa

Försäljningskatt motorfordon 1 723 1 370 92
064 946 520Fordonskatt 4 4 5
787 6 316 612Summa fordonsrelaterade skatter 5 5

gödsel och bekämpningsmedelSkatt på 183 317 303
Naturgrusskatt 2020 106
Kväveoxidavgift 0 00
Batteriavgift 30 29 28
Skrotningsavgiñ" 00 0
Summa övriga miljörelaterade skatter

532avgifter 213 452och

45 247 52 818 57 359Totalt

3,1% 3,2 3,4Procent BNPav
Avgiften återfors till kollektivet

Avgiften for finansiera skrotningspremienanvänds att
Källa: beräkningarochRRV egna

figur utvecklingen skatteintäkter från energi- och4.5 beskrivsI av
till i årsmiljörelaterade skatter För perioden 1965 1998 uttryckt 1994

penningvärde. Under denna period ökar skatteintäktema med drygt
fasta Energirelaterade för hela ökningeni priser. skatter300 % svarar

från fordonsrelaterade relativt konstantmedan intäkter skatter är
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under perioden. intäkterUtöver dessa tillkommer sedan år 1990 en
momskomponent, figur 4.7.se

frånFigur 4.5 Skatteintiikter energi- och miljörelaterade
årsskatter 1965 till 1998, miljoner kr i 1994 priser.
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Utveckling energi- och miljörelaterade skatteintäkter andelav som av
BNP under perioden 1965 till 1995, fram till 1998samt prognos
redovisas i Figur Vi4.6. år uppgår dess andel1965 tillattser ca
2,7 %. Andelen sjunker något under perioden till1965 1975. Från år
1975 och framåt ökar skatterna sin andel och nårBNP årtoppav en
1985 med 3,7 % Under rad efterBNP. år sjunker1985 skatte-av en
kvoten för under år 1995 3,1 % åter börja vända uppåt. Under åratt

förväntas1998 andelen uppgår till 3,4%.att
figur vi detI 4.6 energi- och fordonsrelaterade skatterärattser som
de skatteintäktema. Intäkterna från övriga miljörelateradestorager

skatter försumbara. En anledning till detta naturligtvis detär är att
knappt finns några miljöskatter. Det bör dock påpekas svavel-attrena
skatten och miljöskatten inrikespå flyg ingår i energirelate-gruppen
rade skatter. Intäkterna från övriga miljörelaterade skatter tillutgörs

del skatt handelsgödselpå och skatt påstor naturgrus.av
Under perioden 1965 till 1998 vi intäkterna från energirela-attser

terade skatter i stiger under hela perioden. Detstort sett gör attsom
skatteandelen inte stiger intäktsandelen från försäljning-är attmer
skatt motorfordonpå och fordonskatt sjunker med perio-50 % under
den.
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miljörelaterade skatteintäkterEnergi- ochFigur 4.6 som
åren 1965-1998.andel BNP,av

4.00%

Ä
3.50% /300%:

lEnergiskatterol 4200% /9.4- bilaccisFordonsskattoch-0-
‘150% iv Övrigamiljörelaterade..- iskatter1

i l100% Total skattekvot-o-

050%

-0.00% l 44

, beräkningarKälla: Egna

utvecklingen.bildlitet felaktigfigur dockredovisadeOvan avenger
påförsäljningskatterenergi ochpåEftersom punktskatter även motor-

förstärksmervärdesskattförberäkningsunderlagetofta ingår ifordon
tillupphovDärmed punktskattemapunktskattema.effekten gerav

skensjälva skattesatsernaintäkter vadänstörre ger av.
Följandepunktskattema.storleken påpåverkasMomsintäktema av
med 100punktskatt utgår påexempel visar effekten. Antag att varaen

på25 %och mervärdesskatten500 krstyck, kostar ärkr varanper
inklusive skatt.priset

500Pris före skatter

100Punktskatt

0,25500+100 150Moms

750till konsumentPris

föreprisUnder förutsättningavskaffas.punktskattenAntag attatt
försäljningspriset kr inkl.625blir detoförändratskatter är moms.nya

del1001,25 125. Eni själva verketpunktskattenEffekten är avav
säljspunktskattebelagdafrånhärrörmomsintäkterde varor somsom

Således borde denstorlek.punktskattensslutanvändaren berortill
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del momsintäktema från belastade energi— ochärav varor som av
miljörelaterade skatter beaktas vid beräkningen ovan.

figurI redovisas4.7 resultatet vid hänsyn till ökade momsintäkter
uppstår fördasom p g a ovan resonemang.

Figur 4.7 Energi- och miljörelaterade skatteintäkter 1965-
1998, med komplettering for tillkommande moms-
effekt, BNP.procent av
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L energi-ochmiljörelateradeskatter tillkommandemomseffekt| g

Under perioden fram till år 1990 den tillkommandegav moms-
effekten inget bidrag-Efter årstörre 1990 uppgick däremot dess årliga
bidrag till 0,4 procentenheter. Nivålyftet år 1990 effektärca atten av
energiområdet, del den skattereformen 1990-91, blevstorasom en av
mervärdesskattepliktigt den 1 1990, avsnitt 4.3.2.mars se

De samlade intäkterna från energi- och miljörelaterade skatter med
hänsyn till momseffekten ökade under perioden till1965 från1994
2,75 till% 3,50 %. förPrognosen år 1998 andelen stiger ytterli-är att

till knappt 3,80 %.gare
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andraoch miljöskatter iEnergi-5

länder

Inledning1

energi- och miljörelateradekapitel översiktdettaI presenteras aven
förstadelen 1980-talet ochinom Underskatter OECD. senare av
inomhar miljöskatter varit debattämnehalvan 1990-talet ett stortav

energiskattema, existeratde traditionellaoch OECD. UtöverEU som
miljöskatterinförts radlängre tid, har det under årunder senare enen

avfallsskatt, svavelskatt,länder. Exempel på sådanaolika OECDi är
engångsartiklar, skatt påplastpåsar, skatt på vissaskatt på vatten,

dockrenodlade miljöskattemapå avloppsvatten Deskatt germ m.
miljörelateradefinns antalskatteintäkter.betydande Däremotinga ett

skatteintäkter. energiskatter,betydande Dessaskatter ärsom ger
motorfordon.forsäljningsskatter på Deårliga fordonsskatter och

ñskala skäl, har underi huvudsak infördaskatterna är av mensenare
miljöpolitiska skäl.motiveratsår ävensenare av

deleuropeiska unionen läggersvenska medlemskapet i denDet en
inleds medutformningen indirekta skatter. Kapitletrestriktioner på av

gäller förvilka gemenskapsintema reglerbeskrivningkort somaven
kortinom Vidarepunktskatter på energi och andra EU. ges envaror

koldioxidskatt på europeisk nivå,historik debattenöver samtenom
tillEG-kommissionens kommande förslagbeskrivningkort aven

beskattning energiprodukter.av
energipriser iöversikt energiskatter ochavsnittI 5.3 överges en

avsnitt beskrivs skatter påOECD-länder år 1995. 5.4vissa I motor-
energi- och miljö-kortfattat. Slutligen redovisas i avsnitt 5.5fordon

OECD-länder underbetydelse i vissarelaterade skatters ekonomiska
tillperioden 1965 1993.
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5.2 Gemensamma regler inom EG

5.2.1 Gemensamma förregler punktskatter

Arbetet med skapa vissa regler på skatteområdet haratt gemensamma
pågått under längre tid inom EG. Framför allt har inriktningenen
varit harmonisera de indirekta skatterna. Detta arbete intensifie-att
rades i samband med införandet den inre marknaden den januari1av
1993, vilken i princip innebär alla gränskontroller för handelatt
mellan medlemsstaterna avskaffats. Inga importavgifter, tullar eller
indirekta skatter får längre vid Införgränspassage.tas upp genom-
förandet den inre marknaden år fattade1993 medlemsstaterna,av
ministerrådet, under åren och1991 1992 enhälligt beslut radom en
olika direktiv innebär mervärdesskatten ochsammantagna attsom
punktskatterna på alkohol-, tobaks-, och oljeprodukter i utsträck-stor
ning harmoniserats. Hannoniseringen omfattar skattebasema för de
olika skatterna, beskattningsförfarandet minimiskattesatser.samt
Åtgärderna inriktades främst på sådana åtgärder nödvändigasom var
för den inre marknadens funktionssätt och för säkerställa ländernasatt
skatteintäkter från beskattning dessa produkter. EG:s Skattereglerav
innehåller inga restriktioner vad maximala Skattesatser.avser
Medlemstatema har full frihet bestämma respektive skattesatseratt
under förutsättning valda nivåer överstiger fastlagda miniminivåer.att

Ministerrådet under år 1992 olika direktiv punkt-antog rörtre som
skatter på mineraloljeprodukter: direktiv 92/12/EEG förflyttning av
skattepliktiga 92/81/EEGvaror, skattestruktur och 92/82/EEG
minimiskattesatser.

Utöver de skatter regleras dessa direktiv har medlems-som genom
länderna begränsad möjlighet tillämpa andra skatter påävenatten
mineraloljor. Det skall i sådant fall fråga skatter tas utvara om som
för särskilda ändamål och skattebasen ordningen för skatte-samt
beräkning, skatteuttag skall med de regleröverensstämmaetc som

mineraloljorl.finns beträffande
Medlemsstaterna har möjlighet skatteräven andraatt ta ut

produkter de omfattas den harmoniseradeän regleringen,som av
dock under förutsättning sådana skatter inte hindrar det friaatt
handelsutbytet mellan de enskilda länderna, dvs skatterna får inte

gränsformaliteterz.kräva

‘ Artikel 3.2 i direktiv 92/12/EEG

2 Artikel 3.3 i direktiv 92/12/EEG
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användsmineraloljorallaprincipengrundläggande ärDen att som
beskattas. Förmotorbränsle skalluppvärmningsändamål ellerför som

biobränslen,bränslen,alladessutommotorbränslen gäller tatt somex
bensin.alternativtdieselbeskattasdrivmedel skallanvänds somsom

ändamålför andraanvänds än.mineraloljorgällerVidare att som
punktskatter.befriade frånmotordrift skalluppvärmning eller vara

mineraloljorbeskattafårintemedlemsstaternagällerVidare att som
användas iavseddaflygtrafik ellerkommersiellför är attanvänds

fritidsfartyg EG:ssig privatadå dethavs,till rörfartyg änannat om
fulltillämpamöjlighetmedlemsstaternaSkatteregler dessutom attger

används imineraloljorför blskattebefrielsepartielleller soma
gällermöjlighetkraftvärmeverk. Denna ävenikondenskraftverk eller

miljö-utvecklingtekniskpilotprojekt förförinom meravramen
motordrift.förbiobränslenprodukter,vänliga t ex

redu-förallmänhet ingetipunktskatteregler lämnar utrymmeEG:s
produktskattesatsi ställetPrincipenskattesatser.cerade är peren

användare4. enligtbensinpåskattenundantagenEtt är somoavsett av
bensin.blyfri Utöverblyad ochmellandifferentierasskallreglerEG:s

medlems-kanundantagfrivilligaochobligatoriskaangivnaovan
ytterligaretillämpatillåtelseministerrådet begärahosländerna att
enligtskattenedsättningskattebefrielse eller etti formundantag

92/81.direktivi rådetsi artikel 8.4fastställtsförfarandesärskilt som
sådanabeslutMinisterrådet videnhällighet idockkrävsDet om

erhållit 70medlemsländerhar EU:s 15Sammanlagtundantag. ca
gällerförstastycken. DeterhållitSverige harundantag.olika tre

for indust-mineraloljaforreducerad skattesatstillämparätten att en
skatte-hamöjlighetengällerundantagetandrabruk. attriellt Det

med indel-enligheteldningsolja iochdieseloljaförreduktioner tunn
skattendifferentieratillåtitsSverigeSlutligen harmiljöklasser.ining

miljöklasser.efterbensinblyfripå
år 1996,till utgångentidsbegränsadeundantagendelEn avvarav

dockskall92/81/EEGdirektivetEnligtobestämd tid.gällerandra
skall påministerrådetoch1996under årundantagalla 84 överses

miljöeffekterdär blkommissionen,frångrundval rapport aav en
upphävas,skallundantagbeviljade 84fatta beslutbelysas,skall om

sinöverlämnatnyligenharKommissionenförlängas.ellermodifieras
obli-detinnehållerrådet. översyntill Rapporten även avrapport en
flyg-beskattningfråganflygbränsle.för Iundantagetgatoriska avom

3 92l81/EEGdirektivArtikel 3.1 i

4 EG-tolkningdendirektiven, äriinte uttryckligenfinnsPrincipen sommen
hittills har gjort.medlemsstaternaochkommissionen
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bränsle drar kommissionen slutsatsen det obligatoriska undantagetatt
bör avskaffas, så den internationella rättsliga situationensnart medger

gemenskapen punktskattatt alla transportbolagtar ut sådanaävenav
från tredje land. Ministerrådet har inte tagit ställningännu till
förslagen i kommissionens rapport.

Utöver regler skattestruktur omfattar EG:s regler mini-ävenom
miskatter. Medlemsstaterna har således full frihet bestämma nivånatt

sinapå skatter under förutsättning minimiskattesatsen uppnås. Deatt
fastlagda minimiskattesatsema gäller för olika produkter framgårsom

tabell 5.1. De svenska skatterna på motsvarande produkterav över-
stiger i de flesta fall dessa nivåer med god marginal. Gällande skatte-
satseri Sverige redovisas i tabell 4.11 och tabell 4.12.

Tabell 5.1 Minimiskattesatser för mineraloljeprodukter inom
EG, ECU och SEK volymenhetper

Produkt Enhet Skatt Skatt
ECU SEK

Bensin
blyad 1 000 liter 337 2 831
blyfri 1 000 liter 287 2 410

Diesel och lätt eldningsolja
drivmedel liter1 000 245 2 058

ändamålzsärskilda 1 000 liter 18 151
uppvärmning 1 000 liter 18 151

Gasol och metan
drivmedel 000 kg1 100 840
särskilda ändamål l 000 kg 36 302
uppvärmning 1 000 kg 0 0

Tung eldningsolja 1 000 kg 13 151
Använd växelkurs l ECU SEK 8,40.

2 Särskilda ändamål enligt artikel 8.3 i direktiv 92/81/EEG, stationärat ex
byggnadsarbeten,motorer, och vattenbyggnad,väg- offentliga arbeten,

användning fordon utanför allmän väg.av

5.2.2 EG-kommissionens minimiskattesatsemaöversyn av

Enligt de direktiv föreligger på detta område skall EG-kommis-som
sionen år lämna till ministerrådetvartannat behovetrapport om av
förändringar i minimiskattesatsema på de produkter omfattassom av
mineraloljedirektivet, eller för den delen också på de produkter som
inte omfattas mineraloljedirektivet. Kommissionen skall i sin analys
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olikakonkurrens mellaninre marknadens funktionssätt,från denutgå
grundprincipema ipunktskattens reala värde och Rom-produkter,

miljöaspekter kanfördraget, vilka anses vara en.av
presenteradesutvärderingen minimiskattesatsemaförstaDen avav

det råderseptember konstateradeskommissionen i 1995. Där storaatt
olika medlems-mineraloljeprodukter mellan deskatteskillnader

potentiella konkurrenssned-uppmärksammadesVidare ävenstaterna.
eldningsolja obeskattade konkurre-beskattad ochvridningar mellan

vidarekonstaterasbränslen och kol. Irande rapportennaturgassom
stigitmotorbränslen i medlemsstaterna harpunktskattema påatt

motsvarande utveck-januari medanrelativt kraftigt sedan den 1 1993
uppvärmnings.mineraloljor förhar skettling inte

förslag till skatteföränd-dock inga konkretainnehöllRapporten
konsulterabehovetistället pekade kommissionen påringar attutan av

förslagområde innan några konkretaberörda på dettaalla parter
igenomfördesförsta i dennakunde Ett stegpresenteras. process

konferens punktskatternovember dåmitten 1995, genom-en omav
fördes i Lissabon.

från medlemsstaterna,konferensen deltogVid representanter
industrisammanslutningar.olika europeiskamiljöorganisationer och

de produktområdenavhandlade beskattningKonferensen tre somav
alkoholhaltigalagstiftning, tobaksprodukter,omfattas av gemensam

Ämnen diskuteradesmineraloljeprodukter.drycker och som var
behovetinre marknaden, nivån på skattesatserfunktionen den samtav
omfattaminimiskattesatser tillutvidga EG:s ävenattatt gemensamma
utnyttjadiskuterades möjlighetenoch kol. Vidare även attnaturgas

offentligändamål finansieringenergi för andrapunktskatter än av
styrmedel i miljöpolitiken.verksamhet, ekonomiskat ex

de flesta delegatema förmeningsskiljaktighetemaTrots envar av
mildra deled i försökagrad harmonisering.ökad Detta attettsomav

mellanskatteskillnaderförknippade medproblem är storasom
konkurrerande produkter intefaktummedlemsländerna och det att

hurinteomfattas nuvarande direktiv. Däremot överens omvar manav
skullevilka skattenivåerharmonisering skulle ske ellerdenna man

hannoniseringför industrin förespråkadeFöreträdaresträva mot.
dagens minimiskatte-nivå till nivå lägrelägsta ängärna en-

ochfrån miljörörelsen hävdade detRepresentanter motsattasatser.
miniminivåer för bättreharmonisering i form ökadeville atten avse

starktmiljömål. Industrin trycktehänsyn till attuppsattata
Miljörörelsen,för fiskala syften.endast borde användasenergiskatter

5 KOM95 285Kommissionens rapport
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stödda flera medlemsstater, argumenterade för energiskattemaattav
kunde användas både för fiskala syften och ekonomiska styr-som
medel i miljöpolitiken. Resultaten från denna konferens avspeglas till
viss del i utformningen det förslaget till direktivav nya om
beskattning energiprodukter, vilket vi återkommer till i nästaav
avsnitt.

5.2.3 Förslag till direktiv samlad energi- koldi-ochom en
oxidskatt

Arbete har under längre tid pågått inom i syfteEU åstadkommaatten
bestämmelser samlad energi- och koldi-uttaggemensamma om av en

oxidskatt, inte enbart skulle omfatta mineraloljor ocksåutansom
kolbränslen, och elektrisk kraft. EG-kommissionen ladenaturgas
under framår 1992 förslag till direktiv sådan skattett om en som
skulle kunna införas från den januaril 1993 fråganDet var om en
obligatorisk skatt, dess införande villkorat andraattmen var a av
OECD-länder introducerade liknande skatter eller andra åtgärder med
motsvarande finansiella effekter. sigVare eller harUSA Japan dock
intagit någon positiv hållning i frågan.den Direktivförslaget antogs
aldrig ministerrådet.av

Även medlemsstaterEU:s koldioxidutsläppenär överens attom om
inom skallEU stabiliseras âr 2000 på 1990 års nivå är man oense om
metoderna för nå målet. Bl Storbritannien hävdar de kommeratt atta

koldioxidskatt7.uppnå sina mål behöva införa särskildatt utan att en
De det räcker med skattesatsförändringar befintligaattanser av
punktskatter mineraloljor.

Under det tyska ordförandeskapet hösten 1994 gjordes försökett att
komma den blockering uppstått den energi- ochrunt som om nya
koldioxidskatten. tyska alternativetDet utvidgat mineralolje-ettvar
direktiv med höjda befintliga Skattesatser och breddning skatte-av
basen till omfatta kol och Förslaget stupade dockäven påatt naturgas.
oviljan utvidga beskattningen energi de produkteratt utöverav som
omfattas mineraloljedirektivet.av

Proposal for Council Directive introducing tax carbon dioxidea a on
emissions and COM 92 226 final, EGT C 196, 3.8.1992, s.1.energy. nr

pågårI Storbritannien modernisering kraftindustrin medfören av som a
att kolnaturgas ersätter bränsle. Ett resultat har blivit kraftigtsom

frånminskade koldioxidutsläpp kraftproduktionen.
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mote decemberi 1994iEuropeiska rådets EssenVid antogs
deklaration:följande

EG-kommissionensdel intentionerrådet harEuropeiska tagit av
medförslag parametrarpresentera ettatt somgemensamma

införafall de väljerfölja detskall kunnamedlemsstaterna i att en
Ek0fin-rådet9vidareRådetoch energiskatt.koldioxid- attuppmanar

"10lämpligautforma parametrar.
också har lettformulering vilketganskaDet är envagsom synes en

innebörd.tolkningar dessolikarad om
modifieringviasin tolkningpresenteradeEG-kommissionen aven

direktivförslaget. samtligaomfattadeDirektivförslagettidigaredet
ursprungligamed detkraft. likhetviss elektrisk Ibränslen ochfossila

koldi-utifrånberäknashälften skattenskullefrån år 1992förslaget av
begränsadeVissaenergiinnehåll.hälften utifrånochoxidutsläpp

industri fanns.energiintensivförskattelättnadertillmöjligheter
ochför energi-skatteregimfortfarandeinnebarFörslaget separaten

påpunktskattreglernadekoldioxidskatt utöver omgemensamma
mineralolja.

koldi-energi- ochfrivilligförslagethandladerealitetenI om en
noll-medlemsstaternaeftersom det sättaoxidskatt attutrymmegav
dockinnehöllDirektivtextenoch elkraft.bränslenpå allaskattesatser

övergångstid.efter viss Dessaskattbindandeskrivningar enom en
politiskformenhadebindandeinte formelltdock utan enmer avvar

enhälligtskulle krävasfortfarandeeftersom detprogramförklaring ett
bliskulleför skattenövergångsperiodens slutefterrådsbeslut att

obligatorisk.
medlems-vilka Skattesatsermålnivåer fördirektivetI somangavs
nivåerår Dessauppnå innan 2000.skulle efterländerna sträva att var

svenskt perspektiv.idock relativt låga ett

ellerrådet, medlemsstaternas stats-Europeiska utgörs avsom
år.två gångersammanträder regelregeringschefer. persom

ministerrådsmöten deltar.på finansministrarnadärbenämningEkofin är

10 oftaken theCouncil has noteThe Europeani orginal:Uttalandet lyder
Memberenableguidelinesof submitting tointentionCommissions every

ofthe basis parametersCO2/energyState apply taxto commonona
appropriateinstructed considerbeingEcofin Council toThedesires.so

parameters.

11 påÄndrat skattRådets införandedirektivförslag till av enom
på version.KOM92 slutligenergi 172ochkoldioxidutsläpp
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ordförandeskapetUnder ledning det spanska diskuterades EG-av
kommissionens modifierade direktivförslag i arbetsgrupp underen
ministerrådet och hösten 1995. Under diskussionernasommaren
framstod klart den oenighet råder detta område. Man kundesom
urskilja huvudlinjer bland medlemsstaterna.tre Vissa ville endast ha

ramverk tillåter de medlemsstaterett så önskar införasom attsom en
energi- och koldioxidskatt de själva behöver införa någonutan att
skatt. Dessa ville inte heller några politiskastater bindningar ise
direktivet obligatorisk skatt i framtiden hänvisade tillutanom en att
Essen-överenskommelsen inte mandat för något sådant. Andragav
medlemsstater vill direktiv innehöll starkett politiskse som en
bindning för obligatorisk skatt i framtiden efter övergångs-en en
period under vilken skatten skulle frivillig. En tredje linje, fram-vara
förd bl Sverige, istället för införa särskildattav a attvar man en
energi- och koldioxidskatt, vid sidan redan existerande punkt-om
skatter på mineraloljor, borde utvidga dagens EG-reglergemensamma
för punktskatter på mineralolja till omfatta kol,även ochatt naturgas
elektricitet.

Vid Ekofin-rådet den ll 1996 konstaterade finansministramamars
det inte det inte skulle möjligtatt kring kommissionensattvara enas

modifierade direktivförslag. I samband med presenterade detmötet
ordförandeskapetitalienska förslag det fortsatta arbetet påattom

detta område borde Istället för försökata väg. införaatten ny en
energi- och koldioxidskatt vid sidan detseparat existerande punkt-av

skattesystemet för mineraloljor kunde utvidgautväg atten ny vara
gemenskapens beskattningsordning för oljeprodukter till ävenatt
omfatta kol, och el.naturgas

Ministerrådet kunde dock inte sig bakom ordförandeskapetsena
slutsatser. Istället fick nöja sig med inbjuda kommissionenattman att
komma med förslag på detta område. Vissa medlemsländernanya av
stod bakom detta yttrande endast under förutsättning överens-att
kommelsen i fortfarandeEssen skulle respekteras.

Enligt uppgifter från tjänstemän inom kommissions skattedirektorat
i färd med slutföraär sitt arbete medatt förman ett nytt system

beskattning energiprodukter. Det förslaget kommer med allav nya
sannolikhet kommissionen i börjanatt presenteras år 1997.av av
Nedanstående beskrivning således endast preliminärär beskrivningen

förslaget. Utgångspunkten för det direktivet förbättraärav attnya
funktionssättet inom den inre marknaden. Men det direktivetnya

2 Spanien ordförandeland halvåretunder andra 1995var
13 Italien ordförandeland under första halvåret 1996var
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också flexibilitet nuvarande reglerkommer innebära större änatt en
möjligheterna till skattedifferentieringar bränslen utifrånvad avser av

miljöegenskaper. Biobränslen förväntas också omfattas skattepliktav
för eller motordrift.de används uppvärmning Däremotoavsett om

fria tillämpa reduceradekommer medlemsländerna skatte-att attvara
full skattebefrielse för biobränslen. Vidare kommereller detsatser att

införa driftsbidrag elproducenter användermöjligt tillattvara som
biobränslen. direktivet tänkt de två tidigareDet ersättaär attnya
direktiven omfattar beskattning oljeprodukter. Dessutomavsom

omfatta samtligautvidgas skattebasen till energiprodukter.att
alla energiprodukter skall omfattasMålsättningen positivär att av en

Kommissionen förväntas också formellt dra tillbakaskattesats.
förslaget energi- och koldioxidskatt samtidigt detom som nyaen

beskattning energiprodukter kommissionen.förslaget antasom av av
Svårigheten komma det tidigare diskuterade energi-överensatt om

koldioxidskatteförslaget indikationoch på detävenattger en nya
kommer kontroversiellt och svårt nå enighetförslaget att attvara

diskussionenkring. Så kommer in på positiva skattesatser på kolsnart
kommer problem uppstå. antal medlemsstateroch Ett ärnaturgas att

motståndare till beskatta dessa produkter. for tidigtDet är ännuatt att
resultatet arbete.någonting dettasäga av av

statsstödreglerEG:s5.2 om

statsstödsregler innebär inte i RomfördragetEG:s att annatom anges
offentligt stöd snedvrider eller hotar snedvrida konkur-alltär attsom

förbjudet.och påverkar handeln mellan medlemsstaternarensen som
grundregler statsstöd återfinns i Romfördragets artiklar 92-EG:s om

Artikel för till näringslivet dels94. 92 stöd ettgenomanger ramarna
förbjudet dels klar-principuttalande vad 92.1,är ettom som genom

förenliga medgörande vilka stöd eller kanär anses varaav som
fördraget 92.2 och 92.3.

EG-kommissionen för tillämpningenDet är ytterstsom ansvarar av
har förbundit sigstatsstödsregler i EU-ländema. SverigeEG:s att

tillämpa särskilt anmäl-bistå övervakningsarbetet ettatta genom
eller förändringarningsförfarande för allt statsstöd inrättasnytt som

befintligt stöd. stöd eller förändringari redan Nyttgörs avsom
får innan kommissionenvillkoren för befintligt stöd inte verkställas

1‘ frånUppgifter skrift EG:s för offentligt stödNäringsdepartementets regler
till näringslivet- vägledningen
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lämnat sitt godkännande. Skulle kommissionen finna stödatt ett som
inte anmälts redan betalats strider givna bestämmelserut motmen
kan återbetalning stödet krävas.en av

Beslut fattas EG-kommissionen kan enligt särskilda reglersom av
överklagas till EG-domstolen.

Som stöd räknas alla insatser ekonomisk innebärnaturav som
fördelar for enskilda företag eller branscher. Någon exakt och förmer
alla tider giltig definition stödbegreppet finns inte, vissaävenav om
huvudtyper kan urskiljas, bidrag, subventionerade lån,tsom ex
garantier, skattelättnader eller reducering avgifter.av

åtgärd faller underEn statsstödsreglema särskilda skatte-ärsom
förregler energiintensiv industri. Sådana regler kan således inte

införas EG-kommissionens godkännande.utan
naturlig fråga vilkaEn stödåtgärder kan tillåtna. Detär som vara

finns antal områden för inom vilka statsstöd tillåtna artikel 92.2ärett
och 92.3. dessa miljöområdet. Riktlinjer för vilkenEtt är typav av
miljöstöd tillåtet beskrivs i EG-publikationen Communityärsom
Guideline State Aid for environmental protection 94/C 72/O3.on
Reglerna stöd till skydd för miljön syftar till skapa balansattom en
mellan kraven på fri konkurrens och behovet effektiv miljöpolitik.av
Stöd berättigat endast negativa följder för konkurrensennäranses

fördelarna för miljön.uppvägs av

Reglerna omfattar stöd till fyra områden:

miljöinvesteringar,I

infonnationsverksamhet, utbildning och konsulttjänster,I

tillfälliga subventioner för driftskostnader i vissa fall samtI

inköp eller nyttjande miljövänliga produkter.avI

förInom direkta subventioner möjligheten tillnämnsramen a
befrielse från miljöskatter och avgifter för företag skulle fånya som
konkurrensförsämringar, särskilt i de fall företagen förär utsatta
internationell konkurrens. Sådana undantag skall dock tidsbe-vara
gränsade.
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Energiskatter och energipriser i OECD-länder5.3

år 1995

avsnitt redovisas energiskatterdetta och energipriser i vissa OECD-I
länder. Sammanställningen omfattar blyfri eldningsoljabensin, diesel,
och elkraft. och kol redovisasFör endast eventuella energi-naturgas
skatter eftersom relevanta prisuppgifter inte finns tillgängliga.

Internationella prisjämförelser förknippade med vissa begräns-är
OECD/IEA‘5ningar och svagheter. statistikDen redovisarsom avser

genomsnittliga priser. Priserna för olika förbrukarkategorier kan
avvika markant från dessa. gäller framför allt priser på elkraftDetta
och fossila bränslen förbrukas energiintensiva företag. Vidaresom av

jämförelser känsliga för växelkursförändringar. Uppgifternaär avser
genomsnittliga priser år 1995 vilket medför genomsnittliga växel-att

för harkurser år 1995 Under år 1996 har dock kronananvänts.
apprecierats och därmed förändrat prisrelationen något.

bör jämförelserDet påpekas vid dessa sker ingen särredovisningatt
energiskatt och koldioxidskatt de benämns kort ochutan gottav ener-

giskatt. Däremot sker särredovisning svavelskatt. Koldioxid-en av
återfinns endast i Sverige, Danmark,skatt Finland, och Neder-Norge

länderna. alla dessa länder förekommer dock andra skatterI påäven
energi. redovisning endast koldioxiskatter skulle därför inteEn av ge

rättvisande bild.en
Vår sammanställning visar variationen i energipriser Alläratt stor.

variation beror dock inte bara på skillnader i energiskatt. delEn av
prisskillnadema förklaras energiprodukter mervärdesskatte-ärattav

i alla länderpliktiga USA. Skattesatsen varierar mellan och3 %utom
del förklaras25 %. skillnader i pris exklusive allaEn annan av

skillnader förklarasskatter. kan infrastruktur, mark-Dessa ava
offentliganadsstruktur och regleringar. exempel offentligaEtt

regleringar miljöregleringar, avseende högsta tillåtna svavel-är t ex
halt i bränslen.

Generellt gäller ochUSA Kanada de länder har de lägstaäratt som
priserna och bränslen för uppvärmning och motordrift.

det gäller den svenska jämförti När prisnivån energi med övriga
länder finns följande Prisnivån, inklusive skatt, fossilasäga.att
bränslen i Sverige bland de inomhögsta OECD. Hushållens priserär
för lätt eldningsolja och bensin bland de högsta i undersökningen.är

15 friståendeInternational Energy Agency IEA organisation inomär en
för OECD. Av OECDs deltar27 medlemsstater 23 stycken i |EA:sramen

arbete.
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Transportnäringens kostnader för diesel likaså bland de högsta iär
och väsentligt högre vad gäller i Nordamerika. VidareEuropa, än som

gäller prisnivån tjock eldningsolja för industriella användareatt är
högre i Sverige i de flesta europeiska länder, betydligtoch högreän

i Nordamerika. det gäller pris kol ochNär går det inteän naturgas
dra några slutsatser, ofullständig statistik. Däremot detäratt p g a

klart det endast i fåtal länder, förutom Sverige, där energi-äratt ett
skatt på dessa bränslen. Underlag för dra slutsatser pris-tas ut att om

elkraftnivån på begränsade. Mycket talar dock för detär att genom-
snittliga priset för elkraft för tillverkningsindustrin, undantaget den
elintensiva industrin, relativtoch hushållen lågt i Sverige jämförtär
med många andra länder. det gäller elintensiv industri, vilkaNär är

förbrukaren elkraftden i Sverige pekar uppgifter redovisade istora av
Energikommissionens slutbetänkande SOU 1995: 139 på svenskaatt
elpriser lägre inom högre i Kanada,EU USA, ochär än änmen

vilka konkurrentländer till den svenska elintensivaNorge, är stora
industrin.

5.3.1 Mervärdesskatt på energi

samtliga OECD-länder och Australien försäljningenl USA ärutom
energiprodukter mervärdesskattepliktigt. Skattesatsema varierarav

från till Sverige och3 % Japan 25 % Danmark. Mervärdesskatt
påverkar i princip endast inköp för privat konsumtion och inte kost-
naden för energi insatsvara vid produktion och tjänstersom av varor

kapitelse 4. I prisstatistiken nedan redovisas endast mervärdesskatt
i de fall där energivaran huvudsakligen konsumeras privatpersoner.av
Några länder tillämpar dock begränsningar för näringsidkares avdrag
för ingående förmervärdesskatt på köp bensin och diesel bruk iav
personbilar.

Motorbränslen5.3.2

Drivmedel omfattas energiskatt i samtliga länder. Beskattningenav
motorbränslen betydligt högre övriga energiprodukter. Detär änav

finns dock klar skillnad mellan bensin diesel.och Skattenivån påen
flestabensin i de länder betydligt högre diesel. Undantagenär än

Storbritannien där skatten diesel och bensin lika högpå och USAär är
där skatten på diesel högre skatten på bensin. generelltDenär än
högre beskattningen bensin i förhållande till diesel torde förklarasav

bensin i huvudsak används för privatbilism medan diesel iattav en
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högre omfattning används transportnäringen. När det gällerav
beskattningen bensin har samtliga länder Japan och USAutomav en
högre skatt blyadpå blyfri bensin. I USA harän myndigheterna dock
restriktioner det gäller försäljning blyad bensin.när Dessutomav
måste alla bilar årsmodell 1974 eller försedd medav nyare vara
katalytisk avgasrening, vilket innebär de endast kan köras medatt
blyfri bensin.

figurI 5.1 redovisas det genomsnittliga priset på blyfri bensin
under år 1995. Sverige har relativt högt pris på bensin. högstaDe
priserna återfinns dock i Norge, Nederländerna och Japan. USA och
Kanada har det absolut lägsta bensinpriset, med prisnivåen som
ligger på mellan 25 och% 30 % den svenska. De redovisadeav upp-
gifterna på punktskatt på bensin i USA genomsnitt lokala ochär ett av
federala energiskatter och omsättningsskatter.

påFigur 5.1 årPris blyfri bensin 1995 i vissa OECD-länder,
kr literper
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Källa: OECD/IEA 1996

figurI 5.2 redovisas priser diesel drivmedel. De högstasom
priserna hittar vi i ochNorge Nederländerna, därefter följer Stor-
britannien och Sverige. USA och Kanada har för diesel de lägstaäven
priserna. intressantEn iakttagelse dieselpriset i Danmark under-är att
stiger det svenska priset med kr1 liter. Den svenskaän pris-mer per
nivån gäller miljöklass l-diesel. Vi också energiskatten relativtattser
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högre.motsvarande Detproduktprisetlågandra länder ärär samt att
för miljö-produktionskostnaderförklaras högretill viss delkan av

diesel-länder användsmångaför standarddiesel. I1-dieselklass än
blirjämförelsendrift. relevantai kommersiell Denfordondrivna mest

andelenförväntasEU-ländemamervärdesskatt. Ipris exklusivedå
Diesel-framtiden.bruk öka ipersonbilar för privatdieseldrivna att

nybilsförsäljningen. Ihälftenför drygtpersonbilar stårdrivna av
totala antaletdet50 %Frankrike redanBelgien och änär avmer

för privatperso-dieselprisetjämföradieseldrivna.personbilar För att
prisskill-till. innebärmervärdesskatten läggas Detmåste attävenner

sidanKanada å andraochsidan och USAmellan ånaden Europa ena
ökar ytterligare.

årpå 1995, kr literdiesel5.2 PrisFigur per
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uppvärmningbränslen förFossila5.3.3

eldningsoljor.energiskatt påformländer har någonflestaDe av
USAs och koldet gälleroch Kanada. När ärUndantagen är naturgas

bränslen.beskattar dessaländerendast fåtaldet ett som
används förinte för bränslensammanställning gällerDenna som

fossilbaserad elproduktion skerländer harelproduktion. deI storsom
länderellerobeskattad kol Iofta medden tar utnaturgas. ener-som

användsutgår koletregel skatt intekol gällergiskatter på att omsom
elproduktion.för

figurredovisas ikallad villaolja,eldningsolja,Priser på lätt även
Italien,den iprisvariation på villaolja. Dyrastråder är5.3. Det storen

Storbritannien,billigast iPortugal. VillaoljanDanmark och är
villaoljan. högaden fjärde dyraste DetSverige harBelgien och USA.

huvud-det faktumdelvis förklarasproduktpriset i kanJapan attav
hushåll fotogentill japanskaolja levererasdendelen ärsomav

leder till höga omkost-liter vardera, vilketförpackad i kärl 18om
nader.

hushåll årpå 1995,tilllätt eldningsolja5.3 PrisFigur
1 000 literper

6 000

5 °°°‘ I moms
energiskatt

4 °°° produktprisn
å

3000o
ä

2 000-

1000-

——:~::::::—:::::::+:—:::
.§.§7§333.§E3§§53§.3§§..§
ca,Dnsggcwm:En.q°:E3—E§€.‘,.E"UEE9§fiz§’c§"5 m:¢.|-I-¢%,% nag,Em em n-

o"‘o 8...V z
OECD/IEAKälla: 1996

6 på USD fat lätt elleravgift 0,097USA tillkommer tungI peren
från för utgifteravgiften fonderas täcka vidatteldningsolja. Intäkterna

industritomter.sanering av

6-17-0137
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Priserna tjockolja för industriellt bruk varierar inte fullt så kraftigt
för lätt eldningsolja, figur 5.4. I Norge betalar träförädlings-som se

industri och fiskerinäring endast 50 % energiskatten. Dessutomav
gäller den norska och den svenska svavelskatten återbetalasatt i
motsvarande grad utsläppen från svavel. I Sverige gäller attsom renas
bränsle förbrukas i k sodapannor i skogsindustrin i princip ärsom s

Ävenundantagen från svavelskatt. bränsle förbrukas i cement-,som
kalk- och stenbranschen undgår belastning svavelskatt. Prisnivånav
för svensk tillverkningsindustri den fjärde högsta inomär OECD. De
högsta priser återfinns i Norge och Finland. De lägsta priserna
återfinns ånyo i ochUSA Kanada.

påFigur 5.4 Priser årtjockolja för industrin 1995, kr ton.per
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kol ochFör saknas prisuppgifter och därför redovisas endastnaturgas
energiskattema, i den mån sådana Kol och beskattas itas ut. naturgas
mindre hälften länderna. finnsän Det inga harmoniseradetav ex
Skatteregler inom för dessaEU produkter. Medlemsländema har i

falldessa full frihet beskatta eller inte. Vad gäller kol beskattas detatt
inom iEU Nederländerna, Finland, Danmark och Sverige. Dessutom
beskattas kol i Norge, figur sker5.5. I Norge dock den storase
förbrukningen kol inom cementindustrin, förbrukning ärav vars
befriad från energiskatt.
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på årFigur 5.5 Energiskatter kol och 1995 vidnaturgas
industriell användning, kr respektivetonper
kr 1 000 kbm.per
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Källa: OECD/IEA 1996

Beträffande förekommer beskattning i Sverige, Finland,naturgas
Frankrike, Italien, Tyskland, Nederländerna och DanmarkJapan. I
belastas med "skuggskatt", eftersom distri-naturgas sorts naturgasen
bueras via statliga företag och priset detsåsätts att motsva-gasen

priset för motsvarande oljeprodukt, inklusive energi- och kol-rar
dioxidskatter.

figur redovisas punktskatterI 5.5 vid förbrukning inom industrin. I
Frankrike dock skatten på endast konsumenter medtas naturgas ut av

årsförbrukning överstigande 500 000 kubikmeter. Nederländernaen
tillämpar reducerad skatt motsvarande 60 kr kubikmeterl 000en per
vid årsbrukning miljoner10 kubikmeter. SverigeI skattenöver ären

kol ochpå förbrukas utanför tillverkningsindustrinnaturgas som
099 kr kg respektive kr1 1000 912 kbm, dvs fem1000 gångerper per

hög vid förbrukningså inom tillverkningsindustrin. DanmarkIsom
beskattningenuppgår vid förbrukning förbrukare inte ärav som

mervärdesskattepliktiga till 1 131 kr kg kol.1000per
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5.3.4 Elkraft

Elkraft produceras i huvudsak Vattenkraftverk, kärnkraftverki och
fossileldade kraftverk. redovisasI tabell 5.2 elproduktionens sam-
mansättning för OECD-ländernågra år 1994.

Tabell 5.2 Elproduktionens sammansättning i vissa OECD-
årländer 1994, % total produktionav

Land Vattenkraft, Kärnkraft Fossilkraft, m m
vind

Belgien 0 56 44
Danmark 3 0 97
Finland 25 30 45
Frankrike l 8 75 7
Grekland 8 0 92
Irland 7 0 93
Italien 23 0 77
Japan 7 28 65
Kanada 60 20 30
Luxemburg 55 0 45
Nederländerna 0 5 95

00 0 0Norge l
Portugal 35 0 65
Spanien 19 35 46
Storbritannien 263 7 1
Sverige 42 5 l 7
Tyskland 5 29 66
USA 8 20 72
Österrike 66 O 34
Källa: ochEUROSTAT NUTEK

fossilkraft ingår också eventuell kraft producerasI gruppen m m som
med biobränsle. Generellt gäller andelen biobränsleproduceradatt
kraft ringa. tabellen vi produktionsstrukturen varierarIär attovan ser
kraftigt mellan olika länder. elkraften produceradI Norge 100 %är av

elkrafteni Vattenkraftverk medan cirka 97 % den danska ärav
producerad i fossilkraftverk.

Elkraft beskattas i produktionsledet ikan antingen eller konsum-
tionsledet. Effekter olika beskattningsprinciper beskrivs i detalj iav

tabell översikt beskattningavsnitt 11.3.2. 5.3 redovisasI överen av
elproduktionen i vissa OECD-länder.
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Tabell 5.3 Beskattning elproduktion i vissa OECD-länderav
år 1995, kWhöre per

Land Vattenkraft Kärnkraft KolOlja Naturgas
Belgien 0,6- - - -
Danmark - - - - -
Finland 0,7 3,9 3,2 2,5 0,8
Frankrike 1,5- - - -
Grekland 3,5- - - -
Irland 1,4- - - -
Italien 1,8- - - -

ja3Kanada - - - -
Luxemburg - - - - -

jaNederländerna 2,8- - -
Norge 1,7 - - - -
Portugal - - - - -
Spanien 1,1- - --
Storbritannien 1- - - -

1,0-2,0‘ 1,02 2,02Sverige 0,2
Tyskland 2,3 0,2- - -
USA - - - - -
Österrike -- - - -

Uranskatt införs i Nederländerna den januari1 1997.o m
2 Sverige utgår svavelskatt på samtliga bränslen används för el-I som

Svavelinnehållet så lågtproduktion. i dock ingen skattärnaturgas att
utgår.
Uppgift nivå på skatten saknasom
Beskattning vattenkraft har ändrats flertal gånger under år,ettav senare se
avsnitt för detaljerad redovisning4.4 en

Källa: OECD/IEA 1996

regelInternationellt gäller all inte beskattas iatt merpartensom av
produktionsledet. beskattar de flesta länderna oljaInom EU som
används för elproduktion, övriga bränslen kol och ochnaturgasmen
produktion i vattenkraft- och kärnkraftverk i huvudsak inte beskattas.

dessa länder sker endast liten del elproduktionenI merparten av en av
med olja istället med andra skattefria alternativ. finns dockDetutan
några undantag. Italien sker drygt 45 % all elproduktion med oljaI av
och i Grekland oljeproducerad cirka total produk-20 %utgör av

förtion. Elmarknadema i dessa länder dock inteär öppna samma
konkurrens från importerad elkraft de nordiska.som

undantag har fram till och medvarit Finland där utgångenEtt annat
förallt fossilt bränsle används elproduktion beskattades.1996av som

beskattningsordning dock upphov till problem ochDenna storagav
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den januaril 1997 all beskattning elproduktion avskaffadäro m av
och med energiskatt i konsumtionsledet. finskaDeersatt en
problemen beskrivs utförligt i avsnitt 11.3.2.

Sverige,I Nederländerna, och Finland slopad 1997 tas0 m
produktionsskatt på kärnkraft Norge, Sverige, Finland slopadut.

1997 och Kanada tillämpar produktionsskatt på el-även0 m en
kraft i Vattenkraftverk. norskaDen och den svenskasom genereras
produktionsskatten på vattenkraft konstruerad så marginal-är att
kostnaden för produktion ytterligare kWh opåverkad.ärav en

de produktionsskatterUtöver redovisas tillämpar fåtalettsom ovan
länder inom OECD elbeskattning i konsumtionsledet. dessaI fall är
det dock inte ovanligt industriell förbrukning beskattas medatt en
reducerad skattesats eller helt undantagen från skatt.är I Norge,
Danmark, Italien, Belgien, Sverige och Frankrike beskattas elkraft vid
distribution till förbrukaren. I Sverige, ochNorge Belgien utgår dock
ingen skatt vid leverans till tillverkningsindustrin och i Frankrike

skattenuppgår på elkraft levereras till industrin endast till 0,5 %som
försäljningspriset. denFram december1 1995 utgicktav o m en

särskild punktskatt på all elkonsumtion i Tyskland. Skatteintäktema
användes för subventionera den inhemska kolindustrin, kol iatt vars

utsträckning används för elproduktion. från januariDen 1 1997stor
införda konsumtionsskatten på elkraft i Finland differentieradär
mellan industriell förbrukning och övrig förbrukning.

Skattejämförelser relativt lätta Det desto svårareär göra. äratt att
jämföra prisnivåer mellan olika länder. Statistik existerar endast för
hushåll små- och medelstora industriförbrukare. elintensivaDensamt
industrin förstår del industrins totala förbrukningstorsom en av av
elkraft omfattas inte statistiken.av

figur redovisasI 5.6 genomsnittliga priser för hushållsel.
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påFigur 5.6 hushåll årPriser förbrukad i 1995, kr per
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råder ganska skillnader iDet pris mellan länderna. Hushållensstora
dyrast i Danmark och Tyskland,Japan, medan i länderär som

USA, Kanada, FinlandSverige, och Norge relativt billig.är
Elpriser för vissa industriella användare redovisas i tabell 5.4.

Sverige och Finland tillhör de länder har de lägsta elprisema isom
for medelstoraEuropa elförbrukare. Tabell dessvärre5.4 ingenger

information elprisema for den elintensiva industrin. Priser förom
dessa användare redovisas inte i de internationella publikationer om
elpriser finns tillgängliga. EnergikommissionensI slut-som
betänkande redovisas uppgifter till viss del kan indikationsom ge en

prisnivån för elintensiva företag. Elintensiv industri definieras som
företag med minst 7 500 timmars elutnyttjande år och ettper
effektuttag minst vilket40 MW, förbrukningmotsvararom en om
minst 300 GWh. Jämförelsen baseras uppgifterpå från antalett
svenska elintensiva företag med tillverkning i dotterbolag i utlandet.

flera de redovisadeFör indexen finns endast uppgifter frånav en
anläggning. Resultaten kan därför inte statistiskt säker-anses vara
ställda och bör därmed användas med försiktighet.viss Deten
genomsnittliga elpriset i Sverige for elintensiva företag har tillsatts
index 100. Angivna utländska priser har räknats till svenskom
valuta efter valutakurser den 13 november 1995. Från de länderper
med uppgifter från fler anläggningar redovisas prisintervall.än tre ett
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OECD-länder för industrin,Tabell 5.4 Elpriser i vissa
den 1 januari 1995, kWhöreper per

Effektuttag MWh0,5 MW 2,5 10 MW
Utnyttjandetid h h 000 h2 500 4 000 7

konsumtion GWh GWh GWhTotal 1,25 10 70
Belgien 87 70 43
Danmark 48 47 43
Finland, Helsingfors 4858 30
Frankrike 73 61 43
Grekland 56 52 36
Irland 70 54 42
Italien 6988 44

Tokyo l 65Japan, 135 1 1
Kanada, Montreal 46 31 20
Luxemburg 68 44 33
Nederländerna, Rotterdam 83 58 44
Portugal 84 75 53
Spanien 6577 52
Storbritannien, London 72 63 55

Oslo 44 43 33Norge,
Sverige, Stockholm 35 2744
Tyskland, Hamburg 109 88 61

Prisuppgiften for januari1 1994.Norge avser
Källor: Svensk Elmarknad 1996, NUTEK

årElpriser för elintensiv industri 1995. Index,Tabell 5.5
Sverige100

Land Index Spridning
Sverige 100 90- 144
Belgien 157
Brasilien 139 91-273
Chile 102
Finland l 35
Frankrike 133 100-153
Nederländerna 149
Island 86
Kanada 68

49 28- 1l 0Norge
Spanien 3 15
Storbritannien 178
Tjeckien 1 65
Tyskland 200 145-3 15
USA 69 34- 156
Österrike 293
Källa: Energikommissionen SOU 1995: 139
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sammanställningenI vi det relativt spridningäratt storovan ser
mellan länderna. några länder, framföralltI Frankrike, Tyskland,

Österrike,Spanien, Storbritannien, Belgien, Brasilien, Tjeckien,
Finland och Nederländerna har undersökta anläggningar högre eller
väsentligt högre elpriser. länder Island,I Norge, USA ochsom

liggerKanada prisnivåema betydligt lägre i Sverige. Enligtän
uppgifter i Energikommissionens slutbetänkande SOU 1995:139
betalade norsk elintensiv industri med effektbehov på 62,5 till 75ett

den juliMW 1995 elpris i intervallet1 till norska9 13ett öreper per
kWh. tabell förI 5.4 såg vi ochsmå mellanstora förbrukareatt var
elprisema i Sverige de lägsta inom Vi dettaEU. resultat ävenattser
håller för de elintensiva förbrukama. vissa för den svenska bas-I
industrin viktiga konkurrentländer Norge, USA, och Kanada ärsom
dock priserde framkommit i undersökningen väsentligt lägre änsom
priserna i Sverige.

5.3.5 Industrins energimix i olika EU-länder år 1994

genomgång redovisats dettaDen i kapitel pekar finnspå detattsom
ganska skillnader i energipriser mellan olika länder. bak-Motstora
grund ovanstående redovisning kan det intressant redovisaattav vara
vilken energimix industrin har i olika länder. tabellI 5.6 redovisas
endast bränsle och elkraft används för energialstring. Bränslesom

används för processändamål, kol i metallurgiska itsom ex processer
stålindustrin, ingår inte.

Vi energimixen varierar kraftigt. Andelen oljeprodukter,attser
vilken den enda energiprodukt omfattas de harmoniseradeär som av
EG-reglema, uppgår för totalt till knapptEU 20 total energi-% av
konsumtion. länder Portugal,I Grekland och Irland har docksom
industrin betydande oljeanvändning. Sverige avviker från övrigaen
EU-länder den betydligt lägre användningen kol och natur-genom av

huvudparten övriga EU-länderI användningen kol ochärgas. av av
undantagen från skatt.naturgas
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år5.6 Industrins energimix olika EU-länder 1994,Tabell i
energiförbrukningtotalprocent av

Land Olja Kol Bio Fjärrvärme ElNaturgas
Belgien 2l 8 25 3 1 0 24
Danmark 332 11 21 4 29
Finland 6 26 213 13 1 3O
Frankrike 16 0 2920 3 1 4
Grekland 42 27 O 3 0 27
Irland 4 0 2 2 0 27l 1 1
Italien 18 12 4 1 2 O 27
Luxemburg 16 42 28 0 O 14
Nederländerna 10 56 O 0 2311
Portugal 44 15 1 12 l 27
Spanien 29 12 24 8 O 28
Storbritannien 2 20 32 0 0 271
Sverige 14 9 4 34 3 37
Tyskland 14 18 40 1 2 25
Österrike 6 9 2514 1 35 l
EU-snitt l 9 l 6 33 5 l 27
Källa: EUROSTAT 1995

från tabell vi också beräknaGenom utgå 5.6 kan huratt stort
industrins fossilbränsleberoende i olika länder. Genomär att ta
hänsyn till hur elkraft produceras i olika länder, tabell 5.2, framgårse

i flesta fossila bränslen direkt eller indirekt mellande länder utgöratt
och den totala energikonsumtionen. Undantagen de80 90 % tvåärav

skogsländema Sverige och Finland. Sverige uppgår industrinsIstora
fossilbaseradandel energikonsumtion till knappt 30 %. Motsvarande

siffra för Finland 58 %.är

Beskattning motorfordon5.4 av

Motorfordon beskattas i OECD-ländema medmerparten tre typerav
försäljningsskattskatter: mervärdeskatt, registreringsskatt ochav

årlig fordonskatt. vissa länder utgår dessutom skatt obliga-I en
trañkförsäkringar".toriska

7 För vidare beskrivning gäller för respektive OECD-landvadav som
OECD Countries:hänvisas till studien Environmental Taxes Member

Survey OECD.1995 publicerad av
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5.6.1 Mervärdesskatt

samtligaI OECD-länder USA och Australien försäljningenutom är
motorfordon mervärdesskattepliktigt. Skattesatsema varierar frånav

3 % Japan till 25 % Sverige och Danmark. Mervärdesskatten
innebär i princip endast kostnad vid privata inköp. inköpFören av
fordon till näringsverksamhet medför mervärdesskatten ingen kostnad
i rörelsen den ingående skatten avdragsgill. Några länderatt ärgenom
tillämpar dock begränsningar för näringsidkares avdrag för ingående
mervärdesskatt vid köp personbilar.av

5.6.2 Försäljningskatt

försäljningsskattlaflertalI länderett dentas extra utöveruten
allmänna försäljningsskatten mervärdesskatt. Länderna tillämpar en
rad olika beräkningsgrunder för skatten. De vanligaste skattenär att
beräknas efter vikt, motorstyrka, bränsleförbrukning eller helt enkelt
efter grossistpriset. Variationen i storlekprocentsats på försälj-en av
ningskatten mellan länderna. flertaletär I ländernastor uppgårav
skatten på personbilar till avsevärda belopp, den kan vissa fall uppgå
till mellan och50 200 % bilpriset exklusive skatt. I Danmark ochav
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 i Sverige vilken utgjorde mellan 5

skatter.och 10 bilpriset% exklusive allaav
Försäljningskattema regel högst fordonpåär används försom som

privat bruk, personbilar, medan fordon för kommersielltt bruk,ex
lastbilar, beskattas lindrigare. undantagEtttex USA därär tunga

lastbilar beskattas hårdare vanliga personbilar.än verkarDet dess-
finnas trend länder med bilindustriutom lägreatt tar uten egen

försäljningsskatter länder bilindustri.än utan

8 Fr skapandet den inre marknaden den 1 januari 1993 kano m av
beskattningen bilar inte knytas fråntill införseltillfället medlemslandettav

Såledestill ett kornannat. de medlemsstater tillämpade försäljnings-som
skatter omformaatt dessa till registreringsskatter, där skatteplikten
inträder vid registrering i det nationella bilregistret.

Det endast försäljningsskatten påär personbilar Påavskaffad.ärsom
lätta lastbilar utgåroch bussar fortfarande försäljningsskatt.
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Årliga fordonskatter5.6.3

betalasSkattenfordonskatter.formnågonSamtliga länder uttar av
fordonmed fixt beloppländer utgår skattenårligen. delI ett peren

fordonets vikt. Närskatten tillkopplaländer har valtandramedan att
beskat-fordonvanligtrelativtfordonskatter detgällerdet är att tunga

storlek detskattensdet gällerpersonbilar. ärhårdare När storäntas
tillämpar dessutomflertal ländermellan olika länder. Ettspridning

fordonskatt påförhöjdSverigeiprinciperenligt ensomsamma
diesel-för det faktumför kompenserapersonbilardieseldrivna attatt

bensin.med lägre skattbränsle beskattas änen

perioden 1965 993skatteintäkter l5 -

miljörela-energi- ochtotala intäkternaredovisas deavsnittdettaI av
omfattar perio-RedovisningenOECD-länder.för vissaterade skatter

Skatterna harfrån OECD.dataoch byggertill 1993den 1965
försäljningsskattochfordonskattenergiskatter,delats in i tre grupper,

miljöskatter.övrigabilaccis,kalladmotorfordon, även samt
miljörelateradesamtligainnehållermiljöskatterövrigaGruppen

första Detde tvåi någoninte hör hemmaskatter grupperna.avsom
skatt påNederländerna,Danmark,avfallsskattersigkan röra om

Sverige,Finland, skatt påSverige,handelsgödsel samtnaturgrus
produktskatter.diverse

bety-miljörelaterade skattersochenergi-framgårfigur 5.7Ur att
i OECD-har minskatverksamhetoffentligför finansieringdelse av

sedan år 1965.för Sverigehelhet ochländerna ävensom
underandel BNPovanstående skattersredovisasfigur 5.8I av

tillperioden 1993.1965
minskatandel BNPskattershelhet har dessaOECDFör avsom

ökatandelen BNPharperioden. OECD-Europanågot under I av
högreandelen år 1993BNPnordiska länderna ändenågot. För är av

hade Nordenfrån övriga Europatill skillnadden år 1965, enmenvar
följeri SverigeUtvecklingenminska något.för sedanår 1985 atttopp

kraftigtförklarasår 1985trenden.väl den nordiska Toppenganska av
kapiteltillperioden 1980 1985. Iunderoljeprodukterhöjda skatter

redovisasdetaljerat, bli Sverigeutvecklingenredovisas4 a enmer
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miljörelaterade skatterenergi- ochvisarför år 1998. Den attprognos
%2°.knapptandel på 3,5beräknas ligga på BNPunder år 1998 en av

andel totalamiljörelaterade skattersEnergi- och5.7Figur av
1965-1993,skatteintäkter perioden procent

9,0% n l OECD-totalg i
80% OECD-europag --L--a7-~,v— T

" OECD-Norden.
70% 4 SverigeT" I

i F:Inå 60%
å 1l5.0°/0+g

lNx lVD i4,0/o-T-oä
E
8 .3.0"/o—2 —Ia.

2.0%;

l
1.0%.l-

l
0.0°/o

19931935 19901970 1975 19901965
StatisticsBearbetning OECD RevenueKälla: av

2° Eftersomutvecklingen.figurer lite felaktig bildOvan redovisade avenger
på motorfordon oftapå försäljningskatterpunktskatter energi och även

effektenförstärksingår för mervärdesskattberäkningsunderlageti av
således betydligtblir större.punktskatterpunktskatterna. Intäkter p g a

innehåller information förtillräckligt medinteTillgängligt OECD-material
internationelladenDärför redovisasdessa beräkningar.kunna göraatt

momseffekten. För vidaretillkommandejämförelsen denutan resone-
kapitelhänvisas till 4.momskomponentenommang



170 ochEnergi- miljöskatter andra länderi SOU 1997:11

Figur 5.8 Energi- och miljörelaterade skatters andel BNP,av
1965-1993, procent

4.0% I
OECD-totalg

—.—%mJ3.5% OECD-europaEl OECD-Nordeng
Sverigeg

I1965 1970 1975 1980 1995 1990 1993
Källa: Bearbetning OECD Revenue Statisticsav

minskningarDe berörda skatters andel totala skatteintäkterav av som
redovisas i figur beror5.7 i hög grad på det faktum övriga skatteratt
har ökat under period.mer samma

figurUr kan5.8 felaktigt dra slutsatsen Sverige det landärattman
har den högsta andelen intäkter från energi- och miljörelateradesom

skatter andel BNP inom OECD. Så inte fallet. figurIär 5.8som av
redovisas endast andelen skatteintäkter i Sverige jämfört men genom-
snitt för andra regioner. självaI verket finns det antal länderett som
har andel intäkter från dessa skatterstörre Sverige.änen

Figur visar5.9 energi- och miljörelaterade skatter andelsom av
BNP för samtliga länder i jämförelsen.

Energiskatter, fordonskatter och bilacciser intäktergenererar av
medan miljöskatter endast skatteintäkter.smärre Irang, rena generar

huvuddelen länderna det energiskattema deär störstaav som ger
intäkterna. några länder,I Nederländerna, Island och USA,t ärex
intäkterna lika från båda Endast i Danmark, Finlandstora grupperna.
och Nederländerna övriga miljöskatter några störreger gruppen
intäkter. I Danmark består denna avfallsskatt, skatt påpost av grus
och sand, skatt vissa dryckesförpackningar, skatt påsamt
papperstallrikar och pappersdukar. I Nederländerna består denna post

diverse avgifter på och luftföroreningar. kanDet såvatten-av attvara
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del dessa avgifter till lokala reningsverk och falli så hör deären av
hemmainte i denna jämförelse. I Finland kommer intäkterna från

handelsgödselskatt på diverse skatter förpackningar.och på

årFigur 5.9 Energi-, och miljörelaterade 1993,skatter andel
BNP, procent.av
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skatteuttag finner vi länder Kanada,Lägst USA, Japan ochsom
Schweiz.

Sverige bland de länder där andelen energi- och miljörelateradeär
skatter visar det sigBNP Något Luxem-är störst. oväntat ävenattav
burg har hög andel torde beroBNP. Det inte på Luxemburgsen av
höga energiskatter det faktum den bensin50 % ochutan attav ca av
diesel säljs i Luxemburg köps konsumenter från andra ländersom av

åker till Luxemburg i syfte inhandla billig bensin och diesel.attsom
det gäller intäkter från energiskatter det, bortsett frånNär är

Luxemburg, endast Portugal, Grekland och Italien har störresom
intäkter, andel Sverige. Sveriges intäkterBNP, Däremotän ärsom av
från beskattning fordon fordonskatt och försäljningsskatt betyd-av
ligt lägre de nivåer gäller för flertalet länder. Den högaän som
andelen skatteintäkter i Portugal och Grekland förklaras inte rela-av
tivt andra länder höga punktskatter punktskattema i dessautan att
länder höga relativt den inhemska köpkraften.är
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effekterenergiskattersochMiljö-6

olika sektorerpå

Inledningl

deeffekterna någrautvärderakapitelSyftet med detta är att av av
bruk i Sverige.varit imiljörelaterade skatternabetydandemest som

punktskatteromfattatillavsiktligthar därförAnalysen avgränsats att
skatternasvavelskatt,koldioxidskatt ochenergi energiskatt,på samt

dettaställs ibekämpningsmedel. frågorDehandelsgödsel ochpå som
i huvudsak:kapitel är

de bidra-styrande. harvarit Dvs,miljöskattemade olikaHarI
utsläppminskadeibättre miljögit till termer aven

skat-imiljöskattema,förkostnadernaHur termerärstora avI
konkurrenskraft, etctebörda, vinster,

bördanvilka får bäradvsfördelningseffektema,Vilka är avI
skatterna

itillbakaskattendrabbasdeFår mest termermest avavsomI
miljökvalitet

samhäl-sektorer iutvaldapartiellt för någraanalyserasEffekterna
hus-effekter påanalyseras dessenergipunktskatter påVad gällerlet.
justtransportsektorn. Attdelarindustrisektom ochhållssektom, av

depå data,förutom tillgångenvaltssektorsindelning attdenna är,
justriktar sigtill delexisterarstyrmedelekonomiska motstorsom

koldioxidskatten fore år 1993Svavelskatten och ävensektorer.dessa
fossilapriserform högreindustrin idirektenergiskatt slår mot av

insatsvara industrinsVärtanvändsbränslen är attatt noterasom som
omfattasarbetsmaskinerochi motorfordonbränsleanvändning avav

energiskatt ochLikaledes lederkoldioxidskatt.ochbåde energiskatt

1 bränslen inom till-fossilaanvändningvissdockDet kan noteras att av
4.4.1.från avsnittsvavelskatt,verkningsindustrin undantagenär se
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koldioxidskatt till högre pris på bensin och andra drivmedel, vilket
direkt slår igenom i hushållens budget och den kommersiella trans-
portsektoms kostnader.

deUtöver partiella analyserna översiktlig analysgörs effek-en av
på samhället i då olika sektorerterna tillåtsstort sammankopp-vara

lade. En detaljerad allmän jämviktsanalys i kapitel 10.mer ges
bör härDet betonas de utsläppsminskningar redovisasatt i densom

partiella analysen, till följd ökad koldioxidskatt, underskattar denav
totala effekten då vissa sektorer, framförallt servicesektom och en
betydande andel den kommersiella transportsektorn, inte analyse-av

uttryckligen. Dessutom analyseras inte substitutionen mellan olikaras
bränslen inom el- och fjärrvärmeproduktionen. Det grundläggande
syftet med den partiella analysen dock inte någotär exaktatt ge svar
på hur de totala utsläppsminskningama blir,stora utan attsnarare
analysera effekterna på vissa nyckelsektorer.

Vad gäller skatterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel har
vi valt analysera dess effekter på jordbrukssektom.att Dessa skatter

dock inte få något direkt genomslag i hushållensantas budget, istället
den direkta effekten dessaantas skatteratt drabbar jordbruks-av

sektom i form högre produktionskostnader.av
Nödvändigheten denna analys torde självklar. Efter-typav av vara

syftet med detta betänkande utreda förutsättningarnaär förattsom
ökad miljörelatering skattesystemet det naturligtvisär viktav storav

hur de viktigaste aktörerna iatt ekonomin,veta vad gäller energi-
användning, på politikförändringar.reagerar

slutsatsernaEn från dessa sektorsanalyser skatter på energiärav att
har de effekter förväntas. Dvs, såväl hushållen industrinsom som
uppvisar negativa priselasticiteter på energi, vilket betyder höjdaatt
skatter energi leder till minskad användning. Det bör dock poäng-

priseffektema små, åtminstoneteras att är på kort sikt.
miljöskattemaAtt har varit styrande styrks den analysav som

i Ds 1994:33, Så fungerar miljöskatterpresenteras och i Natur-
vårdsverkets Utvärdering koldioxidskatten,rapport 4512rapportav
1995. I Ds 1994:33 konstateras det framförallt de skatteratt som
syftat till differentiera framgångsrikaz.olika oljeprodukteratt varit
Vidare konstaterar koldioxidskatten har bidragit tillatt ökadman en
användning biobränslen inom främst fjärrvärmesektom. Dockav
konstaterar denna utveckling till viss del dämpatsatt minskadman av
användning skogsbränslen inom skogsindustrin. sifferrnaterialDetav

2 I kapitel 4 genomgångsystematisk effekternages diffe-en mer av av
pårentierade skatter oljeprodukter.
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prognostiseradei till vissa delar påanvändes 1994:33 byggerDssom
konstatera skogsindustrinsvärden. efterhand kan dockI attman

användning skogsbränslen fortsatt öka.attav
Utvärdering koldioxidskatten drarNaturvårdsverketsI rapport av

från industri-,slutsatsen de minskade koldioxidutsläppenattman
miljoner mellanfjärrvärme, bostads- och lokalsektorema på 8 ton

hänföras till koldioxidskatten.och 1994 till 60% kan Dettaåren 1987
koldioxidutsläppen i Sverige.11% de totala Enmotsvarar annanav

förklaringsfaktor till minskningen på miljonerbetydande 8 är,ton
jämfört med årenovanligt kallt årenligt 1987rapporten, att ettvar

skett inom fjärrvärmesektomdärefter. minskningama harDe största
Enligt har dendär minskningen varit cirka 28%. rapportsamma

införandetnettohöjning skatterna erhölls i samband med avav som
bidragit till minskningen inom bostads-koldioxidskatten knappast

indnstrisektoms del drar slutsatsenoch lokalsektorema. För attman
haft marginella effekter. utsläpps-koldioxidskatten endast Den stora

fjärrvärmesektom beror framförallt påminskningen inom att
omfattning,i allt vilket i sin kanbiobränslen används större tur

belastas sig energiskatt ellerförklaras biobränslen inteatt av vareav
bränslen, å andra sidan belastas båda dessakoldioxidskatt. Fossila av

höjning denvilket betyder energiskatten, såskatter, äratt en av som
styreffekt i valet mellan fossila bränslenutformad idag, får samma

och biobränslen.
förstärka inkomst-slutsats energiskatter tenderarandraEn är att att

flerbamshushåll, framförallt i glesbygd, får bäraskillnader, samt att
skattebördan. Miljövinsten, i form mins-relativt andelstor av aven

tillfaller utsträck-samtliga hushåll ikade koldioxidutsläpp, samma
att sidoeffekter, i form förbätt-ning. Dock finns det skäl att tro av

grad tillfaller hushåll iluftkvalitet, minskat buller, i högrad störreetc,
från kostnadssidan.vilket fördelningseffektenstäder, accentuerar

energianvändningEnergitillförsel och6.2

energitillförsel Sverigea.redovisas total ifigur utvecklingenI 6.1 av
relativt stabil sedan ården totala energitillförseln har varitVi attser

tillförseln till TWh och år 1995Då uppgick den totala 4521970.
dock föränd-den till TWh. Under perioden haruppgick 471 stora

3 inte detaljerad redovisningAvsikten med detta avsnitt är att ge av
hänvisasenergitillförsel och energianvändning. Den intresserade läsaren
NUTEKsslutbetänkande, SOU 1995:139, ellertill Energikommisionens

Energiläget i siffror.
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ringar i sammansättningen energisystemet.ägt Den störstarum av
förändringen oljans andel har minskat från år77% 1970 tillär att
44% år Samtidigt1995. har elproduktionen från vattenkraft ökat med

och kärnkraft50% tillkommit. Elkraftens sammanlagda andel denav
sammatotala energitillförseln har under period ökat från 10 till 30 %.

Biobränslenas andel har under perioden ökat från drygt 9 till knappt
%. internationella17 I sammanhang beräknas energibalansen något

annorlunda. Enligt de redovisningssätt används inom OECD harsom
tillförseln i det svenska energisystemet ökat från TWh till450 595ca
TWh år 1995. Skillnaden består i den svenska metoden redovisaratt
kärnkraftsel istället för den frigörs i reaktorn.värmesom som

Figur 6.1 Energitillfiirsel i Sverige 1970-1995, TWh
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figur 6.2 redovisasI den totala energianvändningen i Sverige, uppde-
m‘,lat på olika sektorer. sektorerDessa bostäder och serviceär m

industri och inrikes Vidare särredovisas omvandlings-transporter.
och distributionsförluster i energisystemet, bunkeroljor för utrikes

energiändamål5.sjöfart kol- och oljeprodukter för icke Som visamt

4 ingår,l sektorn förutom bostäder och lokaler, fritidshus,även agrara
näringar jordbruk, skogsbruk och fiske och övrig service. Till övrig
service räknas eI-, vatten-, avlopps- och reningsverk. Gatu- och väg-
belysning byggnads- ocksåsamt och anläggningsverksamhet hör dit.

ingårl denna kol- råvarapost och oljeprodukter används inomsom som
ingårplastindustrin.tex Vidare smörjoljoräven och oljor användssom

inom byggnads- och anläggningsverksamhet asfalt, vägoljor, etc.
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energiför-totalatredjedel denindustrin för knapptkan avensvararse
sektors föroffentligochservicebostäder,medanbrukningen, svarar

hälftencirkatilltredjedelen beståråterståendetredjedel. Dendrygt en
utrikesdistributionsförluster,hälftenoch tillinrikes transporter avav

energiändamâl. Värt äricke attanvändning försjöfart att noteraoch
periodenstuderadeunder denkonstantaiandelar varitdessa stort sett

drygt 19 %från tillökat 12för inrikesmed undantag transporter som
energianvändningen.totaladenav

1995förbrukningen årtotaladeniakttagelseintressant ärEn att
brutto-år 1970nivåi trots attkvar påligger settstort somsamma

denunderpriseri fasta%med cirka 48ökatnationalprodukten
medtill ochindustrins del kanperioden. noteraFörstuderade enman

detbetyderförbrukningen. Sammantagettotalaminskning denviss av
periodenunderenergiintensivmindreblivitekonominsvenskadenatt

1995.1970 -

TWh-1995,1970i SverigeEnergianvändning6.2Figur

500

450—
400 ochickeutrikessjöfartn

energiändamål
350

ochomvandlings-I30° distributionsförlusterfl
å 250- transporterE

200
service.offbostäder,I15° sektor

100 industriI
50-

1995199019851975 19801970
Källa: NUTEK

6 19,9cirkaförbrukadeverksamhetoffentliguppskattas attUnder 1994
förbrukningI dennaenergikonsumtionen.totala4% denTWh eller avca
Energi- ochtransporter.underden redovisasingår Iokaltrafiken utaninte

offentligadeinomanvändselkraftochför bränslekoldioxidskatterna som
vilket kankr,500 miljonertill 2beräknasför 1996kanverksamheterna

kr.på 000 miljoner50från cirkaskatterdessaintäktertotalajämföras med
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figurI 6.3 redovisas användningen fossila bränslen uppdelat påav
olika sektorer. Det framgår cirka 40 % den totala fossilbränsle-att av
användningen används för inrikes medan industrintransporter, och
bostads-/servicesektom använder cirka 15 % vardera. Fossila bränslen
används för el- och andeläven värmeproduktion. Dessa två sektorers

den totala förbrukningen uppick 1995 till cirka 5 respektiveav 8 % av
den totala förbrukningen.

Att fjärrvärmesektom inte analyseras explicit i de följande avsnit-
betyder inte vi helt bortserten från denna dåatt den delvis ingår som

del i hushållens inköp uppvärmning. Av den insattaen mängdenav
fossila bränslen i fjärrvärmeproduktion kan 90 % hänföras till
bostadsuppvärmning och servicesektom. Resterande 10 % kan hän-
föras till industrin.

Figur 6.3 Användningen fossila bränslen påuppdelat olikaav
sektorer 1995, TWh.

Värme ochI

Inrikes Industri Bostäder Utrikes
transporter och service sjöfart
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Eftersom koldioxidutsläppen direkt relateradeär till användningen av
fossila bränslen återspeglar figur 6.3 koldioxidutsläppens fördelning
på olika sektorer väl. Det betyderrätt transportsektorn denatt är
sektor bidrar med de utsläppen.störstasom
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Hushållen6.3

föränd-privata hushålleneffekterna på deavsnitt analyserasdettaI av
förändringar idelsMed effekterkoldioxidbeskattning.rad avses

föränd-energivarorhur konsumtionenkonsumtionsbeteende, dvs av
förändringen ioch delsenergibeskattning,följd förändradrats avsom

koldioxidutsläpp.inhemska Attminskademiljökvalitet i termer av
eller slagför hushållenmedför kostnaderskattehöjningar annatettav

ochdessa kostnaderhurallt tvivel. Frågantorde stå ärär storautom
hushåll.fördelas mellan olikahur de typer av

kostnad skalldock dennamiljöskattmed höjdTanken är att meren
upphov till.skattehöjningende miljöförbättringarväl täckasän gerav

inhemskaform minskadehär fallet, iMiljöförbättringama i det av
utsträck-dock alla hushåll itillfallerväxthusgaser,utsläpp sammaav

varie-olika hushåll ibelastakostnaderna kommerning, medan att
dockkoldioxidskatten kommerbiproduktgrad.rande Som aven

dock lokalframträda.miljövinster Dessaandra äräven att av mer
varierandefår dessa tillgodo iolika hushållvilket betyder attnatur,

fördelningseffek-viktigt belysaDärmed detutsträckning. ävenär att
skatteförändringar.olikaterna av

skatteförändringar kantill följd pris- ellerEfterfrågeförändringar av
första faktornutifrån två olika faktorer. Denhög grad bestämmas äri

kanför ökad beskattningdenutsträckningi vilken är utsattsomvara
oförändrad.skattebelastning Denandrabytas ärut mot varor vars

skattebelastade andelbestämningsfaktom denviktigaandra är varans
skattehöjning harbudget. påhushållets totala En enen vara somav

förmodligenkonsumtionsbudgeten kommertotalaandel denliten av
Anledningendenliten effekt konsumtionenha äratt varan.aven

konsument-varukonsumtion, högreenkelt oförändradhelt trotsatt en
konsumtionsmöjlighetema allaväldigt liten effektpris, har på av

endastden reala inkomstendvs skattehöjningen påverkarandra varor,
Är omvända.sidan, gäller detbudgetandelen andramarginellt. åstor,

konsumtionsutrymmet,effekt realaskattehöjning får på detEn storen
varor7.samtligafall efterfrågani normala leder till lägrevilket

7 denökad konsumtionhögre pris leda tillFör vissa kan dock ett avvaror
hungersnödenspotatis iEtt klassiskt exempelstiger i pris. ärvara som

Giffenår observeradesir Frances1845. Den engelske ekonomenIrland
på så potatis bland dekonsumtionenpriset potatis ökadeatt när steg av

på-hushållen. prishöjningenOrsaken till detta beteende attfattiga är
såhushållens kraftigtfattiga konsumtionsutrymme attverkade de man

såsområd Iställetkött. ersattehade köpa dyrareinte längre att manvaror
förhållandevis potatisen.billigareköttkonsumtion med denden
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Från detta kan dra slutsatsen kostnaderna,även attresonemang man
exempelvis i minskat konsumtionsutrymme, kommertermer attav
variera mellan olika hushåll beroende hushållstypemastyper av
konsumtionsmönster. falletI koldioxidskattenmed kan förväntaman
sig hushåll där energivaror har förhållandevis andelatt storen av
hushållsbudgeten förlorar mest.

figurI 6.4 redovisas de totala utgifterna i Sverige på icke varaktiga
kvartalsvis för perioden 1981-1994.varor

Figur 6.4 Transporter, uppvärmning och andra varors
andel privat konsumtion icke-varaktigaav av varor.

uppvärmningEl

transporterEl

"andra varor"I

NI C0 g I-O O coI‘ C3 C V F VI v® G3 d w ® d oo Q O’ O O O’ CDO O O O O O O’ O O CD O O CD O1 V’ T T V’ i T W T‘ V’ U - V’
Källa: SCB

Varugruppen uppvärmning består kostnader för uppvärmningav
med olja, och/eller fjärrvänne. börDet påpekas hushållens totalaatt

hushållsela.användning ingår, dvs Iävenav Varugruppen
transporter ingår utgifter för bensin, kollektivtrafik och övriga resor
flyg, tåg, taxi. Gruppen andra varor övriga utgifter på icke-är
varaktiga varor.

figur framgårI 6.4 det transportutgifter och utgifter föratt upp-
värmning knappt vardera10 % de totala utgifterna. Vidareupptar av
kan observera det inte skett några dramatiska förändringarattman

påpekasDet bör bränslekostnaderatt för uppvärmning flerbostadshusav
förs privat konsumtion. Detta gäller för fjärrvärme.ävensom
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andelarg.dessa speciellt intressant i skenettiden Detta äröver av av
där kan nedgång i priset ochfigur 6.5 pâ transporterman se en upp-

andra under 1980-talet. Någon långsiktigvärmning, relativt varor,
förskjutning priserna för dessa huvudgrupper kantrendmässig treav

möjlig tolkning figur ochdock inte observeras. En 6.4 6.5 är attav
priselasticiteten energivaror vilket betyder pris-på -1,är nära att en
höjning exempelvis följd exempelvis högre skatter,10%, som av
innebär konsumtionen energivaror minskar lika mycketatt av

innebär energivaromas utgifts-procentuellt vilket i sinsett, tur att
oförändrad. dock försiktig dra dennaandel förblir Man bör attvara

Orsaken hänsyn inte tagits till hur inkomsterna föränd-slutsats. är att
faktum utgiftsandelamatiden, det vi inte huröver samt att vetrats

inkomstförändringar.påverkas av

på uppvärmning ochFigur 6.5 Prisindex andratransporter,
fasta priser.varor,

110
105 .
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95 .
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85.
BOT

E: pris andra varor75 A ,
pris transporter70 . . - .. .Ai
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9 hänförasvariationen i utgiftsandelarna kan tillDen säsongs-största
mässiga variationer,

° på inkomstförändringEffekten respektive utgiftsandel till följd berorav en
på nödvändig eller inte. Omi vilken utsträckning respektive ärvara

iyxvara utgiftsandelen med högre inkomst,tenderar ökaär attvaran en
och för nödvändighetsvara.tvärtom en
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tiden".Inom utgiftsandelama relativt stabilaärtransportgruppen över
Privatbilism, formi utgifter för bensin, dominerar de totala utgif-av

för med cirka medan65%, utgifter för kollektivtrafikterna transporter
cirka 25% de totala transportutgiftema.utgör Dock tycks detav vara

så det skett viss förskjutning andra resor underatt moten senare
delen l980-talet. vissEn konsistens med denna iakttagelse finnerav

såtillvida andra resor blivit förhållandevis billiga.attman
förändringarnaDe i konsumtionsmönsterstörsta har skett i utgif-

för uppvärmning. har skettDet signifikant förskjutningterna moten
Ävenuppvärmning med i under hela perioden. fjärr-stort sett

andel har ökat något, vilket betydervännens oljeandelen minskatatt
betydligt. Intressant i detta sammanhang i motsvarandeär att stort sett
förändring har skett i industrisektom.

slutsatsEn kan dra sä långt konsumtionsmönstret varitär attman
förhållandevis stabilt under den studerade perioden, det förattmen
uppvärmningsändamål skett förskjutning från olja ochmoten
fjärrvärme. Vidare kan konstatera denna trend kan förklarasattman

enbart relativprisförändringar. förklaringEn till den trendmässigaav
minskningen användningen olja för uppvärmningsändamål ärav av
förmodligen oljeprishöjningama under 1970-talet och början påatt
1980-talet, till följd bl höjda punktskatter, upplevdesav a som perma-

Även andra styrmedel skatter användes under denna tid.nenta. än Tex
bidrag till fjänyärmeanslutning. En trolig effekt detta deärgavs attav

nyinvesteringar och reinvesteringar i bostadsuppvärmning som
skedde under denna period riktats med el- ellermot system
fjärrvärme.

tänkbarEn slutsats så långt priset styrmedelär attannan som
fungerar. dettaOm inte fallet skulle de relativprisförändringarvore

skett inneburit budgetandel för destörre pris ökatsom en varor vars
dockDetta endast möjlig slutsats då hänsyn inteär tagits tillmest. en

mängd andra saker inträffat samtidigt med relativprisföränd-att en
ringama. Exempelvis har inte hänsyn tagits till hushållens realaatt
köpkraft förändras tiden, inte bara grund prisförändringar,över av

på grund inkomstförändringar.ävenmen av
För hänsyn till inkomsterna förändratsäven tiden haratt ta att över

använts.två olika modellansatser Den modellen MODELL lena
baserad på de pris- och konsumtionsdataär redovisats i figur 6.4som

och 6.5 dvs på aggregerade data privat konsumtion. denöver Iovan,

11 Utgiftsandelarna och relativpriserna i de olika redovisas ivarugrupperna
detalj i underlagsrapport 5.

12 Modellerna redovisas i detalj i underlagsrapport 5 och 6.
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andra modellen MODELL 2 priseffektema privat konsumtionär
skattade utifrån data, medan inkomsteffektema skattadeärsamma
utifrån enskilda hushålls inkomst- och utgiftsdata. Den senare
modellen därmed möjlighet hänsyn till olika hushållsegen-att tager
skaper exempelvis antal barn, bostadsort och socioekonomisksom
tillhörighet. Därmed den möjligheter studera fördel-attger senare
ningseffekter till följd förändrade relativpriser.av

ekonometriskaDen valts i denna analys innebär deansats attsom
pris- och inkomsteffekter uppskattas baseras på faktiska kon-som
sumtionsmönster och historiska priser och inkomster. Fördelen med
denna effekterna baseras faktisktpå beteende,är dvs huransats att
konsumenter historiskt på pris- och inkomstförändringar.reagerat

Vidare har möjlighet konstanthålla för flera de faktorerattman av
kan påverka efterfrågan på viss innebärDetta tsom atten vara. ex
kan hänsyn till inkomstförändringar och priserna påta attman

substitut-/komplementvaror förändras tiden.över
de samhällsekonomiskaI vetenskapema baseras analyserna ofta på

utbuds- och efterfrågesamband inte kända med säkerhet. Vadärsom
gäller hushållsmodellen försöker från observerade data dra slut-man

efterfrågans priskänslighet, givet matematisk modellsatser tom ex en
beskriver sambandet mellan pris kvantitet.och Detta samband ärsom

inte naturlag i alla tidsperioder behöver ha exakt utse-en som samma
ende. Man kan från data dra vissa slutsatser hur sambandet kanom se

osäkerheten här vad många gånger falletut, är större än ärmen som
inom naturvetenskapema. Mätfel i data tenderar också detgöraatt
svårare uppskatta sambanden. Icke desto mindre finns det statis-att
tiska metoder utvecklats för olika modellerprövaatt motsom
varandra och erfarenheten visar med den modellapparatatt man som
används i detta och andra kapitel får värdefulla insikter.

Modellen insikter dock måste kompletteras olika sätt,ger som
inte minst den kunskap kan finnas sambandensgenom som om
karaktär och styrka.

Vidare bör svårigheterna utvärdera effekternanämnas att storaav
förändringar. En förändring exempelvis skatt kan leda tillstor av en

observeratsprisförändringar långt utanför vad historiskt,ärsom som
vilket i grunden betyder den uppskattade beteendeförändringenatt
blir osäker. Detta problem dock inte unikt för denna metodik.ärextra

Andra svårigheter de statistiska problem kanär uppstå vid allt-som
Åför detaljerad beskrivning hushållens konsumtionsmönster.av ena

sidan önskas så detaljrikedom möjligt, å andra sidan lederstor som
detta till komplexiteten ökar med statistiska problem följd.att Ettsom

dessa statistiska problem den samvariation finns mellanärav som
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kandet statistiskttiden. innebärolika variabler Detöver settatt vara
vilket i sin innebäreffekt från någonsärskiljasvårt turatt annan,en

isolerad förändring kaneffekternade uppskattadeatt varaenav
osäkerhet.behäftade med stor

därmed tolkas med viss försik-redovisas börsimuleringarDe som
enskildakonsumtionengäller effekterna påframförallt vadtighet, av

exempelvis total konsumtion,Effekten på större aggregat somvaror.
exempelviseller konsumtion större transportervarugrupp somav en

osäkerhetbehäftade med mindrenormalteller uppvärmning, änär
oljeförbrukning.exempelvisenskildaeffekterna på varor som

meduppskattadeoch inkomstkänslighet,Konsumtionens pris-
redovisas i tabell 6.1.ochMODELL l

inkomstkäns-konsumtionens pris- ochprivataTabell 6.1 Den
lighet.

MODELL l
påpris

fjärr- andrakollektiv andra oljabensin
trafik värmekonsumtion varorresor

-0,006 -0,008 -O,70-0,002 -0,0l-0,12 -0,002bensin
-0,41-0,004 -0,004-0,25 -0,001 -0,01Trafik -0,005koll.

-0,02 -1,91-0,56 -0,05 -0,02-0,007andra -0,02resor
-0,04 -0,85-0,006 -0,09 -0,04-0,02 -0,008

-0,19 0,06 1,090,008 0,140,03 0,01olja
-0,05 0,00 l 4-0,03 -0,0l -0,009 -0, l 5fjärrvärme ,

-0,72-0,03 -0,0l -0,02-0,06 -0,02 -0,0landra varor

privat konsumtionInkomstelasticiteter

uppvärmning andratransporter
varor

0,76604 l 1434,04645Elasticitet l

MODELL 2
påpris

inkomstelasticitetkollektiv bränslebil
trafikkonsumtion

0,6090,030,04 -0,32drift -0,l5bil,
0,9022 -0,0lkollektivtrafik l 2 -0,39 l
0,3370,28-0,94 0,22 -0,32
0,220-0,09 0,51 -0,100,08bränsle

13 för perioden 1981-1994 förmedelvärdetElasticiteterna utvärderade iär
återfinns underlags-modellresultaten iutförlig analysalla variabler. En av

rapport
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Resultaten i tabell visar6.1 egenpriselasticitetema för samtligaatt
negativa. prishöjningDvs, på allt oförändratär annatvaror en en vara,

minskar konsumtionen bör dockDet elas-noteras attav samma vara.
ticitetema mindre för samtliga vilket betyderär än attvaror, en
prishöjning på allt oförändrat, får till effekt dessannat atten vara,
budgetandel ökar, lägre konsumtion viktigtEtt resultattrots av varan.
i tabell 6.1 MODELL och1 vissa skillnader i data ochär att trots
modellspecifikation, likartade resultat.ger

Om priset på bensin stiger med allt oförändrat,10%, minskarannat
bensinförbrukningen med 1,2% enligt MODELL 1 och 1,5% enligt

2.MODELL siffrorMotsvarande för olja för uppvärrnningsända-
mål respektive1,9 1,0%.är

fördubblingEn exempelvis koldioxidskatten innebär priset påattav
bensin stiger med cirka 13% medan eldningsolja för privat konsum-
tion stiger med cirka 31%. direkta effektenDen på bensin- och olje-
förbrukning blir därmed minskning med 1,6% respektive Slut-6%.en

blir därmed prishöjande skatt, exempelvissatsen att en som
koldioxidskatten, styrande i den meningen höjning koldi-är att en av
oxidskatten påverkar konsumtionen fossila bränslen i önskvärdav
riktning.

Sammanfattningsvis kan skatter på energivarorsäga attman som
ingår i den privata konsumtionen effektiva fiska synpunkt påär ur
kort sikt. deDvs, skatteintäkter och förhållandevis små bete-storager
endeförändringar, åtminstone på kort och mellanlâng sikt. Med andra

Å0rd, energivaror stabil skattebas. andra sidan, skattensär en om
syfte styrande, dvs den tänkt visst miljömålär såär att styra mot ett
inses ambitiöst miljömål ställer väldigt höga krav skatteför-att ett
ändringar.

De pris- och inkomstelasticiteter redovisats endast vadsom anger
händer marginalen marginell förändring pris, alltettsom av en av

lika. Elasticitetema visar dock inte på korrekt effekternaannat sättett
förändringar. lederDessutom skatteförändring föränd-tillstörreav en

ringar flerai priser, vilket komplicerar analysen. tabellI 6.2 redovisas
effekterna konsumentpriser och konsumtion fördubbladav en
koldioxidskatt.

14 MODELLFör 2 gäller inte detta samband exakt eftersom andra
ingår.driftskostnader bensinän
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på6.2 Effekter energikonsumtionTabell priser och av en
fördubblad koldioxidskatt.

Konsumtionsförändring,Prisförändring, % %
MODELL MODELL 2 MODELL MODELL 21 1

privat konsumtion 1,4
bensin 13,0 8,3 -2,10 -1,7
kollektivtrafik 0,10 -0,5,0 2,5 l
uppvärmning 6,1 6,1 -1,40 0,2

31,0olja 0,09
1 bensinI MODELL 2 ingår andra driftskostnader bensin iäven än

Höjningen koldioxidskatten leder till konsumentpriset på ickeattav
priset eldningsolja stigervaraktiga ökar med %. på med1,4 Attvaror

medan priset på bensin endast stiger med reflekterar det31 % 13 %
betydligtfaktum de totala punktskatterna i utgångsläget lägreäratt

för olja.
Simuleringsresultaten visar vidare effekterna på bensinkonsum-att

blir förhållandevis Effekterna hushållens konsumtiontionen små. på
kollektivtrafik och förbrukning eldningsolja i för-är stort settav av

sumbar. bör dock betonas detta kortsiktiga effekter.Det Detäratt
förändringarhögre bensinpriset förmodligen upphov till iger

fordonsparkens sammansättning, dels vad gäller antalet fordon, men
fordon. reflekteras dock inte modellen. På siktDettaäven typ av av

förmodligenkommer oljeförbrukningen påverkas iäven störreatt
om skattehöjningen uppfattasutsträckning permanent.som

tabell redovisas effekterna på skatteintäkter, skattekostnad ochI 6.3
koldioxidutsläpp. redovisas den kompensation hushållenDessutom
behöver för uppnå materiella standard före skattehöj-att somsamma
ningen, dvs exklusive miljökompensationen.

15 påsimuleringsresultaten väldigt liten och dessutom positivAtt visar en
på påeffekt oljekonsumtionen beror till del den negativa skattningenstor

på vilketinkomstelasticiteten med avseende oljekonsumtionen innebärav
då på Omkonsumtionen olja ökar priset andra ökar.att av varor

på utifråneffekterna enbart egenpris-oljekonsumtionen beräknas
effekten fortfarande Ingenjörskalkylerelasticiteten blir negativ, liten.men

på påbaserade förekomsten olika pekar minskningstörreav pannor en
oljekonsumtionen. l "Utvärdering koldioxidskatten", Natur-rapportenav av

vårdsverket, 4512 drar dock slutsatsen1995,rapport attman
förhållandevisbostadssektom okänslig för koldioxidskatten.är
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Tabell 6.3 påEffekter skatteintäkter och koldioxidutsläpp av
fördubblad koldioxidskatt, kompensationsamten
hushållentill uppnåför välfärdatt föresamma som

skattehöjningen.

Skatteintäktsförändring Förändring C02 kompensationav
miljarder kr kr capita utsläpp miljarder kr kr capitaper per

1000 tals %ton
MODELL l MODELL 2 MODELL l MODELL 2 MODELL l MODELL 2
5,8 690 6,3 777 -220 -0,4 7,9 940 10,8 1287

Slående de båda modellernaär likvärdigaatt resultat. De skillna-ger
der finns förmodligen inom den statistiska felmarginalen.som ryms

fördubblingEn koldioxidskatten från 37 kg koldioxidöre tillav per
74 inbringar enligt dessaöre beräkningar mellan och5,8 6,3 miljarder
kronor till statskassan år från hushållen. Detta innebär denattper
ökade genomsnittliga skattebördan individ och år ligger i inter-per
vallet 690 777 kr. denI tredje kolumnen i tabell 6.3 redovisas den-
kompensation, i form transferering, hushållen, dels totalt ochav en
dels för genomsnittlig individ, måste erhålla årligen för uppnåen att

materiella välfärd före skattehöjningen. Den totalasamma som
kompensationen ligger i intervallet 7,9 10,8 miljarder kronor, bero--
ende på modellspecifikation, vilket betyder skatteintäktema inteatt
räcker till för kompensera hushållen fulltatt Anta exempelvisut. att

genomsnittlig individ erhåller, transferering, kronor,777en som en
dvs den skatteinbetalning individen gjort. Trots denna transferering
kommer individen vidkännas materiell försämringatt sinen av
välfärd i värde uppgår till kr510 årligen 1287-777. Beloppetsom

kr/år för510 genomsnittlig individ kan därmed betraktas denen som
nettokostnad skattehöjningen upphov till. detAtt uppstårger en
kostnad beror på Skatteåterbäringen baseras på denatt volym som

efter skattehöjningen,omsätts vilken lägre den volymär än som
före höjningen. Skatteåterbäringenomsattes räcker med andra 0rd inte

till köpa volym tidigare.att Att inte kan köpasamma som man
mängd tidigare välfärdsförlust för hushålletär efter-samma som en

det finns positiv värdering den volym inte täckssom en av som av
skatteåterbetalningen.

vinstDen skattehöjningen upphov till redovisas i den andrager
kolumnen i tabell 6.3. framgårDet skattehöjningen får till effektatt

de totala utsläppen koldioxid minskaratt med cirka 220 000 ton,av
vilket minskning med cirka 0,4 demotsvarar % svenska utsläp-en av

Denna minskning kommer minskad bensinförbrukning.pen. av
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hushållolikaeffekternapåpekats så kommerredanSom typer av
hushållsspeciñka egenskaper. Iradberoendesigskiljaatt en

skatte-fördelningseffektemaredovisas6.5 och 6.6tabellerna 6.4, av
höjningen.

fördubbladpå olika inkomstgrupperEffekter6.4Tabell enav
koldioxidskatt.

kompensation, %kompensation,Förändring av
utgiftertotalakr/år ochskattebetalning, avperson

kr/år ochInkomstgrupp person

1,24888554lägst inkomst1
1,1011106832
1,0012587443
0,9414518514
0,7817271026inkomsthögst5

hushåll fördubbladpå olikaEffekter6.5Tabell typer enavav
koldioxidskatt.

kompensation, %kompensation,Förändring av
utgifterhushåll totalaochskattebetalning, kr/årHushållstyp av

hushållkr/år och
1,181530951inga barnensamst,
1,0724211492sambo, inga barn
1,1422171383bam1ensamst,
0,9927901621barnsambo, 1
0,98235114982 barnensamst,
0,9128211660sambo, barn2

hushållpå olika regioneriEffekterTabell 6.6 enav
koldioxidskatt.fördubblad

kompensation, %kompensation,Förändring av
totala utgifterkr/år ochskattebetalning,Region avperson

kr/år och person
1,101318761mellanbygdensödra
0,881261Sthlm,Gbg,Ma1mö 813
1,031275765stadstörre
1,061275tätbygden 752Norra
1,161392778glesbygdenNorra
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för denskatteökningentabell framgår i absoluta tal6.4Av äratt
dubbeltkr/person såhushållen +1026rikaste femtedelen nästanav
hushållenfemtedelenför den fattigasteskatteökningenstor avsom

inkomstgrupperkompensation olikakr/person.+554 Den som
realinkomstfcårsämringför oförändrad standard, eller denbehöver

fördelningsprofilenfår har likheter medhushållen vidkännas, stora
hushållen måsteskattebetalningama. rikaste femtedelenför Den av

fattigaste hushållen.med dubbelt så mycket dekompenseras som
konsum-till hushållens totalarelaterar kompensationenOm man

konsumtionsstandardhushåll med lägretionsutgifter blir resultatet att
koldioxidskattehöjningen hushållrelativt hårdaredrabbas, änsett, av

kompensationenfattigaste hushållen måstemed hög standard. deFör
medan kompensa-konsumtionsutgifter,uppgå till 1,24 % derasav

innebärför de rikaste hushållen uppgår till 0,78 %. Dettationen att
förstärka konsumtionsskattemasskattehöjningen kommer att regres-

levnadsstandard, ellerkaraktär, dvs den förstärker skillnaderna isiva
låginkomsthushåll.realinkomst, mellan hög- och

den kompen-visar det eller mindre självklaraTabell 6.5 attmer
oförändrad standard hushåll ökar med antaletsation krävs försom per

kompensationeni hushållet. Beräknas den nödvändiga perpersoner
kompensationen mins-i hushållet blir resultatet att per personperson

i hushållet.kar med antalet medlemmar
Tabell visar effekten skattehöjningen beror på i6.6 ävenatt varav

hushåll lokaliserat iSverige hushållet lokaliserat. iEnär ettperson
kompenseras med cirka kronorSveriges glesbygd måste 130norra

jämfört med i hushåll lokaliserat i någotärett avmer, en person som
Sveriges storstadsområden. Beräknas denna skillnad i deprocent av
totala utgifterna förstärks detta resultat. hushåll i gles-För norra
bygden kompensationen i genomsnitt uppgå tillmåste 1,16 % av
konsumtionsutgiftema medan kompensationen endast behöver uppgå

konsumtionsutgiftema för hushåll bosatta itill 0,88 % stor-av
städerna.

Slutsatsen således bördan skattehöjningen i högre gradär att av
låginkomsttagare, flerbamshushåll och hushåll i gles-faller på norra

bygden.
Vinsten skattehöjningen, minskade koldioxidutsläpp, är änav

Åberäkna. sidan det troligt värdetsvårare de mins-äratt attena av
kade koldioxidutsläppen fördelas lika oberoende bostadsort,av

Å sidan leder minskad bensinförbrukning tillinkomst, andraetc. ett
antal andra miljöintälcter lokal karaktär, vilka till delstorav mer
tillfaller tätbebyggda områden. Exempel sådana värden minskatär
buller, mindre trängsel och bättre luñkvalitet. problemDessa är

l7-0l377-
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betydligt omfattande i i glesbygd.tätorter En möjligän slutsatsmer
blir därmed skattehöjningens regionala effekter förstärksatt när
miljövinstema inkluderas.

6.4 Industrin

dettaI avsnitt analyseras effekterna på den svenska tillverknings-
industrin förändrad koldioxidbeskattning. Med effekter för-av avses
ändringar i industrins efterfrågan olika insatsfaktorer, delstyperav av
för industrin helhet och dels för olika branscher inom industrin.som
Framför allt det effekten olikapåär energivaror analy-typer av som

Som biprodukt erhålls effekterna på industrins utsläppseras. en av
koldioxid, den skattekostnad förändrad koldioxidbeskattningsamt en

upphov till. Någon analys den miljöeffekten ingår dockger av sanna
inte i detta avsnitt. För uppskatta den miljöeffekten detatt ärsanna
nödvändigt inte bara storleken depå inhemska utsläpps-att veta
minskningarna, kunskap hur andel det inhemskaävenutan storom av
produktionsbortfallet import behövs. Dessutom krävsersättssom av
kunskap koldioxidinnehållet i de importvaror deersätterom som
inhemska dessa skälAv kommer vi i detta avsnitt talaattvarorna. om
inhemska utsläppsminskningar istället för miljöeffekter. Utifrån
branschstatistik det möjligt vilka branscherär även att ärange som

för förändrad koldioxidbeskattning. Detta också,mest utsatta en ger
via regional branschstatistik, viss vägledning vilka regionerom som
får bära den skattebördan.största

figurI 6.6 redovisas industrins totala energianvändningen under
perioden till1970 1995.

Figur 6.6 årenIndustrins energiförbrukning 1970-1995, TWh
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energiförbrukningen varit relativt konstantVi den totala ut-attser
relation till produktionsvärde har dock kraftigtryckt i TWh. I en

energianvänd-förändring skett. Sedan år har den specifika1970
energiåtgång krona produktionsvärde, minskat medningen, dvs per

Även förändrats kraftigt under perioden.cirka energimixen har35 %.
minskat frånOljans andel energianvändningen har 50 % år 1970av

från tilltill år Elanvändningens andel har ökat 20 %15 % 1995.
andelen biobränsle har ökat från drygt till %.20 % 3336 %, samt

bränslendet andelen fossila har minskat från 57Sammantaget attger
till industrins totala energianvändning.31 % av

Utvecklingen branscherna inom tillverkningsindustrin ii de olika är
lika; kraftigt minskad oljeförbrukning och viss ökningstort sett en av

elförbrukningen. Figur illustrerar detta för två år, 1974 och 1993.6.7
från figur för-kanske intressanta observationen 6.7Den är attmest

vad gäller såväl total energiförbrukningändringarna, som samman-
mellan olika energi, för storförbrukama,sättningen är störsttyper av

och pappersindustrin, jord- och stenindustrin, järndvs samtmassa-
stål. exempelvis järn- och stålindustrin har den totala energi-och För

förbrukningen halverats under tidsperioden, och oljans andelänmer
endast bråkdel vad den varit. ochFörär numera en av massa- pap-

persindustrin, den i särklass energiförbrukaren, ärär störstasom
i likadant, kraftig substitution bort från oljamönstret stort sett en

samtidigt den totala energiförbrukningen minskat kraftigt.som
syssel-avspeglas tydligt i energiförbrukningenDetta mönster per

förändringarna, vad gäller energiförbrukningDe störstasatt. per
har inomsysselsatt, skett de storförbrukande branscherna. de mindreI

energiintensiva branscherna förändringarna förhållandevis små. Förär
vissa branscher har energiintensiteten till och med ökat något.

skall figur beskriver industrins inköp energiDet 6.7noteras att av
medan figur redovisar total användning energi. innebär bl6.6 Detav a

figur 6.7 inte fångar och pappersindustrins användningatt massa- av
lutar.skogsavfall och andra restprodukter i form bleget av a

‘G åren påjämförelse mellan 1974,En 1994 eller 1995 inte möjlig denär
aggregeringsnivå valts här. Orsaken näringsgrens-är attsom en ny

årindelning industristatistiken tagits i bruk 1994.av o m
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Figur 6.7 Förbrukning inköpt energi i svensk tillverk-av
årenningsindustri 1974 1993,och TWh.
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Slutsatsen blir det skett kraftig förändring under perioden 1974att en
till vad gäller tillverkningsindustrins1993 energiförbrukning och
sammansättning energivaror. Dels har den totala energiför-av
brukningen minskat kraftigt, dels har det skett övergång från oljaen
till under den studerade perioden. Minskningen avspeglas endast
inte minskad totalförbrukning, också det faktumutan attav en av
energiinnehållet producerad enhet har minskat tiden. Dess-överper
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energiförbrukningen sysselsatt minskat. två sist-har Deutom per
real förändring energiför-nämnda faktorerna indikerar på en av

produktionsnivå så användebrukningen. vill givet vissDet säga, en
reala för-betydligt mindre energi år 1993 år 1974. Dennaänman

och/eller arbetskraftsandel.ändring indikerar på ökad kapital-en
beskrivningen denintressanta medDet är överensstämmerattovan

energipolitiska Efter oljekrisema påväl med de målen. 1970-uppsatta
uttalat mål oljeberoendet skulle minska.talet blev det Denett att

olje-politiken för uppnå detta dels skattehöjningar påkonkreta att var
via kämkraftsutbygg-produkter, dels kraftig ökning elutbudetaven

oljeprodukter ökat kraftigtnaden. har lett till priserna påDetta att
elprisema ökat i modest takt. har dockmedan Sammantagetmer

År detenergiprisema ökat under perioden i fasta priser. 1974 var
för tillverkningsindustrin cirka igenomsnittliga energipriset 20 öre

medan det år cirka kWh1993 års priser, 1993 30 vägtöre pervar
Ökningen till del för-genomsnitt församtliga energislag. kan stor

prishöjningar, bl till följd höjda punktskatter, på fossilaklaras av a av
bränslen.

tillverkningsindustrins energiförbrukning i rikt-Utvecklingen av
fossila bränslen skullelägre energiintensitet och lägre andelning mot

förklaras energiprisema stigit realt, delsdärmed kunna dels harattav
fossila bränslen ökat kraftigt i förhållande till elpriset.priset påattav

följd ändradeMed andra ord tycks industrin ändra sitt beteende till av
negativ.relativpriser, dvs priselasticiteten för energivaror tycks vara
med vissredan så bör den deskriptiva analysen tolkasSom antytts

för inte omöjligt,försiktighet. Anledningen det svårt,är är sägaatt att
från samband mellan variabler samtidigtdra slutsatser tvåatt som

variabler förändrats.andra påverkandevet attman
industrins efterfrågan insatsfaktorerbeakta detta har påFör att

för priseruppskattats inom modell där andra relevantaenramen
för redovisasbeaktats. Resultatet detta modellarbete hela industrinav

i form priselasticiteter, dvs den procentuella föränd-i tabell 6.7 kav s
efterfrågad eller utbjuden kvantitet till följdringen av en procen-av

tuell förändring priset.av
analysansats valts analog med den valts förDen är ansatssom som

industrinsanalysen hushållen. betyder historiska dataDet att omav
förbrukning olika insatsvaror de priser de betalat för dessasamtav

Ävenpriseffektema. här problemetför uppskatta uppståranvänts att
med avvägning mellan detaljrikedom och vad statistisktärsom

17 Priselasticiteten energi den procentuella förändringen energi-anger av
följd förändring energipriset.förbrukningen till procentuellen avav
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möjligt. avvägningDen valts här, vilken till del bestämtsstorsom
utifrån datatillgång, innebär exempelvis varje bransch behandlas iatt

likadant. Vidare innebär det modellen koncentreratsstort sett tillatt
industrins energianvändning. Det betyder de effekter relateraratt som
till varuutbud och arbetskraftsefterfrågan bör tolkas med extra stor

senareförsiktighet. syftetOm uppskatta deär storhetema böratt
områden.modellen därmed detaljerad just på dessavara mer

Tabell 6.7 Egenpris och korspriselasticiteter. Vägt genomsnitt
för årsvensk tillverkningsindustri 1993.

Produktpris Lön Elpris Oljepris

Varuutbud 0.12 -0,08 -0,03 -0,01
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 följandepå Radvis redovisas utbudet färdig-sätt. av
och efterfrågan på varje insatsvara och kolumnvis respektivevaran

pris. Produktionen ökar således med cirka fardigvaru-1,2 % om
priserna ökar med 10 %. Samma prishöjning innebär arbetskrafts-att
efterfrågan ökar med 1,4 %, elforbrukningen och oljefor-samt att
brukningen ökar med respektive5,8 3,9 %. På minskarsättsamma
arbetskraftsefterfrågan med 1,3 % arbetskraftskostnadenom per
sysselsatt ökar med 10 %. intressantEtt resultat den ringa effektär en
el- och/eller oljeprishöjning har på arbetskraftsefterfrågan. Om el-
priset ökar med 10 skulle, enligt% dessa skattningar, arbetskrafts-
efterfrågan minska med 0,2 %, dvs, och arbetskraft brutto-är svaga

Ävenkomplement i produktionen. effekten statistiskt signifi-ärom
kant så måste den betraktas väldigt liten. Motsvarande effektsom av

oljeprishöjning statistiskt signifikant skild frånär noll. Oljasetten
och enligt skattningarna bruttokomplementär på aggregerad nivå.

oljeprisetNär stiger minskar dels efterfrågan på olja efter-ävenmen
frågan el. Motsvarande effekt gäller vid elprishöjning, delsen en
minskad efterfrågan på minskad efterfrågan på olja.ävenmen en

och oljaAtt bruttokomplement betyder inteär nödvändigtvis att
dessa tekniska komplement i produktionen.är prishöjningEn på
har två effekter, dels substitutionseffekt innebär villatten som man
substituera bort från den dyrare elen vid given produktionsnivå,en

B En utförlig redovisning frånmodellen och resultaten denna iav ges
underlagsrapport 4 i bilagedelen.
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dels produktionseffekt innebär efterfrågan efteroch att samt-en som
produktionsfaktorer minskar till följd minskad produktion.liga av en

totaleffekten oljeefterfrågan elpris-Därmed kan på bli negativ av en
produktionseffekten substitutionseffektenhöjning dominerar ävenom

och olja tekniska substitut.ärom
generellt betyderpriselasticitetema relativt lågaAtt ärsett att

industrin, fall sikt, har väldigt möjligheter ii alla på kort små att
utsträckning substituera bort från produktionsfaktornågon större en

plötsligt blir dyrare.som

Koldioxidskatten6.4.1

Resultaten i tabell vid handen den koldioxidskatt6.7 attger
för infördes harslutsatsen gäller energiskatten år 1991även som

effekt på de inhemska utsläppen koldioxid. Resultaten visar dockav
effekterna små på kort sikt. Sett längre tidsperiod kanär överatt en

det dock konstateras det skett kraftig från fossilaövergångatt en
bränslen till el. kraftig produktionsökning, periodenTrots översetten

till förbrukningen fossila bränslen minskat.1974 1993, så har av
Resultaten från modellberäkningama har till studeraanvänts att

effekterna fördubbling koldioxidskatten. betyderDet attav en av
koldioxidskatten stiga från till kg koldioxid.9 18 öreantas per
Resultaten denna simulering, vilka skall betraktas förhål-av som

effekter,landevis kortsiktiga redovisas i tabell 6.8.

på6.8 SimuleringTabell effekterna hela industrinav av en
fördubbling koldioxidskatten.av

Oljepris El Olja C02 Skatteint. Produktion
% % % % miIj.t0n % mi|j.kr %

milj.m3miIj.MWh
10,9 -5,2 -2,43 -11,0 -0,20 -11,53 -0,59 77,0 3ll,8 -1,89

-O,89b

a siffra minskade koldioxidutsläpp från kol och olja.Denna avser
b miljoner gasol och naturgasefterfråganreduktion i minskar i motsvarandeton om

grad

oljeförbrukningenSimuleringsresultaten i tabell 6.8 visar i indust-att
rin minskar med och elförbrukningen minskar med11 % 5 %. Omatt

fördubblad koldioxid-industrin inte ändrade sitt beteende skulle en
frånskatt leda till ökning skatteintäktema bortsett100 % av

eventuella nedsättningar. negativa priselasticiteten på olja visarDen
dock prishöjning på olja leder till beteendeförändring. Iatt en en
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tabell 6.8 kan vi detta leder till skatteintäktema ökar medatt attse
77 %, vilket innebär skattebortfall miljoner kronor följd93 tillett

använder mindre olja kol.och Om vi beter sigatt antar attman man
på likartat vad gäller och gasol, dvs minskar använd-sättett naturgas
ningen med cirka blir10 %, skattebortfallet cirka 139 miljoner
kronor. Förändringen inhemska koldioxidutsläpp fås den fjärdeav av
kolumnen i tabell visar6.8 de inhemska utsläppen från oljaattsom
och kol minskar med cirka miljoner0,59 Om det skerton. motsva-en
rande minskning gasol och blir minskningen miljo-0,89naturgasav

relation till deI totala utsläppen koldioxid i Sverige inne-ton.ner av
bär det minskning med cirka 1,5 %.en

branscherDe drabbas hårdast fördubblad koldioxidskattsom av en
naturligtvis de branscher använder relativt mängderär sett storasom

fossila bränslen. figur framgårI 6.8 det den totala energiförbruk-att
ningen sysselsatt och fossilbränsleanvändningen syssel-ävenper per

inom gruvindustrin, och petroleum, jordär störstsatt massa papper,
och järn- och stålindustrin. betyder dessa branscherDetsten samt att
kommer, till följd den hypotetiska skattehöjningen, förlora iattav
konkurrenskraft relativt andra branscher inom Sverige, och även

motsvarande branscher i konkurrentländema.gentemot

Figur 6.8 årEnergiförbrukning sysselsatt 1993. Energiper
totalt och fossila bränslen megawattimmar MWh

sysselsatt.per

å
EnergiI

å
FossilabränslenI

Källa: SCB, NUTEK
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kapitel beskrivning den energiintensiva industrins regio-I 7 ges en av
nala fördelning. figur och framgår det dock6.7 6.8 de bran-Ur att
scher drabbas hårdast i utsträckning sådana lokali-är ärstorsom som
serade i förhållandevisregioner med ensidig näringslivsstruktur.

tabell effektenI 6.9 redovisas på de enskilda branscherna av en
fördubbling koldioxidskatten.av

påTabell 6.9 Simulering effekterna de enskildaav
branscherna fördubbling koldioxidskatten.av en av
Förändringar, miljontals enheter.

Kol/bio C02El Olja Skatteint.
milj.m3Näringsgren miIj.MWh mi|j.ton milj.kr

Gruvor 0,000 -0,004 -0,01 17,1
Livs 0,01 0,000 0,001 41,6
Teko -0,003 -0,000 -0,00 4,65
Trä 0,01 -0,004 -0,01 16,34
Massa 0,18 -0,15 bio: 0,46 -0,44 44,2
Grafisk 0,01 -0,00l-0,000 3,67
kemisk -0,03 -0,008 -0,07 29,8
jord,sten 0,02 kol:-0,005 -0,02 -0,07 79,0
jiirn,st§l 0,04 -0,027 -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

0,01 -0,007 -0,02 17,44transport
0,001 -0,000 -0,00l 1,59varv
0,23 -0,21 -0,7 318summa
0,5 % -12 % -12 % 79 %

‘ m3,biobränslen miljontals kol miljontalsär är ton.
överensstämmelsen förvånansvärt god med resultaten för helaär
industrin i tabell enda noterbara skillnaden6.8. Den den totalaär
effekten elförbrukningen. hela effek-på analysen industrin blevI av

elförbrukningenpå negativ medan den i den bransch--5,2 %,ten
positivspecifika analysen blir koldioxidskatten förändras.svagt om

Med andra ord effekterna elförbrukningpå industrins osäker.är
Volymmässigt det framförallt i de energiintensiva branschernaär

m3effekterna uppstår. den totala minskningen med 0,21 miljonerAv
m3,olja och pappersindustrin för miljoner dvs0,15svarar massa- mer

hälften. Massaindustrin kompensera minskningtycks denna delvisän
med öka elanvändningen miljoner MWh, framförallt0,18att men

m3med öka användningen trädbränslen med miljoner0,46att av
m30,l2 miljoner olja. detta fall med andra ord miljöskattenI är
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substitution från miljöbelastandeeffektiv, eftersom det sker en en
förnybar. tillkommiticke förnybar Om skatten harmot avresurs en

substitutionfiskala orsaker så den ineffektiv då det skerärrent en
obeskattad.från beskattad mot enen vara

effekter kapitel slutsatsMöjliga regionala belyses i är attmen en
framförallt Norrland och Mellansverige,vissa glesbygdslän, i
relativt andel skattebördan.kommer få bäraatt sett storen av

föränd-Sammanfattningsvis visar analysen det skett kraftigaatt
underringar vad gäller tillverkningsindustrins energianvändning peri-

energianvändningenoden det första så har den totala1974-1993. För
olika energivarorminskat. Vad gäller sammansättningen typerav av

andelen fossila bränslen minskat, medan andelen ökat.så har För-
produceradändringen dessutom real, dvs energiinnehålletär per

förändringar i linje medenhet har minskat. det andra så dessaFör är
politik förts, nämligen iväg från oljeberoendet medden att styrasom

elkraft. tredje slut-hjälp höjda punktskatter och ökat utbud Enavav
energiefterfrågan oelastisk på kort sikt, dvs elasticitetenär ärsats att

förändrasmindre vilket betyder energiförbrukningenär än att
prisförändringen.procentuellt mindre änsett

sista speciellt viktiga miljö- och skatte-två slutsatsernaDe är ur
slutsatsenväxlingssynpunkt. miljösynpunkt innebär den andraUr att

effektkoldioxidskatten, har styrandemiljöskatter, exempelvis ensom
Å skallutsläppen. sidan vill miljöskattenpå de inhemska attena man

vill lösa, andrasignifikant effekt de miljöproblem åha manen
för miljöskatten eroderar alltförsidan blir det problem basenom

priselasticiteten energi mindresnabbt. tredje slutsatsen,Den äratt
uppfyller till viss del båda dessa villkor.än

Svavelskatten6.4.2

konsumtionenKoldioxidskatten och andra skatter påverkar avsom
effekter utsläpp svavel. Dock dessafossila bränslen har på äräven av

till olika bräns-trubbiga i den meningen de inte hänsynskatter att tar
skillnadKoldioxidskatten, exempelvis, ingenlens svavelinnehåll. gör

incitament tillhög- respektive lågsvavlig olja, vilket inte någrager
olja.övergång lågsvavligmoten

skatt svavelutsläpp iredovisats i kapitel så infördes påSom 4 en
motiveradesskattereformen Svavelskattensamband med år 1991.

19 Överhuvudtagetsmå.på skatt-Effekterna produktionen överlag ärär
för produktions-korspriselasticiteter avgörandeningarna de ärsomav

små från noll.effekten flesta fall signifikant skildaoch i de
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utifrån behovet driva övergången från bränslen med högatt
svavelhalt till lågsvavliga alternativ. Skatten svavel 30 kr kgär per
svavel i bränslet. oljeprodukterFör detta 27 kr kubik-motsvarar per

olja för varje tiondels viktprocent svavel i oljan. Oljeproduktermeter
med svavelhalt under viktprocent0,1 undantagna. Dessutomären ges

föravdrag svavelskatt på bränslen används i produktionensom av
andra mineraliska produkter metaller, dvs kalk, ochän sten cement.
Vidare undantas det bränsle används i sodapannor inom skogs-som
industrin. Dessa sektorer för 40 % de inhemska utsläpps-svarar ca av
källorna i Sverige.

regeringensI proposition 1989/90:llO uppskattades svavelskat-att
under perioden 1991-1993 i genomsnitt skulle inbringa 500ten ca

miljoner kr. efterhandI kan konstateras utfallet ligger mellan 200att
och 250 miljoner kr. Från detta kan det ligga till hands dranära att
slutsatsen svavelskatten, miljösynpunkt, varit effektivatt änur mer
vad förväntat sig. nedgångDen i svavelutsläpp skett underman som
perioden 1991-1993 dock inte unik i något avseende. figurär I 6.9
redovisas de svenska svavelutsläppen for perioden 1970-1993, och
där framgår tydligt de inhemska svavelutsläppen minskat trend-att
mässigt under hela perioden. Dock har utsläppsminskningama, räknat
i svavel, avtagit under år.ton senare

frånFigur 6.9 Utsläpp svavel årensvenska utsläppskällorav
1970-1993 tusentals ton.
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i huvudsakutvecklingen svavelutsläppen kanFörklaringen till av
denförsta den kraftiga nedgångensökas två plan. det berorFör

redovisats tidi-oljeförbrukningentrendmässiga minskningen somav
ökademinskningen alltmerdet andra beror delFör stor avgare. en

har skettutsläppsminskningamakrav rening svavel. De störstaav
räknat både i ochvid förbränning olja och ton procent.gas,av

förbränning olja och år 1980 321 000Svavelutsläppen vid av gas var
siffra år 000medan motsvarande 1993 21 ton.ton, var

från effekten koldioxid-svavelskattens effekterAtt ut avseparera
kringdiskussion förtsskatten Dock kan utifrån densvårt.är somman
kost-effekt då den leder till högrekoldioxidskatten fastslå den haratt

högsvavliga sådana.fossila bränslen, och framförallt Inader pâ
effekter på koldioxidut-jämförelse med koldioxidskatten och dess

reningskostnademai såsläppen svavelskatten intressant måttoär att
goda förutsätt-förhållandevis enkla beräkna, vilket i sinär att tur ger

följdutsläppsminskningama tillningar beräkna effekterna påatt av
kostnadernaReningskostnadema kan bestå delsförändrad skatt. av

förfossila bränslen, dels kostnadernaför minskad användning av
bränslen. Koldi-merkostnaden för lågsvavligaavgasrening, och dels

princip endast minskaoxidutsläppen andra sidan kan iå genom
tänkasSvavelskatten kan därmedminskad fossilbränsleanvändning.

utsläppsminskningamaeffekt utsläppen så längeha relativt god på
kostnader och/eller minskningenmed rening till rimligakan uppnås

alternativet.det lågsvavliga Dåkan uppnås substitution motgenom
endast minskaeller mindre uttömda återstårdessa alternativ är attmer

svavelskattens effekter blirbränsleanvändningen, vilket betyder att
koldioxidutsläpp.små och framförallt bidrar till minskade

miljöskatter, svavel-fungerar minskadeEnligt Så 1994:33,Ds
vikt-år 1990 till 0,5halten i eldningsolja från 0,65 viktprocent5
slut-drygt år.år dvs minskning med 10 % Den1992,procent peren

orimligt detdras i det inte verkar ärär attrapporten attsats som
svavelinnehållet ilett till denna minskningsvavelskatten avsom

eldningsolja.
förutsläppskällomade inhemskabörDet attnoteras ensvarar

denna delsvavelnedfallet i Sverige ochmindre del det totala attav
År de inhemska utsläpps-minskat tiden. 1980 svaradedessutom över

motsvarandetotala nedfallet, medankälloma för cirka 22 % detav
siffra drygtår 1993 7 %.var
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Transportsektom6.4

höjd skatthushållensvenskapå deeffekternabelystesavsnitt 6.3I av
viahushålleneffekter träffardel dessakoldioxid. trans-En stor av

i dettaresande.dyrare Deni formportsektorn tyngsta posten avse-av
bensin,Utgifter påbensin.för inköptkostnadernade ökadeende är
medancirka 65%,medförutgifternade totaladominerar transporter

de totalakollektivtrafik cirka 25%utgifter för transportut-utgör av
resterande 10%.flygtaxi ochUtgifter för tåg,gifterna. utgör

bensinför-analysenfördjupningvissavsnitt skerdettaI avaven
tillföra analy-Framföralltbestämningsfaktorer.brukningens attavses
och komplettbredareperspektiv. Förlångsiktigtett ensen mer

vi till SOUhänvisartransportsektornoch analysbeskrivning av
1994:138,trafikpolitiken, SOUiKlimatförändringar1995:64,

iNy kurs1996:26,SOUklimatdelegationenfrånRapport samt
i syftestyrmedelekonomiskaredovisningtrafikpolitiken. För aven

4.2.2avsnitt 4.2.1,vi tillmotorbränslen hänvisarkvalitén påatt styra
och 4.2.4.

använderhuvudsakitransportsektorn vilkenkommersiellaDen
partiella analys.inte dennaomfattasmotorbränslediesel avsom

jämvikts-den allmännanaturligtvis med ifinns docksektorDenna
kapitel.i dettaanalys presenteras senaresom

privatbilismeninriktardetta avsnitttill vi iAnledningen att oss
deandelendendet det störstadels transportsätt upptarärär att avsom

idetdettransportutgiftema, transportsätttotala ärsamt att som
miljö-har desärklass åren. Dessutomsnabbast de 50vuxit senaste

privatbilismen.hand inriktatsstynnedlen i förstapolitiska mot
År för cirka %svarade personbilen 25 persontransportema.1950 av

År belysasiffra drygt %. Ettmotsvarande 75 sätt1994 annat attär
Årtiden.antalet bilarökningentittautvecklingen överär att av

siffra år 1994Motsvarandebilar.Sverige 823 ärfanns det i 371923
flergånger100bilar år 1994 änantalet199. nästan3 594 Dvs, är

varje bil,pågick 159betyder det år 19231923. Det att personer
jämförvarje bil. Omgickår 1994 2,5medan det manpersoner

inserlastbilar och bussarsiffror förmotsvarandemedsiffrordessa
expanderatprivatbilismi formpersontrafikendet äratt somavman

transportsektorn.kraftigast inom
levnadsstan-vårutvecklingenfaktor iviktigbilen varitAtt aven

kmha cirka 1Frånde flestadard torde restöverens att perom.vara
kmvi idag cirka 45seklets början, såvidoch innevånaredag reser

vilketoförändrad,restiden iDockoch innevånare.dag är stort settper
deltillmarkant, vilketeffektiviserats ärharresandetbetyder storatt

otvivelaktigtdockharutvecklingenbeskrivnaförtjänst.bilens Den
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upphov till rad problem, inte minst i formgett negativen av en
miljöpåverkan.

Skatt på bilar, främst då i form bensin- och dieselskatt, harav
funnits under lång tid, det först på år bensinskattenärmen senare som
fått miljöstyrande roll. Ett uttryck för detta introduktionenären av
koldioxidskatten 1991. För närvarande nivån på koldioxidskattenär
37 kg koldioxid, vilketöre cirka 85 liter bensin.motsvarar öreper per

skattEn på bensin har flertal tänkbara effekter på privatbilis-ett
och därmed trafikens miljöpåverkan. Dels kan tänka sigmen, attman

högre bensinpris får eller mindreett omedelbar effekt i formen mer
kortare körsträcka bil, vilket minskar den totala bensinför-av en per

brukningen. viss effektEn bensinförbrukningenpå kilometer kanper
uppstå till följd mjukareäven körning. På lång sikt kanav man

däremot tänka sig ytterligare effekter till följd förändrat bilinnehavav
andel bränslesnåla bilar.störresamt en

Den typiska modellera bensinefterfrâgansättet se Goodwinatt
1992, Sterner Dahl 1991, Franzén 1994 bensinefterfrå-är att

i land bestäms BNP-utvecklingen och detett reala priset pågan av
bensin. Nackdelen med dessa modeller bortser frånär detatt man
faktum konsumtionsbeslutet för bensin sker samtidigtatt med kon-
sumtionsbesluten för andra En typisk delaäransats attvaror. annan

bensinefterfrâgan i de olika komponenter beskrivits seupp som ovan
Jansson Wall 1994. delkomponenterDe studeras bilin-ärsom
nehavet, dvs antalet bilar innevånare multiplicerat med antaletper
innevånare, körsträckan bil och bensinförbrukningen kördper per
kilometer. Tanken då prisförändring påverkarär de olikaatt en
komponenterna på olika lång sikt, vilket betyder kanatt man separera

kort- och långsiktiga effekter.ut
tabellI 6.10 redovisas resultaten från översikt Goodwinett av

1992 Jansson och Wall 1994.samt

EfterfrågeelasticiteterTabell 6.10 för bensin Goodwin 1992
och Jansson och Wall 1994.

Kort sikt lång sikt
Goodwin -0, 16 -O,33
Jansson Wall -0,21 -0,71

Vad gäller resultaten från studien Jansson Wall så drivs resul-av
lång sikt i förändrat bilinnehav.taten bensin-Dvs,stort sett av en

prishöjning leder till lägre efterfrågan på kort sikt, till följd lägreav
körsträcka bil. långPå sikt förstärks denna efterfrågeminskningper
till följd minskat bilinnehav. Resultaten från Goodwins studieav
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framförallt lång sikt. allmäntWall på Rentskiljer sig från Jansson
vad egentligenviss oklarhetdet råderkan säga att om somenman

sikt.med kort och långmenas
till beräkna kort-och Wall harResultaten från Jansson använts att

koldioxidutsläppbensinförbrukning ochlångsiktiga effekter påoch
koldioxidskatt. Beräkningarna,följd fördubbladtill ärsomav en

jämförs från avsnittförbrukning, med resultatenbaserade årspå 1994
6.3.

på koldioxidut-bensinförbrukning och6.11 EffekterTabell
firdubblad koldioxidskatt.släpp av

avsnittsikt lång sikt 6.3Kort
bensinför- 425 92Förändrad 120

miljonerbrukning,
liter

987 214Förändrade C02- 279
IOOO-talsutsläpp, ton

till cirkabensinförbrukningenbestäms den minskadePå kort sikt
andragenomsnittliga körsträckan minskar.hälften den Denattav

körd kilometer,minskad bensinförbrukninghälften bestäms perav
körning. På lång sikt kommergrund ekonomiskframförallt på av mer

antalet bilarmodellen minskarbilinnehavet förändras. Enligtäven att
bidrar till minskadlång sikt, vilketinnehavare med cirka 1,3 % påper

skattehöjningen leda tilllång sikt kommerbensinförbrukning. På att
riktning bensinsnålaresammansättning förändras ibilparkens motatt

minskningen i bensin-enligt modellen tillbilar. effekt lederDenna att
till den kortsiktigafördubblas i förhållandeförbrukning kilometerper

effekten.
skattehöjningarSammanfattningsvis kan det konstateras att

siktbensinefterfrågan. På kortdämpande effektbensin har ären
del minskadliten och bestäms tilleffekten förhållandevis stor av

dock betydande,kan effektenbilkörning fordon. På lång sikt varaper
bensinsnålare bilar.grund alltfrämst på övergång motav en

Allmän jämviktsanalys6.5

har utredningenden analys redovisatskompletteraFör att ovansom
specielltjämviktsmodell.utvecklat k allmän Denna äransatsen s

endastavsnitt därförför studera skatteväxling. dettalämpad Iatt ges
demodellen liknarsummarisk beskrivning körning somaven av en
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scenarier analyserats En detaljerad analys ochsom ovan. mer
beskrivning modellen i kapitel 10.av ges

skattereform vid förstaEn påseende kan tyckas påverka endastsom
del ekonomin sprider sig ofta via kopplingar till andra delaren av av

ekonomin och utfallet kan därmed bli annorlunda vad förstän man
tänkte sig. höjning koldioxidskattenEn påverkar till exempelav
statsbudgeten flera olikapå Om förbrukningen fossila bräns-sätt. av
len minskar grundpå höjd koldioxidskatt förändras ocksåav en

intäkter från energiskatter vilka sannolikt minskar. Vidarestatens
kan också momsintäkter och möjligen intäkter frånäven statens
löneskatter öka/minska. första ledI kommer koldioxidskattett atten
minska efterfrågan de fossilapå bränslen avgiften gäller. Såväl hus-
håll företag kommer i fallnormala minska sin förbrukningattsom

dessa bränslen. vältrarFöretagen del kostnadsökning-överav en av
framåt och bakåt i förädlingskedjan, långtså detta möjligt.ärarna

Möjligheter till övervältring bestäms konkurrensförhållanden påav
de marknader företaget verkar. företagFör verkar intematio-påsom
nella marknader det svårt, eller omöjligt, vältra kostnads-är överatt
ökningama på kunder i utlandet. modellenI Sverige ärantas att en
liten ekonomi med följden företagen inte kan vältraöppen överatt
ökade kostnader.

Beträffande miljöeffekterna det inte självklart svensk kol-är att en
dioxidskatt reducerar koldioxidutsläppen i hela världen. Om svensk
produktion import, innebär detta utsläppen helt enkeltersätts attav
flyttat utomlands. denna effekt blirHur beror naturligtvis ipåstor
vilket land produktionsökningen sker och det verkligen skerom en
ökning produktion i exportlandet, den svenska importen kannärav

undan produktion i fall konsumeratstränga iannat ett annatsom
land.

Dessa och mängd andra kopplingar kan beskrivas med hjälpen av
allmän jämviktsmodell. Enkelt uttryckt denna helhet-ansats etten ger

sperspektiv med vilket kan få insikter kanlätt gåman som annars
förlorade. Till nackdelarna hör svårigheten beskriva de mångaatt
samband måste ingå i modellen, i föreliggande fall bris-samtsom
tande datakvalitet. Precisionen i beräkningarna därför sannoliktär

för de modeller redovisatssämre än som ovan.
Modellen innehåller basdata från år nationalräkenskapemas1992 ur

88 sektors input-output matris. Vidare finns 30 olika hushållstyper, 7
olika import-/exportregioner, antal skatter, koldioxid- ochett stort
svavelutsläpp mängd andra data i modellen. Församt en en mer
detaljerad presentation, Harrison Kriström underlagsrap-1996,se

i bilagedelen,3 kapitel 10.port samt
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fördubb-påavsnitt byggerdettaredovisas iberäkningarDe ensom
energi- ochgällandefrånutgångspunktmedkoldioxidskattenling av

återförs till hus-skatteintäktsökningamaeventuellamiljöskatter. De
modellenvilket iklumpsummetransferering,formhållen i av en

beräkningardevälfärd. börDethushållenspåverkar attnoteras som
kapitelsamband.detta Ibeaktarkapitel intei dettahittills presenterats

skatteintäktsök-skillnadenmedberäkningar,motsvarande att10 görs
skatter.andraför sänkaanvändsningar att

välfärdseffektemaangåendeavsnittredovisas i 6.3analysDen som
skatteökningfaktumfrån dethushållet bortserenskildadet att en

hushålls inkoms-därmed allaekonomin ochpriser ipåverka allakan
allmänMedapproximation.godtagbardettafallvissaI är enter. en

kompliceradetillhänsyni principdockjämviktsmodell kan taman
spridningseffekter.

konsumentprisetkoldioxidskattehöjningpåverkarledförstaI ett en
dessarelativt mycketanvänderSektorerbränslen.fossilapå avsom

dessa sektorerspåverkakanvilket i sinefterfrågan,sindrar ned tur
söka sigtenderarProduktionsfaktoremaarbetskraft.efterfrågan på att

strukturom-avkastning. Dennahögrerelativttill sektorer som ger
inteekonomin och detpriser ipåverka alla ärprincipkan ivandling

påverkaslivsmedelpriset pågivet hurförhandpå t enavex
enskildadetpåverkasförhållandenallakoldioxidskattehöjning. Under

förändringar.dessaallahushållet av
effekterbeskriva dessaskallprincipiell fråga hurviktig ärEn man

godbemärkelsei någoni måttsammanfatta democh ett ger ensom
skallmåttpåverkas.hushållet Dettaenskildadetuppfattning hurom

defall,i bästainkomstförändringar ävenochalla pris-innefatta samt,
koldioxidskatt.höjdresultatblikanmiljöförbättringar ett enavsom

haravsnitt 6.3och ikapitel 3beskrevs ibetalningsviljemåttDe som
allmän jäm-utnyttjas ide kanvärdefulla ochsig ävenvisat envara

viktsmodell.
heltfårdetta måttskattningmycket attEn man genomavgrov

oförändradökar vidutgifterhushållensmyckethurenkelt beräkna
sparatskattehöjningen harhushållen slipperkonsumtion. Om man

därförkantill ochupphovskatteökningenökade utgifterde manger
inbetaladedirektiställetfå detinte sämre somsummaenmanom

koldioxidskatter.högrevidutgiftsökningenförväntadedenmotsvarar
faktumfrån detbortserdetmed detta attsvaghet ärEn attresonemang

höjs. Antagprisernakonsumtionsinhushållen när varaenanpassar
ochkr/månadfår kosta 4000bilenbudget därharhushållatt ett en

myckethöjdes såbensinskattemafast.ligger Om attkostnaddenna
rimligtintemil, detkörakr attkostade 4000 att antadet äratt en
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hushållet fullständigt kompenseratär det ñck tillbaka de drygtom
fyra kronor det skulle erlägga itusen skatt för den mil hushållet körde

viss månad. bättreEn beskrivning välfärdsförändringen fåren av man
beräknar eller frågar hushållet hur mycket det maximaltom man

skulle vilja betala for slippa skatteökningen. Alternativtatt kan man
beräkna den minsta kompensation hushållet skulle kräva för att

skatten infördes.acceptera Det välfárdsmåttatt presenterassom
nedan denmotsvarar givet hushåll skulle kunnaettsumma pengar

ifrånavstå koldioxidskattema istället inte höjdes. Då får hushållenom
levnadsstandard den gäller skattehöjningenmotsvararen som som om

genomförs. Måttet inkluderar alla tänkbara pris- och inkomstföränd-
ringar. Dock inkluderas inte det värde hushållet kan tillmäta miljöför-
bättringar olika slag. För analysnärmare denna välfárdsef-av en av
fekt och försök till kvantifiering hänvisasett till kapitel 10.

figurI 6.10 redovisas välfärdseffektema på olika typhushåll av en
fördubblad koldioxidskatt där skatteintäktema återförs till hushållen

klumpsummetransferering.som en

Figur 6.10 Välfárdseffekter fördubblad koldioxidskattav en
enligt allmän jämviktsmodellen, kronor hushåll.per

mu 2 31 mu

o .J

-500-

-1000-

-1500-

-2000-

-2500-

-3000

I Andra ingår bland äldre hemmaboende bam.gruppen annat I
Andra barn finns hemmaboendeutan barn endastgruppen 17över

år. Andra med bam innefattar familjer med hemmaboende barn
både under och 17 år.över Den totala välfårdskostnaden uppskattas
till cirka 4,6 miljarder kronor, eller ungefär 1150 kr hushåll iper
genomsnitt, räknat på 4 miljoner hushåll i Sverige. Kostnaden varierar
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skatteintäktenhelavilket berorhushållsgruppema,mycket attöver
Beroende påklumpsumma.hushållentillbaka tillgått som en

hushåll påverkasvissainkomstnivå kanochkonsumtionsmönster
skall i kapitel 10återföring. Violika med dennaväldigt typ upp-av

arbetsgivaravgiftema. Dettasänkaiställetanalys, menrepa samma
hushållet.för det enskildautfallkommer annatatt ettge

miljöpolitikensvenskaskärpning densjälvklartinteDet är att aven
koldioxid.minskade utsläppglobaltleder tillklimatfrågani sett av

Sverigevi ieffekternamotverkar de direktamekanismerFlera attav
möjlighetbränslen. Enfossilaminskar konsumtionen är attav

utsläp-blivit dyraresvenskakonkurrerarimportvaror ut somvaror -
möjlighetvia ökad import. Enutomlands ärflyttar då attannanpen

nyinves-formsannolikt iflyttar,produktionsfaktorema attmest av
eventuell utsläpps-fallen berorutomlands. bäggeläggs Iteringar en

allmänutlandet.i Iproduktionsförhållandenaökning på utser
utflyttningbeskrivamekanism kansaknasjämviktsmodellen somen

beräk-ökad varuimport. Iutsläppen öka viakankapital. Däremotav
från dekoldioxidintensiv importentill hurhänsyn ärningarna tas

sammanfatt-modellen.representerade i Enimportregionersju ärsom
tabell.i följandekoldioxidvad gäller utsläppenning gesav

på fördubbladkoldioxidutsläpp6.12 EffekterTabell av en
koldioxidskatt.

.%KTON
l%-97Inom landet

l 4Utlandet -
1%11Totalt

utsläppsminsk-till smålederkoldioxidskattenfördubblingEn av
minskarproduktioninhemskförorsakasutsläppningar. De avsom

överlag ochminskar importenEnligt modellenmed mindre 1%än .
utförligareutomlands. Enheller utsläppenflyttar intedärmed
fallet mednäraliggandepåverkas i detutsläppendiskussion hurav

i kapitel 10.skatteväxling återfinns
koldioxidskattfördubbladskatteintäkter från ärdet gällerNär en

mellansamspeletintressantsammanhangetdet i poängteraattmest
leder dels tillkoldioxidskattenFördubblingenolika skattebaser. enav

till allmänocksåbränslen,fossilakonsumtionminskad enmenav
skatte-påverkas andraSåledesekonomin.aktiviteten inedgång av

uppfattningmodell fåföreliggandemedoch kanintäkter grovenman
deintressantaolika skattebaser. Densamspelet mellan mest avom

från dennaintäkternaenergiskatten,härolika skatterna närär sanno-
fossilahögre priser påsjälvklartdock intelikt minskar. Detta närär
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bränslen kan substitution ökad elanvändning, vilken för allamotge en
användare industrin omfattas energiskatt. Såledesutom kan det tillav

viss del kompensera bortfallet från den del energiskattenen av som
träffar fossila bränslen.

Tabell 6.13 påEffekter skatteintäkter fördubblad koldi-av en
oxidskatt.

Skatteintäktsförändring, % miljarder kronor
Skatteökning CO2 C02 Energiskatt CO2+ energiskatt
100% +92% 12,4 -4% -0,9 +1 1,5 Mdr kr

Resultaten vad beträffar skatteintäkter ungefär den storleksord-är av
ning beräknades med andra modeller i avsnitt 6.3 och 6.4. Någotsom

samspelet mellan olika skattebaser, bland diskuteras iav annatsom
kapitel återspeglas i tabellen. Intäkterna från energiskattema mins-
kar. Detta förklaras helt den minskade efterfrågan på fossilaav
bränslen. Vad beträffar andra skattebaser förändringarna så småär att
de försumbara. Således påverkasär inte momsintäktert nämnvärtex
enligt modellen.

I avsnitt 6.4 diskuterades hur industrins olika delar påverkas av en
förändrad koldioxidskatt. Vi skall i detta avsnitt komplettera denna
bild beskriva andra dimensioner kanatt intressegenom som vara av

det gäller öka förståelsennär hur ekonomin förändras.att av
En de centrala ekonomiska variablerna förädlingsvärdet,mest ärav

vilket definieras löner plus vinster, eller produktionsvärde minussom
kostnader för insatsvaror. En ökning/minskning föräd-summa av

lingsvärdet antydan i vilken riktning strukturomvandlingenger en om
går. Det viktigt förädlingsvärdetär inte nödvändigtvisatt notera att
behöver minska i alla sektorer koldioxidskatten höjs. Ett exempelom
hämtat från Brännlund Kriströms 1996 analys hur klorskattav en
på massaindustrins blekerier kan belysa detta.

klorskattenOm höjs påverkas efterfrågan massaved, vilket i sin
det lönsamt för skogsägarengör bjudatur sågtimmer.att utmer mer

lederDetta till prispress nedåt på sågtimmer. Sågverken kommeren
därmed tjäna på miljöskatten, kostnaden föratt viktignär en
insatsvara sjunker.

Följande figur redovisar effekter förädlingsvärdepå för några
utvalda sektorer.
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förförädlingsvärdeiförändringarProcentuella6.11Figur
tillverkningsindustrin.iutvalda sektorer

- uc.c å3 Eå - vEg mvn.i 9 J:m9- .Eo oD. U d‘J oan Ocu ECLN oD.. ö :m-.5

ipetroleumsektomdrabbassig termerförvänta mestkanSom avman
ochjordoch stenförädlingsvärde. Papper samtminskat papp,

föräd-minskatfårdetillhörcementindustrinföreträdesvis ettsom
produk-därstrukturomvandlingantyderDiagrammetlingsvärde. en

relativtanvändernäringsgrenar setttillförstiva över somresurser
förädlingsvärdet. Inomökarverkstadsindustrinbränslen. Imindre

påverkasLivsmedelsindustrinvariationer.förekommervarje sektor
kemi-variationer. Inomförekommerdennainompositivt ävenmen
figur,ovanståendeenligtnegativtpetroleumsektompåverkassektorn

påverkasi figuren,redovisasinteläkemedelsindustrin, vilkenmedan
Överlag förändringar.smådock frågadetpositivt. ärär om

allmän jäm-frånresultatenSammanfattningsvis överensstämmer
itidigaremodellerdeväl medrelativt presenteratsviktsmodellen som

kol-slutsatsenmiljövinstenfrånbortser är attkapitel. Omdetta man
miljarder kr,välfärdskostnad på 4,6dioxidskattehöjningen har caen

familjer.andrapåverkasallmänhet tycks änbarnfamiljer idär mer
därkörning,kapiteli 10redovisas typSom nämnts menavsamma
vidTeorinlöneskatter.sänktaskattenväxlas intäkterna mot gerav

alternativ,bättreskattstörandesänkning etthanden att voreenaven
avsnitt.i dettagjortspå detåterföramed sättjämfört att sompengarna

Viresultaten.empiriskadesammanfalla medsigvisarslutsatsenDen
ochkapitel 8 10.empiri iochtill teoriåterkommer
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6.6 ordbruket2°J

Miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel infördes den 1
juli 1984 i syfte motverka miljö- och hälsoproblem.att De influtna
avgifterna har till forskninganvänts och rådgivning och för minskaatt
användningen bekämpningsmedel. Under perioden 1984 tillav 1994
har miljöavgiftema varierat vilket redovisas i tabell 6.14.

Tabell 6.14 Miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpnings-
medel

Bekämpnings-
Handelsgödsel, öre/kg medel

kr/kg aktiv
substans

Kväve Fosfor Kalium.juli1 1984 30 60 4
juli1 1988 60 120 8
januari 1994 60 120 3 000 8

3 november 1994 180 3 000 20-
Källa: SJV-rapport 1992:41, Svensk författningssamling 1993:1320,
1994: 1706, 1994:1707

Våren 1995 beslutade riksdagen miljöavgiftema på handelsgödselatt
och bekämpningsmedel den 1 juli 1995 skulle benämnas skat-0 m

Beslutet motiveradester. de förhållandevis kraftigaatt höjningamaav
den 3 november 1994 hade medfört de fickper karaktäratt mer av

avgifter.skatter än Miljöskattema på kväve och fosfor motsvarar en
prisökning på handelsgödsel med 10 respektive 6 % 1993 årsca

Årpriser. 1993 uppgick den totala förbrukningen handelsgöd-av
selkväve- och fosfor till 185520 respektive 19030 Vid oföränd-ton.
rade förbrukningsnivåer uppgick skatteintäktema till 148 respektive
23 miljoner kronor. Den sammanlagda förbrukningen ogräsmedel,av
insektsmedel och svampmedel uppgick år 1993 till 1388 vilketton,

skatteintäkter motsvarande 28 miljoner kronor vidgav oförändraden
nivå förbrukningen.på

Kväveanvändningens miljöproblem skiljer sig väsentligt från de
problem ökade koldioxidutsläpp orsakar. Effekternasom ökadeav
utsläpp koldioxid oberoendeär utsläppskällans lokalisering.av av
Detta förhållande gäller dock inte för de problem förknippadeärsom

2° Resultaten i detta avsnitt påbaseras Gren 1996, SOU 1996:117.
21 Prop. 1994/95:213. bet. 1994/95:SkU29
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miljöföro-förKänslighetenkväveanvändning.jordbruketsmed
regionalt.varierarjordbruketfrånkväveläckageorsakadereningar av

ochminskning kvävevissmiljöeffektenDärmed varierar avenav
beräkningarregionalavilket motiverarregionerolikamellanfosfor av

avrinnings-olikai sjudelas inSverigemiljövinster.kostnader och
EgentligaMälarregionen,Bottenhavet,Viken,Bottniskaområden;

Öresund,Östersjön, Skagerack.ochKattegatt
regio-olikai depriskänslighetfosforanvändningensochKväve-

tabell 6.15.redovisas inerna

fosfor iochpå handelsgödselkvävePriselasticiteter6.15Tabell
avrinningsområden.olika

FosforKväveRegion

-1,80-0,27Bottniska Viken
-1,44-0,45Bottenhavet
-0,63-0,34Mälarregionen

Östersjön -O,98-0,32Eg.
Öresund -1,462-O, l

-0,68-0,25Kattegatt
-0,31-0,51Skagerack

utvärderade vidocheñerfrågeregressionerfrån linjäraberäknadeElasticitetema är
och fosfor.förbrukningsnivå kväveårs1993 av

1996:1171996, SOUGrenKälla:

genomgåendefosforförpriselasticiteterna ärbörDet attnoteras
orsakväsentligSkageracksregionen, Eniförutomfor kvävehögre än

förbrukningsnivå.årsutvärderade vid 1993elasticitetema ärär att
2/3.sjunkit med20-årsperiod,underhar,Fosforförbrukningen en

påtaglig.likaintekväveförbrukningenMinskningen ärav
anpassningenkortsiktigadentabell 6.15iPriselasticitetema avser

siktMed kortfosfor.respektive ettefterfrågan på kväve menasav
siktlångoförändrad. Påjordbruksmarksarealendär ärtidsperspektiv

priselastici-högreinnebärrörliga vilketproduktionsfaktorerallaär
teter.

kväveefter-kortsiktigadenpåpekartabell 6.15Resultaten i att
kväveskatteninnebärvilketregioneri samtligaoelastisk attfrågan är

deOmfattningensynpunkt.fiskaleffektivförhållandevis avär ur
ursprungligadenocksåsjälvfalletbestämsintäkternatotala av

i kronorskattebördan,betydervilketförbrukningen merpartenatt av
Östersjön.egentligaochregionerna Kattegattfallerräknat,

fördubbladvidregionernade olikafrånSkatteintäktema en
i figur 6.12.redovisaskväveskatt
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Figur 6.12 Regionala skatteintäkter. Kväveskatt 100% av
priset.

Bottenvikenoch
5"a9°"a°" Bottenhavet

2% 5%
Kattegatt Mälarregionen28% 15%

Öresund
15% ÖstersjönEg.

35%

Vid kväveskatt fördubbling prisetutgör deen som motsvararen av
kortsiktiga skatteintäktema från de "stora" regionerna, Kattegatt och

Östersjön,Egentliga 2/3 de totala skatteintäktema vilka uppgårca av
till 880 miljoner kr och år.

Den andelenstörsta totala skatteintäktema kommer från Egent-av
Östersjönsliga avrinningsområde, 35 %. Relativt lägst skatte-ca

intäkter erhålls från Bottniska Vikens och Skageracks avrinningsom-
råden.

De totala intäkterna miljöskatter fosforpå betydligt lägreär änav
motsvarande handelsgödselkväve.på harDet sin förklaring i dels de
relativt höga priselasticitetema, och dels de lägre förbrukningsni-
våema. basfalletI uppgår skatteintäktema till 84 miljo-mestsom ca

kronor.ner
Värdet produktionsbortfallet i olika regioner till följd 50av av en

respektive 100% skatt priset redovisas i tabell 6.16.av

Tabell 6.16 Kväveskattens kostnad i jordbruketstermer av
minskning nettoproduktionsvärde vid olikaav

miljoner kr/år.kväveskatter,

Skatt, % Bottn. Botten Mälar Oster Ore- Katte Skage Totalt
Viken havet sjön sundav rackgattreg.

priset
50 0,2 4,5 8,2 16,6 2,2 9,6 2,9 44

100 4,8 17,8 32,9 67,0 8,7 39,0 8,5 179
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till miljonervisar skattekostnaden totalt uppgår 44Tabell 6.16 att
kväve.vid skatt priset på Ikronor årligen 50 %motsvararen som av

kväve tillhöjning från dagens kr kgkronor innebär det 1,80en per
böndernapris. kronor räknat drabbascirka 3,30 kr kg 1993 års Iper

Östersjöns Kattegatt hårdastavrinningsområde ochi den egentliga av
skattehöjningen. Orsaken dessa regionersden hypotetiska är stora

kväveförbrukningen.andel den totalaav
olika regionernaminskad kväve- och fosfortillförsel i deVärdet av

6.1722.tabellredovisas i

Tabell minskningar i kväve- ellerVärdet av
fosfor.fosfortillförseln, kr/kg kväve respektive

SkageMälar Eg. Oresund Katte-Bottn. Botten-
Östersj. rackViken havet region gatt

3 17 28Kväve 0 3 1 5 12 5
0Fosfor 0 0 O 0 0250

Mälarregionen,miljövinsten, förutom för Bottenviken ochNotera att
skattenivån. bör dockkraftigt överstiger den nuvarande Man vara

skillnadendra alltför slutsatser från denförsiktig storaatt stora
beräknad utifrånmellan skattenivå och miljövinst då miljövinsten är

antaganden. försiktig tolkning miljö-rad hypotetiska En är attmeren
följd minskad kväveanvändning förmodligen bety-vinsten till ärav

reducerad användningdande. sammanlagda miljövinsten vidDen en
viss bero hur delhandelsgödsel kommer till del storatt avav

med stallgödsel.reduktionen ersättssom
beräkningarna kväveskatterSammanfattningsvis visar att ger

fiskala intäkter fosforskatter. uppgårbetydligt högre Somän mest
till miljard kr år. uppnåsintäkterna kväveskatt 0,7 Dessaca perav en

fördubbling kvävepriset.vid kväveavgift motsvarar en aven som
minus kostnader iberäknade nettomiljövinstema, miljövinstDe

också rela-form minskad nettovärde skörd, kväveskatt ärav av av en
vid skattehöjningtivt höga, 390 miljoner kronor motsvarar enen som

miljoner vid pris-prishöjning kväve med och 670 kronor50 % en
betydligtNettomiljövinsten fosforskatt blirhöjning 100 %. av en

prishöjningmiljoner kr vid skattlägre, 72 motsvarar enca en som

22 Gren sou 1996:117. DenBeräkningen miljövärdet redovisas i 1996,av
för beräkning den betalnings-miljövärdering ligger till grund denna ärsom
Östersjön presenterades i kapitelvilja för minska övergödningen iatt som
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med 50 %. viktigtDet det då antagits miljöförbätt-är att notera att att
ringar till följd fosforreduktioner enbart uppträder i Bottniskaav
Viken.

Beräkningar fiskala intäkter och miljövinster skatt påav av
bekämpningsmedel utförs på nationell basis. Som uppgår intäk-mest

till miljoner225 kronor vilket inträffar vid skattesatsterna en som
höjning det genomsnittliga priset bekämpnings-motsvarar en av
%23.medel med 50

6.7 Sammanfattning

Syftet med detta kapitel har varit utvärdera effekterna någraatt av av
de energi- och miljörelaterade skatter varit i bruk i Sverige. Desom
frågor sökts på i vilken utsträckning de befintligaärsom svar
miljöskattema bidragit till bättre miljö i minskade utsläpp,termer av

vilka kostnader, fördelningseffekter och strukturomvandlings-samt
effekter dessa skatter upphov till. Två olika har valts iansatserger
detta syfte. Dels partiell där några utvalda delar i ekonominansatsen
behandlas fristående från övriga delar, dels allmänjämviktsansatsen
där de olika delarna i ekonomin tillåts påverka varandra.

De miljörelaterade skatter analyserats energiskatten, koldi-ärsom
oxidskatten och skatten på kväve i handelsgödsel, till viss delsamt
svavelskatten. Analysen visar priselasticitetema elkraft, fossilaatt
bränslen och handelsgödsel negativa. På kort sikt dock priselas-är är
ticitetema på elkraft och fossila bränslen relativt låga.

Huvudslutsatsen således dessa skatter harär påverkan påatt en
miljön. högreDvs, skatt på koldioxid och kväve, leder till minskaden
förbrukning fossila bränslen respektive handelsgödsel. Effekternaav

fossilbränsleanvändningenpå dock förhållandevis små. Minskadär
fossilbränsleanvändning har direkt positiv miljöeffekt i formen av
minskade koldioxidutsläpp och utsläpp luftförorenande ämnen.av
Minskad förbrukning handelsgödsel minskar kväveläckaget frånav
jordbruksmark med positiv miljöeffekt följd. positivaDennasom
miljöeffekt kan dock motverkas ökad användning stallgödsel.av av
Miljöeffekten ökad stallgödsel beror till del på hur gödsel-storav
hanteringen sker i utgångsläget. Att ökad stallgödselanvändning leder
till fullständig neutralisering miljöeffekten till följd minskaden av av
handelsgödsel dock inte troligt eftersomär den totala
gödselanvändningen torde minska. fördubblingEn koldioxidskat-av

23 Se Gren 1996, sou 1996:117.
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från 1995 års nivå leder enligt de modellberäkningarten som presen-
i detta kapitel till utsläppen koldioxid minskar mellanterats att av

000 och111 1 000 000 vilket betyder minskning med mellanton, en
och0,2 1,6% de totala koldioxidutsläppen. nedreDen gränsenav

beräkningarna då hänsyn till olika spridningseffekterrepresenterar tas
i ekonomin, vilken inkluderar förändringar koldioxidutsläpp iäven av
andra länder till följd förändrad import till Sverige. Den övreav

resultaten från den partiella analysen,gränsen dvs dårepresenterar
ingen hänsyn till olika spridningseffekter. partiellaDen analysentas
omfattar delar den kommersiella transportsektorn och hellerav
servicenäringama, vilket betyder utsläppsminskningama kanatt vara

Den skillnaden i utsläppsminskning mellanstörre. de bådastora
kan möjligen till viss del förklaras det faktum skatte-ansatsema attav

intäktema behandlas väsentligt olika i de olika den parti-Iansatsema.
ella återförs inte skatteintäktema till hushållen eller någonansatsen

i ekonomin, vilket fallet i allmänjämviktsanalysen.är Iannan
allmänjämviktsfallet kommer skatteintäktema ekonomin tillgodo i
form s.k. klumpsummetransferering till hushållen, vilket ökarav en
efterfrågan i ekonomin, och därmed dämpas minskningen kol-av
dioxidutsläppen. Endast mycket liten del skillnaden kanen av
förklaras den så kallade importeffekten, vilken iär stort settav
försumbar. Anledningen till den marginella importeffekten står att
finna i det faktum det den direkta effekten på hushållens bensin-äratt
förbrukning den dominerande källan till minskad förbrukningärsom

fossila bränslen, och därmed till minskade koldioxidutsläpp. Någotav
importsubstitut till bilkörning finns naturliga skäl inte. beräk-Iav
ningarna har inte hänsyn tagits till andra positiva miljöeffekter till
följd minskad användning fossila bränslen. effekterDessa är,av av
till skillnad från koldioxideffekten, lokal och regional karaktärav vars
värde i vissa regioner kan magnitud värdet mins-större änvara av av
kade koldioxidutsläpp.

andra slutsatsEn de kostnader koldioxidskattär att som en ger
upphov till fördelas ojämnt mellan olika hushåll och företag.typer av
Energiintensiva företag och hushåll hushållsbudget har storvars en
andel energiintensiva belastas förhållandevis hårt.varor

totalaDen kostnaden för hushållen och industrin fördubbladav en
koldioxidskatt, med den partiella uppgår till mellan 8,5sett ansatsen -

miljarder11,5 kronor, eller cirka 1000 1400 kronor individ ochper-
år. Om samtliga sektorer i ekonomin inberäknas och hänsyn tilltas
spridningseffekter i ekonomin uppskattas kostnaden till cirka 1800
kronor dessa siffrorI ingår den ökade skatteinbetalningenper person.
från företag och hushåll vilket normalt inte betraktas någonsom
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återförs indi-välfárdskostnad då dessa på eller alltid tillsättett annat
Utifrånviderna i samhället. detta betraktelsesätt blir välfärdskostna-

dema drygt kr individ och år. empiriska500 De ansatsemaper ger
således likvärdiga resultat vad gäller välfärdskostnadema. börMan
dock försiktig med jämföra de olika då den parti-att ansatsemavara

omfattar kommersiellaella analysen inte vissa delar den transport-av
sektorn och servicenäringama.

olika hushållstyper företag det framföralltUppdelat på och så är
låginkomsthushåll med många barn i glesbygd belastas, relativtsom

hårdast, företag inom och kemi, jord ochsett, samt papper,massa
kanskejärn och stålindustrin. bör tilläggas hushållDetsten, samt att

höga inkomster får skattebetalning, i kronor räknat,med större änen
hushåll med låga inkomster. ingående belysning struktur-En mer av
omvandlingseffekter kapitel fördelningsmässiga profileni Denges

höjd koldioxidskatt visar behovet olika kompensationer tillav av
ifall fördelningsproñlhushåll och företag målet behålla denär att som

före skattehöjningen.råder
Sammanfattningsvis kan de miljöskattema, kol-säga att storaman

och skatten kväve och fosfor, tekniskt, till-dioxidskatten ärrent
effekt,talande skatteväxlingssynpunkt. har viss styrandeDeur en

stabila, vilket iinte alltför vilket betyder skattebasema ärstor, attmen
viktigt skatteväxlingssynpunkt.sin ärtur ur
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Milj öpolitik, konkurrenskraft7 och
teknisk utveckling

Inledning och7.1 sammanfattning

kapitel analyseradesI 6 effekterna ekonomiska styrmedel i miljö-av
politiken. slutsatsernaEn miljöskatter, i form koldi—attav var av en
oxidskatt, påverkar olika delar industrin på olika beroende påsättav
energiintensitet och andra egenskaper hos enskild sektor. Vidareen
beskrevs hur miljöskatter inom jordbrukssektom påverkar denna gp a
minskad produktion. Många dessa förändringar kan beskrivasav som
effekter förändrad konkurrenskraft. skattehöjningEn påav en
insatsvara i Sverige innebär normalt högre pris på insatsvaran ochsett
därmed ökade kostnader för svenska företag relativt utländska
konkurrenter.

detta kapitel fördjupasI diskussionen kring miljöpolitikens och en
skatteväxlings effekter på konkurrenskraft. Inledningsvis förs en
diskussion begreppet konkurrenskraft mikro-på och makronivå.av
När diskuterar enskilda branscher och företag, har begreppetman en
tydligare innebörd jämfört med konkurrenskraftsbegreppett som

täcka hela ekonomin. dennaUtöver uppdelning i mikro ochattavser
diskuterasmakro konkurrenskraftsbegreppet i kort och långtermer av

sikt.
analysenI miljöregleringar, exempelvis i formantas att av

miljöskatter, leder till högre kostnader och därmed försämrad konkur-
renskraft. På tid har dock detta antagande ifrågasätts då det påsenare
vissa håll hävdas stringentare, och utformad, miljöpolitikatt rätten
befrämjar konkurrenskraften. denI andra delen kapitlet diskuterasav
relevansen denna hypotes, i allt väsentligt bygger före-attav som

för hårda miljökrav välutsätts neutraliserar miljö-tag änsom mer
politikens kostnad tekniska innovationer och högre effekti-genom
vitet.

Inledningsvis bör det betonas miljöpolitik, i form skatter ochatt av
regleringar, endast många bestämningsfaktorerär till konkur-en av
renskraftens utveckling. Exempel på andra, och i många fall viktigare,
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bestämningsfaktorer den inhemska löneutvecklingen, produktivi-är
tetsutvecklingen och växelkursen. analysen nedan utgår vi dock frånI

dessa faktorer oförändrade,äratt annatom anges.
första slutsats detta kapitel miljöskatter energi, ellerEn påär attav

skatteväxling med höjda skatter energi och sänkta skatterpå påen
arbete påverkar konkurrenskraften olika beroende tidsperspektivet.
Under övergångsperiod, kan lång, kan olika delaren som vara av
ekonomin påverkas olika såtillvida vissa drabbas hårt, medanatt
andra, i alla fall i skatteväxlingsscenario, kan bli vinnare. På kortett
sikt kan övergångskostnadema bli i vissa branscher. Höjdastora
energiskatter, eller skatteväxling, kommer påverka den relativaatten

företag.internationella konkurrenskraften i olika branscher och För-
delningseffektema vad realinkomster och möjlig-gäller hushållens
heter till sysselsättning förtjänar särskild uppmärksamhet, när över-

regioner hushållsgruppergångskostnadema kan koncentreras till och
länge i för den svenska regional- och fördelnings-stått centrumsom

politiken.
miljöskatter, eller skatteväxling, medför förmodligen inteHöjda

några oöverstigliga problem gäller den svenska andelen världs-när av
alternativt bytesbalansens saldo. anledning till dettaEn ärexporten,

utvecklingen den svenska andelen världshandeln bestämsatt av av av
många faktorer, energikostnaden endast sådan faktor.utgörvarav en

anledning förändrad kostnadsstruktur upphov tillEn är attannan ger
anpassningar i löner och priser, vilket leder till förskjutning deaven

fördelarna. innebärkomparativa bör här detta inteDet poängteras att
levnadsstandarden förblir oförändrad långden materiella påatt ens

sikt. Avgörande för effekterna levnadsstandarden dels hurpå är
anpassningen löner, priser och sysselsättning sker i olika sektorer,av
dels i vilken utsträckning energi utnyttjas i den jämvikten.nya

höja skatten på tillgångar land har relativt bety-Att gottettsom om
inte kostnaden noll längre tidsperiod efter-der är överatt sett en

tillgångar inte omfattning tidigare.dessa utnyttjas i samma somsom
andra huvudslutsats effekter mikroplanet kan kommaEn är att

bli betydligt viktigare makroeffektema. Analysen visarän attatt
branscher ieffekterna för vissa kan bli betydande, de mångtattmen

och mycket blir begränsade till den energiintensiva sektorn. Detta
medföra anpassningskostnader, främst form struk-kommer iatt av

turarbetslöshet. problem blir allvarligare, arbetskraftensDetta mer
kunskaper för energiintensiva indust-kompetens och speciella denär

rin, kommer att stagnera.som
tredje slutsats regionala skillnader i industristruktur kanEn är att

betydande omställningsproblem. analys regionala dataleda till En av
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visar vissa län, glesbygdslän i Norrlandatt och vissat sydsvenskaex
län, betydligt specialiseradeär i energiintensiv produktion änmer
andra län. Effekterna höjda skatter på enbart visar det ärattav
norrlandslänen drabbas hårdast. De samhälleliga kostnaderna blirsom

tillverkning ellerstörre produktionsfaktorernär också måste flytta
mellan regioner.

Huvudslutsatsema från den andra delen kapitlet, miljöpolitikensav
dynamiska effekter mindre tydliga. finnsDetär exempel företagpå

förbättrat sin konkurrenskraft till följd hårdare miljökrav. Detsom av
oklart hur del dennaär utveckling kan tillskrivasstor miljö-av som

politiken och hur del beror förändradepå krav frånstor konsu-som
mentema.

Det svårt allmäntär fastställa något entydigt sambandatt mer
mellan konkurrenskraft och miljöpolitik. hårdareAtt miljökrav leder
till ökad konkurrenskraft bygger idénpå miljökraven stimuleraratt ett
nytänkande med innovationer och effektivitetsförbättringar följd.som

kanskeDen kraftigaste invändningen enligt den traditionella och
dominerande teoribildningen företagen frivilligt kanär väljaatt att

de investeringar ochgöra de utsläppsminskningar implicerassom av
de hårdare miljökraven. faktumDet de inte frivilligt har valt dettaatt
antyder de inte betraktar sådana investeringaratt lönsamma.som
Även det finns orealiserade vinster det ingetär justsägerom attsom
miljöregleringar det bästa medlet förär realisera dessa vinster.att

Dock kan dra slutsatsen från amerikanska studier denman att
produktivitetsnedgång noterades under delen 1970-som senare av
talet endast i liten grad berodde på den ökade stringensen i ameri-
kansk miljöpolitik. De skandinaviska studier finns tillgängligasom
visar i sak. En analys produktivitetsutvecklingenstort sett isamma av
svensk tillverkningsindustri uppvisar inga tydliga i dettamönster
avseende. Den energiintensiva industrin,tunga ochmassa papper

järn och stål, har dock någotsamt produktivitetsut-en gynnsammare
veckling övriga branscher.än Dessa branschertvå har två gemen-

egenskaper. För det första båda energiintensivaärsamma process-
industrier och för det andra de ha relativt negativ miljöpå-storanses
verkan. Två tolkningar därmed möjliga. förstaär Den denär att
tekniska utvecklingen har varit speciellt för industriergynnsam av
processkaraktär. andraDen hårdare miljökravär har stimuleratatt
nytänkande i dessa industribranscher, vilket lett till förhållandevis
god produktivitetsutveckling. Detta nytänkande kan exemplifieras
med den svenska och pappersindustrins starka konkurrenskraftmassa-
på marknaden för klorfritt Exemplet ochpapper. massa- pappers-
industrin förmodligen följd kombinationenär hårdare miljökraven av
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miljökravenhårdarekunderna. Demiljömedvetande hosoch ökat
svenska företa-hos degrad flexibilitetdessutomtillåter större aven

konkurrenterna.dejämfört med vissa störstaavgen
miljövårdstjänsterförmarknadernakan det konstaterasVidare att

svensk industriochstark tillväxt,under relativtmiljöteknikoch attär
tillväxt påförväntasOECD-områdetframme. Inomligger långt en

med till-skall jämförasmarknader, vilketårligen på dessa5,5% en
förmarknadenbetyderefterfrågan.för den totala Detpå 2,5% attväxt

dencirka 1,3beräknasmiljötjänstermiljöteknik och utgöra procent av
expansionmöjlig följd dettaefterfrågan år 2000. Entotala är avav en
miljöpolitik,utsträckning svenskvilkenmiljösektom.svenska Iden

marknadsandelar påtill ökadekan ledaskatteväxling i Sverige,eller
område oklart.detta är

konkurrenskraftmedVad7.2 menas

konkurrenskraftinternationelldebattenden allmännaI är termen van-
defini-det någondockförekommande, ofta närmareligt utan att ges

begreppsförvirringenzrådandetill den ärorsaktion. En att termen
avseende hela detmakroplanet,sammanhang, både påolikaanvänds i
mikroplanetkonkurrenskraft, och påsvenska näringslivets om
klargörs. Detskillnadenföretag, ärbranscher ochenskilda attutan

och lång sikt,konkurrenskraft kortpåmellanviktigt skiljaockså att
konkurrens-företagensdvskonkurrens,olika formeroch på attav

måstemarknadsform.på Dessutomberoendemedel kan variera man
dessa intekonkurrenskraft, eftersomlandetsföretagets ochhålla isär

sammanfaller.alltid

mikroplanetKonkurrenskraft på7.2.1

tydlig inne-ganskakonkurrenskraftsbegreppetharPå mikroplanet en
energiskatter,höjdai formexempelvismiljöskatter,börd. Höjda av

energi.användaresamtligakostnader förökadekort siktinnebär på av
beroende på denstyrka,olikamedslår igenomSkattehöjningama

på 1996,TorstenssonLundbergdelarbygger iDetta avsnitt stora
1996:117.SOU

inter-harPaul Krugman termenamerikanske ekonomenEnligt den
förlorat allmissbrukad denkonkurrenskraft blivit till den grad attnationell

mening.
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ellerkostnadsstruktur.eller företagets, Företag,specifika branschens,
energi drabbas förhållandeviskostnadsandel förbranscher, med hög

kostnadsandel för energiförhållandevis låghårt, medan andra med
därmed förväntautsträckning. På kort sikt kandrabbas i mindre man

Energiintensiva branscherstrukturomvandlingseffekter.sig vissa
sysselsättningseffekter följd.negativa Ikrymper med ettsomp g a
skattehöjningen energi till beloppetskatteväxlingsperspektiv, där på
arbetsgivaravgiftema, blir effekterna påsänkningbalanseras av en av

förhållandevisBranscherstrukturomvandling påtagliga. ärsommer
därmedfå lägre produktionskostnader ocharbetsintensiva kan an-

expandera bekostnadexpandera. Telesektom kanledning tatt ex
massaindustrin.tav ex

sikt enligtKonkurrenskraftsbegreppet mikroplanet på långpå är
strukturomvandling.besläktat med begreppetdessa näraresonemang

energi utlöser strukturomvandlingskattehöjning påEn attgenomen
energiintensiv verksamhet tillöverflyttas från stagneranderesurser en

till följd förbättrad relativövriga sektorer expanderarsom av en
och/ellerkonkurrenskraft. resurspriser trögrörliga,den månI är resur-

begränsad, kan detta leda till olika slagsektoriella rörlighet ärsemas
anpassningsproblem, strukturarbetslöshet.t exav

strukturomvandlingen regionalföljd den industriellaEn är enav
fall industristrukturen skiljer sig åt mellanstrukturomvandling i de

effekterna olikaolika regioner. Precis inom industrin kan bli påsom
och produktionsfaktorerskort och lång sikt beroende på resursprisers

rörlighet.

Konkurrenskraft makroplanetpå7.2.2

politisk används internationell konkur-ekonomisk debattI termen
renskraft svenska näringslivets förmågaoftast det sälja sinaattom

företag frånprodukter utomlands i konkurrens med andra länder. Ett
detta den svenska andelen den sammanlagdadirekt mått på är av

industrivaror. försämrad konkurrenskraftvärldsexporten En iav
marknadsandel,denna mening, dvs fallande kan behöveren men-

alltid förknippad med försvagad bytes- och betalnings-inte vara-
efterfrågan svenska produkterbalans och nedgång på lederen av som

kapacitetsutnyttjande och högre arbetslöshet. På kort sikttill lägre är
till följddet troligt ökade produktionskostnader höjdaatt av

miljöskatter leder till makroekonomisk obalans i form försämrad
bytesbalans och lägre sysselsättning via minskad På lång siktexport.

dock i och mycket sin mening.förlorar begreppet mångt Högre
produktionskostnader till följd ökade skatter förr ellerger,av senare,

8-17-0137
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upphov till k allmänna jämviktseffekter, dvs anpassning tillatts en
den situationen sker antal mekanismer vilka tenderarettnya genom

återskapa balans både på och faktormarknaderatt liksom i ut-varu-
rikeshandeln. Under anpassningstiden aktualiseras olika slag av
problem diskuteras i detalj i de följande avsnitten.som

7.3 Miljöpolitikens effekter på strukturomvandling

Strukturomvandling kan innebära förändring industristrukturen,en av
också omlokaliseringar industriell verksamhet. dettaI avsnittmen av

skall vi behandla båda dessa strukturomvandlingsfenomen. För en
djuplodande analys hänvisas till Lundberg och Torstenssonmer

1996, SOU 1996:117, Expertrapporter till Skatteväxlingskommit-
tén. Miljöpolitik har i detta sammanhang definierats förhållandevis

skatter på energi.snävt Resonemangen dock generella i sinärsom
och kan därmed tillämpas på andra miljöpolitiskanatur typer styr-av

medel.

7.3. 1 Intraindustriell strukturomvandling

Miljöpolitiken syftar till minska de aktiviteter miljö-att ärsom
störande och främja aktiviteter mindre miljöstörande.att är Isom
kapitel 6 visades koldioxidskatten och skatterna på kväve ochatt
fosfor i handelsgödsel till viss del har denna egenskap. branscherDe

använder relativt mycket fossila bränslen drabbas förhållandevissom
hårt skatterna. Motsvarande effekter kan förväntas andraav typerav

miljöpolitiska styrmedel. hårdareEn tillstândsprövning för verk-av
samheter förknippade med användning fossila bränslen drabbar,av
precis med koldioxid- och svavelskatten, främst branschersom som
har förbrukning fossila bränslen. börDet återigen betonasstor attav
detta inte nödvändigtvis betyder det samlade näringslivets konkur-att
renskraft försämras.

Eflekter på lång sikt

Med lång sikt här tidsperiod tillräckligt lång förär attmenas en som
i ekonomin skall fullständigt rörliga mellan olikaresurserna vara

sektorer. Förloppet tills dess ekonomin åter kommit i balans kanatt
dock skapa betydande problem. betydandeHur dessa problem ochär,
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till del resursprisemas ochhur lång tid anpassningen beror påtar stor
produktionsfaktorernas rörlighet.

helt sektors-till börja med produktionsfaktoremaAntag, äratt att
faktorprisemaspecifika, dvs orörliga mellan branscher. Om även

produktionskost-oförändrade kommer energiskatt höjaantas atten
arbetsinten-naden enhet i den energiintensiva sektorn relativt denper

oförändradesiva. Vid produktpriser blir den arbetsintensiva sektorn
därför relativt denlönsam energiintensiva.mer

arbete och energi sektorsspecifika, dvs varken arbetskraftOm är
eller energi kan flyttas mellan sektorer, kommer produktionen att vara
oförändrad och all anpassning sker förändrade löner ochgenom
energipriser. båda företagenI sektorerna söker energi,ersätta som
blivit dyrare, med arbetskraft. energiskattehöjningen kombinerasOm
med sänkta löneskatter blir effekten arbetskraft efterfrågas iatt mer

arbetsintensiva sektorn givetden och lönen stiger i denna sektor,att
skattesänkningen leder till lägre kostnader för arbetskraft. På mot-att

svarande kommer efterfrågan på energi minska och energi-sätt att
priset ned i den energiintensiva sektorn. efterfråganHur påatt pressas
arbetskraft och lönen i den energiintensiva sektorn utvecklas är
däremot oklart; detta gäller energiefterfråganenergipris och iäven
den arbetsintensiva sektorn.

Vi kan också vad händer faktorprisema inte heltärnu se som om
flexibla. energipriset i den energiintensiva sektorn förblir oför-Om
ändrat kommer produktionen i denna sektor falla. inteDet äratt orea-
listiskt faktorpriser rörliga uppåt relativt orörligaärantaatt att men

innebär omvandlingsförloppetneråt. Det kan upphov tillatt ge
arbetslöshet och outnyttjade lägre faktorpriser. Iänresurser snarare
synnerhet kan detta fallet med arbetskraft.väntas vara

utbudet påverkas priserna. så fallAntag It attex av resurser av
leder höjda energipriser, eller skatteväxling, på lång sikt till för-en
ändrad näringsstruktur och omfördelning både energi ochen av
arbetskraft till förmån för arbetsintensiv sektor. Denna omvandling
blir dock med all sannolikhet inte helt friktionsfri. Om hänsyntarman
till arbetskraften i den energiintensiva sektorn rimligen haratt en

kompetens den fordras i den övriga delenäntypannan av som av
näringslivet, och reallönema inte rörliga nedåt, blir resul-ärantar att

eller mindre strukturarbetslöshet. kanDennatemporärtatet meren
dock motverkas sedvanligtpå bidrag till omskolningsätt tgenom ex
och andra rörlighetsstimulanser inom arbetsmarknadspolitiken.

uppenbart inte bara höjda energiskatter,Det är ävenatt utan en
skatteväxling, via effekterna relativpå internationell konkurrenskraft
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kan upphov till strukturomvandling kan medföra ickege en som
obetydliga anpassningskostnader.

Specialiseringen svensk industrii

Internationell handel det möjligt för land igör enlighet medett att
sina produktionsförutsättningar specialisera sig på vissa branscher
och näringsgrenar, produkter kan i utbyte importexporteras motvars

andra och tjänster. internationellaDen specialiseringensav varor
branschmönster i det svenska näringslivet kan kartläggas attgenom

för varje bransch beräknar kvoten mellan svensk tillverkning ochman
förbrukningen i Sverige, inklusive import. Denna kvot speciali--
seringskvoten marknadsandelama på hemmamarknadmäter och-
exportmarknad. Om specialiseringskvoten har Sverigeär större än ett

inom branschen; högre värde på specialiseringskvotennettoexport
desto starkare ställning på hemmamarknad och världsmarknad har de
svenska företagen.

Specialiseringskvoten i bransch kan reflektera de svenskasägasen
företagens relativa internationella konkurrenskraft. Branschmönstret
för specialiseringskvoten avspeglar det svenska näringslivets kompa-
rativa fördelar. Frågan blir därmed vilka faktorer i praktikensom
bestämmer den relativa konkurrenskraften, och i synnerhet vilken roll

spelas energipriser och energitillgång i detta sammanhang.som av
Vid första anblick förefaller det uppenbart den svenskaatten

industrin specialiserad energi-, och framförallt, elintensivaär
produkter. Hur drar för den elintensiva sektornän gränsenman upp-
kommer betydande exportöverskott. Specialiseringskvoten förett
elintensiv sektor år 1992 lika med 1,37, den definierasär deom som
nio elintensiva branscherna: fodeimedels-, ochmest massa- pappers-,
kemikalie-, plast- och cementindustri jämte kvamar och raffinaderier

stål- och metallverk. Svensk industri tillverkar 1,37 gångersamt mer
vad vi själva konsumerar de produkter producerasän i dessaav som

branscher.
Den svenska konkurrenskraften förefaller således starkatt vara

inom energikrävande tillverkning. Konkurrenskraften inom de elin-
tensiva branscherna kan emellertid delvis betingas andra faktorerav

hög kostnadsandel för elektrisk energi.än En del denstoren av
processindustri bygger förädling inhemska råvaror ocksåärsom av
energiintensiv och högt mekaniserad. Ett exempel ochär massa-
pappersindustrin. frågaDen därmed uppstår den starkaärsom om
konkurrenskraften i dessa branscher betingas god tillgångav en
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i godade komparativa fördelarna liggerelenergi, eller det såär attom
råkarmalm, vidareförädlingtillgångar på råvaror skog ochsom vars

energiintensiv.vara
detbetydelse för specialiseringskvotenbelysa energinsFör äratt

branschegen-till andradärmed nödvändigt samtidigt hänsynatt ta
fråntabell redovisas resultatenskaper energiintensitet. I 7.1än en

regressionsanalys specialiseringskvoten ianalys därstatistisk en
kapitalintensitet,förklaras branschens energiintensitet,bransch av

kostnadsandelen för skogsrå-högutbildad arbetskraftandelen samt
branscher inom den svenska tillverk-Analysen har utförts på 75vara.

ningsindustrin.

specialiseringskvot ochSambandet mellanTabell 7.1
kapitalintensitet, kunskapsinten-elintensitet, givet

råvaruberoende.sitet och

Specialiseringskvot
nivå förändring
1980 1992 1969-921969
0,166" 0,396" 0,3680,028andel

högutbildade
0,006 0,001 -0,010kapitalintensitet 0,01 1
0,123 0,173"0,107" 0,066skogsråvara

0,188"0,117 0,235"0,048elintensitet
Källa: Lundberg och 1996Torstensson

Andel högutbildade:på 90% nivå.* signifikans på 99%, 95% ochanger
eftergymnasialsysselsättning med någon formandel branschens avav

fördeladKälla: opublicerade data för sysselsättningutbildning. SCB,
utbildning. Realkapital sysselsatt: bearbetningarbransch och per av

3-siffer-från för kapitalstock år på SNI ochopublicerade data SCB 1985 2-
Elintensi-Skogsråvara: total åtgång, tabell 1985.nivå. SCB Input-outputur

for inköpt elenergi sysselsatt 1987.kostnadär mättteten persom

Koefficienten förtabell tolkas på följandeSiffrorna i 7.1 kan sätt.
vilket innebär specialiserings-elintensitet år 1969 0,048,är atttex

enhets förändring elinten-ökar med enheter för varjekvoten 0,048 av
visar denna koefficient tidensiteten. sista radenDen växer överatt

elintensitetens bety-för och vilket innebärdvs åren 1980 1992 att
precistspecialiseringskvoten ökar med tiden. skattadedelse för Hur

antal signifikansgrad ikoefficientema markeras med olikaär
Specialiseringskvoten år tenderade såledestabell 19927.1. att vara

branschens kapitalintensitet,i elintensiva branscher,högre givet
kostnadsandelen för skogsrå-utbildningsnivå hos arbetskraften och

svensk industri harframgår också tabellenDet netto-attvara. av
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dvs relativt konkurrenskraftig, i branscher använderärexport, som
mycket skogsråvara. svensk industriAtt har energi-nettoexport av
intensiva produkter beror alltså delvis, inte enbart, delarattmen av
den energiintensiva sektorn bygger förädlingpå svenska natur-av
resurser.

Enligt Lundberg visarTorstensson 1996 resultaten också att
sambandet mellan elintensitet och specialisering jämförelsevisär ett

fenomen inte förelåg vid slutet 1960-talet, koeffi-sent närsom av
cienten för elintensitet inte signifikant för år dvs1969 skild frånär
noll i statistisk mening. Enligt också det posi-ärsamma resonemang
tiva sambandet mellan specialisering och andelen högutbildad arbets-
kraft fenomen. den fjärdeAv kolumnen framgår detett sent att
svenska näringslivets specialisering förstärkts vad gäller branscher
med andel högutbildad arbetskraft, och på energiintensivastoren

vilket framgår koefficienten för energiintensitet i kolum-attvaror, av
för specialiseringskvotens förändring åren 1969-92 positiv ochärnen

precist skattad signifikant.

ochEnergipriser energianvändning: internationell jämförelseen

positivtEtt samband mellan specialiseringskvot och elintensitet vid
jämförelse branscher uppkomma i länder där närings-över väntasen

livet har god tillgång billigpå elektrisk energi. Eftersom de elpriser
företagen betalar varierar regionalt, mellan olika leverantörer ochsom

mellan kunder där storförbrukare vanligen har olika slagst o m -
rabatter det svårt entydigt och rättvisande mått på vadär att ettge-
industrin får betala för elkraft. den mån energiproduktionensI storlek

olikai länder främst avspeglade skillnader i tillgången på "naturliga"
energikällor borde kanske sig låga elpriser i länder medväntaman
god tillgång energi,på dvs hög energiproduktion, och därmed även
hög energiförbrukning, eftersom internationell handel med elektrisk
energi jämförelsevis obetydlig.är

Figur jämförelse7.1 inom OECD. Länder där elenergin ärger en
jämförelsevis billig elpriset relativt priset arbetskraft,på härmätt som

total arbetskraftskostnad inklusive sociala avgiftermätt som m m per
timme inom industrin, i SEK timme tenderar haatt storper en-
produktion och förbrukning elektrisk energi capita. Tabellenav per
baseras på genomsnittspriser och beaktar därmed inte elprisemaatt
för elintensiva industrier kan regleras i individuella avtal. USA,I
exempelvis, varierade elpriset från1995 29 kWh till 63öre öre,per
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leverantöra.beroende på delstat och För utförlig genomgången mer
vad bör beaktas vid internationella prisjämförelser hänvisasav som

till SOU 1995:140, underbilaga 22.

Figur 7.1 Genomsnittlig elproduktion capita och relativtper
elpris.

Elproduklioncapitaper

30000

Nor25000 ‘
l

200004

15000

10000

Q h°5000f S.pa

l Elpris/Ibno
0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95

Källa: Lundberg och Torstensson 1996.

länderAtt med låga energipriser har energiproduktionstoren per
capita kan delvis bero de tenderar använda energiatt att mer per
sysselsatt i alla branscher, framför allt produktionenatt ärmen
koncentrerad till energiintensiva sektorer. i sinDetta kan delvistur
sammanhänga med konsumtionen energiintensiva produkteratt av per
capita kan något i andra länder.större I små ekonomierän öppnavara
avspeglar hög total elanvändning emellertid framför allt inter-en en
nationell specialisering på energiintensiv produktion.

Sambandet mellan specialiseringskvoten för viss bransch i etten
land år 1989/91 och antal förklarande variabler ländersett mätersom
tillgångar och priser på olika i kombination branschersmedresurser,
användning redovisas i tabell 7.2. De resursslagav samma resurser

ingår förutom elenergi, realkapital,är, mänskligt kapital i formsom

3 Dessa priser gäller dock för den elintensiva industrin, utan kunderavser
påmed abonnerad effekt 1000 kWh påoch förbrukning 450 000en en

månad.kWh I Energikommisionens slutbetänkande, SOU 1995:139,per
sid 265, påjämförs priserna för den elintensivamest industrin i 16
industriiänder. Resultatet denna redovisning visar iatt genomsnitt ärav
det endast konkurrentländerna USA, Norge, Kanada och Island harsom
lägre elpriser. Spridningen mellan företagolika kan dock Sestor.vara
vidare kapitel
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harjordbruksmark och skogsmark.arbetskraft, Dessutomutbildadav
produktivitetteknologi ochskillnader ifrågatagits tillhänsyn om

högreolika länder uppkommertillverkare imellan genom ensom
FoU-aktivitet hos konkurrenterna.än

branscher inom till-genomförts för länder och 22Analysen har 14
data, metoder ochbeskrivningverkningsindustrin. För närmare aven

1996till Lundberg ochhänvisas Torstenssonresultat samt
och Lundberg 1995.Gustavsson, Hansson

på variationer ispecialiseringskvotenEffektenTabell 7.2 av
med variatio-i kombinationelpriset mellan länder,

elintensitet mellan branscher.iner

elintelpris/lönelintelpris94elintelpris93
17-0,0122 -0,0160*-0,01koefficient

0,468 0,485förklaringsgrad 0,467
1996Lundberg ochKälla: Torstensson

nivå.på och på Försignifikans på 5% 10%* betecknar 1%,Not. att
övriga variablerregressionskoefficientema forhar de skattadeutrymmespara

arbetskraft, jord-högutbildadrealkapital, andelregressionsekvationeni -
logarit-beroende variabelnskogsmark skrivitsbruksmark och Den ärut.-

genomsnitt.bransch i för 1989-91specialiseringskvoten i landförmen

värdefullt betraktatabell kan dettolka resultaten i 7.2För attatt vara
landet harskillnaden detidentiska, medländertvå ettär att enasom

elint1,i bägge ländernaelintensitetenhögre elpris. Om är ett
medi landetspecialiseringskvoten lägresigförväntar ärattman

elpris ivarje enhet högreenheter lägre förelpriser 0,0122högre
föroch enheter lägre årelpriser år 1993 0,0117landet med högre

med lågasåledes på länderstatistiska analysen tyder1994 Den att
tillgångar på andraFoU-verksamhet ochelpriser, givet resurser,
specialiseringskvoten, dvshöga värdentenderar uppvisaatt en

resultatkonkurrenskraft, elintensiva branscher.i Dettastark är
dvs före-definition på elpris använder,för vilkenheller känsligt man

totalelpriset dividerat medvaluta ellerelpris itagens gemensam
timlönekostnad i industrin.

skattbransch införaspecialiseringskvoten iEffekten på att enen av
elintensiv branschenblielenergi kommer är.störreatt mer

sysselsatt.för inköpt EnkostnadenElintensiteten mäts persom
genomsnittliga industribranschenför denöverslagskalkyl tyder på att

ganskaelkraft ända till 50 %konsekvenserna skatt påblir uppav en
20-procentigmotsvarandeprishöjning på elenergiblygsamma. En en

medför sådana branscherspecialiseringskvotenskulle reduceraskatt
skulle produk-konsumtionVid oförändrad inhemsktill 32 procent.
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omfattning.tionen minska i i elintensiva branscher blirMensamma
effekterna betydligt dramatiska. speciellt elintensivaFörmer
branscher, bestämt de har elintensitet motsvarandenärmare som en

kvartilvärdet, skulle 50-procentig skatt kunna minska3:e en
specialiseringskvoten och produktionen med till 25 %. Förupp
detaljer kring dessa överslagsberäkningar hänvisas till SOU 1996:117
Lundberg 1996.Torstensson

redanvi måste räkna med prishöjningen utlöserSom nämnt attman
kompenserande förändringar andra priser. det första enklai I
kalkylsteget vi redovisat blir effekten negativ för alla branscher.som

kan uppfattas kortsiktseffekt där inga kompenserandeDetta som en
prisförändringar hunnit siktPå längre kommer emellertid deäga rum.
elintensiva branschemas minskade betalningsförmåga för arbetskraft
och andra leda till expansion i branscher där elkostna-attresurser en
dema bara liten del totalkostnaden. Samtidigt kanutgör en av man

sig sänkning den växelkurs jämvikt i bytesbalan-vänta somen av ger
Resultatet blir ökning produktion och specialise-export,sen. en av

ringskvot i de minst energiberoende branscherna, medan kvoten faller
i sektorn.den elintensiva

Slutsatsen blir därmed den negativa effekten specialisering,påatt
produktion och sysselsättning uppkommer vid höjd beskatt-som en
ning energi kommer koncentreras till de elintensiva bran-att mestav
scherna. den andra änden skalan kommer diverse kompenserandeI av
prisförändringar positiv impuls till branscher med låg elin-att ge en
tensitet. effekterna blir dock förhållandevisDe obetydligasenare
vilket skulle kunna tolkas de totala effekterna negativa.ärattsom

skatteväxlingsscenario förstärks dessa effekter vilket kan ledaI ett
till betydande förskjutningar internationell konkurrenskraft mellanav
branscherna och därmed leda till omfattande strukturomvandling,en

koncentrerad till den änden skalan med avseende påän övreom av
elintensitet.

Övergången mellan kort och lång sikt7.3.3

Höjda energiskatter kommer på sikt leda till förändrad näringslivs-att
struktur energiintensiva sektorer minskar i betydelse relativt denär
sektorer använder mindre energi. skatteväxling där skatterEnsom
arbete sänks ändrar inte detta, förstärker strukturom-utan snarare
vandlingen. näringslivsstrukturSveriges avspeglar de komparativa
fördelar landet har och har haft de åren. Sverige100 Isenastesom
finns förhållandevis skog, malm och energi, vilket pågott ettom
naturligt återspeglas industristrukturen. Höjda skatter på energisätt av
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och/eller råvaror skog och malm innebär därmed Sverigesattsom
komparativa fördelar inom dessa sektorer minskar med struktur-en
omvandling följd. den nya industristrukturenAtt inte påverkarsom
landets konkurrenskraft negativt långpå sikt betyder inte att
välfärden oförändrad, eller kostnaden höjd energiskattär att ärav
noll på lång sikt. Att höja skatten på energi och/eller naturresurser
betyder vi inte utnyttjar fullt de tillgångar landet har rela-att ut som
tivt kostnadDenna bör den ställas de miljö-gott även motom.
vinster motiverar skattehöjningen.som

Även denna kostnad förmodligen inte försumbar för-är ärom
modligen den anpassningskostnad uppstår längs denvägen motsom

industristrukturen betydligt och svårhanterlig. Destörrenya mer
anpassningsproblem kanuppstår delas i två Dels desom grupper.
anpassnings-, eller övergångsproblem, uppstår till följd attsom av
vissa sektorer krymper och andra sektorer de problemväxer, samt

uppstår till följd olika regioner har olika näringslivsstruk-attsom av
dessaHur anpassningskostnader blir beror väsentligen påtur. stora

arbetsmarknadens funktionssätt. Om lönerna fullständigt flexibla,är
och/eller arbetskraften lättrörlig, blir anpassningskostnadema, iär

arbetslöshet inte särskilt Dock kan det fortfarande blitenner stora.av
regionalekonomiska effekter vissa regioner befolk-stora tapparom

Ärning och/eller inkomstskillnadema mellan regionerna ökar.att
löner och/eller arbetskraft inte fullständigt flexibla, vilket torde vara

realistiskt antagande på åtminstone medellång sikt, kan dock kost-ett
naderna i form ökad arbetslöshet bli betydliga.av

Innan vi går på diskussion möjligheternanärmare atten av upp-
skatta övergångseffektema, det viktigt påpeka vissa deär att att av
kostnader uppstår kommer kompenseras andra sektoreratt attsom av
expanderar. De räkneexempel i kapitel 10presenterassom ger en
illustration vilka sektorer vinner på viss skatte-typav som en av
växling.

kvantifiera de övergångseffekterAtt kan uppstå svårt, förär attsom
inte omöjligt, inte minst med tanke på de kan långvariga.säga att vara
Dock kan analysera den befintliga strukturen dra vissaattman genom
kvalitativa slutsatser. tabell redovisasI 7.4 vissa uppgifter deom
branscher där energikostnaden hög förhållandei till förädlings-är
värde.
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Tabell 7.4 Antal arbetsställen, sysselsättning samt
energikostnadens årandel förädlingsvärde 1993,av
procent.

Antal Antal Elkostnad i % Bränslekostnad i %
arbets- syssel- förädlings- förädlingsvärdeav av
ställen värdesatta

ochGruvor 153 7087 14,0 5,1
mineralbrott
SNI 2
Massa och 104 32060 21,0 6,6
pappersindustri
SNI 3411
Kemikalieindustri 187 16062 11,0 4,0
SNI 351
Jord och 364 15494 5,6 8,2
stenvaruindustri
SNI 36

stålJärn- och 90 24818 11,2 8,3
ferrolegering
SNI 371
Ickejämmetallverk 78 7691 15,2 5,4
SNI 372
INDUSTRIN 8109 587462 4,6 2,6
SNI 3
Källa: SCB, SOS Industri

industrinFör helhet bränslekostnadens andelär förädlings-som av
värdet 2,6% medan elenergins andel 4,6%. Vidare sysselsätterär
industrin knappt 600 OOO Den energiintensiva industrinpersoner.

15%.sysselsätter enligt tabell 7.4 drygt 100 OOO eller cirkapersoner,
bränsleintensivaDe branscherna ochmest jord ochär massa papper,

järn och stål, ickejämmetallverksten, Det i dessaärsamt gruvor.
branscher höjda bränsleskatter får genomslag. Företag inomstörst
dessa branscher i grad lokaliserade iär och södra glesbyg-stor norra
den. En gruvnedläggning, exempelvis, påverkar inte den totala
arbetslösheten i någon utsträckning. På den regionala,större eller
lokala arbetsmarknaden, kan dock effekten Enstor.vara annan

4 Enligt påden definition energiintensiv industri används i Energi-som
kommisionens 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% saluvärdet elller 14% förädlingsvärdet.av av
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de verkar på intematio-för dessa branscher ärnämnare attgemensam
Således finns endast småprodukter.nella marknader med homogena

priset.kostnadshöjningar påmöjligheter övervältraatt
de energiintensivasysselsättningen itabell redovisasI 7.5 mest

sysselsättningen iabsoluta tal och dels ibranscherna, dels i procent av
län5.utvaldatillverkningsindustri, for några

någraförenergiintensiva branscherSysselsättning iTabell 7.5
år syssel-1993. Antal och procentutvalda län av

industri.sättning i

Malmöhus Värmland NorrbottenSödennan-Stockholm
land

3372 24,8260 0,5 63 0,3280 0,3 81 0,4Gruvor och
mineralbrott
SNI 2

l5,7 1834 13,561 0,1 33791617 2,0 54 0,3ochMassa
pappersindustri
SNI 3411

21 0,20,6 2749 5,5 675 3,1Kemikalieindustri 726 0,9 114
351SNI

166 1,22588 5,2 211 0,91159 1,5 501 2,7Jord och
stenvaruindustri

36SNI
1987 14,6538 1,0 2371 l 1,058 0,07 3647 19,7stäl ochJäm-

ferrolegering
SNI 371

0,080.8 291 1,4 11240 1,3 428Ickejämmetallverk 117 0,1
SNI 372

1361349622 2152875451 18630INDUSTRIN
SNI 2+3
Källa: SCB

föreligger kraftiga variationerframgår det tydligt dettabell 7.5I att
energikrävande industrisysselsättningen imellan olika län vad gäller

Stockholms läni hela industrin.förhållande till sysselsättningen Ii är
bran-sysselsatta i energiintensivade industrisysselsattacirka 5 % av

motsvarande siffra cirka 30Värmland %Norrbotten ochscher. I är
Även Södermanlands län starkt beroenderespektive 32 %. är av ener-

sysselsättningsandel i energiintensiv indu-giintensiv industri med en
problemsiffror pekar på de regionalacirkastri 26 %. Dessa som

industristruktur tillfrånuppstå vid övergångkan annan.enen en
indirektasysselsättningseffekter uppkommer vissadirektaUtöver

beräkningarhar gjortunderleverantörer SCBeffekter på etc. av

5 till kapitel.samtliga i appendix dettaredovisning länEn gesav
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efterfråganslutlig påförändradsysselsättningseffektema enav
indirekta effekternainkluderar deocksåindustriprodukter, avsom

branschs. effekterna,indirektaproduktionsförändringar i De störstaen
pappersindustrinochåterfinns inomberäkningar,enligt dessa massa-

beräknatssysselsattadirektantalet sysselsatta 100det totaladär per
och stålverk 293. Desiffra för järn-Motsvarande ärtill 308-368.
verkstadsindustrin,i 165,uppkommerindirekta effekternaminsta

effekterna bland deindirektahar de minstajämmalmsgruvormedan
ochinom168. Om 100energiintensiva branscherna, personer massa-
sinaförlorar ytterligare cirka 250pappersindustrin sägs personerupp

leder tilluppsägningarmed direktagruvnedläggning 100arbeten. En
de indi-Med andra ord kanförlorar arbetet.ytterligare 70att personer

Motsvarandede direkta.falleffekterna i mångarekta större änvara
indu-i respektivevid nyanställningarfås naturligtvishävstångseffekt

stri.
övergângseffektertill viss del debelyserbeskrivningDen gettssom

Övergångseffek-energi.höjda skatter påtill följdkan uppstå avsom
regionalpoli-arbetsmarknads- ochtraditionellmildras medkantema

skatter successivt,ändrai övergångeninstrumenttik. Ett är attannat
finns andraarbetsmarknadsmässiga skälinfasning.k Förutom rents

realkapitaldetpolitik. sådantmotiv for sådan Ett är att somen
mycket saknarindustrin i mångt ochenergiintensivaanvänds i den

tillskattehöjning lederbetyderanvändning.alternativ Det att somen
infasning,kapitalförstöring. Ennedläggning kan betraktas som ren

tid mednyttjas under något längrekapitaletkan innebäradäremot, att
sådan politikföljd.kapitalförstöring Förmindre grad att ensomav

trovärdig, dvspolitikenlyckosam krävs det dockskall är attattvara
infasning, och inte endastdet verkligen upplevs som ensom en

åtgärd.temporär

ekonomisk tillväxtEnergiskatter och7.4

kanförändring skattesystemethurdetta avsnitt diskuterasI en av
fastredan slåtillväxttakten. Låtden långsiktigapåverka attoss nu

Vi kan dockdras dessa frågor.knappast kansäkra slutsatsernågra om
till-traditionell handels- ochalternativ. Enligtantyda vissa möjliga

väl, landsmarknader fungerarallaväxtteori så länge ettär,
framstegavsaknad tekniskabetydelse.branschstruktur mindre I avav

capita tillgångennationalinkomstenoch extemaliteter bestäms avper

6 energisystemet".Se SOU 1995:139, omställning av
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humankapital och fysiskt kapital. Tillväxten bestäms investe-av
ringar i dessa produktionsfaktorer. Utifrån den neoklassiska teorin är
det svårt den strukturomvandling skatteväxlingatt attse som en ger
upphov till skulle påverka effektiviteten i resursallokeringen långpå
sikt.

forskningNyare har i någon mån modifierat denna modellerIsyn.
där ofullständig konkurrens, tekniska framsteg och extemaliteter, i
form kunskapsövertöring, viktiga egenskaper, kant ärav ex
branschstrukturen potentiellt påverka levnadsstandard och tillväxt. I
denna teoribildning karakteriseras vissa högteknologiska sektorert ex

sådana extemaliteter.av
fenomenEtt förekommer i vissa branscher kannat är över-som s

vinster stordriftsfördelar endast tillåter begränsatt antalettom ex
aktörer på världsmarknaden. Genom aktiv handels- och industri-en
politik kan monopolvinster, sådana existerar, överföras till detom

landet eller extemaliteter utnyttjas bättre. branschstrukturEnegna
i utsträckning karakteriserasstörre branscher med positivasom av

extemaliteter eller övervinster skulle under vissa villkor kunna
påverka resursallokeringen positivt. Eftersom vi har små empiriska
kunskaper övervinster eller extemaliteter faktiskt finns, ochom var
hur de det svårt dra konkretaär, är slutsatser frånstora dessaatt
teorier.

En hypotes energiintensiva branscher oftast inteär kännetecknasatt
speciellt positiva extemaliteter, i form kunskapsöver-stora tav av ex

föring mellan olika företag i bransch eller mellan olika bran-samma
scher. Denna hypotes dock flera exempel kan finnamotsägs av man
inom den svenska energiintensiva industrin, där den miljötekno-
logiska utveckling som diskuterats i kapitel inom3 den svenska
massaindustrin tillhör de kända. Den energiintensiva industrinmest
har dessutom generell spridningseffekt i ekonomin medverkaren som
till verksamheter utvecklas. Exempelvis har svenskatt verk-nya
stadsindustri fått världsledande ställning det gäller elektro-nären
teknisk utrustning till energiintensiva verksamheter. Motsvarande
gäller industriföretag tillverkar utrustning för gmvnäringen samtsom
för fordonsindustrin utveckling fordon i hög grad base-tungavars av

skogsindustrins behov.ras
delEn de arbetsintensiva branscher kan förväntasav som expan-

dera skulle kunna karakteriseras extemaliteter, i synnerhet i de fallav
arbetskraften högt utbildad. Andra arbetsintensiva branscherär som
huvudsakligen använder relativt outbildad arbetskraft kan däremot

sådan förekomsten extemaliteter inte speci-natur att ärvara av en av
ellt vanlig.
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mycket försiktig slutsats skulle därför skatteväxlingEn attvara en
sikt innebärlång kan leda till branschstrukturen som mer, snarare

dock betonamindre, positiva extemaliteter. Låt återigen vårän attoss
empiriska kunskap begränsad. alternativ möjlighet kanEnär ytterst
emellertid sektorer där land länge haft betydande produk-att ettvara
tion, i Sveriges fall skogsindustrin, har ovanligt hög produktivitett ex

effekter förstärksinlämingseffekter och dessa tiden.överattgenom
generelltskulle innebära dessa industrier inteDetta även äratt om

karakteriserade inlämingseffekter kan sådana effekter förså uppståav
länder länge haft produktion i dessa industrier.som

vi har mycket begränsade empiriska kunskaper k spill-Om om s
gäller det i högre grad begreppet "övervinster", dvsänovers,

kapitalägare arbetskraft marknads-ersättning till eller deutöver
bestämda faktorprisema. teorin skulle kunna tänka sig denI attman
förändrade branschstrukturen skulle kunna leda till eller mindrestörre

emellertid iövervinster. svårt vilka branscherDet är sägaatt som
praktiken kännetecknas övervinster. strategiskArgumentetav om

genomföra praktiskt.handelspolitik vid övervinster därför svårtär att
viktigt vinster handel vi hittills diskuteratdeDet är att notera att av

engångsvinster, dvs nivåhöjning den reala nationalinkoms-rör en av
Till del det effekter, kunskapsinläming,ärten. ten samma somex

också verkar tiden.över

Miljöpolitikens dynamiska effekter7.5

hittills förts i detta kapitel bygger antagandetDe påresonemang som
fall form energiskatter, alltid medförmiljöpolitiken, i detta iatt av

för företagen. iökade kostnader bygger sin påDetta turresonemang
ökade eller företagens hand-skatter, miljöregleringar, minskaratt

lingsutrymme, och därmed definitionsmässigt medför kostnader av
olika skäl. Under år har dock denna uppfattning ifråga-gängsesenare

frontlinjen för Harvardprofessomdessa tvivlare går MichaelIsatts.
1990 ökad stringens i miljöpolitiken,Porter Porter attsom menar

den tillämpas leda till raka dvs högrekanrätt sätt, motsatsen,om
produktivitet, eller komparativa fördelar i någon form, och därmed
förbättrad konkurrenskraft. stringent miljöpolitik iEn Portersmer
anda innebär konsekvenserna för konkurrenskraft inte någraäratt etc,
egentliga problem länge har positiv effektså åtgärdernasom en

Win-Win-miljön. betecknas ibland miljöpolitikDetta ärattsom en
strategi, miljöpolitik endast fördelar.när strängare ger
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Porterhypotesen7.5. 1

traditionellaDen på sambandet mellan konkurrenskraft ochsynen
miljöpolitik enkelt uttryckt bättre miljö erhålls på bekostnadär att en

materiell standard. Porter 1991 och der LindePorterav van
1995 debatten sambandet mellan miljöpolitik ochattmenar om
konkurrenskraft produktivitet, till delen grundar sig påstörsta ett
inkorrekt der LindePorter miljö-synsätt. attvan menar man ser
regleringama i alltför statiskt perspektiv. denna statiskaI värld därett
företagen minimera samtliga kostnader, miljöregleringarantas ger
oundvikligen upphov till kostnader och reducerar därmed de
inhemska företagens möjligheter konkurrera på internationellatt en
marknad.

der LindePorter sambandet mellan miljöregle-attvan menar
ringar och konkurrenskraften måste i dynamiskt perspektiv.ettses
Diskussionen ifrånutgår konkurrenskraften kommer högreatt av
produktivitet relativt andra konkurrerande företag. skerDetta
antingen har lägre kostnader konkurrenterna elleränattgenom man

kan erbjuda marknaden produktvärde möjliggöratt ett ettman som
högt kundpris. detta följer komparativaAv fördelar ligger i före-att

innovationsförmåga och kapacitet till förbättringar.tagens
der Linde hävdarPorter det omvandlingstryck före-attvan

fört kan reducera nettokostnadema, vilket leder tillutsättstagen o m
absoluta fördelar konkurrerande företag i länder där miljöpoliti-över
ken inte lika stringent. finns alltså inom miljöpolitikenDet möj-är en
lighet stärka lands konkurrenskraft.att ett

centrala i innovationshypotesDet Porters företagarna inef-är äratt
fektiva inte tillräckligt informerade, inteäratt samt attp g a man man
har möjlighet fullständigt bearbeta den tillgängliga infonnationen.att

utformade PorterRätt regleringar, vilka enligt skall resultatbase-vara
rade och inte metodbaserade, till ifrågasättandeuppmuntrar ett av
teknologi, och produkt. miljöpolitik före-En ledersträngareprocess

effektivare produktion. Miljöpolitikens uppgiftertagen mot ären
därför, enligt Porter der Linde, rikta uppmärksamhetenatt motvan
dessa möjligheter.

inte bara de företagDet direkt regleras kan öka sinär som som
konkurrenskraft, de positiva effekterna kan spridas tillävenutan
andra företag. Eftersom det överallt i ekonomin finns effek-nästan
tivitetsvinster blir de positiva effekterna tidigaregöra, störreatt

initierar innovationsprocess. Tidsaspekten blir Viktig faktorman en en
och miljöpolitik inhemska företag tilluppmuntrar atten som vara
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tanke iviktigvärldsmarknaderplan på ärförst resone-ennya
manget.

inno-effekt börpositivmaximalskall hamiljöregleringamaFör att
regle-denöverlåtas påhållethelt ochenligt Porter,vationsprocessen,

kontinuerligregleringamamåsteVidareindustrin.rade engenerera
teknologiskvissfår inte konserveradedvsinnovationsprocess, en

osäker-undanröja allför industrindeminst måsteinteSistnivå. men
investeringskrävandemiljöpolitik kontramedförknippadhet ärsom

miljöregleringar.
vilkenPorterkan inte sägerSammanfattningsvis attsäga attman

konkurrenskraft. Rättförbättradtillhelst ledermiljöpolitik som
enligtkonkurrensbefrämjande,däremotmiljöpolitikutformad är

innebär:vilketPorter,

förebyggande.den ärattI

teknologibunden.den inte ärattI

incitamentsstmktur.marknadersden baserasattI

kanskeflertal punkter. Denkritiseras påkanPorters ettargument
väljafrivilligt kanföretageninvändningen attnaturliga är attmest

antydsutsläppsminskningaroch deinvesteringardegöra avsom
sådanahar valtfrivilligtintefaktum deDetPorters attresonemang.

investeringarsådanabetraktarintedeantyderåtgärder att som
lönsamma7. styrmedel före-andramiljöavgifter ochför sigochI ger

förbättringsmöjlig-olikasöka efterincitamenttydligt attetttagen
outnyttjadeexisterardetfallantyder i såPorterhypotesenheter. att

ljus denkommit i dagensinteförbättringsmöjligheter morotutansom
innebär. Dessamiljöregleringar argumentpiska strängaresom

inteföretagenineffektivitet, dvsexistensenpekaskulle då attmot av
möjligaeffektivastpå sätt.utnyttjar sina resurser

förkla-tänkbarolika plan. Ensökts påineffektivitet hartillOrsaker
fullständigharföretag inteenskiltskulle kunnaring att ettvara

produktivitetsförbättrande åtgärdertänkbaraallainformation somom
fulltinteföretagen ärskulle kunna utbuds.står till En varaannan

vinstsatisfierare.karakteriserasbättrevinstmaximerare, utan som
fulltinteföretagenförfinnaskan utförklaringardeOavsett attsom

empirisktvisstdet finnsintressanteffektiva, det attatt noteraärär

7 Oates, W., Palmer,modellneoklassiskförvisas inomDetta avenramen
InternationalandRegulation"Environmental1993,och P. PortneyK

DiscussionHypothesis,PortertheThinking aboutCompetitiveness:
DC.Washington,for Future,theResources94-02,Paper
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stöd för amerikanska företag inteatt alltid valt de energiinvesteringar
lönsammae.varit Det amerikanskamest naturvårdsverketsom har

uppmärksammat detta problem och lanserat kallat Greenett program
Lights Program, vilket de deltagande företagen information ochger
råd energibesparande åtgärder. Detta pekar påom värdetprogram av
infonnation. I varje företag finns det sannoliktstort otaliga möjlig-
heter till effektivitetsförbättringar, via förändringar i kontrakten med
leverantörer, fmansieringsstruktur, forsknings- och utvecklingsstra-
tegi och så vidare. Varje företag söker rimligen kontinuerligt efter
sådana förbättringar. Denna kräver och ävenprocess resurser om

miljöregleringarsträngare leder till produktivitetsförbättringar på
miljöpolitikens område, kanske dessa besparingar undantränger
potentiellt besparingarstörre inom något område. Med andraannat
0rd har varje aktivitet förknippadär med användning före-som av

alternativtagets användning; miljöinvesteringarresurser en tränger
undan andra investeringar, kanske skulle lett till produk-störresom
tivitetsvinster.

Porters idéer bygger i mångt och mycket på skapa omvand-att ett
lingstryck i ekonomin. Sett i detta perspektiv finns vissa likheter med
idéerna kring den solidariska lönepolitiken. Det problem uppstårsom
med Porters skatteväxlingsperspektivargument ett sänktaärur att
arbetsgivaravgifter skulle kunna motverka den allmänna effektivi-
seringsprocess höjda miljökrav upphov till enligt Porter.som ger

7.5.2 Porterhypotesen och verkligheten

Porter och hans medförfattare i formell meninggör inget påtest
huruvida hypotesen kan förkastas eller inte. För verifiera hypo-att

Porter der Lindetesen några exempel i form fallstudier.ger van av
Ett exempel på regleringsgenererade innovationeratt ofta syftar till

förbättra produktprestandaatt och kvalitet, finner de i företaget
Raytheon. Detta företag ställdes inför kravet eliminera deatt ozon-
uttunnande klorfluorkarboner freon använde för derengöraattman
tryckta elektroniska kretskort tillverkar. I stället för dennaman
mindre miljövänliga metod införde metod, baserad påman en ny

och och intevatten minst, återvinning.terpen, Detta visade sig leda
till den genomsnittligaatt produktkvaliteten, på vilken den gamla
metoden hade haft viss negativ inverkan, höjdes. Självklart resulte-en
rade återvinningen dessutom i lägre rörliga kostnader.

8 Oates, W., Palmer, K och P. Portney 1993, sid 17.
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juvelföretaget Robbinsden åtgärdexempelEtt ärannat som
därövergick till slutet kretsloppsystemgenomförde. DeCompany ett

eliminerades.helt och hålletförorenat spillvattenutsläppen av
finns i hus-detledde till gånger40Systemet änett vatten somrenare

produktkvalitet medledde till ökadvilket i sinhållens kranar, tur en
reklamationer följd.färre som

tidi-fokuserat själva produkten. SomExemplen har enbartovan
i förändringarde möjligheternaligger docknämnts stora avgare

fárgtillverkning iVid Ciba-Geigys New Jerseyproduktionsprocessen.
spillvatten. Resultatetifrågasätta sitt utsläpptvingades att avman

tillverkningsprocess på två Manförändrade sinblev sätt.att man
inte förslammademed kemikaliejärnet iersatte somprocessen en

skad-mindre mängdrenadespillvattnet och attprocessen genom en
åstadkommaskundefrigjordes i Detliga ämnen vatten. senaresamma

vid färgtillverk-minskade spillet insatsvaromaatt avmangenom
årligasitt spill ledde inte bara tillföretaget reduceradeningen. Att

000 tillmotsvarande USD,kostnadsbesparingar 740 även attutan
ökade meddess avkastning 40 procent.

tillverkar själv-företagetytterligare exempel 3M. DetEtt utgörs av
tankar och där varjevilka lagras satsvis ihäftande produkter, stora

tillver-Problemet enda dåligtinnehåller mångatank attsatser. var en
i sin innebarhela tankens innehåll, vilketkunde spolierakad tursats

detta spill.för hantering och avveckling Dessutomhöga kostnader av
råmaterial. utveckladedet slöseri med Företagetinnebar en ny

produktion.snabbare kunde kvalitetstesta sinkontrollteknik där man
detta resulterade ispillet med tio år ochså minskadesPå sätt ton per

årlig besparing på 200 000 USD.överen
innovationsneutraliseringarföranledaRegleringar kan alltså genom

insatsmaterial och/ellertill mindre kostsammaföretagen övergåratt
exempel fråneffektivare inyttjar dem Ett annatatt enprocessen.man

och der Linde, verifiera detta. Här3M-fabrik kan, enligt Porter van
lösningsbaserad till vattenbaseradfrånövergick processenman en

beläggningsskivor. resulterade ivid framställningen Detta enav
Visserligenutsläppen till luftminskning de årliga 24 ton.av

samti-utveckling investering 60 000 USD,krävde denna menen
år.för reningskapital med 180 000 USDminskade kostnadendigt per

för inköp lösnings-reducerades de årliga kostnadernaDessutom av
medmedel 15 OO0 USD.

utifrånockså diskuterastill miljöregleringar kansigAtt anpassa
betydelse. mångaproduktionstaktens Förinsikten den jämnaom

det tidvid företagetproduktionsprocesser, Du Pont,kemiska tart ex
ofta iefter avbrott. resulterarstabilisera sig Detför ettattprocessen
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initial period där den ojämna produktionen mycketen extragenererar
avfall och föroreningar. Genom installera högkvalitativ bevak-att
ningsutrustning har Du Pont reducerat sina produktionsstömingar och
de härmed förknippade besvärliga harDe då deuppstartema. genom
reducerade stömingama minskat avfallsproduktionen såväl desom
förknippade inkomstbortfallen.

En kommentar till ovanstående bör försiktigär medatt attman vara
dra allmänna slutsatser från relativt begränsat antal fallstudier.ett De
undersökta företagen endast bråkdelutgör det samlade närings-en av
livet, eller Palmer uttrycker det: It would besom m matteran easy
for assemble matching list where firmsto have found theirus a costs
increased and profits reduced result of environmental regulations,as a

mention where regulation hasnot to pushed firms the brinkcases over
into bankruptcy Palmer 1995, 121.m s.

intressantEn frågeställning hur bör gå tillär för empi-väga attman
riskt idéer.Porters Den inledande diskussionentesta viss vägled-ger
ning i denna fråga. Teorin komparativa fördelar utveck-säger attom
lingen lands beror påett utvecklingennettoexport landetsav av
komparativa fördelar. Länder den de producerarexporterar vara som
relativt effektivt. I teorin kan indirekt de reala effek-utman separera

regleringar pa företagens konkurrenskraft,terna av t attex genom
studera effekten på lands givet hållerett reallönernettoexport, att man
och växelkurser konstanta. Om Porterhypotesen skulle vivore sann
observera ökad i branscher mednettoexport miljökrav,strängaen
givet konstanta reallöner och växelkurser. Problemet det i prak-är att
tiken mycket svårt, för inteär omöjligt,att säga miljö-att utseparera
effekten från alla andra effekter. Vad egentligen vill göra är attman
studera effekten miljöregleringama växelkursemainnan justerasav
och därför också innan andra intenettoexporten reglerasav varor som
justeras. Initialt minskar landets totala samtidigt denexport som
totala importen ökar, vilket sänker värdet på den valutan.egna
Därmed kan de industrier eller inte regleras öka sin export.varor som
Det står emellertid klart denna exportökning inte beroratt på att
företagen ökat sin konkurrenskrafi. Pa bör intesättsamma en
exportökning relativt sjunkande reallöner tolkas före-p g a attsom

ökat sin effektivitet. Detta ocksåtagen problemär i de empi-ett stort
riska studier genomförts. Man förlitar sig till indirekta indika-som

effekter pa företagensmätertorer konkurrenskraft,som utan att ta
hänsyn till nämnda justeringsmekanismer. Förutom kannettoexporten
andra indikatorer studeras. Man kan studera produktionen föro-var av
reningsintensiva sker och det internationella mönstretvaror om
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förstudierkallar vi dennaFortsättningsvistiden. typändrats över av
studier.indirekta

miljöregleringarsstuderatillvägagångssättdirekt är attEtt mer
förellerbranschföretag,iproduktivitetsutvecklingeneffekt på ett en

metoddirektamed detta. Dennaföljerfördelarland. Flerahelt merett
följdtillexportförändringareventuellafaktumfrån detutgår avatt

detandradetproduktionen. För ärviagåmiljöpolitik måsteförändrad
produktivitetsförändringardelateoretiskt,åtminstonemöjligt, att upp

kallarFortsättningsvisteknologikomponent.ocheffektivitets-i enen
studier.direktaförstudierdennavi typ av

studierIndirekta

indi-belysasland kaniföretageneffekterMiljöregleringamas ett
exempelEttiförändringarnastudera nettoexporten.rekt attgenom

för-mellansambandetdärKalt 1988,studieempirisksådan ären
amerikanskaolikaförändringar i 78ochiändringar nettoexporten

analyseras.och 19771967miljöanpassningskostnader årenindustriers
handelnförklaraföroftamodelltill använts atthar,Kalt somen
de kost-beskriverförklaringsvariabeltillländer, lagtmellan somen
dem. Enreglerarindustriemaenskilda närdeläggs pånader mansom

varitperiodenundermiljöregleringamadrarKaltslutsats är attsom
handelsutveckling.bestämningsfaktor till USA:snegativen

defann1988Robinsonstudieamerikansk attI manannanen
snabbareimiljökostnadsintensiva,tillverkninginhemska ärvarsvaror

imotsvarandeimport exporten.i USA:sandelar änsinatakt ökat
världen.övrigarelativttilltagitmiljöstringenseneftersomalltDetta

liten.effektenmodellRobinsons ärantyderEmellertid att
påverkarmiljöregleringarspeglar hurdeindikatorerAndra är som

dettadirektinvesteringar. Påländer, dvsmellaninvesteringsflödet
exempelstudier. Ettingaegentligenbekant,såvittdet,område finns

ModyWheelerslutsatservissadock kan ärstudiepå gesomen
fann någotintestudiei dennaintressanta är att1992. Det man

företagsskatter. Enochdirektinvesteringarutländskamellansamband
redanfaktorer,andraöverskuggasutlandet tiskattesatslåg ex enav

direktaleder tillmiljöregleringarden månbas.industriell Ietablerad
slut-blirföretagsskatter,medassocierasliknande dekostnader, som

vidfaktoravgörandeinte någonmiljöregleringsfaktorer ärattsatsen
investeringsbeslutet.



242 1|/Iiljépolitik, konkurrenskraft och teknisk utveckling SOU 199 7:1 1

Direkta studier

denI studier här kallas direkta studier,grupp av som antas att
produktivitet måttär värderar företagensett effektivitet ochsom
teknologiska utveckling. Det förändringenär i förhållandet produk-
tion och insatser väsentligt. Produktivitet med andrasom är ordanses

indikator på ekonomisk utveckling och därmeden också i slutändan
mått på framtida välfärd.ett

Ett exempel på produktivitetsstudie haren presenterats av
Haveman Christiansen 198la, l981b. försökteMan uppskatta hur
mycket samtliga statliga regleringar, dvs inte bara de miljörelaterade,
bidrog till produktivitetsnedgången i USA under 1970-talet. Resul-

antyder statligataten regleringaratt står för 12 21 minsk-procent av-
ningen i arbetskraftens produktivitetstillväxt. Detta procentuella
intervall skall, tidigare i sambandsättasnoterats, med allasom olika

statliga regleringar.typer Hur andel de 12-21av stor procentenav
kan tillskrivas miljöregleringar därförsom är fråga.öppenen

Haveman Christiansens studie inga direkta utsagorger om
sambandet mellan miljöregleringar och produktivitet. Vad man
däremot säkert kan miljöregleringamasäga är inteatt den primäravar
orsaken till produktivitetens avtagande tillväxttakt under perioden
1958 till 1977.

Barbera McConnell 1990 studerade sambandet mellan produk-
tivitet och miljöstringens i amerikansk tillverkningsindustri. Resul-

visar detaten myndigheternaatt utfärdade reningskraven bidrogav
till reducera tillväxttaktenatt i den totala faktorproduktiviteten i de
fem miljöbelastande industribranschema.mest Den årliga genom-
snittliga minskningen mellan åren 1961-1980 i industrin för jord,var

och glas 0,24sten procentenheter, pappersindustrin 0,11 procent-
enheter, kemikalieindustrin 0,10 procentenheter, järn- och stål-
industrin 0,22 procentenheter och för icke-jämmalmsindustrin 0,08
procentenheter. Den årliga produktivitetstillväxten för den först-
nämnda sektorn 0,215 vilket innebärprocent, miljö-var att
regleringama bidrog till tillväxtenatt 11,6 lägre årligenprocentvar ca

vad denän skulle ha varit industrin inte hade reglerats. Mot-om
svarande siffra för de övriga sektorerna iär, ordningsamma som

ungefärligen 10, 24, respektive ll lägre.ovan, procent
Tillgängliga skandinaviska studier kan delas i två olika kate-

gorier: makrostudier olika industriaggregat och mikrostudier därav
data anläggningsnivå används. Det framförallt iär den senare

där Porterhypotesen studeras.gruppen
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analysen påfokuserarWibe 1986, 1990,förstadenI gruppen,
studeras.och DanmarkFinlandförhållanden,svenska ävenmen

anläggningsspecifika datastudier baseras påandraDen gruppen av
norska och deframförallt i denSverige.och DetFinland,för Norge är

analyseras.Porterhypotesenstudiernafinska som

makrostudierNordiska

beräknar Wibeindustrisektomsvenskatidsserieanalys denI aven
tillverkningsindustriproduktivitetsindex för svensk1990 ett som

faktoråt-och totalförädlingsvärdeindustrins samlademellankvoten
indexetberäknadeanvänds deti analysenandragång. I ett steg som

ochbl miljö-regressionsanalys därberoende variabel i aenen
variabler.oberoendeomfattning ingårarbetsmiljöregleringamas som

tidsserienivå kvantifieraanalysen påuppenbart problem iEtt är att
medregleringstrycketstudienomfattning. Iregleringamas mäts

studienmyndigheterna. Noterai de berördaantalet anställda att
arbetsmiljöregleringar.omfattardärmed även

periodenunderproduktivitetstillväxtenvisarHuvudresultaten att
perioden 1963-1970,lägre förvarit signifikant1970-1980 än samt att

signifikantinte uppvisar någotanvändsregleringsvariabelden som
Danmark ochanalys förMotsvarandeproduktiviteten.samband med

resultat.uppvisar liknandeFinland
sambandentydigtnågotstudier inte påvisar dessaSammantaget

för ellerproduktivitet. talar varkenoch Demiljöpolitikmellan emot
tillgängligt för dendatamaterial finnsdetGivetPorterhypotesen. som

överraskande.specielltdock detta intestudierhär ärtypen av

mikrostudierNordiska

anläggningsspeci-sigde använderstudierEn ärtyp avsomavannan
studier,antal sådanadetSkandinavien finnsdata.fika I ettnumer

explicit.Porterhypotesenfåtal studerarettvarav
visarindustrisektomföretag inomstudie 150norskl aven

varit för deföretagRaknerud deGolombek och 1995 utsattaatt som
järn-ochinommiljöregleringarna samtsträngaste pappers-massa-

och varit mindreförvärvsfrekvenshaft högrestålindustriemaoch en
studien defini-företag.jämfört med andra Iläggas ned,benägna att

utsläppstillståndklasserstränghet via de fyraregleringamas averas
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finns i Norge. Grovt innebär de två första tillståndsettsom typerna av
stora minskningar utsläppen, medan tillstånd klasserna 3 ochav av
4 innebär marginella minskningar utsläppen. Företag harav som
klass eller klass 2-tillstånd har haft benägenhetstörre atten
anställa arbetskraft och mindre benägenhet läggas ned, jäm-ny atten
fört med företag har klass 3- eller klass 4- tillstånd. Dessa resul-som

således intemotsäger Porterhypotesen.tat De näring uppfatt-ger
ningen det kan finnas koppling mellanatt produktivitet och regle-en
ringstryckg. Detta resultat bör dock tolkas med viss försiktighet då
resultaten inte nödvändigtvis avspeglar reellt samband mellanett
produktivitet och regleringstryck, statistiskt samband.utan ett rent
Enligt denna förklaring det endast framgångsrikadeär företagen som
blir föremål för de regleringama,strängare medan lågproduktiva
företag inte blir det. Vid koncessionsförhandlingar görs en samman-
Vägning vad tekniskt möjligt, ekonomisktär rimligt ochav som
miljömässigt motiverat. Möjligen det endast detta faktumär resul-

avspeglar. Författarna hävdartaten dock det inte finns någotatt
regleringstryck.samband mellan vinster och

En något annorlunda Hetemäki 1995ansats ochpresenteras av
Brännlund 1996 i studier den finska respektive svenskaav massa-
och pappersindustrin. Den grundläggande i dessa studieransatsen är
produktionsteknologisk. Man utgår från företag producerar fleraatt
olika både önskvärda, exempelvis och icke önsk-varor, som papper,
värda, exempelvis utsläpp.som

Huvudresultaten från den finska studien kan sammanfattas i två
punkter. För det första indikerar resultaten åtgärder vidtagitsatt som
för minska flödet avfallsvattenatt inte tycks ha medfört någraav
ytterligare kostnader för Åden finska skogsindustrin, tvärtom.snarare
andra sidan innebär minskning det förorenande i avfalls-ämneten av

i detta fall i form syreförbrukandevattnet, ämnen, attav resurser
tagits i anspråk inte betalat sig själva. Regleringama utsläppensom av

syreförbrukande från den finskaämnen skogsindustrin har därmedav
medfört kostnader. förklaringEn till detta kanextra denattvara
finska skogsindustrin valt lösa problemet med syreförbrukandeatt
ämnen reningsanläggningar, vilka, högaexterna investe-genom trots
ringskostnader, inte påverkat sig produktionsprocessen ellervare

9 påpekasDet bör dock ökadatt sysselsättning, vilket resultatetär i den
norska studien, inte liktydigtär med ökad produktivitet.

1° Slutsatsen någotdet inte finnsatt samband mellan regleringstryck och
vinster baseras, påenligt författarna, intervjuer med de norska tillsyns-
myndigheterna.
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fárdigvaran.hosegenskaperna
enskildamellan desambandetanalyserasfinska studiendenI även

demiljörestriktiondenproduktionseffektivitet ochanläggningamas
satsförstaPorterhypotesensdirekt attför. Detta är testutsätts ett av
produk-effektivaretillföretagtvingarmiljöregleringarhårdare en

stöd förhelst Porter-dock ingetResultatettionsapparat. somger
förföretagresultaten devisar ärTvärtom utsattahypotesen. att som
ordMed andraeffektivare.regleringstryckmiltförhållandevis ärett

för Porterhypotesen.något stödanalys hittafrån dennavi hellerkan
ochsvenskfrån analysdrasslutsatser kanLiknande massa-aven

utsläppsreduktionpåtvingadBrännlund 1996:pappersindustri en
företagetskostnaderintesyreförbrukande ämnen är utan urav

synvinkel.

974-1miljdregleringar 993och 1Produktivitetsutveckling

tillverknings-svenskproduktivitetstillväxten iredovisastabell 7.5I
kanProduktivitetstillväxtentill 1993.industri för perioden 1974

1970-talet. Undantagensedan mitten ärha avtagitgenerellt sägas
dettaTillmetallverksindustriema.ochstål-kemiska järn-,den samt

haftpappersindustriemaochplast-kan läggas samtatt enmassa-
andra sektorer. Dessajämförelse medutveckling irelativt gynnsam

förhållande-förkanbland debranscherfyra utsattaär anses varasom
uppfattas hasektorer intemiljöpolitik. Ettstringentvis sompar

livsmedelsindust-ochteko-karaktär,miljöbelastande t exsamma
produktivitetsutveckling. Utanbetydligthaft attharriema, sämreen

tabellframträderi den bildtolkningallvarligarenågonlägga ursom
produktivitetsut-20 årensdedet ändå intressant7.5 senasteär att

svenskimiljöregleringarnegativtpåverkatssannolikt inteveckling av
tillverkningsindustri.
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Tabell 7.5 Produktivitetstillväxten i svensk tillverkningsindu-
1993".stri 1974 -

Bransch 1974-1993 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1988-1993

Livsmedel -1,2 -1,22 -0,78 -l,33 -1,41
Teko -2,28 -3,65 0,24 -1,94 -3,28
Trä -2,45 -2,26 -1,34 -0,80 -4,53
Massa Papp -0,44 0,63 0,960 -0,5 8 -0,53
Kemisk 0,20 1,74 0,60 -0,05 0,74
Gummi -2,22 0,16 1,13 -4,47 -7,02
Plast -0,24 0,1 1 2,09 -1,25 -2,09
Jord Sten -1,64 -1,94 0,37 1,39 -5,23
Järn, Stål.. 1,12 0,48 1,94 2,60 0,21
Metallvaru -l,16 0,10- - -Maskinind -2,44 3,14- - -Elektro -0,13 -3,79 4,24 -4,63 1,42
Transport -2,75 -1,40 0,52 -3,85 -8,91
Varv -9,08 -12,39 -5,77 -10,52 -0,38
Källa: Underlagsrapport ill bilagedelen

Miljön tillväxtpotentialsom

Ett Porters för ökade krav i miljöpolitikenargument värdetav är av
gå före. Om land går föreatt utvecklas, enligtett Porter, teknikernya

och produkter snabbare i länder medän lägre krav. förstegDetta i
utvecklingen skulle därmed tillväxtpotential,utgöra i formen av nya
marknader för miljövårdstjänster och miljöteknik, andra ländernär
följer efter och efterfrågan på miljötjänster därmed ökar.

I OECDpublikation från 1992 pekar efterfråganen påatt
miljövårdstjänster och miljöteknik förväntas medsammantaget växa
5,5 år inom OECDprocent området, för uppgå till 300 miljar-per att
der USD år 2000. Detta kan jämföras med tillväxten i den totala efter-
frågan på cirka 2,5 Årårligen under l990-talet.procent 1993 uppgick
den totala efterfrågan inom OECD-området till cirka 19123 miljarder
USD. Med allmän tillväxt med 2,5 år inom OECD-en procent per
området uppgår sålunda den totala efterfrågan år 2000 till cirka 22743

H Produktiviteten beräknadär Thörnquist-index.ettsom
12 OECD 1992, The OECD Environment Industry; Situations, Prospects

and Government Policies. OECD/GD 92
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betyder för miljöteknik och miljötjänsterUSD. Det marknadenatt
cirka den totala efterfrågan år 2000.beräknas 1,3utgöra procent av

handelsdepartementet beräknasundersökning från i USAI atten
markantmarknaden för reningsutrustning i Tjeckien kommer ökaatt

från tjeckiskabakgrund långtgående uppställda miljömål denmot av
utgifterna för olikaregeringen. beräknas ocksåI rapport attsamma

flera miljarder under demiljöprojekt i Polen kommer öka till USDatt
förutsättningar kan finnas iåren. Motsvarandenärmaste antas stora

Östeuropa.övrigadelar av
finns exportmarknadvisar detta det växandeSammantaget att en

inom miljöområdet.
Ingenjörsvetenskapsakademin gjorde uppdrag Miljö-IVA på av

departementet, Näringsdepartementet och nyligenNUTEK en
miljösektom, fram-genomgång dess nuvarande omfattning ochav

potential.tida
Enligt renodlade miljötekniska företag liten delIVA utgör en av

mellan ochmiljösektom och antalet anställda begränsat till 15 000är
heller inte dessa företag förväntas domi-20 000 Det ärpersoner. som

utvecklingen. i stället den potentialenIVA näratt storamenarnera
det gäller miljöinriktad teknikutveckling ligger hos vad kallarman

företag intemiljödrivna företag inom näringslivet i övrigt, dvs som
kämverksamhet drivs framåt viahar sin inom miljötekniksekom utan

miljörelaterade förändringar produkter, tjänster eller Enprocesser.av
företag Sverigeslutsatserna från alla miljödrivna iärrapporten attav

förutsättningar internationella konkurrensen.ha goda i denanses
kommer fram till de främsta drivkrafterna förVidare IVA att

miljödriven teknikutveckling myndighetskrav och kundkrav.är
IVA miljösituatio-studie från konstateras denI attannan nyaen

företagen. i alltinnebär såväl hot möjligheter för Det ärnyanen som
vilket iutsträckning marknadens krav utvecklingen,större styrsom

vissa branscher medför kraftigt förändrade konkurrensförutsättningar.
innebär miljöfrågoma har fått affärsstrategisk betydelseDetta att en

företag högsta ledningsnivå.och dessa behandlas många idag påav
affärsmöjligheterFramgångsrika företag har alltså lyckats utnyttja de

förändrade myndighets- och marknadskrav har medförtochnyasom

13 Europe".Financial Times februari 1996. "Cleaning Eastern28 up

14 Miljödriven miljöhänsynIVA 1996, Teknikutveckling; En IVA-studie om
drivkraft för teknikutvecklingen i svenskt näringsliv". IVA-R 417.som

‘5 Affärsutveckling"IVA 1995, "Miljödriven
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En konklusion marknaderna för miljövårdstjänster ochär att
miljöteknik i stadig tillväxt inom OECD-området, svensktär samt att
näringsliv ligger långt framme på miljöområdet. Dock bör det noteras

dessa marknader, den relativt goda tillväxten, underatt trots över-
skådlig tid kommer mindre del den totala efterfråganutgöraatt en av
inom OECD-området. Vidare finns det inget enkelt varförsvar
svenska företag kan utnyttja dessa växande marknaderinte vid
uteblivna höjningar svenska miljöskatter.av
I OECD-rapport från 1993 beskrivs fördelarna stringentareen av
miljökrav. Precis Porter miljöåtgärder kanattsom menar man sporra
företag utveckla effektivare produktionsformer och därmed sänkaatt
sina kostnader. Resonemanget exemplifieras med länder med högaatt
energipriser, ochJapan Tyskland, konkurrenskraftigaär änsom mer
länder med lägre energipriser. Liknande slutsatser dras i studieen
från Institute for Public Policy Research i Storbritannien där förfat-

skriver stringentare miljöpolitik skulle positivt förtarna att vara
brittisk industri. Författarna jämför den brittiska industrins lägre
skattebörda med den högre skattebördan i konkurrentländema Japan,

Tyskland.FrankrikeUSA, och bör dock mycket försiktigMan vara
med dra alltför allmänna slutsatser från detta. det förstaFör såatt är
energiskattemas andel dvs skattebördan,BNP, högst i Stor-av
britannien med 2,25 Motsvarande siffra för USA, Japan,procent.
Frankrike och Tyskland 0,54, 0,95, 1,92 respektive 1,94är procent.
Tittar på olika energislag finner kol och äratt naturgasman man
obeskattade i samtliga dessa länder, endast 15-20samt att procent av
industrins energianvändning beskattad i Storbritannien, Tysklandär
och Frankrike. Med andra ord det svårt i vilken meningär att se
brittisk industri har lägre skattebörda inom detta område. detFör
andra kanså inte frånutgå utvecklingen teknik inteatt ärman av ny
förknippad med kostnader. högre skatter, ochAtt därmed högre pris,
på leder till konkurrensfördelar betyder i princip landatt etten resurs

har förhållandevis viss komparativa fördelar,gottsom om en resurs
och därmed relativt lågt pris på inte skulle konkurrens-resursen, vara
kraftig på den marknad där denna ingår. långsiktigaDenresurs
utvecklingen i Sverige dock inget stöd för denna hypotes. Sverigeger
har haft och har förhållandevis skog, energi och malm. Pågott om
områden relaterade till dessa råvaror har svensk industri hävdat sig
bra i längre perspektiv.ett

16 Tindale, S. and Holtham, G 1996. Green Tax Reform Pollution-
Payments and Labour Tax Cuts". Institute for Public Policy Research,
London.



utvecklingMiljöpolitik konkurrenskraft och tekniskSOU 1997:1 1 249

ringa stöd för hypo-teoretiska analysenDen presenteratssom ger
konkurrensför-ökad stringens i miljöpolitiken direktaatttesen ger

delar. kanske kraftigaste invändningen enligt den traditionellaDen
företagen väljaekonomiska teoribildningen självmant kanär att att

de investeringar och de utsläppsminskningar Portergöra som avser
faktum frivil-kan åstadkommas med miljöregleringar. de inteDet att

sådana investeringarligt har valt detta antyder de inte betraktaratt
Även det finns orealiserade vinster det ingetlönsamma. ärsom om

just miljöregleringar det bästa medlet för realiseraärsäger attattsom
dessa vinster.

empiriska finns mycket ringalitteratur på området kan iDen som
användas till idéer. Dock kan dra slutsatsengrad Portersatt testa man

från amerikanska studier den produktivitetsnedgång noteradesatt som
endast i liten grad berodde denunder delen 1970-talet påsenare av

ökade stringensen i amerikansk miljöpolitik. skandinaviska studierDe
finns Produktivitetsut-tillgängliga visar i sak.stort sett sammasom

vecklingen tycks i oberoende den miljöpolitiksettstort vara av som
förts. skandinaviska studier gjorts på anläggningsnivåDe ärsom

i resultaten direkt kan kopplasintressanta så måtto på sättatt ett mer
fråntill Porterhypotesen. Resultaten dessa studier till viss delär

tvetydiga.
Sammanfattningsvis de empiriska studierna inte något egentligtger

Åstöd för andra sidan finns det inte något starktPorters argument.
för den traditionella uppfattningen stringent miljöpolitikstöd att en

leder till konkurrensförsämringar. orsak till dessa slutsatserEn svaga
beror till del det i den empiriska litteraturen finns väldigt fåstor att
studier direkt idéer, vilket i sin delvis beror påPorterstestar tursom
olika mätproblem och andra praktiska svårigheter. Vadtyper av som
kan konstateras dock marknaderna för miljövårdstjänster ochär att
miljöteknik under stark tillväxt, och svensk industri ligger långtär att
framme. möjlig följd detta expansion den svenskaEn ärav en av
miljösektom.
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APPENDIX

Tabell A7.1 Sysselsättning i energiintensiva branscher för
årsamtliga län 1993. Antal och procent syssel-av

sättning i industri.

SNI2 SNI3411 SNI351 SNI36 SNI37l SNI372 SNI2+3

Stockholms 280Län 1617 726 1159 58 117 75451
0,3 0,4 0,9 1,5 0,07 0,1

Uppsala Län 42 748 68 736 645 O 10622
0,4 7,0 0,6 6,9 6,2

Södermanland 81 54 114 501 2588 211 166
0,4 0,3 0,6 2,7 5,2 0,9

Östergötland 85 1875 392 400 450 1339 35669
0,2 5,3 1,1 1,1 1,3 3,8

Jönköping 43 755 735 139 197 1113 31374
O, 1 2,4 2,3 0,4 0,6 3,5

Kronoberg 0 767 21 1067 419 71 16830
4,6 0,1 6,3 2,5 0,4

Kalmar 24 1044 204 1443 371 419 22104
0, 1 4,7 0,9 6,5 1,7 1,9

Gotland 110 0 0 391 0 0 2808
3,9 13,9

Blekinge 59 982 740 79 23 229 16375
0,4 6,0 4,5 0,5 0,1 1,4

Kristianstad 241 1271 1379 1067 22 146 21741
1,1 5,8 6,3 4,9 0,1 0,7

Malmöhus 260 61 2749 2588 538 428 49622
0,5 0,1 5,5 5,2 1,0 0,8

Halland 156 1405 214 1025 295 109 15607
1,0 9,0 1,4 6,6 1,9 0,7

Göteborg-Bo. 165 1147 3331 390 0 27 54105
0,3 2,1 6,2 0,7 0,05

Älvsborg 104 2461 1524 980 375 29 38369
0,3 6,4 4.0 2,6 1,0 0, l

Skaraborg 63 640 5 1417 40 0 27067
0,2 2,4 0,02 5,2 O, 1

Värmland 63 3379 675 211 2371 291 21528
0,3 15,7 3,1 0,9 11,0 1,4

Örebro 615 1094 339 582 1775 421 22831
2,7 4,8 1,5 2,5 7,8 1,8

Västmanland 60 1l 698 678 1234 654 24174
0,2 0,059 2,9 2,8 5,1 2,7

Kopparberg 343 2471 59 167 4884 4 19780
1,7 12,5 0,3 0,8 24,7 0,02

Gävleborg 126 3707 305 81 5645 25 24699
0,5 15,0 1,2 0,3 22,9 0,1
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frånTabell 7.4. Fortsättning föregående sida

Västernorrland 16 4387 878 345 13 800 16007
0,1 27,4 5,5 2,2 0,08 5,0

Jämtland 185 0 0 155 97 38 4775
3,9 3,2 2,0 0,8

Västerbotten 597 488 444 144 57 1277 13202
4,5 3,7 3,4 1,1 0,4 9,7

Norrbotten 3372 1834 21 166 1987 11 13613
24,8 13,5 0,2 1,2 14,6 0,08

SNI 2Gruv0r och mineralbrott
SNI 341lMassa och pappersindustri,
SNI 35 lKemika1ieindustri
SNI 36Jord och stenvaruindustri,
SNI 37lJärn- stål och ferrolegering
SNI 3721ckejämmeta11verk,
SNI 2+3INDUSTRIN
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skatteväxlingSkatter och8

Inledning1

beskrivning ochkapitel består delar. inleds medtvâ DetDetta enav
viss jämförelse medklassificering de svenska skatterna, samt enav

länder den andra delen summariskskatter i andra inom EU. I ges en
ekonomi. Fortsättnings-beskrivning skatters olika funktioner iav en

skatteväxling med hjälp teoretiskavis diskuteras olika aspekter på av
fråganmodeller. teoretiska diskussionen kringDen centreras om

vinst, form positiva effekterskatteväxling kan k dubbel ige en avs
förut-sysselsättning och miljökvalitet. Teorin pekar några depå ut av

uppfyllda för dubbel vinst skallsättningar måste attsom vara en
materialiseras.

miljöskatter främst skallviktig slutsats detta kapitelEn är attav
miljöskäl. Huvudsyftet bör inte möjligheterinföras öppnaattav vara

för skattesänkningar på andra områden. Skatteväxling kan dock under
samhällsekonomiskt motiveradvissa förutsättningar ävenvara om

bortser från de positiva miljöeffekterna.man

Ekonomisk klassificering olika skatter8.2 av

skatter beskrivs kan de lämpligen delas i olika vilketNär grupper,
många olika vi har valt vanligt före-kan Detsätt. sätt ärgöras

litteraturenl. villkommande i den ekonomiska Vi dock understryka
vissa gränsdragningarna inte självklara.äratt av

SkatterSe exempelvis Hansson 1986 och samhällsekonomi" för tidigen
utgåvanbehandling. Ett aktuellt exempel den skatte-senasteges av av

årsbok,statistisk "Skatter, inkomst avgifter, 1996". SCB,och översikten
1996

9-17-0137
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Skattekvoten består direkta och indirekta skatterav

Skattekvoten de totala skatternamäter inklusive socialutgiftema i
förhållande till bruttonationalprodukten till marknadspriser BNP.
Enligt figur 8.1 beräknas den svenska skattekvoten till 50 % underca
år 1995. Uppgifterna skatteintäkter för år 1995 i skrivandeärom
stund endast preliminära. Skattekvoten har minskat efter slutet på
1980-talet. Den högst år och1987 uppgick då till 57 %. Detvar som
året bidrog den särskilda skatten på pensionsförmögenheter med en
engångsintäkt på drygt miljarder16 kronor. Den breddning av moms-
skattebasen genomfördes i och med skattereformen 1990-91som
medförde tekniskt skattekvoten sjönk eftersomsett ingåratt imoms
BNP-måttet i Väl så betydelsefulltnämnaren. för denna reducering av
Skattekvoten de momsreglema för och kommunernaatt statenvar nya
ledde till sänkt skattekvot påverka den offentliga sektornsutan atten
saldo.

De totala skatte- och avgiftsinkomstema kan delas i indirekta
och direkta skatter, de indirekta årutgör För 1995merparten.varav
beräknas de indirekta skatterna till 26 % BNP.ca av

Figur 8.1 Skattekvoten påfördelad direkta och indirekta
skatter, 1981-1995.

indirektaskatter
gg
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skatterDirekta och indirekta8.2.1

skattskyldigeDirekta skatter bärs denav

fönnögenheter. BördanDirekta skatter utgår ofta på inkomster eller
eftersom den oftast inteskatten faller i princip på den skattskyldigeav

i ekonomin. Till de direkta skatternaövervältras på någonkan annan
fört statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsin-har vi därför

kapitalin-egenavgifter, den statliga skatten påkomster, allmänna
bolagsskatt avkast-fastighetsskatt, förmögenhetsskatt,komster, samt

ningsskatt pensioner.
framgår statlig och kommunal inkomstskattfigur 8.2Av utgöratt

definitivtde direkta skatterna. finns ingetDet ännumerparten av
Riksrevisionsverkets preliminära bedömningutfall för 1995, ärmen

statlig och kommunal inkomstskatt kommer %75utgöraattatt ca av .
minskat i betydelse sedande direkta skatterna. Inkomstskattema har

då Bolagsskattens andel har ökat någotår 1981, de utgjorde 90 %.ca
under årunder perioden, och % de direkta skatterna9utgör ca av

allmänna egenavgiftema infördes år beräknas19931995. De som
Kapital-uppgå till de direkta skatterna under år 1995.7 % av

fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och avkast-inkomstskatten,
därmed resterandeningsskatten 11 %.utgör

1981-1995.Figur 8.2 Direkta skatter dekomponerade,

100%

90%

80%

70%

60%
AvkastningsskattI50% Bolagsskattm
Fönnögenhetsskatt,I40% mm
FastighetsskattI

30% FinansskattI
Kapitalinkomstskatta20%
AllmännaegenavgifterEl
Statliginkomstskatt10% I
KommunalinkomstskattI

0%
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börDet dessa skatter definieras direkta denoteras att ävensom om
levereras någon den formellt skattskyldige. Genomänav annan

med preliminärskatteinbetalningar det ofta arbetsgivarenärsystemet
betalar skatten för arbetstagaren under inkomståret. Motsva-som

rande tillämpas sedan antal år tillbaka för inkomstskattensystem ett
bankräntor och vissa aktieutdelningar. innebär naturligtvisDetta

inte dessa inkomstskatter i någon ekonomisk mening övervältrasatt
på arbetsgivare eller banker.

Skatter påverkar samhällsekonomin på mängd olika Skattensätt.en
på arbetsinkomster påverkar till exempel utbudet arbetskraftav
oklart dock med vilken styrka, vilket kan medföra effekter på
sysselsättning och tillväxt. Likaledes kan efterfrågan arbetskraftpå
påverkas socialavgiftema dessa ingår i arbetsgivarensattav genom
kostnader för arbetskraften.

Indirekta skatter övervältras ofta på någon den skattskyl-änannan
dige

Med indirekta skatter sådana skatter utgår vid omsätt-avses som
ningen eller tjänster. betalningsskyldig förDen deärav varor som
indirekta skatterna övervältrar ofta bördan skatten på någonav annan.
Mervärdesskatten exempel indirekt skattpå företagär ett en som
formellt betalningsansvarig för oftast bärs slutkonsu-är men som av

Punktskatterna brukar också räknas till de indirekta skatternamenten.
gränsdragningen ibland oklar. Detta gäller exempelvisäven ärom

fordonsskatten, oftast både betalas och bärs den skattskyldige.som av
Arbetsgivaravgifter och andra socialavgifter brukar också räknas

till de indirekta skatterna. Kännetecknande för de svenska social-
avgifterna deras blandade karaktär skatt och avgift. Skatterär av
kännetecknas de obligatoriska och skattebetalningen inteäratt attav
utlöser någon förmån direkt kopplad till den. Avgifter kan visserligen
också obligatoriska, det finns förmån direkt kopplad tillvara men en
betalningens storlek.

Ibland talar avgifter baseras försäkringsmässigapåattman om
grunder, där inbetalningen nuvärdet framtida utbetal-motsvarar av
ningar förmåner med hänsyn till olika slag risker. Förtagenav av
socialavgiftema gäller den definitionen för genomsnittlig löntagareen
och för förrnånema under livstid. Kopplingen mellan vad lönta-en en

betalar och vilka förmåner erhålls skiljer sig från tillgare som person
Sjukförsäkringsavgiften densamma för den kronisktär tperson. ex
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mellanockså kopplingenVidarefrisk.alltidsjuke och den ärärsom
itidpunkterunder olikastarkare ellerförmåner betalningoch svagare

liv.löntagaresen
mellan skattergränsdragningenändamål den exaktavårt inteFör är

socialav-undersöka hurhuvudfråga. Vi villoch avgifter snarareen
deoch hurdekomponeradeskattedelen,både avgifts- ochgifterna, är

framställning räknatvi i dennaDärför hartiden.har utvecklats över
skatteintäk-medförskatt. Dethelhetsocialavgiftema i sin attsom en

något.överskattastenderarskattekvotenoch därmed atttema
indirekta skatternade50 %beräknasEnligt figur 8.3 varaca av

28 %, ochMervärdesskatten1995. utgörarbetsgivaravgifter under ca
Övriga punktskatter%.miljö 12energi ochpunktskattema är ca

löneskatt.särskildegenföretagaravgifter och%. Resten7 ärutgör ca

1981-1995.dekomponerade,skatter8.3 IndirektaFigur

100%

9036‘

8036

7096

6096

5096

40% E1Särskildlöneskatt
D Egenföretagaravgitter30%
E övrigapunktskatter

2096 pá miljö/energipunktskatter
I Moms10%
I ifterArbets ivaravo o

096

skatternade svenskafyrdelningEn8.5.2 av

huvud-in i fyradelaskan skatternakompletterande indelningI en
hushål-fördelaskapital vilka sedanarbete ochskattergrupper;

skatterna.erläggerformelltefter vilkaoch företagenlen som
reflekterar dekapitalocharbeteuppdelningSkatternas att

beskattas.samhällsekonominiproduktionsfaktoremagrundläggande
skatternabetalningsansvariga kanstudera vilkaGenom äratt som



258 Skatter och skatteväxling SOU 1997:11

vidare delas på hushåll och företag. Denna uppdelning följer iupp
indelningen i direkta och indirektastort skatter. Hushållen huvud-är

sakligen betalningsansvariga för direkta skatter, medan företagen
formellt betalar de indirekta skatterna.

I tabell 8.1 klassificeras samtliga svenska skatter och avgifter i de
fyra huvudgruppema och i % BNP under år 1995. Med denanges av
valda klassificeringen uppgår skatterna på arbete till 45 % BNPca av
medan resterande del ungefär 5 % skatter kapital.på Hushållenär är
betalningsansvariga för drygt 40 % skatterna och företagen förav
resterande 60 %. Det bör dock företagen inte i ekonomisktnoteras att
hänseende bär bördan skatten på lång sikt. fördelasDen före-påav

kunder genom höjda priser, detagens anställda i företagen genom
lägre löner eller företagens finansiärer, dvs i huvudsak ägarna
genom lägre utdelningar eller långsammare värdestegring på före-

aktier.tagets

Tabell 8.1 påSkatter arbete och kapital påfördelade skatte-
subjekt, åri relation till BNP 1995.

% %av av
BNP BNPHushåll Företag

Statlig inkomstskatt 1,7 Arbetsgivaravgifter 13,0

Kommunal inkomstskatt 16,8 Särskild löneskatt 0,5

Arbete Allmänna egenavgifier 1,7 Egenföretagaravgift 0,3

Moms 7,1

Punktskatter näringslivets 1,0
faktoranvändning

Punktskatter privat 3,8
konsumtion

Arbete, ihushåll företagArbete, 25,7

Fastighetsskatt, hushåll 0,7 Fastighetsskatt, företag 0,2

Kapital Förrnögenhetsskatt 0,2 Avkastningsskatt pensioner 0,5mm
Kapitalinkomstskatt -0,2 Bolagsskatt 2,2

Kapital, hushåll 0,7 Kapital, företag 2,9

Totalt Totalt/hushåll 20, Totalt, företag 28,6

skatter,fördelade 0,5% BNPav
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självklar. Vi tillKlassificeringen olika skatter inte alltid harärav
faktoranvändningredovisat punktskattema näringslivetsexempel

bordearbete. kan för de iställetskatter på Det argumenteras attsom
konsumtionsskatterkapital, avsnittenredovisas skatter på omsom se

näringslivetsindirekta skatter på arbete och punktskatter påsom
utförligare diskussion. vissa fall har klassi-faktoranvändning för Ien

osäker skatten i fråga har förts tillficeringen bedömts så attvara
ofördelade skatter.gruppen

Hushållens direkta skatter på arbete

statlig ochskatterna arbete i första handdirekta påDe utgörs av
förvärvsinkomster. kommunalakommunal inkomstskatt på Den

vari-i grunden proportionell med skattesatsinkomstskatten är en som
genomsnittliga skattesatsen %för olika kommuner. 31,5Den varerar

inkomst-beskattningsbara inkomsten under 1995. Kommunaldenav
inkomstkällan för den offent-därmed den helt dominerandeskatt är

uppgick den till % BNPliga sektorn. Enligt tabell 8.1 17nära av
skatteintäktema.de totalaunder 1995. Det 34 %motsvarar avca

beskattningsbara inkoms-statliga inkomstskatten 25 % påDen var
tillunder vilket med hänsyn209 100 kronor 1996,över tagenter

kronoregenavgifter och grundavdrag 229 000allmänna motsvarar ca
k vämskattentaxerad inkomst. inkluderar deni Det motsvarars som

brytpunkten under 1995-1998.skatt på belopp5 % överextraen
inkomsttagama. inkomsterbetalas % PåVämskatten 15ca avav

fasta statliga skattenskiktgränsen debiteras endast denunder som var
för årkronor 1995.100

underdirekta skatter arbete hänförs deTill även senaregruppen
egenavgifterna. uppgick till 3,95 %introducerade allmänna Deår av

basbelopp undertaxerad förvärvsinkomst till 1995. En7,5upp
ochför finansiera det pensionssystemetprocentenhet används att nya

pensionsfonden. Resterande %överförs till den allmänna 2,95 är en
höjdessjukförsäkringsavgift. Efter årsskiftet 1996allmän procentsat-

sjukförsäkrings-varefter den allmännatill 3,95 %4,95, utgörs avsen
avgiften.

arbete tillberäknas hushållens direkta skatterSammantaget
tabellunder 1995 se 8.1.drygt 20 % BNPav
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Socialavgzfier indirekt beskattning arbeteav-

heltDen dominerande bland de indirekta skatterna arbetepågruppen
lagstadgade socialavgifler intäkter förutgörs denstoraav som ger

offentliga sektorn. ingårDär arbetsgivaravgifter, egenföretagar-
avgifter och den särskilda löneskatten. Enligt figur 8.4 beräknas de

28 % de totala skatte- och avgiftsintäktemautgöra under 1995.ca av
Sedan år har1981 socialavgiftemas andel de totala skatteintäktemaav
utgjort 30 %.ca

Figur 8.4 Socialavgifter andel de totala skatteintäk-som av
1981-1995.tema,

Särsk.IöneskattE

Egenféretagaravgifter

ArbetsgivaravgifterI

0.0%

Den undergruppen bland socialavgiftemastörsta arbetsgivar-är
avgifterna. beräknas iDe % utbetald lön, proportionella ochärav
erläggs arbetsgivaren. Under år 1996 uppgår de till 33,06 % denav av
utbetalda lönesumman tabellse 8.2. Riksrevisionsverket beräknar

intäkterna från arbetsgivaravgiftema blir 237 miljarder kronoratt ca
för år Enligt1996. tabell 8.2 avgifterna för tilläggspensionenutgör
A TP, sjukförsäkringen folkpensionenoch 74 % arbetsgivarav-ca av
gifterna. En betydande arbetsmarknadsavgiften.utgörspostannan av

Socialavgiftema för företagare inkomsterpå närings-uttasegna av
verksamhet och motsvarigheten till arbetsgivaravgiftema.är Egen-
företagaravgiftema dock något lägre arbetsgivaravgiftemaär än
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för år eftersom arbetsmarknadsavgift och lönegaran-31,25 % 1996
tiavgift inte egenföretagare. tabell dessa avgifts-I 8.2 ärtas ut av
intäkter inkluderade.

tredje undergrupp bland indirekta arbetskraftskostnademaEn de
den särskilda löneskatten. infördes under våren 1991Denutgörs av

och utgår dels pensionskostnader, dels förvärvsinkomster förpå
äldre år. ska den skatte-65 Denär än motsvarapersoner som rena

socialavgiftemadelen och på inkomster inte till någontas utav som
del till socialförsäkringsförmåner. Under 1996 uppgår denrättger
särskilda löneskatten till avgiftsunderlaget.21,39 % av

8.2Tabell Arbetsgivaravgifter inklusive egenföretagare och
särskild 1996löneskatt,

Arbetsgivar- Skatte- Procentuellt Intäkter
avgifter andel miljoner kruttag

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 196l

ÅDelpension 50% 0,20 4431
Tilläggspension 50% 13,00 94 952
Allmän löneavgift 100% 1,50 10 579

E533Summa arbetsgivar- 33,06 236
avgifter

Särskild löneskatt 100% 21,39 9 099

Summa social- 245 632
avgifter

Konsumtionsskatter indirekta skatter arbetepåsom

Till de indirekta skatterna också mervärdesskattenpå arbete räknar vi
punktskatternaoch på konsumtion. och punkt-Attprivat momsen

skatterna ska klassificeras skatter arbete inte självklart,på ärsom men
följer vår uppdelning skatterna produktionsfaktorema kapitalpåav av
och arbete. Skälet till detta konsumtionsskatter inte upphovär att ger
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till någon skillnad mellan avkastningen före och efter skatt kapital.på
Följande exempel åskådliggör tankegången.

kronor idag. blirAntag 100 Om 10 %räntan äratt en person sparar
konsumtionsmöjlighetema kronor vidare110 år. Antagnästa att

innebär sparade kronor25 %. Detta 100är attmomsen personen som
avstod från realt konsumtionsvärde eftersom han/hon skullepå 80,ett
ha betalt kronor i Då konsumerar sitt sparbelopp20 moms. personen
året därpå, dvs kronor, uppgår motsvarande reala konsumtions-110
värde till 88 kronor. Han/hon måste betala kronor i22 moms.

reala alltså i förI har 80 kronor dagtenner sparat attpersonen
kunna konsumera Avkastningen det sparade beloppet88 år. pånästa
uppgår till kronor, eller detta avkastning efter skatt.8 10 %. Nu är en

lika avkastningen föreDen skatt, dvs 10 %. Därmedär stor som
påverkar inte konsumtionsskattema avkastningen kapital.

Figur 8.5 Konsumtionsskatter andel de totala skat-som av
teintäkterna, 1981-1995
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Enligt figur beräknas8.5 och olika punktskatter konsum-momsen
tionen och tjänster för de totala skattein-22 %av varor svara ca av
täktema under Mervärdesskatten denår 1995. dominerande intäkts-är
källan. beräknas uppgå till drygt de totala skatteintäk-Den 14 % av

under år flerledsskatt beskattar föräd-1995. Momsen ärtema en som
lingsvärdet i varje led. skattskyldiga och får räknaFöretagen är av

på den försäljningen. Resultatet blir endast värdetattmomsen egna av
den slutliga konsumtionen beskattas. princip kallas för desti-Denna
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nationsprincipen och skiljer sig från ursprungsprincipen innebärsom
produktionen istället för konsumtionen beskattas.att

Mervärdesskatt utgår också på vissa investeringar. Huvudregeln är
uppgår till 25 % på i princip all konsumtion.att Det finnsmomsen

dock del undantag, skattesatsen på inrikesär och livs-ten ex resor
medel 12 %. Dagstidningar och biobesök beskattas med 6 %. Antalet
momsskattesatser regleras medlemsländerna inom EU. Grund-av
principen allmän momsskattesatsär måsteatt uppgå till minsten
15%, kan kombineras med två lägre skattesatser.men

Till konsumtionsskattema har vi räknat de punktskatteräven som
riktas privat konsumtion. Det framför alltmot punktskatterär på
alkohol och tobak, försäljnings- och fordonsskatter, koldioxid- och
energiskatter på bensin och villaolja, etc.

konsumtionsskattemaAtt räknas skatter på arbete gäller desom om
oförändrade tiden.är Man därföröver säger att ärt ex momsen en

skatt på arbete. Men momsskattesatsen höjs reduceraspermanent om
de reala konsumtionsmöjlighetema för individ med viss nomi-en en
nell fönnögenhet. Avkastningen på kapital blir mindre eftersparat
skattehöjningen den hade varit skattenän inte hade höjts.om
Konsumtionsskattema kan i detta fall uppfattas tillfällig skattsom en

kapital.
Klassificeringen konsumtionsskattema skatter på arbete ärav som

därmed riktig endast skattesatserna oförändrade.när är

Punktskatter på näringslivets faktoranvändning

Frågan hur punktskatter utgår på näringslivets faktoranvänd-om som
ning ska klassificeras empirisk. I tabell harär 8.1 dessa skatter klassi-
ficerats skatter arbete. byggerDetta på föreställningensom att
skatter produktionsfaktorer i ekonomi lång siktöppen ten-en
deras bäras produktionsfaktom arbete. På kortatt och medellångav
sikt har emellertid höjda punktskatter på företagens insatsvaror en
negativ påverkan företagens vinster. Följande överväganden kring
de långsiktiga effekterna kan emellertid motivera den valda klassi-
ficeringen. Resonemanget visar dock frågan komplicerad.äratt

första frågaEn företag kanär övervältra skattehöjningettom en
bakåt på producenter i tidigare led. Företaget skulle då betala ett
lägre pris på insatsvaran exklusive skatt. denI utsträckning priset
exempelvis olja internationellt givetär och därmed inte påverkas av
den svenska efterfrågan sådan övervältringär inte möjlig. Ien en
värld med internationellt bestämda priser på företagens produkter
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mellan defördelasskattebördanfrågan till hurdärmedbegränsas
och kapital.produktionsfaktorema arbeteprimära

i alltrealkapitalefter skattavkastningenlångsiktiga ärDen
ekonomi deninternationellt bestämd iväsentligt öppen somen

alltikapitalmarknaden integrerassvenska störresvenska. Den
siktmedellångkort och påinternationella. Påutsträckning med de

priserna påresultatsjunkakapitalavkastningenkan attett avsom
inves-dock dämpaavkastning tenderarsänkthöjs.insatsvaror En att

bytesbalansförsäm-ilång sikt resulterarvilket påteringsaktiviteten
återställerVäxelkursmekanismenvaluta.deprecieradringar och en

dettareallönema. Påreducerarefter skattkapitalavkastningen men
lång sikt.produktionsfaktom arbete påövervältring ske påkansätt en

kapitalSkatter på

statliga inkomst-hänförs denkapitaldirekta skatterna påTill de
utdel-formkapitalinkomster ipå fysiska räntor,skatten avpersoners

fåmed någraSkattesatsen 30 %realisationsvinster.ningar och är
har givitkapitalinkomstskattenframgårfigur 8.6undantag. Av ettatt

förskattereduktionemaförklarasnegativt saldo sedan 1992. Det attav
överstigitbeloppsmässigt harrealisationsförlusterochutgiftsräntor

realisationsvinster.inklusivekapitalinkomsterpå positivaskatten
alltiförmögenhetsskatten,hör ocksåTill denna väsent-somgrupp

ocksåoch gåvorSkatterna påfysiska ärligt betalas personer. arvav
inkluderade i denna grupp.

privatbo-utgårtill den del denfastighetsskatten,Slutligen har
kapital. Skattesatsentill de direkta skatternastäder, hänförts upp-

förtaxeringsvärdet i normalfallet år 1996.till %går 1,7 av
förinkomstskattenkapital hörindirekta skatterna påTill de

bolagsskatten.dagligt tal kallasdet iellerjuridiska sompersoner
uppgår till1980-talet ochminskat sedanhar successivtSkattesatsen
till skatte-möjligheterföretagensSamtidigt harunder år 1996.28 %

minskat.bokslutsdispositionerkrediter genom
kapital därförskatt påindirektklassificerasBolagsskatten som en

kapitalinkomster, ipersonligafrån skatten påtill skillnadden,att
i samhället.andra Iövervältras på öppenprincip kan engrupper

intematio-deföretagensvenska, därdenekonomi möter ettsom
förändringar iavkastningskrav, börkapitalmarknadema bestämtnella

sikt viaekonomin på långreallönenivån ipåverkabolagsskatteuttaget
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faktorskatter.jfrinvesteringarförändrade resonemanget om
uppfattaskunnaskulleocksåbolagsskattenillustrerarExemplet att

skatt på arbete.som en

skatte-de totalapå andelkapitalSkatter8.6Figur avsom
1981-1995intäkterna,

14,0% ç-va-ar ll Förrnögenhetsskattmm
l120oA FastighetsskattanIÄ
110.0% KapitalinkomstskattenT I

PunktskatterI
produktionsfaktorer
AvkastningsskattD
pensioner

övrigtFastighetsskattD

FinansskattetcI

BolagsskattI
ma

räknasjuridiskabetalasfastighetsskattendelDen personeravsomav
kanskattenkapital eftersomskatternaindirektatill deockså

industri-ioch löntagarehyresgästerandraövervältras på grupper
företagen.

inklusive denstämpelskatten,förtshar ocksåTill numeragruppen
avkastningsskat-transaktionerfinansiellaavskaffade skatten samt

ellerfast egendomdåutgårStämpelskattenpensionsfonder.påten
inskrivningsmyn-beviljasinteckningareller dåomsättstomträtter av

års-tredjedel framtillsänkttillfälligtvisDen tdighetema. är moen
privatper-förköpeskillingentill %och uppgår 0,51998skiftet av

för juridiskaoch 1 % personer.soner
schablonerenligtpensionskapital beskattasvisstAvkastningen

pensionssparamafallerskatten ävenBördaneller 27 %.med 15 av
skattskyldiga. Ipensionssparinstitutenochförsäkringsbolagen ärom

pensionsförmögenheterengångsskatten år 1987figur 6 ävenär
inkluderad.
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Skatt på sparande och skatt på investeringar

anslutningI till skillnaden mellan direkta och indirekta skatter på
kapital kan central distinktion direktaDe skatternagöras. på kapi-en
tal kan uppfattas skatt på svenskars sparande medan de indi-som en
rekta skatterna på kapital kan uppfattas skatt på investeringarsom en
i Sverige. Alternativt talar ibland skatter på sparandeman om som
skatter på kapital medan skatterna investeringarägt på skatterses som

ipå Sverige kapital.använt
Distinktionen mellan skatter på sparande och skatter på investe-

ringar bygger på karakteristik den svenska ekonominen av som en
liten ekonomi,öppen där särskilt beroendet de internationellaav
kapitalmarknadema tilldelas central betydelse. Den identiteten
mellan sparande och investeringar måste gälla för slutensom en
ekonomi bryts i ekonomiöppen svenskars sparande kanatten genom
finansiera realinvesteringar i utlandet och realinves-attgenom
teringar i Sverige kan finansieras utlänningars sparande.genom

Den svenska ekonomins öppenhet medför förändringar iatt exem-
pelvis beskattningen personliga kapitalinkomster i första handav

påverka svenskars sparandeantas inte nödvändigtvis inves-men
teringarna i Sverige. På motsvarande medför förändringarsätt i
exempelvis bolagsskatten i första hand investeringarna påverkasatt
medan effekten på sparandet oklart.är

vilketI utsträckning ovanstående distinktion gäller empiriskär en
fråga. För mindre företags kapitalförsörjning kan hävdas dessaatt
företag olika avgränsade frånsätt är de internationella kapital-
marknadema. innebärDet förändringar i den personligaatt kapitalbe-
skattningen kan påverka investeringarna i dessa företag och påatt
motsvarande förändringar i företagsskattereglemasätt kan påverka

och långivamasägamas sparande. långPå sikt, och följdsom en av en
allt internationell integration,större torde dock distinktionen mellan
direkta och indirekta skatter kapitalpå bli alltmer tydlig vad avser
deras olikartade verkningar på sparande och investeringar i Sverige.

8.5.3 Implicita Skattesatser på arbetsinkomster, konsumtion
och kapital

Det kan intressant studera de viktigaste skattebasemaatt och hurvara
de genomsnittligt beskattas. Arbetsinkomster och kapital viktigautgör
skattebaser, liksom konsumtionen. I detta avsnitt beräknas implicita
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visar denimplicita skattesatsernabaser.för dessa Deskattesatser tre
kvotenberäknadskattesatsen.genomsnittliga faktiska Den är som

olika ochdefinierad bas årfaktiskt belastarde skattermellan ensom
bero-variera mellan årenskattesatsen kanimplicitabas.denna Den

och lågkonjunkturerSkatteregler.förändrade Hög-ende t ex
skattprogressivändras. Enimplicita skattesatsermedför också att

högkonjunktureriimplicit skattesatsresultera i högrekommer att en
de implicitaFigur visarlågkonjunkturer. 8.7gäller ivadän som

produktionsfaktoreroch övrigakonsumtionpå arbete,skattesatserna
tillperioden 1981 1995.Sverige underför

på arbetsinkomster, konsum-Implicita skattesatser8.7Figur
1981-produktionsfaktorer, periodention och övriga

1995.
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skattebasendenArbetsinkomsterna störstaär

tillarbetsinkomsterbred definitionvaltVi har summerarsomaven
harförvärvsinkomst. basenItaxeradskattemässiga begreppetdet
tilluppgick basenår 1995socialavgiftema inkluderats. Förockså

kor-denså bred basVårt motiv tillmiljarder kronor. är1244 atten
skatterna.de svenskafyrdelningmed avsnittetresponderar avom en

analy-basen. OmbegränsningväljamöjligtDet snävareär att aven
omfattaskulle basenproduktionsperspektivutifrånistället sker ettsen

avgifter. löntagar-och sociala Iföretagarinkomsterlöneinkomster, ett
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perspektiv krymper basen ytterligare och omfattar endast löner och
arbetsgivaravgifter.

skatterDe vi belasta vår valda bas kommunal ochärsom anser
statlig inkomstskatt, socialförsäkringsavgifter inklusive den särskilda
löneskatten allmänna egenavgifter. Den genomsnittliga skatte-samt

uppgår därmed till för45 % år 1995. Enligt figur 8.7 uppgicksatsen
den implicita skattesatsen arbete till 49 % under högkonjunk-
turåren 1987-1990.

Ett målen med 1990-91 års skattereforin reducera skat-attav var
på arbete. statligaDen inkomstskatten sänktes kraftigt underterna

1991. Skattereformen och den kraftiga recessionen inträffadesom
ungefär samtidigt medförde de genomsnittliga skatterna på arbeteatt
sjönk. Under åren 1994 och höjdes1995 både socialavgifter och
allmänna egenavgifter, vilket bidrog till ökad implicit skattesats påen
arbete.

Konsumtionen bassom

En skattebas konsumtionen. figurI 8.7 har den privataärstorannan
konsumtionen bas. skattenDen i förstaanvänts hand träffarsom som
konsumtionen mervärdesskatten. Dessutom tillkommerär punkt-
skatterna på privat konsumtion, exempelvis koldioxid- och energis-
katterna på bensin eller punktskatten på alkohol och tobak. För år
1995 beräknas den genomsnittliga skattesatsen till 21 %. Enligtca
figur 8.7 har den implicita skattesatsen konsumtion legat mellan 20
och 25 % under åren 1981 till 1995.

Övriga produktionsfaktorer inklusive kapital

Övriga skatter träffar i huvudsak produktionsfaktom kapital. Det
gäller punktskattema näringslivets produktionsfaktorer, stämpel-
skatten, kapitalinkomstskatten, fastighetsskatten, fönnögenhetsskat-

bolagsskatten och avkastningsskatten pensionsfondema.ten, Det är
svårt basen kapital med hjälp befintligavgränsa statistik. figuratt Iav

definieras8.7 den ekonomins nettoberäknade driftsöverskott. Detsom
bas viaEUär Eurostat använder sig vid jämförelsersamma som av av

olika implicita Skattesatser mellan EU-ländema följandese avsnitt.
reflekterarDen inte hela skattebasen god approximation.ärmen en

problemEtt dock värdeförändringar olikautgörs på finansiellaattav
och reala tillgångar inte reflekteras i basen.
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undertill 25 %implicita skattesatsenberäknas denfigur 8.7Enligt
undertill 49 %ökade26 %,den1981Under årår 1995. menvar

särskildadenförklarasunder år 1987skattesatsenhögaDen1987. av
16,3intäkterunder åretpensionsförmögenheterskatten gavsom

kraf-implicita skattesatsenföll den1992Under årmiljarder kronor.
det högaochlågkonjunkturen ränte-följdframför allttigt, avensom

kronor,miljardermed drygt 7sjönkKapitalskatteintäkternaläget.
reali-ochränteutgifterföravdragökadeföljdväsentligen avsom en

Bolagsskat-reala tillgångar.ochfinansiellabådesationsförluster
följddelvismiljarder kronormed 6sjönkteintäktema avsom en

konkurser.ochvinsterminskade
sjunkaför återimplicita skattesatsendenökade att1994Under år

slopadesutdelningarpåskattenförklarasdärpå. Fenomenet attåret av
varför mångaår 1994,underhalveradesrealisationsvinstskattenoch

kapitalin-Intäkternaaktier.värdestegringen pårealiseravalde avatt
bolagsskattenochkronormiljarder6medökadekomstskatten nära av

Under år 1995och 1994.åren 1993mellankronormiljardermed 13
kapitalinkomstskatten.enhetligaåterställdes den

skattesatserimplicitajämförelseinternationellEn av

i olikaSkattesatserimplicitajämförelsegjortharEUInom avenman
thetaxationof theStructuresi systemsländer Europa european

beroende påklassificeratsharSkatterna1996.union, Eurostat om
produktionsfaktorerövrigaellerarbetekonsumtion,träffarde

kapital.huvudsakligen
baserolikadefinitionerochskatterolikaklassificeringEU:s avav

harEUavsnittet.förratillämpades i detfrån deskiljer sig något som
denanalyserarochskattebasarbetedefinitionsnävare somt avenex

skattesat-implicitademedförlöntagarperspektiv. Det attutifrån ett
tidigare.redovisadede vihögrekommer änarbete att varaserna

nationalräken-frånhar hämtatsskattebasematill EUUppgifterna om
ochegentliga löneranvänds dataarbetebasenFörskapema. om

intäk-93 %basenbelasta ärskattersocialavgifter. De antas avsom
social-löntagarnasinkomstskattkommunalstatlig och samtfrånterna

avgifter.
tilldärmeduppgåri Sverigearbetepåimplicita skattesatsenDen

högkonjunkturårenUnderfigur 8.8.enligtåren 1994under%53nära
och 58%.mellan 57implicit skattesatsenredovisarEUen1987-1990
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Figur 8.8 Implicita skattesatser på arbetsinkomster, konsum-
tion och övriga produktionsfaktorer i Sverige,
perioden 1980-1994. Definitioner enligt EU.
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Den implicita skattesatsen på konsumtion genomgåendeär 5ca
procentenheter lägre i EU:s framställning i vår. berorän Det huvud-
sakligen på EU räknat medatt bas och inkluderatstörre både privaten
och offentlig konsumtion. skatterDe belasta basenantas ärsom

samtliga punktskatter och försäljningsskattenmomsen, på bilar. I
föregående avsnitt utgjordes basen istället privat konsumtion ochav
vidare inkluderades endast de punktskatter belastar privatsom
konsumtion.

EU:s redovisade implicita skattesats på övriga produktionsfaktorer
skiljer sig också från den vi tidigare rapporterade. Det beror inte på
den valda skattebasen eftersom den identisk iär EU:s och vår tidigare
redovisning. därförFörklaringen står finna i vilka skatteratt som

belasta basen.antas I EU:s redovisning förutsätts 7 %t attex av
hushållens inkomstskatter socialavgifter församt att egenföretagare
belastar basen. I vår tidigare redovisning ingick dessa skatter istället i
den bredare basen för arbetsinkomster. Vi definierade däremot punkt-
skatterna på näringslivets faktoranvändning skatter på övrigasom
produktionsfaktorer.

Figur 8.9 visar EU-ländemas genomsnittliga struktur på de impli-
cita skattesatserna. implicitaDen skattesatsen på arbetsinkomster har
ökat från 35 % år 1980 till drygt 40 % år 1994. Sverige följer inteca
det Vi harmönstret. väsentligt högre implicit skattesats på arbeteen
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och 1994åren 1989Mellanmed år 1989.till ochökade framsom
minskade den.

övrigajämfört med EU-Sverigehårdare ibeskattasKonsumtionen
medlemsländer uppgickför EU:simplicita skattesatsenländer. Den

16,2 %.svenska skattesatsenmedan denunder år 1994till 13,8 % var
produktionsfak-övrigaförimplicita skattesatsendenTrenden är att
detta varit falletochEU-ländemasjunker ikapitalinklusive atttorer

fråntendensgällerSverige1980-talet. Förbörjansedan sammaav
internationellai minnetdock hållabör1990-talet. Manbörjan attav

osäkerhet.förknippade medskattebelastningenjämförelser är storav
därproduktionsfaktorerövrigabeskattningensärskilt förgällerDet av

betydande.deñnitionsproblemenoch ärmät-

på konsum-arbetsinkomster,Implicita Skattesatser8.9Figur
EU:s med-produktionsfaktorer iövrigation och

genomsnitt.Ovägda1980-1994.Iemsländer,
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Skatteteori8.3

offentligförde skaparmedvanligenmotiverasSkatter utrymmeatt
inkomstfördelningenpåverkamöjligheteroch samt attproduktion att

rikt-effektivareför samhälletiresursförbrukningende kan styra en
ocksåkanskattesystemeteffektivitetsbetingade skatter.kning s

allmännapåverka denförmakroekonomisk politikanvändas i att
ekonomin.aktivitetsnivån i
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Skatter har i allmänhet effekter samhällsekonomins viktigaste
konsumtionens sammansättning, valetaggregat; mellan arbete och

fritid, konsumtions-, investerings- och sparandebeslut i före-samt
kommande fall effekter på utrikeshandel. Skattesystemet kan också ha
effekter på yrkesvalet och därmed på samhällets humankapital och
långsiktiga tillväxtpotential. I diskussioner skattesystemetom ryms

synpunkter på administrativaäven kostnader, uppbördseffektivitet
och kontrollfunktioner, hur det påverkar tredje i formsamt man av
redovisningsprinciper bokföring.

Överväganden kring skattemas effekter på inkomstfördelningen är
också viktiga i principiell diskussion skattesystemet. principIen av
finns olikatvå utgångspunkter. Enligt modell bör betala skatten man
i enlighet med principen man betalar for vad får Benefitman
Model, enligt bör skatteuttaget baseras på betalningsför-en annan
mågan Ability Model i form inkomst, konsumtion och förmö-av
genhet. finnsDet mängd olika mått på skattesystemets effekter påen
inkomstfördelningen. Man kan studera den horisontella rättvisant ex
samma betalningsförmåga, skatt eller den vertikala rättvisan,samma

skattesystemet progressivitet.t ex
föregåendeI avsnitt framkom det skatter kan beskrivasatt ett

flertal olika Direkta skatter tillsätt. exempel inkomstskatterär eller
företagsskatter. Indirekta skatter består bland mervärdesskattannat av

konsumtionsvaror.på Förmögenhetsskatter ytterligareär typen av
skatt. Man kan också välja dela skatter i fyra olikaatt styck-typer;
skatter t kr10 enhet, ad-valorem skatter t mervärdes-ex per ex
skatt, vinstskatter och klumpsummeskatter.

Skatter skiljer sig i hur de påverkar resursallokeringen.
Snedvridande skatter upphov till k skattekilar. Anledningenger s
till detta de skillnadär mellan vad köparenatt betalar och vadger en
säljaren får. Löneskatter sådant exempel,är liksom mervärdes-ett
skatter. Snedvridningen uppstår dock endast for de varor som
hushållen värderar positivt och inte for de effektivitetsbetingade
skatter avsedda minskaär utsläpp och knappastattsom annat som
bidrar till det enskilda hushållets välfärd. Miljöskatter och andra
effektivitetsbetingade skatter har således rättvridande effekt påen
priserna.

8.3.1 Optimala skatter och Ramsey-regler

En central utgångspunkt i teorin kring optimala skatter önskemåletär
konstruera skattesystem givenatt skatteintäktett med småsom ger en

effektivitetsforluster och rimlig inkomstfördelning. Deten mest
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optimalförRamsey-reglerkallasbrukarresultatenteoretiskakända
redanRamseyFrankekonomengelskefterbeskattning, somen

delUnderbelysning.genomträngandeproblemet en1920-talet engav
skallvaruskattemavisade Ramseyförutsättningar attrestriktiva

med lågVarorpriskänslighet.tillproportionomvändi varomassättas
medmedjämförtskatthögrerelativthabör varorpriskänslighet

priskänslighet.högre
historisktsedan dekanskeochlängekändprincipi varIdén var

Saltidéer.Ramseystillämpningtidigsaltpåskatternaviktiga aven
litentillskattlederföljaktligenochpriselasticitet enlåg enhar

mängd skat-givendärmed kanochsaltkonsumtionminskning enav
någonipåverkas störresaltkonsumtionenteintäkter attutangenereras

kalladesåoftapriselasticitet ärmed lågutsträckning. Notera att varor
andelvilkasbröd,potatis,mjölk, etc,exempelvisnödvändighetsvaror,

inkomster.med lågahushållförrelativtutgifternatotala storaärdeav
drabbadärmedkommerRamsey-regeln attmedenlighetiBeskattning

rika.utsträckning änhushåll ifattiga större

incidensSkatters8.3.2

mellanfördelasskattebördanhurmått påincidensskatts är ettEn
samhälls-detförrolldet ingenspelarAllmäntsäljare.och settköpare

prak-idvsskattesubjekt,utfallet är somekonomiska vemsomvem
arbetsgivar-exempel kanEtttillskatteninbetalar staten. varatiken

arbets-höjningskattesubjektet. Enarbetsgivaren är avdäravgiften
kostnad förarbetsgivamastill attledergivaravgiften momentant

företagensinnebäradockkan attKostnadsökningenstiger.arbetskraft
rådandedentill netto-vilketarbetskraft,påefterfrågansinminskar

tilllederarbetslöshetensådetOmarbetslöshet. är atttilllederlönen
betalafårarbetstagarnasåledeseffekten enblir attnettolönlägre

kommerordandraMedlön.lägreformarbetsgivaravgiften idel avav
arbetskraftskostnadenbruttolönmellanskillnaduppstådet att en

sälja-ochköparensmellandvsfår,arbetstagarendetnettolönoch
skat-definitionenförutgångspunktenskillnad avärpris. Dennarens

exaktamening. Densamhällsekonomiskskatteobjekt itebörda
utbudselasti-ochefterfråge-skattebördan bestämsfördelningen avav

prisförändringar.förköpare/säljarekänsliga ärdvs hurciteter,
förstextremfall. Antagtvåviaåskådliggöra resonemangetkanMan

meningenilöneförändringar attförokänsligaheltarbetstagarna äratt
Skatte-sänks.ellerhöjstimlönentimmarflerarbetarintede om

helt kanarbetsgivareneftersomarbetstagaren,påheltfallerbördan nu
timmarmångalikaarbetarDearbetstagarna.skattenvältra över
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förut enligt antagandet,som får lägre timlön. Ettmen en annat
extremfall erhålls på motsvarande företagenssätt efterfrågan påom
arbetskraft oberoendeär lönenivån. I detta fall kan löntagarnaav helt
vältra skattebördanöver på företagen. I praktiken såväl företagär som
anställda eller mindre priskänsliga. Dettamer skattebördangör att
allmänt kommer delassett mellan köpareatt och säljare.

Ett analogt kan föras för varuskatter.resonemang Det i slut-som
ändan bestämmer fördelningskattebördans efterfrågansär och
utbudets priskänslighet. Om konsumenterna helt prisokänsliga,är de

villigaär betala vilket prisatt helst för få köpa Q enheterattsom av
de ocksåär villiga betalaen företagensvara, att ökade kostnader i

form skatt. Hushållen står själva förav helaen skattebördan, sigvare
de tekniskt betalarrent in skatten till eller företagenstaten det.görom
På sätt kan vändasamma påsom ovan och disku-man resonemanget

extremfalltera där företagenett helt prisokänsliga.är Allmänt gäller
den prisokänsligaatt betalarmer delstörregruppen skatte-en av

bördan.
Den ekonomiska klassificeringen olika skatter redovisas iav som

avsnitt 8.2 utgår från övervältringsaspekten. Skatterna delas iupp
direkta och indirekta skatter. Direkta skatter definieras i princip som
sådana skatter inte övervältras från skattesubjektet,som dvs där
bördan skatten faller på den skattskyldige.av Motsatsvis indirektaär
skatter enligt denna indelning sådana skatter övervältras. Somsom
redan påpekats så gradenär övervältring i grunden empiriskav en
fråga vilket med nödvändighet innebär mellanatt gränsen direkta och
indirekta skatter, enligt denna definition, blir något oklar.

8.2.3 Allokeringsförluster skatterav

Den samhällsekonomiska kostnaden för skatter kan betraktas på
följande Antagsätt. betaladeatt tillbakastaten skatteintäktema som

klumpsumma till företagenen och hushållen. Skulle företag och
hushåll i sådana fall skatten Svaretacceptera i allmänhetär nej, dvs
hushållens och företagens samlade betalningsvilja för slippaatt en
snedvridande skatt i allmänhetär större än skatteintäkter.statens
Antag Q0marknaden initielltatt enheter föreomsatte skatt och att
omsättningen minskade till enheter efter skatt. När hushåll och
företag får tillbaka skattebetalningen Q1,for alla enheter tillupp
behöver Q0-Q1.endast diskutera skillnadenman Innan skatten inför-
des konsumenterna beredd betalavar producentemaatt för produ-att

QO-Qlenheter. Skatten har såledescera kilsprängt i det ömse-en
sidigt kontraktet mellan köparegynnsamma och säljare. Producen-
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produ-erhållit förskulle hadevinsten attiförlorar settstonterna
Q0-Q1. mellanskillnadenkonsumenternaförlorarPå sättsammacera

Q0-Q1 skullepris deoch detbetala förvilligamaximaltvad de attvore
vadförlorarProducentemafanns.inteskattenbetalat somha om

QO-Q medanenheter,förproducentöverskottförkallasbrukar ett
förkonsumentöverskottförloraranalogt sätt ettkonsumenterna ett

i figurillustrerasOvanståendeenheter.mängd resonemangsamma
8.10.

effektersamhällsekonomiskaSkatters8.10Figur

pris
i prissäljarens

p" prisköparens

utbudp - - -- - - - - -- -

efterfrågan

kvântitetQQ‘

samtidigtstigerprisköparensmarknadsprisetfigurenI attmanser
prissäljarensochminskarmarknadenpåkvantitetenden omsattasom
medenlighetskattebördan ipådelarsäljareochKöparesjunker.

samhällsekonominsamtidigtpriskänslighet,aktörsrespektive som
tillkoppladdirektEffektivitetsförlusten äreffektivt.mindrefungerar

produceralönsammatidigare attproduktionsbortfallet; varsomvaror
marknaden.längrebjuds inte ut

annorlundaskattebördanfördelningen attsikt kommerPå lång seav
förstyckkostnadenneddrivastenderarmarknadspriset motattnärut,

marknadenlärrmarföretagvissainnebärproduktion. Detta att
heltdärförfallerskattebördanochlönsammade integrund ärattav

företagenhushållen görfaktum ägerlång sikt. Dethushållen att
blirhushåll företagochmellanskattebördanfördelningendock att av

analysen.förväljertidshorisontvilkenkonstlad,något oavsett man
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8.3 Kollektiva och skatters välfärdskostnadvaror

En kollektiv kan definieras på olika En enkel definition,sätt.vara
utnyttjades i kapitel min konsumtionärsom att påverkarav varan

inte din. En något klassificering kan igörasmer noggrann termer av
möjligheter utesluta någon från konsumtionatt kostna-samtav varan
den för producera ytterligareatt nyttighetenhet. En strikt kollektiven

icke-exkluderbarär i konsumtionen och har marginalkostnad ien
utnyttjandet lika medär noll. Försvarstjänster någorlundasom är ett

exempel, marginalkostnadengott när för skydda ytterligareatt en
iär noll och detstort svårtsett är uteslutaperson någon frånatt

konsumtionen försvarstjänster.av
En klassisk frågeställning inom ekonomisk teori, ettsom gavs

tillfredsställande så på 1950-talet, gällersent den optimalasvar som
produktionen kollektiva hur försvaret skallt förav stortvaror, ex vara

uppnå samhälleligaatt största Den samhällsekonomisktnytta.
korrekta volymen kollektiva fås individemasnärav varor summan av
marginella betalningsvilja lika med marginalkostnadenär för produk-
tionen. Att måste alla individers värderingman försummera av varan

erhålla det totala värdet följeratt definitionen kollektivav av en vara.
Om någon villig betalaär 10 kronor föratt erhålla gatube-person att
lysning på och någongata värderar belysningen tillen 5annan
kronor, blir det totala värdet 15 kronor eftersom bägge kan åtnjuta

gatubelysning. Jämför detta med privatsamma Här måsteen vara.
konsumenten betala producenten för få enhet hanatt endasten som
själv kan konsumera. På konkurrensmarknad överensstämmeren
betalningsviljan för den sist producerade enheten med kostnaden för

producera den och inteatt med vad alla konsumenter totalt skulle
vilja betala för få denna.att

tidigaI modeller de kollektivaantog att finansieradesman varorna
med så kallade klumpsummeskatter. Sådana skatter utgår, som

antyder, oberoendenamnet arbetsinsats, produktionsvolym Deav etc.
därför inteär snedvridande. I praktiken dessa skatterär snarare

undantag regel. Om finansieringenän inte kan ske fullt medut
klumpsummeskatter innebär det kostnaden för offentligatt produk-
tion bör inkluderaäven den extra finansieringskostnad som
uppkommer använder snedvridande skatter. Frågan kringom man
optimal offentlig produktion och dess finansiering blir därför något

komplicerad. Man bör hänsyn till det faktumta finansieringenmer att
i sig leder till kostnader kan så höga motiven förattsom vara ytter-
ligare skattefinansierad produktion försvagas.

finnsDet omfattande empirisk litteratur med skattningarnumera en
kostnader för finansiera kollektivaattav I amerikanskvaror. en
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till liggauppskattas denna kostnadundersökning från år 1987 att
beroendeskatteintäktsdollar, pådollarmellan 1,10 och 4 per

efterfrågeelasticiteterz. svenskaoch Förstorleksordningen utbuds-
allmänjämvikts-iförhållanden uppskattade Hansson Stuart, en

skatte-till intervall 1,50-3 kronorkostnadmodell, ett persamma
intäktskrona3. ekonometriskastudie baserad påsvenskI en

hararbetskraftsutbudet hushållsnivå Aronssonpåskattningar av
för inbringa kronagenomsnittliga kostnaden 1beräknat denPalme att

kronor‘. bör påpekas studien Hanssontill cirka 1,50 Det att av
skattereforrnen 1990/91, medanförhållandena förereflekterarStuart

1990/91 årseffekternasyftar till studeraPalmeAronsson att av
skattereform.

illustrerasskattereformen SOU 1995:104utvärderingenI av
förskattekostnad inommellan skattekil ochsambandet ramen en

8.35.illustreras i tabelljämviktsmodell. Resultatetpartiell

%.överskottsbörda skattekrona,8.3 MarginellTabell per

arbetsutbudselasticitetKompenserad
efter skattmarginell lönm.a.p.

0,250,110,05skattekil %
54,78,2 19,0industriarbetare, 199162
121,831,6industriarbetare, 1988 12,770,5
139,133,91991 13,4tjänstemän,71,5
2280,022,0 65,3tjänstemän, 198879,0

192,5tjänstemän, 1988 41,0högre85,5 -
sidAgell, m.fl., SOU 1995:104, 243Källa:

minskadei SOU 1995:104beräkningarEnligt de presenterassom
med cirka 8,5industriarbetare och tjänstemanförskattekilen en

2 provisionDistortionary and theFullerton, D. 1992,Ballard, C.L. taxes
Perspectives, numbergoods. Joumal of Economicof public

different instru-of funds for1984, "Marginal public taxcostHansson,
of Econo-expenditures." Scandinavian Joumaland governmentments

86, 115-130.mics

4 benefit reformsof andM. 1996, A decadeT. Palme, taxAronsson,
lnequality, kommande iWelfare andEffects Labour Supply,Sweden on-

Economica.

skattekilar i kapitelutförlig redovisningEn gesavmer
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skattereformens.procentenheter till följd Av tabell framgår8.3 detav
skattekostnaden starkt beroende storlekenär på arbetskraftensatt av

utbudselasticitet. Vid utbudselasticitet på 0,11, vilken ligger i linjeen
med de skattningar redovisas i kapitel har skattekostnaden tillsom
följd skattereformen sjunkit från 31,6 skattekrona tillöre 19av per

tjänstemänFör har skattekostnadenöre. sjunkit från 65,3 till 33,9.öre
I tabell framgår8.3 det skattekostnaden ökar dramatiskt medatt

högre utbudselasticitet. Vid skattekil på 71,5%, vilket motsvararen
skattekilen för tjänsteman efter skattereformen, ökar skattekostna-en

Åden dramatiskt utbudselasticiteten ökar från 0,11 till 0,25. andraom
sidan framgår det tabell 8.3 skattekostnaden relativt okänsligatt ärur
för skatteförändringar vid relativt små skattekilar. Med andra ord är
vinsterna, i form lägre skattekostnad, till följd reducerad skatte-av av
kil, vid höga nivåer på skattekilen, medan vinsternastora små vidär
lägre nivåer. Det bör påpekas dessa beräkningar den marginellaatt av
överskottsbördan kan besvara frågan huruvida skattereformen varit
effektivitetshöjande eller inte. För besvara denna fråga måste denatt
genomsnittliga eller totala överskottsbördan efter reformen jämföras
med den genomsnittliga överskottsbördan före refonnen. Aronsson
och Palme denna jämförelse och finner skattereformengör lett tillatt

den totala skattekostnaden fallit från 49% skatteintäktemaatt årav
19917.1989 till 42% år

siffrorDe i tabell 8.3 skall tolkas med viss försik-presenterassom
tighet. det förstaFör de beräknade hänsyn tillär eventuellautan
allmänjämviktseffekter, dvs ingen hänsyn har tagits till anpassningar i
andra delar ekonomin. För det andra baseras beräkningarna påav att
arbetsmarknaden fungerar konkurrensmarknad. Enligtsom en
Wikström 1996 och Holmlund och Kolm finns1995 det viss grund

förmoda mindre progressivitet i skattesystemet lederatt att till högre
lönekrav och därmed högre arbetslöshet, vilket måste denvägas mot
effektivitetsvinst minskad skattekil upphov till. mindreAttsom ger
progressivitet kan lönedrivande beror helt enkelt på värdetattvara av
högre bruttolön ökar i disponibel inkomst. Man skulletermer av
kanske det omvända lika troligt, dvs högretro att är progressivitetatt

6 Denna beräkning skattekilen frånhämtadär Du Rietz 1994. Enligtav
års Iångtidsutredning1995 siffraär motsvarande 10%. Den marginella

skattekilen inkluderar i dessa beräkningar inkomstskatt, arbetsgivaravgif-
och allater indirekta skatter.

ingårDe skatter i dessa beräkningar inkomstskattär ochsom moms.
Andra indirekta skatter exempelvis energi- och koldioxidskatt ärsom
inkluderade. vilket kan betyda effektivitetsvinsternaatt dåöverskattadeär
skattereformen delvis finansierades höjda energiskatter.av
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lönedrivande eftersom vill kompensera sig för den högreär man
inte fallet, inomskatten. Att så för modell där fackföre-är ramen en

hänsyn efterningar till lön skatt såväl risken för arbetslöshet,tar som
beror högre lönekrav betalar sig alltför dåligt relativt riskenatt

bli arbetslös.att
för de skattekostnadsberäkningarGemensamt ärpresenteratssom

utbudet kollektiva varken påverkar arbetskraftsutbudetatt av varor
eller utbud och efterfrågan föremål för beskattning.ärvaror som

förenkling kan i vissa fall motiverad,Denna självfalletvara men
påverkar eventuella samband mellan privata och kollektiva denvaror

samhället har för finansiera offentligkostnad produktion.att
vill finansiera byggandet fritidsanläggningAntag att man av en

med höjda löneskatter. refereradede modellerna innebärI det attovan
bör inkludera den snedvridande effekten finansieringen påman av

arbetsmarknaden. Fritidsanläggningen kan ha effektnegativ påen
arbetsutbudet fritidsanläggningen ökar värdet fritid. Följdenom av
skulle därmed kunna bli underskattning kostnaderna detnären av
extra skattebortfallet fritidökad måste finansieras. kan ocksåMan
tänka sig kostnaderna finansiering överskattas bortseratt av om man
från samband mellan kollektiva och privata Exempelvis ökarvaror.

sannolikt trafikvolymen. Om bensinen beskattadmotorväg ären ny
ökar skatteintäktema, vilket betyder kostnaden för projektet över-att

då värdetskattats denna skatteintäkt inte medräknats.av
Vad litteratur inom området dänned vill ha kost-ärsagt attnyare

naden för finansiera produktionen kollektiva beror påatt av varor
Äreffekterna de specifika projekten. dessa resultat ävenav nya

tillämpbara vid skatteväxling Svaret förmodligen nej, eftersomären
skatteväxling inte innebär någon produktion kollektivaen ny av

endast kvittning mellan olika skatter.utan typervaror, en av
Slutligen bör det påpekas skatteväxling innebär skattatt atten en

höjs och sänks statsfinansiellt neutralt vilket intesätt,etten annan
nödvändigtvis minskar skattekilen arbete.på Exempelvis innebär en
intäktsneutral reform där punktskatter på höjs och inkomstskat-varor

sänks skattekilen förblir oförändrad. Dock har skattekilensattten
struktur förändrats, vilket under vissa omständigheter kan ha posi-en

effekttiv på sysselsättningen.
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Skatteväxling8.4

Utredningens uppdrag belysa möjligheterna till ökadär att en
miljörelatering det svenska skattesystemet. Vi därförskall användaav

definition skatteväxling fokuserar miljöaspekter, ävenen av som om
ordet skatteväxling kan bredare tolkning. Med skatteväxlingges en

fortsättningsvis intäkter från miljöskatter används tillatt attmenas
sänka snedvridande skatterna i ekonomi, exempelvis inkomstskatten
eller arbetsgivaravgifter. En grundtanke växlingen inte bara kanär att

miljövinst effektivitetsvinst överstiger kost-ävenutange en en som
naderna för miljöskattema.

Om vinsterna sänka störandede skatterna överstiger kostna-attav
derna för miljöskatten brukar i litteraturen det finnssäga attman en
double dividend, fortsättningsvis kallas för dubbel vinst. Omsom

finnsdet dubbel vinst innebär det inteävenatt vet stor-en om man
leksordningen miljöförbättringen,på eller miljöförbätt-någonens om
ring existerar, så kommer ekonomins funktionssätt förbättras medatt
högre välfärd följd. mycketDetta viktigt resultat eftersomär ettsom
utformningen miljöpolitiken förenklas i det fall dennaavsevärtav
dubbla vinst existerar. Exempelvis det väl känt kostnaderna ochär att
eventuella intäkter från koldioxidskatten infaller vid helt olika
tidpunkter. Kostnaderna får frånbäras den stund skatten införs,
medan intäkterna, vilka osäkra, infaller långt framtiden.i detOmär
existerar dubbel vinst detta dock inget problem, åtmins-är störreen

så länge miljöeffekten inte negativ. bör härDet påpekasärtone som
frånvaron dubbel vinst utesluter införandetinteatt av en av

miljöskatter. innebär det denDäremot eventuella miljövinstenatt
måste ställas kostnaderna, med de svårigheter följer detta.mot som av

Vinsta:litteraturenI brukar skilja olika former dubbeltreman av

dubbelSvag Genom intäkterna från miljöskattenvinst. attI
används till sänka störande skatter, istället för återbe-att att
tala dem klumpsummor till skattebetalarna, ökar välfär-som
den.

Mellansvag dubbel möjligtDet hitta störandevinst. är attI en
skatt så skatteväxling mellan miljöskatt och dennaatt en en
störande skatt leder till välfärdsförbättring förutom miljö-en
förbättringen.

8 Goulder, "EnvironmentalH. 1994, taxation and the double dividend: A
readers guide. Paper presented the 50th Congress ofat the International
Insititute of Public Finance.
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miljöskatter ochSkatteväxling mellanStark dubbel vinst.I
välfärdsförbättring,allmänhet leder tillstörande skatter i en

exklusive miljövinsten.

den störandedubbel uppstårförsta formen,Den vinst, omsvag
miljöskatt införsvälfårdskostnader. Omverkligen innebärskatten en

minska de störandeanvända intäkterna tillalltid bättredetär attatt
till skattebetalarna.klumpsummadela demskatterna än att ut som en

överföringen ske i form exempelviseffektivitetssynpunkt börUr av
sned-arbetsgivaravgift, skatter på arbete hargivetminskad att enen

arbetskraftsutbudet.arbetskraftsefterfrågan ellervridande effekt på
illustrerarkapitel och kapitel 10Modellresultaten i 6 att en svag

mellanvad gäller skillnadenstöds för svenska data,dubbel vinst att
arbetsgivaravgifter eller ii form sänktaåterbetala koldioxidskatter av

offentlig konsumtion.egentligenform klumpsummaav en
formen dubbeloch starkaSkillnaden mellan den mellansvaga av

såtillvida den mellansvagagenerell,denvinst är attär att senare mer
för typisktmedan den starka gällerför specifik skatt,gäller någon en

störande skatt.

skatteväxlingmodell förteoretisk8.4.1 En

detalj. syfteskatteväxling i Ettavsnitt diskuteras begreppetdetta ärI
form, existerar.dubbel vinst, i starkanalyseraatt om en

dubbelfrågan det finnsförsta påkunnaFör att ett ensvar omge
problemställningennödvändigtskatteväxling detvinst är attav

modellekonomi medBetraktadet möjligt.renodlas så långt är etten
produktionrepresentativt företaghushåll ochrepresentativt ett vars

välbefinnandeeffekter. Hushålletsnegativamedför antasexterna
producerar,den företagetmycket det konsumerarberor på hur av vara
konsumtionöka med mängdenfritid. Välfärdenmängden antassamt

fritid.och
för tiden iarbeta timme iställethushållet väljerOm att ta utatt en

prisetdet betyder påkronor arbetad timmefritid får det attperw
konsumtionsvaran väljerStiger priset påfritid lika med w.är

grund detmindre den, delsnormalt köpahushållet attatt avav
substitutionseffekt,fritidbilligare konsumerarelativtblir sett att

prishöjningenköpkraft försämraskonsumentensdels att genom
höjning lönen,inkomsteffekt. innebärPå sätt en av w,samma

arbetsutbudet ökar.fritid minskarnonnalt efterfrågan påatt
arbetskraft förföretaget endast användervidareAntag attatt

tillhushållet arbetar timme producerasproducera Om varorenvaran.
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värdet Vidare företagets marginalkostnad för produceraantas att att
konsumtionsvaran konstant och lika med dvs förMC, varjeär ytter-
ligare enhet företaget väljer producera kostnaden MC.äratt

mängdDen kommer produceras och konsumeras,attvaror som
och den mängd fritid konsumeras under dessa antaganden illust-som

i figur 8.11.reras

Figur 8.11 Valet fritid och konsumtionav

Kronor Krom,
1 A

1 A

MC‘B
1-t

MCI

T; TFw24 V XF‘ F: X‘ X Xtp

X1den högraI delen figur 8.11 kan enheterattav man se av varan
produceras, där intäkterna på marginalen likaXp med produk-är
tionskostnaden på marginalen MCP. delen illustrerarDen vänstra
hushållets val fritid. Hushållet konsumerar mängden fritid dåav
marginalnyttang fritid likaFw med marginalkostnaden förärav
fritid, dvs lönen. Om vi godtyckligt håller till tidsrymd på 24oss en

24-F1timmar, innebär detta hushållet arbetar timmar.att

Eflekt löneskattav en

Betrakta löneskatt lika med enhet. den fortsattaFör diskus-ten per
sionen det bekvämt föra i fritid. Därförär att resonemanget termer av
kan vi betrakta löneskatten subvention fritid. Tanken ärsom en av
helt enkelt fritid blir relativt billigare. Om nettolönenatt sett exem-

9 Fw efterfråganmarginainyttan, elleratt fritid, funktionäranger av en av
lönen. Att kurvan har negativ lutning innebär funktions-samban-attw, en

det negativt.är
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pelvis sjunker från 60 kr till kr grund50 på skatten, den direktaärav
kostnaden timmes fritid kronor10 lägre.av en
Enligt tidigare innebär subvention fritid efter-attresonemang en av

F2frågan fritid ökar. detta fall ökar fritiden frånI till i figur
gäller8.1 Omvänt naturligtvis sänkning löneskattenatt en av ger en

minskad efterfrågan på fritid och utbud arbete.störreett av
Värdet hushållet arbetar timme fortfarande medan1att ärav en

ersättningen till arbetstagaren för denna timme minskar till Alter-l-t.
nativt kan priset fritidpå inte täcker den samhällseko-säga attman
nomiska kostnaden för fritid. Introduktionen skatt på arbeteav en
driver med andra ord kil mellan köp- och säljpris på fritiden
arbete. Den totala samhällsekonomiska kostnaden för skatten blir
lika med i figurA 8.11.ytan

effekter8.4.2 Externa och Pigouskatten

produktionAntag konsumtionsvaran har effekter iatt externanu av
form miljöfarliga utsläpp till atmosfären. Enligt iresonemangetav
kapitel 3 möjlig tolkning den svenska koldioxidskattenär atten av

kgvarje utsläppt koldioxid har samhällsekonomisk kostnad på 37en
öre/kg. Detta värdet den negativa marginella effekten.är externaav

denna principiella framställningI skadan extemalitetenantas av
beräknad till enhet producerads per vara.

samhällsekonomiskaDen produktionskostnaden enhet stiger tillper
MC+sMC5. denI högra delen figur illustreras8.11 hur denav sam-
hällsekonomiska marginalkostnaden MC5 överstiger värdet av

X2produktionen. Produktionsvolymen samhällsekonomiskt opti-är
mal och minskning produktionen innebär välfärdsförbättringen av en
lika med i figurB 8.11. kan tolkasYtan B värdet miljö-ytan som av
förbättringen. Det den materiella standard hushållen villigaär är att
avstå ifrån för få bättre miljö.att en

företagetOm åläggs betala Pigouskatt kr förpå varjeatt en s
producerad enhet, sammanfaller samhällets marginalkostnad med den

X2.privatekonomiska, företagetoch väljer producera såle-Det äratt
des samhällsekonomiskt motiverat tillåta viss mängd utsläpp,att en
därför hushållen inte beredda betala ytterligare förbättringäratt att en

miljön.av
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jämviktsmodellSkatteväxling i partiell8.4.3 en

fritid skattföregående avsnitt visades hur subvention en påI en av
företagetarbete och hur subvention varuproduktion dvs nären av

skadliga verkningarinte behöver betala för miljöförslitningen har
ineffektivtresursallokeringen i samhället. innebärDetta ett utnytt-

via för låg sysselsätt-jande samhällets gemensamma resurser enav
överutnyttjande miljöresursema.ningsgrad och ett av

höga på arbete och låga, eller obefintliga,ekonomi med skatterI en
andra finnasmiljöförstörande aktiviteter borde det med ordskatter på
dvs skatteväxla.goda teoretiska för vrida priserna rätt,argument att

skatteväxling i enkla modell innebär skatteintäktemadennaEn att
figur tillfrån miljöskatten, i högra delen 8.12, användsRytan attav

sänka skatten på arbete.

jämvikt.Figur 8.12 Skatteväxling i partiell

Kronor Kronor

1

MC‘141 B.R R1-t
MCP

- TF N V x24E F: X‘X2 xp

intäkterna från miljöskatten, räcker till sänka skatten påOm R, att
24-F2 24-F3tfrån sysselsättningen från tillarbete till ökar Mant .

lika med den dia-får välfårdsvinst, förutom miljövinsten, ärsomen
i den delen figur 8.12.gonalt streckade Noteravänstra attytan av

till helt eliminera skattenintäkterna från miljöskatten inte räcker att
dock tydligt skatteväxling i detta exempel lederpå arbete. Det är att

Sysselsättningsgraden stiger ochtill ökad välfärd i samhället.en
miljökvaliteten förbättras, dvs dubbel vinst.en
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partiell jämviktsmodellOptimala skatter i8.4.4 en

elimi-otillräcklig för fullständigtmiljöskattenexempletl attovan var
sig det finnsIntuitivt förväntarlöneskatten. ett argumentattmannera

den störande skatten sänkshöja miljöskatten ytterligare. Omför att
föreskillnaden mellan lönenenhet blir välfärdsvinstenytterligare en

skat-sysselsättningsförändringen. Eftersomoch efter skatt gånger
deninnebär det skatten påskall oförändradeteintäktema attvara

öka i motsvarande grad.miljöstörande produktionen måste
figur det finnseftertanke visar, med hjälp 8.12,stundsEn attav en

skatteintäkten tillden föreskrivnamix Skattesatseroptimal som gerav
fannssamhällsekonomiska kostnad. det inte någramöjliga Omlägsta

motiverat introducerautgångsläget, det fortfarandelöneskatter i är att
Motivet belasta företagen medmiljöskatt lika med att enen s.

kan användas förskatteintäktemamiljöskatt större än är attatts
arbetsmarknaden.den störande skatten påminska

skullevisa exakt hur optimalt skattesystemkan teoretisktMan ett
på dettadenna ytterligt enkla modell. Utani närmareattutse
känsligtrespektive skatt beror på hurnivån påkan notera attman

hushållen påarbetsutbudet för löneändringar och hurär reagerar en
relativtarbetsutbudetprisökning konsumtionsvaran. Om ärav

därförlöneokänsligt skall löneskatten relativt hög, attsettvara en
arbetskraftsutbudet. Sålunda fårlöneskatt har liten påverkan på en

effekt sysselsättning och produktion, medanskattehöjning liten
till skatteintäktema blir relativttillskottet stort.

jämviktsmodellSkatteväxling i allmän8.4.5 en

kan leda till återverk-Införandet miljöskatter och andra skatterav
Följandeandra sektorer den skattebelastade sektorn.ningar inom än

jämviktsresonemangm.exempel illustrerar detta k allmän Antag atts
införts enlighet de intentio-massaindustrin hade i medklorskatt påen

hade direkta effekten skattregeringen 1989. Den enavner som
produktionen minskar.massaindustrin är att av pappersmassa

Produktionsminskningen innebär industrin helhet köperatt som
från andra sektorer. Skogsägarna kommermindre insatsvaror sanno-

efterfrågan fårminskad massaved och de däri-likt kännaatt av en
med och betala del skatten. Efterfrågeminskningenvara en avgenom

prisfall massaved, vilketsannolikt till på skogsägarenleder görett att

w från "VadExemplet Brännlund Kriström 1993, kostarhämtatär en
påmiljöavgift klor", Ekonomisk Debatt, 2.

M- I7-II37
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finner det lönsamt hugga sågtimmer. Utbudsökningenattmer mer
denna marknad leder till prisfall sågtimmer och därigenom kanett
sågverken tjäna denpå miljöskatt infördes försägas minskaattsom
massaindustrins miljöbelastning. andraI led innebär prissänk-ett
ningen massaved massaindustrins efterfrågan ökar. slutändanIatt
kommer de olika marknaderna till jämviktsläge iatt ettanpassas som
princip innebär skattebördan har övervältrats såväl framåtatt som
bakåt i förädlingskedjan och den slutliga efterfrågan på klor bliratt
högre vad partiell jämviktsanalys visar.än en

Allmän jämviktsanalyser lyfter fram det faktum ekonomi iatt en
verkligheten består mängd sammanflätade marknader ochstorav en
ömsesidigt beroende aktörer. åtgärd frånEn början avsedd attsom var
träffa endast sektor kan i praktiken sprida sig i ekonominrunten

eller mindre komplicerade Under alla förhållandensätt. ärmer en
viktig insikt analysen skatteväxling blir betydligt kompli-att av mer
cerad i allmän jämviktsperspektiv, resultatet kan bliett samt att
tämligen annorlunda.

Vid diskussionen i föregående avsnitt poängterades miljöskattenatt
i vissa fall skall högre vad motiverat med hänsyn tillsättas än ärsom
miljöskadoma. Detta vilar dock blandargument annat ett anta-
gande miljöskatten inte påverkar andra priser i ekonomin. figurIatt
8.12 illustreras hur miljöskatt höjer varupriset med högreEtt prisen s.

varukonsumtion kommer i praktiken sannolikt påverka valetatt
mellan arbete och fritid. högreEtt vampris innebär den realaatt
lönen, eller köpkraften, minskar. reallönLägre betyder lägre pris
fritid vilket innebär hushållet väljer konsumera fritid.att att mer

denI delen figur illustreras8.13 efterfrågeökningenvänstra av
fritid till följd miljöskatten i den högra delen figuren. Dettaav s av

FOd Fld.illustreras skift efterfrågekurvan for fritid från tillettav av
F3 F2Konsumtionen fritid ökar från till arbetsutbudet minskarav

24-F1 24-F2.från till Eftersom skillnaden mellan den samhällseko-
nomiska och privatekonomiska kostnaden lika med för varjeär t
enhet fritid fås ytterligare välfárdsförlust lika med denären som
skuggade deni delen figur 8.13.vänstraytan av
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Figur 8.13 Skatteväxling i allmän jämvikt.

Kronor Kronor
1 A

1

1.: Mc3R R1-t
~ Mcp

å T9 Xxw xF F n xXF‘:

Prisstegringen innebär reallönesänkning, nominella lönnären samma
räcker till mindre mängd privat konsumtion. Hushållet väljer dåen
istället konsumera fritid. får i sin till följdDetta skat-att tur attmer
teintäktema från löneskatten minskar i och med sysselsättnings-att
graden sjunker.

Från figur framgår välfárdsförlusten8.13 de facto lika medäratt
skattebortfallet. Storleken skattebortfallet beror åtminstone

faktorer,två dels nivån på löneskatten i initialläget, dels sambandet
konsumtionmellan fritid och frånvaro löneskatterIav varor. av

uppkommer ingen extra välfårdsförlust.
fallet med hög skattI på arbete kan skattebortfallet bli bety-en

dande den ökadevia konsumtionen fritid. Välfárdsförlusten berorav
också känslig konsumtionenpå hur fritid för prisändringarärav av
konsumtionsvaran, dvs på substitutionselasticiteten mellan fritid och
konsumtion. Storleken denna empirisk fråga.är en

Miljöskatten skall finansiera skattesänkning arbete ocksåen men
det skattebortfall uppstår prisstegringen lederpå tillsom om varor en
ökad konsumtion fritid minskat arbetsbud.ett kan härMan ävenav
härleda de optimala skattesatserna på arbete respektive Ivaror. en
partiell jämviktsanalys kan det i vissa fall kan motiverat medvara en
varuskatt överstiger miljöskatten.som

På kan visa, under vissa förutsättningar, isätt attsamma man
jämviktsfalletallmän skall varuskatten lägre Pigouskatten.sättas än

Orsaken hänsyn måste till Pigouskatten kan påverkaär att tas att
skattebaserandra i ekonomin. viktigHur denna koppling återigenär
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empirisk fråga. Utredningen redovisar de empiriska resultaten ien
kapitel 10.

den modell framgåenkla redovisats här torde det det iAv attsom
effekterprincip två motverkande resultatet skatte-är styrsom av en

effekten,växling. första vilken den vanligtvis refe-Den är som man
till, skatteåtervinningseffekten, effektendvs reduktionärrerar enav

effektde störande skatterna. alltid positiv vilket betyderDenna ärav
det alltid välfärdshöjande skatteintäktema frånanvändaäratt att en

miljöskatt till sänka de störande skatterna. effekt motverkasDennaatt
dock den k skatteinteraktionseffekten, eller allmänjämvikts-av s
effekten, effekten förändrade till följddvs konsumtionsmönsterav av
förändrade relativpriser orsakade miljöskatten. den enkla modellIav

redovisats här med endast tvâ fritid och vanlig varasom varor, en
initiellt, deninte beskattas kan visa negativaattsom man

skatteinteraktionseffekten exakt den positiva effekten vilketuttar
innebär oförändrad sysselsättning. praktiken innebär skatteväxling iI

fall explicit med implicitdetta vi skatt arbeteersätteratt en en
sådan.

komplicerad beskrivnaVerkligheten dock denär änmer ovan
modellen. sådan komplikation konsumtionsvaror redan iEn är att

formutgångsläget beskattade i och olika punkt-är typerav moms av
dessa får, i normala fall, tillskatter. miljöskatt på skatterEn toppen av

effekt denna skattebas eroderar, dvs intäkterna frånävenatt moms
punktskatter positiva effekten,och minskar. betyder denDet att

skatteåtervinningseffekten, inte längre räcker till för kompenseraatt
för negativa effekten, °skatteinteraktionseffekten, vilket betyderden
lägre sysselsättning. visar på det inneboende problemet medDetta
skatteväxling i ekonomi med existerande höga skatter på ochvaroren

desto blir denarbete. priskänslig positivaJu är, störreen varamer
intäktsbortfallet frånmiljöeffekten. Baksidan deärmyntet attav

fall dyrtexisterande skatterna i detta blir vilket täcka dåärstort, att
har höga skatter.vi redan

exempel det faktum skattebaser inte oberoendetydligt påEtt äratt
energiskattervarandra de svenska koldioxid- ochav ges av som

träffar fossila bränslen. höjning koldioxidskatten kommerEn av,
energiskatteintäktema, under det rimligaoundvikligen minskaatt

antagandet konsumtionen fossila bränslen totalt minskar isettatt av
skattebortfall finansieras, vilketsamhället. måste på någotDetta sätt

arbetsgivaravgiftenhelt enkelt betyder inte kan sänka elleratt man
mycket kanske tänkt sig i utgångsläget.inkomstskatten så som man
koldioxidskattema enligt beräkningarfördubbling deEn av ger, som

skattebortfall gällervisas i kapitel vad energiskatter10, 1ett om cza
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skatte-någotfinansieras påmiljard måstemiljard. sättDenna om
skall gå ihop.växlingen

förhållan-fråga det inbördesviktigsammanhanget mycketiEn är
skullvi förolika skattebaser. Omdet mellan attresonemangets antar

det självklart1:10,mellan skattebasemaförhållandet ävenär är att en
skattebasen inteden mindregällerhöjning skattendrastisk somav

tio gångerskattensänkningarnågra dramatiskamedger som gerav
skatteväxlingväldigt kanskillnadenintäkter. Om är stor,större en

skattebas mycketsmalhöjer skatten påinnebära utan attatt enman
andra skatten i någonsänka denegentligen lyckats störreman

inte gjortiuttryckt harutsträckning. Annorlunda stort sett merman
oförändrad.eller mindreoch lämnathöja skattän att meren annanen

skatteväxlinginte orimligtperspektiv detsådantI är attett somen
tillupphovskilda skattebaserstorleksmässigt vittinvolverar ger

endastvälfärdsbegreppet tillinvälfärdsförluster, snävar attmanom
relevantai sammanhangetFörhållandet mellankonsumtion.gälla

pådubbel vinst intestarksvensk del, pekar påskattebaser för att en
samhällseko-mellan vadSambandetgaranterad.förhand ärär ensom

eventuella existensenoch denskatterefonnnomiskt önskvärd av en
samhällsekonomisk bedöm-dock ganska Idubbel vinst är svagt. en

inkomstfördelnings-ochmiljövinsterning måste ävenvägaman
lämnasi regelde aspekterför någraaspekter, nämnaatt somav

försökempirisktdubbla vinster. Ettdefinitionerna vägautanför attav
i kapitel 10.aspekterdessain några presenterasav

efter olikaefterfråganindustrinskapitel och 9Analysen i 6 av
arbetskraftskostnader ökarlägreproduktionsfaktorer indikerar att

för industrinomfattningdock i ringaarbetskraftsefterfrågan, som
redo-utbudselasticitetermed de lågatillsammanshelhet. Detta som

inte harlöneförändringarindikation påkapitelvisas i 9 attenger
från utbuds-sigsysselsättningen,dramatiska effekter pånågra vare

kapitelresultaten i 9visarefterfrågesidan.sidan eller Dessutom att en
troligtvis, har någonnödvändigtvis, ellerskattesänkning inte ens

sikt.fall långarbetskraftskostnaden, i allanedpressande effekt på
lönekrav frånhöjdafullständigtskattesänkningenOm avpareras

ocharbetskraftskostnaden,effektensida blir påfackföreningamas
obefintlig.sysselsättningen,därmed

harframförallt inomarbetslöshetstalen, EU,högadeskenetI av
Resul-intresse.naturliga skäldubbel vinstbegreppet rönt ett stortav

klaradock ingaoch OECDutredningar initierade EUfråntaten gerav
för analy-modeller harrad olikaeffekterna. Enbesked använts attom

åter-olikasysselsättningen,effekterna, framförallt typer avavsera
inomkoldioxidskattfrån förslaget allmänintäkternaföring om enav
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EU. modellerDe i de flesta fall makromodelleranvänts är utansom
direkta allmänjämviktskopplingar. Resultaten från modellerna är
långtifrån entydiga. Effekterna på sysselsättningen inom EU varierar
kraftigt, från -0,5% till +2%, beroende på modell och återföringsprin-
cip". Generellt tycks det dock så återföring via lägresett attvara en
arbetsgivaravgifter den positiva effekten på sysselsättningen.mestger
Dessa resultat modellemas karaktär kan dock inte användassamt som

vinst.bevis för eller hypotesen dubbelemot om en

8.6 Slutsatser

Sammanfattningsvis analysen följande slutsatser, robusthetger vars
studeras i de olika empiriska analysernanärmare i utredningen.

Ett tillräckligt villkor för skatteväxling skall välfärds-att vara
höjande utan hänsyn till inkomstfördelningsaspekter är att
miljöskatten så hög dess intäkterär helt eliminerar de störandeatt
skatterna.

Om denna förutsättning inte uppfylld det inte säkertär är att en
skatteväxling välfärdshöjande.är Värt understryka ytterligareatt en
gång säkert eftersominte miljövinstenär exkluderad. Det bör beto-är

detta gäller under förutsättning miljöskattenatt verkligenattnas
Ärreflekterar den marginella skadekostnaden. miljöskatten högre än

den marginella skadekostnaden skatten snedvridandeär och därmed
förenad med samhällsekonomiska kostnader.

kanskeDen uppenbara bristen med ovanstående modellmest är
förutsättningen arbetsmarknaden alltid klarerar, dvs utbudetatt av
arbetskraft alltid lika med efterfrågan.är Verkligheten dockär en

och utbredd uppfattning därför skatteväxlingär denannan atten av
enhär kan ha positiv effekt via minskadtypen arbetslöshet.stor Om

skatteväxling leder till gapet mellan arbetskraftsutbud ochatten
arbetskraftsefterfrågan krymper fås definition välfárdsvinst.per en
Huruvida sådan vinst överstiger kostnaden i slutändan empi-ären en
risk fråga. En svårare fråga dock gapet verkligenär minskar tillom
följd skatteväxling. resultatDe i kapitel tyder9presenterasav som
inte på förändrad skattestruktur har någon avgörandeatt betydelse för
utvecklingen arbetslösheten.av

H Se Majocchi, A. 1994, The employment effects of Eco-taxes: A review
of Empirical models and results. OECD Paris.

12 En fullständigare bild internationella erfarenheter i kapitel 10.av ges
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den består endastbrist med modellenuppenbarEn är att avannan
arbetsmarknaden består tvåexempelvisarbetsmarknad. Anta att aven

vidareoch industrisektom. Antaghälfter, tjänstesektomlika attstora
lönekänsligttjänstesektom betydligtarbetsutbudet inom änär mer
då användaalternativ skatteväxlingindustrisektom.inom En attvore

arbetsrelaterade skatternatill sänka defrån miljöskattenintäkterna att
innebära höjningtjänsteproduktion. Miljöskatten kommerpå att aven

samtliga arbetstagare. Intäkterna,detta drabbarvarupriset, sommen
kraftig reduk-leder till förhållandevistillfaller tjänstesektom,helt en

med den relativtarbetsgivaravgiftema, vilket tillsammanstion av
tilllöneförändringar kan ledaförkänslighetenstora en

endast skatte-visar docksysselsättningsökning totalt Detta attsett.
höjdaineffektivt ochfrån börjanstruktur redan ärsystemets

unika för lösa detta problem.inte någotmiljöskatter på sättär att
selektiv skatteväxling harkonstaterarWikström 1996 störreatt en

generell skatte-sysselsättningtill ökadförutsättningar leda änatt en
Wikström, riktasbör, enligtselektiva växlingenväxling. Den mot

och gamla.tjänster,vissa t omsorg av ungaexgrupper av
modellen dessuppenbar, medtredje brist, kanske mindre ärEn

miljöpolitik hadiskuterats kanstatiska redanSom strängarenatur. en
effektivitetsförbättringar ochformdynamiska effekter ipositiva av

iåterspeglas dock intemöjlighetinnovationer inom industrin. Denna
illustreraenkeltredovisats här. Ettenkla modellden sätt attsom

miljöskatten leder,effekter i modellendenna är att anta atttyp av
till marginalkost-effektivitetinnovationer, högre attetc,genom

producerakannedåt i figur 8.13. Dvs,skiftarnadskurvoma man
försämra miljön.för den skullbilligaremängd utan attvarorsamma

sysselsättningsök-medreallönen stigerEffekten blir slutligen att en
helttillräckligt stark kan denföljd. denna effektOmning ärsom

därmed imiljöskatten ochallmänjämviktseffektenmotverka av
empi-sist dettasysselsättning. Tillslutändan leda till högre är även en

för diskussion.kapitelrisk fråga. Se 7 nännareen
dock bliperspektiv, måsteteoretisktSlutsatsen, attettur

inteinföras miljöskäl eftersomhand skallmiljöskatter i första manav
existerar. Givet detta,stark dubbelvinstkan visagenerellt attsett en

analysenmiljöskäl, så visarmiljöskatt påkalladdvs attäratt aven
börstörande skatterna.till sänka de Härskall användasintäkterna att

innehållervi har visserligendet skattesystemdet poängteras att en
dessasnedvridande skatter,effektivitetssynpunkt,mängd, attmenur

egenskap denegenskaper. sådanandra önskvärda Enskatter har är
visserligen leda tillSkatteväxling kanfördelningsmässiga profilen. ett

sannoliktinkomstfördelningensamtidigteffektivare skattesystem som
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blir ojämnare. Koldioxidskatten, exempelvis, regressiv i sin karak-är
dvs den tenderar drabba hushåll med låga inkomster relativttär, att

kraftigt, medan sänkning arbetsrelaterade tenderarskatter atten av
hushåll med höga inkomster. effektivitetsvinsterDe kangynna som

därmed den förändring inkomstfördel-uppnås måste vägas mot av
ningen kan givet den inkomstfördelning råderuppstå, iattsom som
utgångsläget önskvärd. kapitel och redovisningI 6 10är ges en av

fördelningseffektermöjliga olika skatteväxling.typerav av
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Skatteväxling, sysselsättning och9

arbetslöshet

Inledning9.1

föregå-bakgrund till frågan skatteväxling vi iallmänSom gavomen
svenska skattestrukturen medkapitel översiktlig bild denende en av

arbete ochde olika skatterna i skatter påmöjlig indelningbl ava en
till skatterna på arbetekapital. konstateradesskatter på Där atta

olikaförvärvsinkomster och deförutom inkomstskatten påkan
och olikasocialavgifter också räknas mervärdeskattenformerna av

eventuellt skatter påpunktskatter på privat konsumtion, även
följande teoretisktfaktoranvändning. det därpånäringslivets I mer

innebörden k Pigouskatter,orienterade avsnittet behandlade av ssom
ekonomiska aktörernassyftar till i de olikadvs skatter attsom
negativa miljöeffekter,inkorporera hänsyn till olikaagerande

formmiljöstyrande skatter samtidigtkonstaterades vidare utgöratt en
arbete.implicita skatter påav

får något annorlundainnebär frågan skatteväxlingDetta att om en
förutsätts. dagligt tal innebär skatte-karaktär vad vanligtvis Iän som

höjsaktiviteter införs ellerväxling skatter på miljöstörande samtatt
används till sänka skatterintäkterna från dessa skatter attatt

undermiljökorrigerande skatter samtidigtförhållandetarbete. Det att
fråganskatter arbete innebärförutsättningar kanvissa attses som
handlaobetydlig omfattning kommerskatteväxling i inte attenom

direkt,nackdelar beskatta arbete antingenför- och att genomomom
indirekt miljö-och socialavgifter, ellerinkomstskatteruttag genomav

faktoran-konsumtion eller näringslivetsrelaterade skatter privat
gröna skatteväxlingens inne-precisering denvändning. Denna av

deni liten ekonomipå föreställningenbörd bygger öppenatt somen
betydande sammantlät-med internationell handel ochsvenska stor en

internationella kapi-kapitalmarknaden med deden svenskaning av
arbetskraften förhållandevistalmarknadema, där är geogra-enmen

oberoendeproduktionsfaktor, kommer flertalet skatterfiskt orörlig av
skattesubjekteteller vilket det formellabas de på påvilken ärtas ut
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i ekonomisk mening bäras arbetskraften reduceradeatt av genom
reallöner efter skatt.

det teoretisktI orienterade avsnittet föregåendei kapitel fokusera-
des intresset till skattemas eflektivitetsverkningar, dvs hur skatter
påverkar välfårdsnivån i samhället. Genom flertalet skatteratt -
undantaget klumpsummeskattema påverkar hushållens ochutgörs av -
företagens val i olika avseenden, det må gälla konsumtion, arbete,
fritid kommer också hushållens välfärd påverkas: Motattm m,
hushållens positiva värdering olika slag offentligt tillhanda-av av
hållen konsumtion och transfereringar ställs deras negativa värde-
ring det förhållandet de olika valen blir annorlunda i situ-att änav en
ation i frånvaro skatter. frågaDenna skattemas välfärdskostna-av om
der, följd skattemas inverkan på hushållens konsumtionsvalen av

har vi redan berört i kapitel 6 och återvänder vi till i kapitel 10m.m,
effekterna skatteväxling.av en

den tidigareI diskussionen skattemas effektivitetsverkningarav
förutsattes indirekt full sysselsättning. Syftet med detta kapitel iär
första hand bild hur skatter kan påverka sysselsättningatt ge en av
och arbetslöshet. Diskussionen särskilt den frågan innebärav senare

vi koncentrerar på skattemas stabilitetsverkningar, dvs hur deatt oss
påverkar aktivitetsnivån i ekonomin. sådan diskussionI bör deten

sysselsättning och arbetslöshet bestäms olika aktörersnoteras att av
samspel på marknad, arbetsmarknaden, där det blir nödvändigt atten
beakta effekter på såväl utbudet efterfrågan.som

Kunskap hur utbudet arbetskraft påverkas skatter inteärom av av
tillräckligt för analysera skatters effekter på sysselsättning ochatt
arbetslöshet då förändringar i arbetsutbud inte nödvändigtvis leder till
förändrad sysselsättning. På motsvarande kan intesätt utanman
vidare dra slutsatsen ökad efterfrågan arbetskraft leder till högreatt
sysselsättning och lägre arbetslöshet.

förAvgörande utfallet i sysselsättning och/eller arbets-termer av
löshet förenklat uttryckt, samspelet mellan utbud och efterfråganär,
där lönebildningsprocessen central betydelse. Sänkt arbetsgivar-är av
avgift, vilket minskar den k skattekilen på arbete, innebärs momen-

arbetskraftskostnaden faller, vilket torde stimuleratant att
arbetskraftsefterfrågan med högre sysselsättning och lägre arbetslös-
het följd. Hur sysselsättningseffekten i praktiken blir berorstorsom
dock på hur den andra sidan marknaden, utbudssidan, ut, samtav ser
hur samspelet mellan aktörerna på marknaden framför-Det ärut.ser
allt sakertvå viktiga i detta sammanhang. förstaDet hurär ärsom en
skattesänkning påverkar den faktiska arbetskraftskostnaden. Det
andra hur den enskilda individens arbetskraftsutbud påverkasär av
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löneförändringar, hur enskilda företags arbetskraftsefterfrågansamt
påverkas förändrade arbetskraftskostnader.av

dagligtI tal innebär begreppet skatteväxling skatter miljö-påatt
störande aktiviteter införs eller höjs, intäkterna från dessasamt att
skatter används till sänka de skatter på negativt sned-att sättettsom
vrider samhällets resursallokering. skatterDe hamnat i fokus isom
detta sammanhang de arbetsrelaterade skatterna, vilkaär haanses en
negativ inverkan på arbetsutbud och arbetskraftsefterfrågan.

Skattereforrnen 1990/91 kan därmed exempel påettses som en
skatteväxling i betydande omfattning. Sänkningen inkomstskat-av

i denna reform finansierades delvis förändrad beskattningterna av en
på energi och miljöstörande utsläpp. skatteväxlingssynpunktDe ur
viktigaste förändringarna i 1990/91 års reform infördesattvar moms
på hela energiområdet, koldioxidskatten och svavelskattensamt att
infördesl. Förändringarna innebar exempelvis skatten påatt
eldningsolja ökade med och skatten17% på bensin ökade medatt

dessa13%. avseenden innebarI reformen de energi- och miljöre-att
laterade skatteintäktema ökade med cirka miljarder18 kronor, att

konsumtionskatt i övrigt ökade med cirka 10 miljarder samt att
den statliga inkomstskatten för individer minskade med 76 miljarder
SOU 1995:104 sid 178.

vi iInnan avsnitten behandlar9.3-4 skattemas inverkan på utbudet
och efterfrågan på arbetskraft redovisar vi i avsnitt 9.2 ett samman-
fattande mått på den totala skattebelastningen på arbete. handlarDet
här den k skattekilen arbete i direktiven till vår utredningom s som
tilldelas särskilt intresse.ett

Skattekilen på9.2 arbete

Särskilt vid diskussion hur olika skatter arbete påverkaren av
resursfördelningen i samhället den k skattekilen på arbeteär s av

intresse.centralt Denna den skillnad de olika skat-mäter som p g a
uppkommer mellan å sidan arbetsgivamas kostnad förterna ena

arbetskraften, å andra sidan nettoersättningen till arbetstagarna. Skat-
tekilen kan uppfattas slags utvidgning det vanliga margi-som en av
nalskattebegreppet i inkomstskatten fångaroch hur delstorupp av
ersättningen till arbetsinsats absorberas olika slagextraen som av av
skatter, inklusive inkomstberoende transfereringar. Fokuseringen
skatteeffektema arbetsinsats indikerar begreppet skat-extra attav en

1 Se kapitel för genomgång års4 utförlig 1990/91 skattereform.en mer av
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diskussion skattesystemetsvidsärskilt intressetekil är avenav
neutraldet kan ocksåarbetskraftsutbudeteffekter på merges enmen

diskussionanvändas vidkanmåttet ocksåtolkning i och med att aven
arbetskraftsefterfrågan.inverkan påskattemas

skattekili dendet då ingårVilka skatter sammantagetär somsom
realakallas densidan det brukarmellan åbeskriver gapet somena

andra sidanarbetskraftskostnaden, och åi dagligt talproduktlönen
efter skatt lönta-den reallöni dagligt talkonsumtionslönenden reala
indirekta arbets-har vi deförsta komponenterhåller Som engarna

formellt betalasarbetsgivaravgifterformkraftskostnader i somav
till skatte-emellertidArbetsgivaravgiftema bidrararbetsgivarna.av

i ekono-betrakta skatterutsträckning deenbart i denkilen är att som
formförmåner inågratill del de intemisk mening, dvs den extrager

pensioner.framtida Detarbetslöshetsersättning ellersjukpenning,av
det i ocharbetsgivaravgiftema,skattedelenhärhandlar somavom

svenska skattesystemetinfördes i detskattereformmed 1990 års
varierar medskattedellöneskatten. Dennaden k särskildagenom s

inkomstdelar överstigande 7,5förexempelvis gällerinkomstnivån, att
sin helhet skatt.arbetsgivaravgiftema ibasbelopp utgör en

marginal-vanligaskattekilen ingår denandra ikomponentSom en
rådandebestämd dendeninkomstskatten,skatten i är genomsom
infördaockså de sedan år 1993komponent ingårskatteskalan. dennaI

arbetslöshetsför-tillsjukförsäkringen,egenavgiftema tillallmänna
depensionssystemet. Avtill detför årsäkringen 1994 samt nya

till sjukförsäk-schablonmässigt avgifternaegenavgiftemaolika antas
jfr behandlingenskattertill hälftenoch a-kassaring utgöra av

a-kassasjukförsäkring ocharbetsgivaravgifter tillmotsvarande
fönnånsgrundande.pensionsavgiften helheti sinmedan antas vara

ovanståendereducerats medarbetskraftskostnadenEfter det att
erhållit ökningen i det kanhari skattekilentvå komponenter somman

Därmed återstårlön efter skatt.nominellalöntagarnas attses som
konsumtion såinverkan indirekta skatterkorrigera för attm mav

efter skatt medreallönenuppfattaserhåller vad kan somman som
köpkraften.indirekta skatterna harinverkan dehänsyn till den
schablonmässigtskattekilen beräknasitredje komponentenDen

och övriga skatter påmervärdesskattsamlade intäkternade avsom
konsumtion. Följ-total privatandelkonsumtionprivat avm m som

olikainkomstnivåer kan haindivider olikainteaktligen beaktas att
Vidaremedger inte detta.datalägetkonsumtionsproñler; antas att

och allmännainkomstskattarbetsgivaravgifter,efterinkomsten
rimligt antagandehelhet.konsumeras i sin Dettaegenavgifter är ett
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antagandet behö-konsumeras,förutsättsinkomstdå allsikt,lång men
sikt.medellångochkortgällanödvändigtvis intever

olikaeffektenslutligenbeaktaskomponentfjärdeSom aven
denhärhandlar detpraktikenitransfereringar;inkomstberoende om

bamomsorgsavgiften.inkomstberoende
periodenförovanståendeskattekilen enligtredovisastabell 9.1I
de olikaförmarginaleffektemasärredovisningmed19961970 aven-

urvalrepresentativtgjord förBeräkningen ärdelkomponentema. en
arbetsin-storlekenmedskettviktningdärinkomsttagare enav

skattekilenredovisadedenalltsåinnebärViktningen attkomstema.
föränd-innebäroch dettarespektive årgenomsnitt för attettavser
regler,bidrags-ochförändrade skatte-påförutomtiden,ringar över

före skatt.inkomstfördelningeniförändringarpåverkasockså av

1996.1970skattekilen,9.1Tabell -

Effekt in-Marginal-År MarginalskattSkattedelSkattekil av
arb.giv.avg direkta skat-effekt bi-inkomstskatt

m3drag3AEA2inkl. ter m
0.1930.0300.4740.07463.01970
0.1600.0500.5340.15170.31975
0.1650.0500.5500.18572.81980
0.1660.0500.4950.22270.51985
0.2150.0210.5560.18673.01988
0.2290.0190.5550.18773.31989
0.2290.0190.5280.18471.51990
0.2240.0210.4110.18464.01991
0.1940.0210.4000.17461.41992

1950.0220.3970.15960.61993
0.1890.0220.4190.16462.11994
0.1830.0220.4270.17562.91995
0.1950.0220.4340.17964.01996

FinansdepartementetKälla:
med inkomsterarbetsgivaravgifter för övergenomsnitt därVägda personer

särskildtillämpasövrigaskatt; förhelheti sinbasbelopp utgöra7,5 antas
avgifter.inkl.på inkomstenAvgiftssatsemalöneskatt. uttagavser

hälf-tillegenavgifter,allmännabeaktandemedgenomsnittVägda somav
fönnånsgrundandeheltpensionsavgift dockskattutgöraten antas

beaktats.harförhållanden3 individspeciñkadvsMakrotal,

inteskattekilentotala överensstämmerdenobserveraskanDet att
relativadenochmarginaleffektemade olika attmed avsumman

respektivetillkandirektinte översättasdestorleken senareav
inbördesfinnsskattekilen. Dettillbidragrelativa ettkomponents

innebärdelkomponentema,olika attmellan deberoende exem-som
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pelvis sänkning arbetsgivaravgiftema kommer öka basen fören attav
inkomstskatten och övriga delkomponenter. För åskådliggöra dettaatt
inbördes beroende och den allmänna innebörden begreppet skatte-av
kil redovisar vi enkelt stiliserat räkneexempel.ett För förenklaatt
bortses från allmänna egenavgifter och inkomstberoende transfere-
ringar.

Antag den tänkta ökningen arbetsinkomstenatt före alla skatterav
och bidrag arbetskraftskostnaden 100. Vid arbetsgivaravgiftär en
på 25 definierad% inklusive själva avgiften, motsvarande arbets-en
givaravgift inkomsten exklusive avgiften på 33,33 % uppgår
arbetsgivaravgiften till 25 i sin helhet skatt.utgöraantassom
Inkomsten efter arbetsgivaravgift 75. Vid marginalskattär ien
inkomstskatten på 40 blir% den inkomstskatteberoende komponenten
i skattekilen 30 0,475 och inkomsten efter arbetsgivaravgifter och
inkomstskatt 45. Med genomsnittlig konsumtionsskatt 20 % bliren
den konsumtionsskatteberoende komponenten i skattekilen 9
0,245. Sammantaget blir skattekilen 64 % 64/ 100 med andelama
39 % 25/64 för skattedelen arbetsgivaravgiften, 47 % 30/64av
för inkomstskatten och 14 % 9/64 för konsumtionsskatten.

Vad gäller utvecklingen skattekilen bör återigen noterasav att
förändringar förklaras, förutom regeländringar i de olika skatternaav
och avgifterna, förändringaräven inkomstfördelningen föreav av
skatt. En förändring inkomstfördelningen före skatt innebärav exem-
pelvis antalet i olika inkomstskatteskiktatt kommerpersoner att
förändras, vilket kan innebära skattekilen förändras skat-att även om
tereglema Skattesatser, grundavdrag, oförändrade.m är Utveck-m
lingen skattekilen kan alltså inte på något enkelt relateras tillav sätt
enskilda regelförändringar. Om har denna reservation i minnetman
kan utvecklingen kortfattat beskrivas på följande sätt.

För utvecklingen före 1990 års skattereform kan undernoteras att
1970-talet skattekilen med cirka 10steg procentenheter. Bidragande
orsaker höjda arbetsgivaravgifter skattedelen dessa och höjdavar av
marginalskatter i inkomstskatten. Under 1980-talets första hälft sjönk
skattekilen något, där orsak reducerade skattesatser i inkomst-en var
skatten i början l980-talet. Före skattereforrnen hade dock skattekilen
återtagit den nivå den hade i början l980-talet.av

Skattereformen innebar skattekilen sjönk med 10 procentenheteratt
till ungefär den nivå den hade i början 1970-talet. Den väsentligaav
orsaken till detta de reducerade marginalskattema i inkomstskat-var

Åren omedelbart efter skattereformenten. innebar viss ytterligareen
nedgång, där bidragande orsak sänkningen arbetsgivarav-en var av
giftema. Därefter har skattekilen ökat något och beräknas år 1996
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under årUtvecklingennivå år 1991.påligga senaresamma som
andraegenavgifter ochallmännainförandetförklaras bl avava

förändringarförvärvsinkomsterbeskattningenförändringar i avav
grundavdrag m.m

arbetskraftUtbudet9.3 av

och arbetslöshetsysselsättningsnivåtillbestämningsfaktoremaEn av
arbetskraftsutbudet. figureller Iarbetskraftens storlek,naturligtvisär

ochmellan åren 1970arbetskraft i Sverigeredovisas utbudet9.1 av
19962. och dels1000-tal,dels absoluta talSiffrorna procent avavser

arbetskraftstalarbetsför ålder relativaindivider iantalet

iarbetskraftsdeltagandetarbetskraft och9.1 UtbudFigur av
1996.perioden 1970procent, -

90.04500
88.24500
86.34400
84.54300
82.7%4200
80.9%g 4100

å 79.14000
ä

77.33900
Q75.43800

Arbetskraften+ 73.63700
Arbetskraflstal 71.83600 -o-

70.03500
9690 92 9484 86 8876 78 80 8270 72 74

kontinuerligtvuxitarbetskraftens storlekdetfigur framgår9.1Av att
tilluppgickarbetskraftens storlekdåtill toppåret 1990från år 1970

dockharEfter år 1990halv miljonfyra ochnärmare personer.en
ungefär eller cirka 280 000sjunkit med 6%,arbetskraftsdeltagandet

innebärefterarbetskraftsdeltagandet år 1990iNedgångenpersoner.

2 första kvartalet.uppgifter för1996 finns endastFör

3 på arbetskrafts-kapitel byggerredovisas i dettasiffermaterialDet som
från AMS, ingetstatistik annatAKU,undersökningarna samt anges.om
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trenden i andelen förvärvsarbetande total arbetsför befolkningatt av
brutits.

Orsakerna till den förhållandevis kraftiga minskningen antaletav
förvärvsarbetande förmodligen många, och vi har inte möjlighetär att

alla dessapå orsaker här. utvärderingenI 1990/91 års skatte-av
reform SOU 1995:104 konstaterar det svårt särskiljaäratt attman
skatterefonnens effekter arbetsutbudet från alla andra dramatiska
händelser i ekonomin. möjlig förklaringEn skattereforrnenär att
medfört utbildning och karriärval bättre lönar sig, dvs avståratt man

låg lön idag för högre lön i eftersom den lägre margi-en en morgon,
skatt‘.nalskatten innebär blir kvar i lönekuvertet efter Enatt mer

förklaring vad brukar benämnas avskräcknings-ärannan som
effekten, vilket i detta fall innebär ökad arbetslöshet avskräckeratt
människor från överhuvudtaget söka arbete.att

I utvärderingen skattereformen gjordes försök undersökaett attav
hur skattekilen påverkat veckoarbetstiden. Den slutsats drogman var

minskningen skattekilen på 10 procentenheter mellan åren 1989att av
och 1991 har bidragit med öka arbetstiden med cirka 1att procent,
eller timmar,0,5 givet allt oförändrat. Dock har den allmännaannat
uppgången i arbetslösheten bidragit till nettoeffekten på arbets-att
tiden varit negativ. Den slutsats drar i SOU 1995:104 deär attman
sänkta marginalskattema tycks ha bidragit till de har arbeteatt som
arbetar något vad varit fallet.änmer som annars

Aronsson och Palme 1996 utvärderar skattereforrnens effekter på
hushållens arbetsutbud inom för modell där de enskildaramen en

beroendes.hushållsmedlemmamas arbetsutbud ömsesidigt Enligtär
denna undersökning önskade genomsnittlig år 1989 arbetaen man

Årtimmar2170 år. 1991, dvs efter skattereformen, motsva-per var
rande siffra 2243 timmar, dvs ökning med cirka 3%. Enen genom-
snittlig kvinna önskade år arbeta1989 timmar1439 medan samma
kvinna efter skattereformen önskade arbeta 1470 timmar, vilket är en
ökning med cirka 2%. Resultaten för specifika hushållstyper visar
exempelvis i hushåll med barntvå ökar sitt arbetsutbudatt ett mannen
med 2% till följd skattereformen, medan kvinnan ökar arbetsutbu-av
det med endast familjer1%. För med barn eller flera minskar docktre
kvinnan sitt arbetsutbud med 1%, medan ökar utbudet medmannen

minskade4 Mellan 1989 och 1991 marginalskatten med 14 procentenheter
för genomsnittlig industriarbetare, och med 22 procentenheter fören 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-
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arbetsutbudsförändring tilltotalatycks hushålletsMed andra 0rd4%.
barn ingårhur mångaoberoendeskatterefonnenföljd somavvaraav

substitution såtillvidasker männenshushållet.i Däremot atten
medan kvinnornashushållet,fler barn imedarbetsutbud ökar mer

islutsatsenintressantamed fler bam.mindre Denarbetsutbud ökar
påverkattycks haskatterefonnendocksammanhangdetta är att

oförändrat.alltpositivt, givetarbetsutbudet annat
påverkarfaktorersärskilja tvåTeoretiskt brukar typer somavman

budget,påverkar individensarbetskraft. Dels sådanautbudet somav
individenspåverkardels sådanaoch skatter,löner, priserdvs som

kanGivet preferensemakonsumtion.för fritid ochpreferenser man
faktorerstudera effekternaenkla medelförhållandevismed somav

löneförändringar,exempelvisindivids budget,påverkar somen
forsk-omfattandefinns idaginkomstskatt, Detförändringar i etc. en
dennadelbestämningsfaktorer. Enarbetsutbudetsning kring av

inkomstelasti-k ochi form löne-i figur 9.2redovisasforskning av s
citeters SOU 1996:117.Wikström 1996,

för utbudetinkomstelasticiteteroch9.2 Löne-Figur av
arbetskraft7.

Inkomstelasticitet|¢5nee|astic§tet
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6 förändringenprocentuelladendefinierasLöneelasticiteten avsom
lnkomstelasticitetenlönen.förändringprocentuellarbetsutbudet avav en

till följdarbetsutbudetförändringenprocentuelladendefinieras avavsom
inkomsten.förändringprocentuell aven

till dettai appendix Atabellformredovisning idetaljeradEn gesmer
kapitel.
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Medianelasticiteten för i de studiermän i figur 9.2 ärpresenterassom
0,08, vilket betyder lönehöjning på exempelvis leder10att procenten
till ökat arbetsutbud bland medett 0,8 Detta denmän ärprocent.
totala lönelasticiteten, dvs effekten då inkomsteffektemaäven av
löneförändringen medräknade. Den k kompenseradeär löneelasti-s

dvs denciteten, utbyteseffekten mellan arbete och fritid till följdrena
löneförändringar något högre. denär I nämnda undersökningenav

ligger den kompenserade elasticiteten mellan 0,0 och 0,4, med en
median cirka för0,15 skattadeDen effekten på arbetsutbudmän.
till följd ökad inkomst i de flesta studier negativ.är betyderDetav att
fritid k normal dvsär ökade inkomster leder till ökaden s vara,
konsumtion fritid minskat arbetsutbud. börDet dock betonasav att
inkomsteffektema noll i de flesta studier.är nära För kvinnor löne-är
elasticitetema i många studier och framföralltstörre, spridningenär
mellan olika studier betydligt Medianelasticiteten förstörre. kvinnor
med avseende på lön 0,3, varierar kraftigt mellanär olika studier.men
Inkomstelasticiteten för kvinnor uppvisar det förmönstersamma som

spridning medmän, ansamling noll.stor Om tittar på denrunten man
utbyteseffekten mellan fritid och arbete så den medär störrerena ett

medianvärde på cirka 0,5, bördet betonas spridningen mellanattmen
olika studier mycketär stor.

slutsatsEn kan dras från dessa empiriska studier arbets-ärsom att
utbudet förefaller ändras tämligen lite löneförändringar, vilketatt av
betyder sänkt inkomstskatt har liten, dockatt positiv, effekten men

utbudet arbetskraft. slutsatsEn den bildär redo-attav annan som
visats i figur 9.1 kan förklaras enbart de skatte- och inkomstför-av
ändringar skett. löneelasticitetemaAtt små betyder ocksåärsom att
de snedvridande effekterna skatter arbetsutbudet små. Medärav
andra ord så tycks skattebasen för inkomstskatter stabil, vilketvara
indikerar inkomstbeskattningen kan relativtatt billigt ochettvara

verksamheta.effektivt finansierasätt offentligatt De resultat som
redovisas i kapitel 8 visar dock skatter på arbete kan förenadeatt vara
med mycket effektivitetsförluster utbudetstora även ärom
löneokänsligt. Detta också den slutsatsär redovisas i utvärde-som
ringen 1990/91 års skattereform; arbetsutbudet förhål-även ärav om
landevis löneokänsligt kan existensen höga skattesatser bety-av ge
dande välfárdsförluster. förhållandevisDen kraftiga reduktionen av
Skattesatser i skattereforrnen bidrog enligt utvärderingen till att
begränsa skattemas snedvridande effekter och därmed välfárdsför-
lustema.

En principiell diskussion kring skatters välfärdskostnader i kapitel 8.ges
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skatterefonnen,aspekt, framförs i utvärderingenEn avannan som
utbildning,kan minska intresset för högrehöga inkomstskatterär att

ochnegativ effekt på den långsiktiga tillväxtenvilket i sig kan ha en
framtida jobben.kvaliteten de

realaarbetstagarens synvinkel denlön intressantDen ärär ursom
prisföränd-lönen efter skatt och allmännakonsumtionslönen, dvs

prisnivånlönen stiger med det dubbla ochringar. betyderDet att om
oförändrad, vilket betyderblir reala konsumtionslönenlikaså så den

ändra utbudsbeteendet. Innebör-det finns någon anledninginte attatt
inkomstskatter och konsumtionsskatter i grundenden detta är attav

oberoende konsum-dettapåverkar arbetsutbudet på sätt, omsamma
tionsskatten särskilda punktskatter. högrei form eller Enär momsav

lön efter skatt, vilket påverkar arbetsut-inkomstskatt leder till lägre
höjd arbetsut-motsvarande påverkarbudet negativt. På sätt en moms

det reala köpkraftsutrymmet.den höjda minskarbudet då momsen
indirekt skattbetraktasMed andra ord kan varuskatter ensom

arbete.
teoretiskainte påslutsats kan dra dettaEn är att grun-av manman

skatteväxling mellanarbetsutbudet påverkasder kan hursäga av en
Å sidan kommer lägre inkomst-miljöskatter och inkomstskatter. ena

stimulerandeefter skatt ökar, vilket harleda till lönenskatt att att en
Å leder högre varuskatter tillarbetsutbudet. andra sidaneffekt på

negativt,påverkar konsumtionslönenkonsumentpriser vilkethögre
vidare i kapiteleffekt arbetsutbudet se 8.vilket har negativ påen

fråga.således empiriskNettoeffekten är en

Arbetskraftsefterfrågan9.4

härledas tillbestämningsfaktorer kanArbetskraftsefterfrågans ett
centrala faktorer:antal

producerasefterfrågan de och tjänsterpåHur ärstor somvarorI
arbetskraftmed a

byta arbetskraft andrautsträckning går detvilkenI motattI
produktionsfaktorer

arbetskrafts-totala kostnadernaandel deHur utgörsstor avavI
kostnader

i förhållande tillarbetskraftskostnaden enhethögHur är perI
andra insatsvaror
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nivån arbetskraftsefterfråganAtt på beror på efterfrågan på de
varor/tjänster produceras tämligen självklart kommeroch inteärsom

behandlas vidare i detta kapitel. Dock kan efterfråganatt säga attman
efter varor/tjänster, och därmed arbetskraft, i liten ekonomiöppenen

den svenska till del avhängigt dels den internationellaärstorsom
konjunkturen och dels det svenska näringslivets konkurrenskraft.
Sambandet mellan skatter och konkurrenskraft diskuterades delvis i
kapitel och kommer därför7 inte behandlas här. En orsakatt annan
till vi inte behandlar denna fråga här den internationellaatt är att
konjunkturen inte i någon nämnvärd utsträckning påverkas svenskaav
åtgärder.

arbetskraftsefterfråganandraDen centrala bestämningsfaktom till
möjligheterna arbetskraft med andra produktionsfaktorer.är ersättaatt

Vad kan konstatera visades i kapitel substitu-är, attman som
tionsmöjlighetema mellan arbetskraft och olika energivarortyper av

starkt begränsade på kort sikt. På lång sikt kanär dock finna stödman
för substitutionsmöjlighetema mellan arbete och kapital förhål-att är
landevis Det naturligtvis skillnad mellan olika sekto-ärstora. storen

Historiskt tycks det så varuproducerande sektorer har haftattrer. vara
substitutionsmöjligher tjänsteproducerande sektorer,större vilketän

förefaller naturligt.
tredje viktigEn aspekt för bestämningen arbetskraftsefterfråganav

arbetskraftskostnadens andel de totala kostnaderna. deär l fall därav
arbetskraftskostnadema endast för liten del de totalasvarar en av
kostnaderna kommer löneförändringar inte få något störreatt genom-
slag på arbetskraftsefterfrågan. betyder iDet praktiken att
arbetskraftsefterfrågan i relativt arbetsintensiva sektorer, allt annat
lika, påverkas löneförändringar sektorer där arbetskrafts-änmer av
kostnadens andel låg. Från detta kan dock inte automatisktär draman
slutsatsen arbetskraftsefterfrågan i tjänsteproducerande företagatt är

känsliga för löneförändringar varuproducerande företag.änmer
Visserligen tjänsteföretag i allmänhet arbetsintensivaär änmer
varuproducerande, de har också i allmänhet mindre möjlighetermen

arbetskraft med andra produktionsfaktorer,ersätta vilketatt typer av
har motverkande effekt.en

Slutsatsen blir därmed effekterna på arbetskraftsefterfråganatt av
förändrade lönekostnader för arbetsgivarna kan variera beroendestort

arbetskraftens kostnadsandel och vilka möjligheter det finns att
arbetskraft med andra produktionsfaktorer.ersätta

svenskaDe empiriska studier finns visar arbetskraftsefter-attsom
frågan i allmänhet relativt okänslig för löneförändringar. I allmän-är
het erhålls elasticiteter varierar mellan och beroende-O,2 -0,7 påsom
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1996:117.SOU1996,Wikströmstuderas sesektorvilken som
arbetsgi-inklusivebetalararbetsgivarenlöndenökningDvs, aven

efterfrågan påminskadtillupphovmedvaravgifter procent engeren
redovisadeskapitel 6Ioch 0,70,2mellanarbetskraft på procent.

skattning,tillverkningsindustri. Dennasvenskförlöneelasticiteter
löneök-tillverkningsindustrin, visarför attgenomsnitt enär ettsom

cirka 0,13medarbetskraftsefterfråganminskarpåning procenten
studier.övrigalägrenågotdvs änprocent,

branscher inomantalförlöneelasticitetenredovisas ettfigur 9.3I
tillverkningsindustring.

arbetskraftskost-ochlöneelasticiteterKortsiktiga9.3Figur
branscherolikaförsaluvärdetandelnadens av

tillverkningsindustrin.inom

-0.8
’:..:‘;j Elashcitet

ii AndelI av-1-2 saluvärdet
-1.4

samtligaförnegativlöneelasticiteten ärframgår det9.3figur attI
ochtextilbranschernalönekänslig ärbranscher. Mestredovisade

Minststenindustri.ochjord-metallindustriteko, samtkonfektion
ochindustrikemisktycks samtlöneförändringarforkänsliga massa-

förhållandevissektorerjust dessa ärAttpappersindustrin vara.

funktioner.9 "log-linjära"kefterfrâgefunktionerna ärbakomliggandeDe s
bransch.respektiveinomsysselsattaantaletvariabel ärBeroende

på ochprissysselsatt,lönekostnadenvariabler ärOberoende per
laggadvariabelnberoendedenochtidstrendkapitalstocken,bränslen. en

betyder att"log-linjära"efterfrâgefunktionerna ärAttperiod.en
eflerfrágenivån.oberoendeelasticiteten är av
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löneokänsliga inte alltförär överraskande med tanke på dessaatt
industrier relativt kapitalintensiva.är Ett genomsnittvägt för den
svenska tillverkningsindustrin enligt dessa skattningar Itine-ger en
elasticitet på cirka -0,52, vilket kan jämföras med den skattning som

-0,13‘°.redovisades i kapitel Löneelasticiteter uppskattades även
inom för Produktivitetsdelegationens arbeteramen Walfridsson och
Hjalmarsson, 1991. Resultatet från den studien visar också löne-att
elasticitetema för de flesta branscherna negativaär dock betyd-men
ligt mindre till beloppet deän redovisats i figur 9.3. Walfridssonsom
och Hjalmarsson löneelasticiteterrapporterar varierar mellan 0som
och -0,63 beroende på bransch, skattningsmetod och lång eller kort
sikt.

figurI 9.3 framgår det också det tycks finnasatt sambandett
mellan löneelasticitet och arbetskraftskostnadens andel saluvärdet.av
Branscher med andel arbetskraftstor tenderar känsligaatt vara mer
för löneförändringar. Utifrån den diskussion förts skulle detsom ovan

betyda substitutionsmöjlighetemaatt intesenare varierar alltför
mycket mellan de olika branscherna, vilket betyder arbetskrafts-att
kostnadens andel kostnaderna utslag".får ettav stort

Sammanfattningsvis visar de empiriska resultat finns tillgäng-som
liga sänkta arbetskraftskostnaderatt leder till ökad efterfrågan på
arbetskraft. Resultaten visar dock variationen betydligatt är mellan
olika branscher, beroende på hur viktig arbetskraften är som
insatsvara i produktionen. En minskning industrins arbetskrafts-av
kostnader med leder enligt dessa skattningarprocent tillen arbets-att
kraftsefterfrågan ökar med mellan 0,13 och 0,5 för industrinprocent

helhet. En sänkning arbetsgivaravgiftensom med l procentenhet,av
vilket innebär arbetskraftskostnadenatt minskar med cirka 0,75

skulle därmed ledaprocent, till arbetskraftsefterfråganatt ökar med
0,09 till 0,37 Detta under förutsättningprocent. arbetsgivarna fåratt

1° Skillnaden i resultat kan förklaras skillnader i metodik. l kapitelav 6
redovisas resultatet för hela industrin då "poo|adk ansats används. Ien s
praktiken betyder det att antar att vissa efterfrågebestämmandeman
egenskaper är för de olika branscherna.gemensamma såVidare skiljer
sig den funktionsform används i kapitel från6 den "log-linjära"som
funktion använts här. Används "poo|adsom ansats även i detta fallen
erhåller värdet -0,14 på löneelasticiteten,man vilket antyder att
skattningarna löneelasticiteten är relativt okänsligav för val funktions-av
form, förhållandevis känslig för valmen aggregering.av

H Detta bekräftas till viss del de resultat rapporteras Walfridssonav som av
och Hjalmarsson. De löneelasticiteter rapporteras där, isom all-som
mänhet låga,väldigtär kär kompenserade löneelasticiteters isom
princip kan tolkas substitutionseffekter.som
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skatte-arbetstagarnaskattesänkningen. Omhelatillgodoräkna sig ser
lyckas utnyttjaökade löner ochpotential försänkningen manensom

mindre.arbetskraftsefterfråganutfallet pådetta blir
resultatutsträckning dessavilkeniuppstårnaturlig fråga ärEn som

tjänstesek-framföralltsamhället,iandra sektoreröverförbara påär
allmänhet arbets-itjänstesektompåpekatsredanSom ärtom.

tala förvilket skullesektorn,industrielladenkraftsintensivare attän
tjänstesektom. Dettaiskälet högredetlöneelasticiteten motver-ärav

inomfinnssubstitutionsmöjligheterbegränsadededockkas somav
andramedsjuksköterskorochfrisörersektor. typerAttdenna ersätta

löneök-betydersvårt, vilketallmänhetproduktionsfaktorer i attärav
faktumdessa. Dettaefterfrågangrad påverkari ringaendastningar

löneelasticiteten. Deteffekt påmotverkandeandra ordmedhar en
arbets-förgrund hypotesenfastord ingenmed andra attfinns

elas-betydligtskulletjänstesektomkraftsefterfrågan inom mervara
finns detkategori tjänstervisssektorer. Förandratisk inomän aven

löne-karaktär,empiriskteoretisk ochskäl, både tro attdock attav
finns tydligadär dettjänsterdenDetkänsligheten ärstörre. typär av

beskattad arbets-ickebeskattad ochmellansubstitutionsmöjligheter
hus ochreparationerenklaretjänsterExempel på sådanakraft. är av

efterfrågardenfall kandessagräsklippning, Istädning,bil, etc. som
marknad. Enden påeller köpaden själv,utföraväljatjänsten att en

därmed prisför-blirproduktionsfaktorfaktor för valetcentral av
kantjänsteneftersomarbete,och köptarbetehållandet mellan eget

vilkenlika braproduceras i oavsettsettstort av
för dennalönensänkningväljer.produktionsfaktorema En avman

till förhål-ledakunnaenligt dettaskulle därmed, synsätt,kategori en
bekräftelse påvissarbetskraftsefterfrågan. Enökninglandevis stor av

efterfrågeelastici-därNordström 1995ochHultkrantzdetta ges av
betydertilluppskattad -1,49. Dethushållstjänsterför attär omteten

efterfråganökarmedhushållstjänster minskarpriset procenten
definitionenpåpekasbörmed 1,49 Detdessa tjänster attpå procent.

restaurangtjänster,och inkluderarbredhushållstjänster är repa-av
ochhushållsutrustningreparationeroch skor,kläderration avav

det påpe-Vidare börstädtjänster.ochhårfriseringmöbler, tvätt-samt
restaurangtjäns-inomtjänstenpriskänsligaste ärdenkas att gruppen

medlika lättarbete kanköptdärden tjänst ersättasvilken ärter,
restaurangtjänsterhushållstjänster. Omarbete övriga taseget som

endast någotvilkettill cirka -0,8,priselasticiteten ärsjunkerbort
industrin.redovisats för Ettlöneelasticiteterde storthögre än som
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problem med uppskatta skatters effekter efterfråganatt enklareav
tjänster dessa tjänsterär endast i ringa omfattning köpsatt och säljs
på observerbar marknad, vilket betyder faktiska observationeratten

köppå och säljbeteende saknas. Därmed det svårt på förhandär att
uppskatta hur skattesänkning påverkar efterfrågan på dessa tjäns-en
ter.

En möjlig positiv effekt sänkta skatter andelenärannan attav
svartjobb minskar. Visserligen ökar nödvändigtvis inte antalet
sysselsatta, definierat vita och svarta jobb. Mensom summan av

överföring arbeten från den till den vita sektorn harsvartaen av
otvetydigt många positiva effekter, inklusive ökade skatteintäkter. I

bilaga till utvärderingen skattereformen Malmer och Persson,en av
bilaga SOU 1995:104 redovisas uppskattningar den svartaav
sektoms andel BNP, baserat på hushållssektom. Enligt dennaav
redovisning de inkomsterna cirkamotsvarar 8svarta procent av
hushållens disponibla inkomst, eller cirka 5 BNP. Deprocent av
skattningar redovisas för perioden efter skattereforrnen 90/91som ger
dock inga belägg för någon förändring den sektorns omfatt-svartaav
ning.

9.5 Skatter, sysselsättning och arbetslöshet

Slutsatsen från avsnitt 9.3 och 9.4 arbetsutbudet ochär arbets-att
kraftsefterfrågan påverkas löneförändringar. Vad gäller arbetsut-av
budet visar tillgänglig svensk empirisk forskning höjningatt en av

konsumtionslönenden reala leder till liten, dock positiv,en men
ökning arbetsutbudet. Angående arbetskraftsefterfrågan visades iav
avsnitt 9.3 minskning arbetskraftskostnadenatt leder till ökaden av
efterfrågan. Vidare visades den k löneelasticiteten varieraratt s
mellan olika branscher, denna variation till delsamt tycksatt stor
bero på arbetskraftskostnadens andel saluvärdet.av

detta följerAv förändrad beskattning har effekter bådeatt indi-
viders arbetsutbud och arbetsgivares arbetskraftsefterfrågan. På en
perfekt arbetsmarknad där lönen bestäms likheten mellanav
tillgång och efterfrågan på arbetskraft innebär detta beskattningensatt
effekter sysselsättningen i princip blir enkla förutse. Minskadatt
inkomstskatt ökar utbudet, vilket, till följd den negativa efterfråge-av
elasticiteten, har dämpande effekt på lönen före skatt. Att lönenen
före skatt minskar innebär i sin arbetsgivamas kostnader förtur att
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inkomst-0rd, isolerad sänkningarbetskraft .g-Ånskar. Med andra aven
före skattarbetsmarknad, till lägre lönperfektskatten leder, på en

uttryckasysselsättning.efter ökad Etthögre skatt och sättannat att
skatte-arbetsgivarna båda får delocharbetstagarnadetta taär att av

arbetsgivaravgif-visa lägreliknande kansänkningen. På sätt attman
lägre löne-för arbetstagarna,till lön efter skattleder högreter men

Ävensysselsättning. idärmed högreför arbetsgivaren, ochkostnad
sysselsättningsef-skattesänkningen.fall delar på Hurdetta storman

skattesänkningengrunden hur mycketblir beror i påfekten somav
förutsättning förarbetsgivaren.respektive Entillfaller arbetstagaren

löneflexibilitet, dvsskall fungeraperfekta arbetsmarknadenden äratt
efter-utbud ochsig till förändringarföre skattlönenatt avanpassar

arbetslöshet.ofrivilligfallet existerar heller någonfrågan. såOm är

SverigeSysselsättningsutvecklingen i9.5.1

meddockarbetsmarknadenden perfektaBilden överensstämmerav
i olika sektorerarbetskraft ochför olikaverkligheten. Löner typer av

förförhandlingar mellani de flesta fall ibestäms representanter
ensidigt någonellerarbetsgivarna och arbetstagarna, parterna.avav

eller längreeller mindre för kortarelåses lönernaDessutom mer
övrigtarbetsmarknaden ibetyder ärperioder. Det ävenattsenare om

förändradeomedelbart till följdlönernasåperfekt, avanpassas
blir längreeñerfrågeförhållanden. Konsekvensenoch/ellerutbuds-

arbets-överhettningarbetslöshet ellerperiodereller kortare av
fulloperiod till berorunderarbetslöshetenmarknaden. Om en

arbetsmarknad,perfektför övrigti löneanpassningen, påtrögheter en
minskadomedelbart tillarbetsgivaravgifterexempelvis sänktaleder

leder underinkomstskattenarbetslöshet. sänkningEn sammaav
Påarbetsutbudet ökar.arbetslöshet eftersomtill ökadförhållanden

alltefter-fallöka i dettadock sysselsättningensikt kommer ävenatt
nedåt.lönerna anpassassom

sysselsättningarbetsutbud ochutvecklingenredovisasfigur 9.4I av
kvartalet år 1996.med förstatill ochfrån år 1970
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Figur 9.4 Arbetskraftens storlek och sysselsättning i Sverige
perioden 1970-1996, 1000-tals personer.
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figurI 9.4 framgår det sysselsättningen ökat i iatt stort sett samma
takt arbetskraftens storlek fram till år vilket1990, betydersom att
arbetslösheten legat på i konstant nivå med endaststort sett tempo-en

fluktuationer. Sedanrära år har1990 dock sysselsättningen fallit i
snabbare takt arbetskraftens storlek,än med hög arbetslöshet som
följd.

Ser till sysselsättningsförändringen i olika sektorerman av
samhället framkommer något annorlunda bild. figurI 9.5 illustre-en

sysselsättningen i privat och offentlig sektor.ras
figurI framgår9.5 det sysselsättningsexpansionen under 1970-att

och 1980-talet skedde i den offentliga sektorn. mittenI 1980-taletav
stagnerade den offentliga sysselsättningsexpansionen för minskaatt
efter år 1991. sysselsättningen inom den privata sektorn i stortvar

konstant under andra halvan 1970-talet och förstasett halvanav av
1980-talet. Under delen 1980-talet skedde dock förhållande-senare en
vis kraftig sysselsättningsexpansion inom den privata sektorn. Efter år
1991 har dock sysselsättningen inom den privataäven sektorn mins-
kat. Ser till utvecklingen efter år 1991 kan det konstaterasman att
nedgången i antalet sysselsatta varit inom den privata sektorn.störst

betyderDet neddragningarna inom den offentliga sektornatt endast
delvis kan förklara den negativa sysselsättningsutvecklingen.
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Figur 9.5 Sysselsättning i privat och offentlig sektor, perioden
1970 och 1994.
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figur redovisasI 9.6 utvecklingen sysselsättningen i olika närings-av
grenar.

9.6Figur Sysselsättning i olika näringsgrenar, perioden 1970-
1995, 1000-tal.
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figur framgår9.6 detI sysselsättningsexpansionen under 1970-att
och 1980-talen helt kan tillskrivas ökad sysselsättning i service-
sektorn. Antalet sysselsatta i servicesektom ökade från drygt miljon1

till drygtår 1970 1,6 miljoner år Efter1991. år 1991 har dock syssel-
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till utveck-sättningen fallit med cirka 100 000 Ser manpersoner.
negativ. Eftertrenden har varit årindustrin finnerlingen inom attman

industrin.sysselsättningsminskningen inom Mellandocktilltog1990
medsysselsättningen i industrin cirkaminskadeåren 1990 och 1994

byggnadsverk-Sysselsättningsutvecklingen inom200 000 personer.
fram tillnegativ trend åruppvisar liknandesamhet mönster;ett en

kraftigare sysselsättningsminskning.och därefter1990, en
industrin redovi-sysselsättningsutvecklingen inomfigur där9.7,I

varit inom densysselsättningsminskningenframgår det störstattsas,
verkstadsindu-industrin och verkstadsindustrin. Inområvambaserade

tillfrån 000antalet sysselsatta minskat 400strin har närmare personer
denminskning med drygt 30%. Inomcirka dvs270 000 personer, en

halverats underindustrin har antalet sysselsattaråvarubaserade
period.samma

1970-industrin, perioden9.7 Antalet sysselsatta inomFigur
1000-tal.1993,
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IndustriKälla: SOS

och sysselsättningSkatter9.5.2

arbetsmarknaden andraredan påpekats karakteriserasSom även av
löneanpassningen.imperfektioner eventuella trögheter i Löne-än

mellani de flesta fall i förhandlingarnivåer bestäms parterna
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sysselsättningsbeslutet, för detarbetsmarknaden, medan mesta, tas
arbetsmarknadsforskning har tagitarbetsgivaren. Modernensidigt av

mängd olikai förhållande, vilketsin utgångspunkt detta genererat en
sysselsättningenslönebildningens och därmedkringhypoteser

bestämningsfaktorer.
därmed arbetslöshet, beroreffekter sysselsättning, ochSkatters på

på arbetsmarknaden,övervältras respektivehur skatternapå part
arbetskraftsutbu-arbetskraftsefterfrågans ochsin berorvilket i tur

lönebildningsprocessen2.lönekänslighetdets samt
ungefär halvafinns visarsvenska empiriska studierDe attsom
i dessa studierföretagen. bör påpekas detskattebördan bärs Det attav

skatter. studierolikanågon åtskillnad Dessainte görs typer av
positiv effekt på företa-därmed skattesänkning harindikerar att enen

lönekostnader.gens
påverkar sysselsätt-därmed höjda skatterlogisk slutsats blirEn att

finnsempiriska studiernegativt. problem med deningen Ett ärsom
effekter. Holmlundtillfälliga och varaktigadet svårt särskiljaär attatt

långpåverkar lönekostnadema pådock skattekilen1990 finner att
effekter.finns vissadet däremotsikt, temporäraattmen

visarstudie Layard 1991refererar tillHoel 1996 et somen av
ökning skatte-OECD-länder lederför genomsnitt 16att ett en avav

ökning lönekostnadema påtillmed procentenhet 0,5%kilen l av
grundbestår hälften efter fem år. Påsikt. denna ökningkort Av av

effekterna påmakroekonomiska samband kandynamiskaolika
arbetslösheten skattekilen bestå i upptill tio år.ökade Dennadenav

visarhysterese-långlivadeeffekt stöds Brunello 1995k somavs
arbetsgivaravgift leder tillsänktkoldioxidskatt kombinerat medatt en

skattekilen inte hade någonsysselsättning lång siktökad trots att
sikt.arbetskraftskostnadema långeffekt

mellananalyseras sambandetstudie Nickel och Bell 1996I aven
arbetsgivar-enhet och nivånarbetskraftskostnaden produceradper

och Danmark ingår.OECD-länder, där bl Sverigeavgiften i 13 olika a
storhetersambandet mellan dessaFörfattarna visar det statistiskaatt

faktumbland detVidare pekar författarnamycket annatär svagt.

12 för teoretiskaverbal redogörelse detappendix B till detta kapitell ges en
försysselsättning inomsambandet mellan skatter och ramen en

genomgång tillhänvisasfackföreningsmodell. För stringenten mer
Wikström 1996 och Hoel 1996.

13 och1989. KarlssonCalmfors 1990, Holmlund 1983,och Forslund
1983 och1990, NormanLöfgren 1990, Löfgren och Wikström

Pencavel och Holmlund 1988.
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den danska arbetslösheten inte avviker från det europeiskaatt genom-
snittet de danska arbetsgivarna betalar någon arbetsgivar-trots att
avgift. Enligt författarna kan dessa resultat förklaras arbets-attav
givaravgifter övervältras på löntagarna.

Utifrån teoretiska utgångspunkter går det inte något definitivtatt ge
på hur skatter påverkar sysselsättningen. Den empiriska forsk-svar

ningen antyder dock sänkta skatter leder till ökad sysselsättning,att
åtminstone tillfalligtvis. Pencavel och Holmlund 1988 studerar
löner, sysselsättning och arbetstimmar i tillverknings och gruv-
industri. finnerDe ökning arbetsgivaravgiften medatt en av en

leder till sysselsättningsminskning på halvprocent procent.en en
Bohm och Lind finner1991 dock inga sysselsättningseffekter av
sänkta arbetsgivaravgifter i Norrbotten under perioden 1983-86.
Forslund 1995 studerar arbetslöshetens bestämningsfaktorer
makronivå och finner inget inflytande från skattekilen.

Sammanfattningsvis kan det inte finns något enkeltsäga attman
entydigt samband mellan skatter och arbetslöshet i den meningen att
lägre skatter leder till minskad arbetslöshet. Denna slutsats följer av
den teoretiska och empiriska forskningen kring arbetskraftskostna-
dens och sysselsättningens bestämningsfaktorer i Sverige och andra
länder. Den bestående arbetslösheten sedan år 1990 torde till bety-
dande del kunna förklaras bristande anpassningsförmåga hosav
arbetsmarknaden. Under 1970- och 1980-talet fanns det i stort sett
alltid visst utrymme för lönehöjningar konstantett p g a av en
tillväxt i arbetskraftsefterfrågan i kombination med växelkursanpass-
ningar. Efter år 1991 har arbetskraftsefterfrâgan och till ochstagnerat
med minskat, vilket lett till nedåt på lönerna. arbetslös-Atten press
heten inte sjunkit tillbaka till nivån före år 1991 kan möjligtvis förkla-

med det svårare lönerna nedåtär uppåt.att att änras anpassa

9.6 Generell och selektiv skatteväxling: effekterna

på sysselsättning och arbetslöshet

Från den analys följer skatteväxling mellanpresenterats attsom en
miljöskatter och arbetsgivaravgifter knappast har några effekterstörre

sysselsättning och arbetslöshet. skatteväxling innebär en
omstrukturering skatterna, vilket förmodligen inte leder till någonav

ökning den totala efterfrågan i ekonomin.stor av
En omstrukturering skatterna innebär vissa skatter sänks ochattav

andra höjs. Det betyder bl nettoeffekten på arbetsutbudetatt ära
obestämd. En skatteväxling mellan arbetsgivaravgifter och någon
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insatsvara, exempelvis fossila bränslen, innebär arbetskraftattannan
blir relativt billigare. Allmänt kommer energiintensiva fore-sett sett

drabbas hårt med produktionsneddragningar följd,tag att ochsom
därmed minskad efterfrågan arbetskraft.på Arbetsintensivaäven
företag, å andra sidan, vinnare och kommerär expandera medatt
ökad efterfrågan på arbetskraft följd. Detta byggersom resonemang
dock på antagandet sänkta arbetsgivaravgifter slår igenom i sänktaatt
arbetskraftskostnader. Om så inte fallet kan effekten bli syssel-är att
sättningen minskar eftersom företagens ökade kostnader för energi
balanseras lägre arbetskraftskostnader.av

Analysen visar vidare sänkta arbetsgivaravgifter inte nödvän-att
digtvis leder till arbetskraftskostnadema minskar medatt samma
belopp, vilket talar för sysselsättningseffekten begränsas.att

generellEn skatteväxling där höjning miljöskatter balanserasen av
sänkta skatter på arbete får därmed knappast några effekterstörreav
arbetslösheten. I växling mellan miljöskatter och inkomstskatten

kan dock inte utesluta incitamenten för ökad utbildning ökar,attman
vilket långpå sikt har positiva samhällsekonomiska effekter.

selektiv skatteväxlingEn riktad viss sektor har möjligenmot en
förutsättningar påverka sysselsättningenstörre eftersom sådanatt en

växling minskar skattekilen i den sektor får åtnjuta skattesänk-som
ningen. selektivEn skatteväxling innebär får bärastörreatt en grupp
kostnaderna medan mindre får åtnjuta intäkterna. bety-Deten grupp
der finnsdet viss risk sysselsättningen minskar i denatt atten grupp

inte får del intäkterna, dvs i den där de totala skatternasom av grupp
ökar. denI andra minskar de totala skatterna, vilket kan ledagruppen
till ökad sysselsättning, åtminstone kort sikt. Nettoeffekten av
denna selektiva skatteväxling kommer till del bero på efterfrå-stor att

lönekänslighet i de båda sektorerna. Om lönekänsligheten ärgans
högre i den får del intäkterna ökar sannolikheten denattgrupp som av

sysselsättningentotala ökar. En implikation detta skatte-är attav en
växling riktad arbetsintensiva sektorer, exempelvis tjänste-mot som
sektorn, där lönekänsligheten relativt kan ha effektär påstörrestor en
sysselsättningen generell skatteväxling.än Hur effekten blirstoren
sikt i det selektiva falletär avhängigt lönebildningenäven i respektive
sektor.
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Appendix A

9.1Arbetsutbudsstudier redovisade i figurTabell Al.

Inkomst- LönelasticitetStudie Lönelasticitet Kön
elasticitet

Män0,1101
0,082 Män2
0,079 Män2

-0,008 0,123 Män2 0,120
-0,013 0,133 Män2 0,127

Kvinnor0,3950,386 -0,0302
Kvinnor0,8632 0,790 -0,243
Kvinnor-0,061 0,7942 0,773
Kvinnor0,6000,580 -0,0532

-0,002 0,232 Män3 0,231
Kvinnor-0,007 1,3043 1,300
Män0,148 0,0144
Kvinnor-0,0624 0,314 .

0,240 Män0,160 -0, 1005
-0,079 0,169 Män0,1075

-O,266 Män0,0285 -0,244
0,109 Män6 0,086 -0,021

-0,090 0,115 Män6 0,111
Män0,060 -0,0307
Kvinnor1,200 -0, 1407 .

-0,390 0,460 Män8 0,080
-0,050 0,280 Män8 0,230

Kvinnor-0,1 10 0,2208 0,130
Kvinnor0,3808 0,330 -0,060
Kvinnor0,090 -0,2209
Kvinnor0,220 -0,1809
Män0,059 -0,02310
Män0,073 -0,02710

-0,031 Män10 0,082
-0,0l4 Män0,04810

Män0,080 -0,02310
-0,019 Män10 0,067 .

Kvinnor0,2300,190 -0,040l 1
Kvinnor-0,050 0,2100,16011

-0,390 0,580 Män0,19011
Män-0,270 0,6001 0,3301
Kvinnor-0,090 0,2200,13011

80 0,460 Män0,080 -0,311
löneelasticitetOkompenserad

löneelasticitetKompenserad



SOU 1997:11 Skatteväxling, sysselsättning och arbetslöshet 317

Appendix B

Skatters eflekter på sysselsättning och arbetslöshet förinom ramen en
fac/çföreningsmodell.

standardmodellEn lönebildningen den k monopolfackföre-över är s
ningsmodellen. I denna modell fackföreningar har monopolantas att
vad lönesättningsbeslut, medan arbetsgivare till given lönavser en
beslutar hur mycket arbetskraft skall anställas. Tolkningenom som

modellen löneförhandlingar försiggå på lokal företagsär att antasav
nivå, kan förändringar också tolkas förhand-störreutanmen som
lingar sektomivå.på vanligEn modellansats den så kalladeärannan
förhandlingsmodellen där lönen bestäms i förhandlingar mellan fack-
förening och arbetsgivare. beskattningNär diskuteras i dessa fack-
föreningsmodeller skiljer vanligen på olika beskatt-tre typerman av
ning: arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och inkomstskatt.

första viktiga frågeställningenDen vad bestämmer denär som ur
fackföreningens synpunkt föredragna lönen. Eftersom fackföre-mest
ningens medlemmar förmodligen intresserade inkomstnivån,är av
vilket under beskattning den reala konsumtionslönen, dvs lön efterär
skatt och inflation, kunde tänka sig de efter högstasträvarattman

konsumtionslön.möjliga inteAtt bara efter högstasträvarman
möjliga lön kan förklaras fackföreningen intresserar sigatt ävenav

arbetslöshet.för sysselsättningen, eller risken för Nyttanav av en
allt högre lön måste risken för minskad sysselsättning.vägas mot

fackföreningenAtt sysselsättningen i sin kalkylväger innebär att
fackföreningen arbetsgivarens lönekostnader i beaktande.även tar
Ökade lönekrav innebär högre lönekostnader för företagen med mins-
kad arbetskraftsefterfrågan och lägre sysselsättning följd. Detsom
betyder det inte enbart de skatter direkt belastar konsum-äratt som
tionslönen inkomstskatt och har betydelsemoms för vilken lönsom
fackföreningen helst föredrar, de skatter och avgifterävenutan som

drabbardirekt arbetsgivaren arbetsgivaravgifter har betydelse. Med
andra 0rd det den totala skattekilen arbeteär på har betydelse försom
fackföreningens föredragna lön.mest

M Wikström 1996, SOU 1996:117, fackföreningensantar att berornytta av
sysselsättningsnivån, medan Hoel 1996. NOU 1996:9, antar atta

fackföreningen risken förtar arbetslöshet i beaktande.

ll 17-0137-
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nivånsysselsättningen, och därmeddock inte bara nivånDet är
för fackföreningen, hurarbetslösheten, intressantpå ävenär utansom

erhållsden inkomst vidupplevs. betyderilla arbetslöshet Det att som
föredragna lönen.kan ha betydelse för valet denarbetslöshet mestav

arbetslös-vanligtvis likställas medvid arbetslöshet brukarInkomster
infor-innehålla inkomster från denden kanhetsersättning, ävenmen

arbetsmarknaden.mella
lön, ochpåverkar fackföreningens valde olika skatternaHur av

beror hur fack-val sysselsättningsnivådärmed arbetsgivarens av
sysselsättningsökningarlönehöjningar kontraföreningen värderar

dennaoch beskattningenarbetslöshetsersättningenhur ärsamt av
Å skattekil förmodligen tillleder minskadkonstruerad. sidanena en

sysselsätt-till ökaanvända det ökadeönskan attutrymmetatten
reducerad skatte-för arbetslöshet.ningen, eller minska risken Dvs, en

därmed positiv effekt syssel-lönedämpande effekt ochkil har en
Å lönehöj-de positiva effekternaandra sidan ökarsättningen. av

med den lägre skatten, vilketköpkraft, i ochningar, i form ökadav
effekt.ha lönestegrandetenderar att en

minskad skattekil drar medeffekternatvå grundläggandeDe av en
helteffekt dominerar beror påsitt håll. Vilkenandra ord somvar

fackföreningens, ellerdvs hurfackföreningens preferenser, snarare
konsumtion och ökad sysselsätt-påverkasdess medlemmars, nytta av

arbetslöshetsrisk. ytterligare antagandenökad Utanning, eller om
fackföreningens fore-inte hurpreferenser går detdessa säga mestatt

skattekil.minskadpåverkasdragna lön enav
sysselsättningen i monopol-och därmedriktning lönen,vilkenI en

minskad skattekil beror också påpåverkasfackföreningsmodell, av
i förhål-inkomsten vid arbetslöshetskatteminskningen påverkarhur

skattekilensysselsättning. den minskadevid Omlande till inkomsten
sysselsatteden arbetslöse relativt denminskad inkomst förbidrar till

positivvilket i isolering harfackföreningens lönekrav,dämpasså en
direktarbetslöshetsersättningensysselsättningen.effekt Om är

minskadkonsumtionslönen påverkar interealakopplad till den en
och arbets-arbetslöshetsersättningförhållandet mellanskattekil

löneåterhållande effekt.vilket inte någoninkomst, ger

15 effekternafackföreningsmodellförvisar inom attHoel 1996 avramen en
effekternalikheter medskattekilen harminskning stora av enaven

Utifrån inte kandetta drar Hoel slutsatsenproduktivitetsökning. att
pånågon långsiktig arbets-effekt minskad skattekilförvänta avoss

Orsaken kan observeraarbetslöshet. attkraftskostnader och är en
långsiktig trend ilångsiktig produktivitetstillväxt, ingenmen

arbetslösheten.
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falletI med indexerad arbetslöshetsersättning det endast skatte-är
kilens storlek kan ha betydelse för arbetskraftskostnad ochsom sys-
selsättning. Skattekilens struktur, dvs beskattningen sker i formom av
inkomstskatt, eller arbetsgivaravgift, har ingen betydelse. Dettamoms

naturligtvis viktigtär skatteväxlingssynpunkt. Skatteväxling inne-ur
bär i princip endast strukturen på skattekilen ändras,att vilket lämnar
sysselsättningen oförändrad.

Om arbetslöshetsersättningen inte indexerad till konsumtions-är
lönen eller det finns icke-arbetsinkomster kommer Skattekilensom
struktur få betydelse för utfallet på sysselsättningen.att En sänkning

inkomstskatten i detta fall motverkar till viss del den lönehöjnings-av
effekt uppstår, dvs det finns tendens skattesänkningen isom atten

utsträckning kommerstörre arbetsgivaren till godo med högre syssel-
sättning följd. Orsaken till detta det i detta fallär inte skerattsom
någon automatisk uppskrivning arbetslöshetsersättningen ifallav man
bestämmer sig för högre lön, vilket betyder fackföreningensatten
kostnad för eventuell arbetslöshet blir En sänkningstörre. av
arbetsgivaravgiften liknande effekter då det inte finns någonger
koppling mellan arbetslöshetsersättningen och arbetsgivaravgiften. En
sänkning däremot, har sysselsatta och arbetslösa likaav momsen, stor
glädje vilket betyder inkomstrelationen mellan arbetslösaatt ochav,
sysselsatta förblir oförändrad, med följden den lönedämpandeatt
effekten uteblir.

allmännaDen slutsats kan dras det generelltär inte går,attsom sett
inom för fackföreningsmodell, bestämma effekternaramen påatten
sysselsättning och arbetslöshet skatteförändringar. De avgörandeav
faktorerna är:

fackföreningens preferenser för konsumtion sysselsätt-I samt
ning eller arbetslöshetsrisk

konstruktionen arbetslöshetsersättningenI av

arbetskraftsefterfrågans lönekänslighetI

Som diskuterats i avsnitt 9.3 så arbetskraftsefterfrågansär löne-
känslighet helt föravgörande utfallet på sysselsättning och arbetslös-
het. Om arbetskraftsefterfrågan fullständigt löneokänsligär spelar det
ingen roll sysselsättningssynpunkt vilken lön fackföreningenur
väljer, sysselsättningen förblir oförändrad.

grundläggandeDen skillnaden mellan den fackföreningsmodell
här och perfekt arbetsmarknadpresenterats i vilken gradsom ären

skattesänkningar övervältras arbetsgivarna, och därmed hur syssel-
sättningen påverkas. Givet arbetskraftsutbudet ökaratt med en
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medarbetskraftsefterfrågan ökarochinkomstskattesänkning, att
skattesänkningar påarbetskraftskostnader, blir effektensänkta av

skattesänkningenpositiv då viss delsysselsättningen entydigt aven
fackföreningsmodell går detalltid övervältras arbetsgivarna. I en

preferenserfallet. fackföreningensinte visa så alltid Om äräratt att
samtidigt vi harsysselsättningsådana lägger liten vikt påatt somman

till marknadslönendirekt koppladarbetslöshetsersättning ärsomen
överkompenserar sigfackföreningamadet inte uteslutagår att att

Teorinsysselsättning följd.skattesänkning, med lägrevid gersomen
helttroligt, detingen vägledning vaddock ärär mest ensomom

empirisk fråga.
effekterdiskussionen skattersfrån teoretiskaSlutsatsen den är att

skatternaarbetslöshet, beror på hursysselsättning, och därmedpå
sinvilket iarbetsmarknaden,övervältras på respektive på turpart

lönekäns-arbetskraftsutbudetsarbetskraftsefterfrågans ochberor på
lönebildningsprocessen.lighet samt
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Effekter olika10 av

skatteväxlingsaltemativ

Inledning och sammanfattning10.1

forkapitel diskuteras antal beräkningar gjortsdettaI attett som
skatteväxlingsaltemativ. Företrädesvisbelysa effekterna olika ut-av

analysmodeller utredningen haft tillgång till,nyttjas de ävenmen
analyser skatteväxlingsaltemativ diskuteras.andra av

empiriskt stöd det teoretiskaUtredningens modeller åt resone-ger
skatteväxlingförts i tidigare kapitel, i den bemärkelsen attmang som

för- nackdelar för såväl företag hushåll.ekonomiska och somger
arbetsgivaravgifterSkatteväxling i form högre koldioxidskatt/lägreav

förädlingsvärde läkemedel-, tjänste- ochtenderar högre i tele-,ettge
arbetsintensiva sektorer. På motsvarande kanandra relativt sättsett

samfärdselförädlingsvärdena sjunka i ochcement, massa- papper,
hushållens del innebär skatteväxlingnågra andra sektorer. Församt

intäkter kostnader, priser på och tjänstersåväl när samtvarorsom
förändras.inkomster

vid handen utsläppen koldioxid inte mins-Beräkningarna attger av
därför efterfrågan de relevantamycket, väsentligen påkar att varorna

huruvida viss skatteväx-bedömningprisokänslig. slutligEnär enav
samhällsekonomiskt lönsam eller ej, kräverling sammanväg-är en

miljökvalitetsförändringar, inkomst-anpassningskostnader,ning av
komponenter isammanhanget viktigafördelningsaspekter och andra i

välfärden och dess utveckling.
leder skatteväxling, inne-modell utredningendenI använt ensom

tillkoldioxidskatten med 100 eller 200 %,bärande ökning 50, enav
miljökvalitetsförbättringsamhällsekonomisk förlust, inte den somom

koldioxidskatt indi-signifikant högre vad dagensuppstår värderas än
miljövärden inte inkluderas i model-uttryck för.rekt Förutom attger

och innovationerheller effekter nyinvesteringarlen, har inte på t ex
vidare från jämvikt på arbetsmarknaden,modellerats. Modellen utgår

utbud och efterfråganden rådande lönenivåndvs vid överensstämmer
heller förekommer iarbetskraft, varför ofrivillig arbetslöshet inte

inför arbetslöshet ii modellens basversion.beräkningarna Om man
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modellen, kommer utfallet till del bero arbetsmarknadenspåstor att
funktionssätt. Om den skatteväxling simuleras bidrarman genom som
till väsentligt minska arbetslösheten, ökar sannolikheten föratt att
utfallet skall positivt för samhällsekonomin.vara

I kort sammanfattning de viktigaste simuleringamapresenteras
med modellen med hjälp följande tabell:av

Tabell 10.1 De centrala simuleringarna med allmänjämvikts-
modellen.

INNEBÖRDSCENARIO
CIOOEJV X ökning100% C02skatt skattesänkningarutanav
C50 50% ökning C02skatt med kompenserandeav

arbetsgivaravgiftssänkning
C100 100%
C200 200%

SELEKTIV ökning100% C02skatt med kompenserande arbetsgi-av
varavgiñssänkning i tjänstesektorema

Basaltemativet kallas i fortsättningen C100, vilket innebär koldi-en
oxidskattehöjning med kombinerat100% med sänkning arbets-en av
givaravgiften. För enkelt kunna jämföra falletmed växling,att utan
läggs resultaten från kapitel in med6 CIOOEJVX. Olika vari-namnet

detta basscenario har simulerats, C50 och C200anter t samt ettav ex
scenario med selektiv växling, där arbetsgivaravgiftssänkningen
riktas tjänstesektorema.mot

Tabell 10.2 Sammanfattning modellresultat för olika skatte-av
växlingscenarierh

VALFÄRD" UTSLÄPPSCENARIO C02 Sänkning
INTÄKT,miljarder C02, Arbetsgivar-

kronor procentuell procentuell avgift
förändring förändring % enheter

CIOOEJVX -4,6 -0,2% +91%
C50 -1,9 -0, 1% +47%% 0,9%
C100 -3,9 -0,l% +92% 1,5%
C200 -8,0 -O,3% +l77% 2,5%

4,9%3SELEKTIV -3,7 -0, 1% +92%
förklaringFör tabellrubriker, huvudtext.av se

2 VÄLFÄRDBegreppet kan tolkas realinkomstförändring.närmast som
Se huvudtext och faktaruta förl förklaring.närmare

3 valda tjänste-sektorer.För
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Överlag effekterna ekonomin små. berorDetta på skatteför-är att
ändringama små i förhållande till ekonomins storlek.är
VÄLFÄRD kan i detta sammanhang tolkas realin-närmast som

komstförändringar, det också inkluderar k konsumentöver-även om s
skottsförändringar till följd konsumtionen Vi kanattav anpassas.
finna det relativt bättre sänka störande skatt jämförtäratt sett att en
med återföra skatteintäktema klumpsumma, vilket innebäratt som en

svag dubbel vinst, enligt den definition dubbelvinstbegreppeten av
i kapitel 8.4. Däremot finns ingen dubbel vinst i den be-som ges

märkelsen välfärden stiger alldeles eventuella miljöför-att oavsett
bättringar.

Faktaruta 1 Att "välfärd"mäta

mått påDet välfärdsförändringar utredningen använder begränsarsom
innehållersig till konsumtion och inte värdet eventuella miljöförbätt-av

ringar. Det kan uppfattasnärmast realinkomstförändringar,som men
täcker k konsumentöverskottsförändringar.även Antag t detatts ex
kostar 10 kr/minut ringa Australienatt och viss spenderaren person

kr/månad på100 telefonsamtal till anhörig Omdär. priset sjun-en nu
ker till kr/minut3 kostar telefontid 30 kr, vilket realin-samma ger en

påkomstförbättring 70 kr, givet fortsättningsvisatt ringer likaman
mycket. Prissänkningen förmodligen lite längre. Omgör att pratarman

fortsätter påspendera 100att kr telefonsamtalen kan prataman man
ungefär 33 minuter för månad.istället 10 minuter varje Detta är en
välfärdsvinst. l praktiken kanske väljer 20 minuteratt prata ochman
använder de 40 kr blir "över till konsumtion. Det välfärds-som annan
mått såvälanvänds täcker realinkomstförbättringen densom som

hushållvälfärdsvinst kanett de konsumerargöra när mer av varan
sjunkit i pris. Ett analogt föraskan priset ökar.som resonemang om

summerade välfardsförlustema,De ungefär miljarder4,6är
kronor växling och miljarder kronor3,9 med växling koldi-utan när
oxidskatten fördubblas. förändrasl inte skatten på arbete istort sett

fall,detta medan skatten fossilapå bränslen fördubblas. Skattebasen
annorlunda uttryckt, för liten för kunna bidra till långtgåendeär, att

sänkningar andra skatter och därmed förändringarstörreav
arbetsmarknaden.

Som räkneexempel med antagandet skatteväxling leder tillett att en
minskning koldioxidutsläppen med 600 000 beräknas värdettonen av
de skador undviks till belopp mellan miljoner5 130 krettav som -

enligt den kostnadsuppskattning gjorts klimatpanelFNssom av
IPCC.

Kostnaden varierar mellan olika hushåll, främst via ökade utgifter
för innehåller fossila bränslen. Den totala välfärds-somvaror
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miljarder i bascenariot C100förlusten ligger i storleksordningen 3,9
kr/hushåll. tendensräknat 1000 Enoch är attmotsvarar grovt

hushållsstorleken. beror sannoliktvälfärdsförlusten ökar med Detta
indirekt innehållerförbrukningen direkt ellerpå att somav varor

hushållsstorleken. Resultatenfossila bränslen tenderar öka medatt
modelleri allt väsentligt med andra använtsöverensstämmer som av

fördelningsfrågoma kapitelutredningen för belysa se 6.att
dock med mindre 1%. Utsläp-Utsläppen koldioxid minskar, änav

inte utomlands via importsubstitution, dvsflyttar attgenompen
utlandsproducerade, iproducerade med någoninhemskt ersättsvaror

nyinvesteringar förläggs utomlandsnämnvärd utsträckning. Huruvida
komplicerarför modellen.har inte kunnats belysas inom Dettaramen

koldioxid påverkasbedömningen hur de globala utsläppen av av enav
modeller kan dock inte leda tillsvensk växlingsreform. Befintliga

relativteffekterna på utsläppen små,någon slutsats ärän attannan
det faktum priskänslighetenvilket i sin väsentligen förklaras atttur av

för fossila bränslen låg.är
och läkeme-Förädlingsvärdet ökar i vissa sektorer, inom tele-t ex

sektorer använder relativt mycketdel, medan det minskar inom som
de negativtfossila bränslen. Transportsektom tillhör förväntatsom

koldioxidskattema träffar denna sektorpåverkade sektorerna, när utan
Även för-och och massaindustriemasnedsättning. cement pappers-

ädlingsvärde minskar.
koldioxidskatten leder inte till fördubblingfördubblingEn en avav

Ökningen ökningungefär från dagens nivå.intäkterna. 90% Enär av
energiskatten,koldioxidskatten leder till minskade intäkter från p g a

ungefär miljard kr.minskad användning fossila bränslen, med 1av
Övriga effekter skatteintäktema små. Möjligheternaindirekta på är att

arbetsgivaravgiften begränsade, enligt modellen med mindresänka är
procentenheter.2än

skatteväxlingsreform nödvän-Resultaten innebär inte att enovan
eftersom blanddigtvis samhällsekonomiskt ofördelaktig,är annat

inkluderats i beräkningarna.miljövinster har
formellt integrerats i modellen,Vidare har inte arbetslöshet men en

få torde integenerell arbetsgivaravgiftssänkning några procent
avgörande arbetslöshetenpåverka arbetslösheten något Omsätt.

sannolikheten fördäremot skulle minska betydligt, ökar givetvis ett
utfall.positivare

modellerats, effekterfinns andra företeelser inteDet även tsom ex
Å för modelleninnovationer. andra sidan kan inomman ramen

anpassningskostnader,övergångseffekter, i forminte hänsyn tillta av
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eller effekter den långsiktigapå välfärden skatteväxling påverkarom
investeringsbeteendet i Sverige.

Allmänjämviktsmodeller10.2 och skatteväxling

Utredningen har flera olika för belysa hur ökadanvänt ansatser att en
miljörelatering det svenska skattesystemet kan påverka resursför-av
delning, resursutnyttjande och miljökvalitet. komplet-Dessa ansatser

varandra på flertal dock speciellt med avseende påsätt,terar ett
vilken aggregeringsnivå analysen genomförs. Således används typen

modeller för specialstudera hur det enskilda hushållet/företagetattav
påverkas, medan andra analysredskap används för studera huratt
enskilda marknader kan förändras skattesystemets struktur varie-när
ras.

detta kapitelI analysansats baseras pånärmarepresenteras en som
det i den ekonomiska litteraturen kallas för beräkningsbara jim-som
viktsmodeller. har visat sig avDen värdefull i empiriska analyser
ekonomisk politik och har på mycket antal områden,använts ett stort

år inte minst för belysa sambandet mellan ekonomi ochattsenare
miljöl. exempel studieEtt målkonflikter i miljö- och energi-är en av

långtidsutredningz.politik i 1990 års
allmänjämviktsmodellI uppfattas ekonomin ett systemen som av

ömsesidigt beroende marknader. förändringEn vid första påse-som
ende endast påverkar marknad, kan i praktiken påverka alla mark-en
nader i ekonomin.

Fördelarna med detta helhetsperspektiv flera. Erfarenhetenär
visar många gånger blottlägger indirekta och komplexaatt man
samband vilka kan svåra upptäcka med alternativaatt ansatser.vara

finnsVidare det många fördelar med modell där på etten man
konsistent behandlar inkomster och utgifter för ekonomins olikasätt
aktörer.

Exempelvis det i detta sammanhang intressant belysa hurär att
olika skattebaser samspelar med varandra. höjning koldioxid-En av
skatten påverkar konsumtionen fossila bränslen och därmedt ex av
indirekt den delen energiskatten träffar dessa bränslen. Skat-av som
teväxling kan också betydelseha för och andra skatteintäkter,moms-

1 Se GoulderBoyd, 1995 Jorgensont Vwlcoxen 1995 och Krutillaex
Viscusi 1995.

2 Se Bergman 1990,1995.
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spridningseffekter i princip ganska enkla hantera inomär attsom
för de modeller här.typer presenterasramen av som

också intresseDet inom för modellen behandla detär attav ramen
faktum Sverige liten ekonomi. svenska företagenDeär öppenatt en

såväl import- exportkonkurrens och skatteväxling kanmöter som en
påverka handelsmönstren. bör i detta sammanhangDet noteras att
modellen k real modell, inte inkluderar växelkursföränd-är en s som
ringar.

Även beräkningsbara allmänjämviktsmodeller kan stortom vara av
värde för empirisk belysning komplexa ekonomiska frågor,att ge
finns det anledning peka på några osäkerhetsfaktoremaatt av som
med nödvändighet uppkommer. Modellerna bygger efterfråge-på och
utbudssamband inte kända med säkerhet. Dennaär typsom av
osäkerhet inte unik för den valts här, gäller förär ansats utansom
många andra empiriska analyser inom samhällsvetenskapen.

kan inteMan kan på förhand exakt hur konsumenter och före-veta
kommer förändring skattesystemet. Om efter-tag att reagera en av

fråge-/utbudssambanden felaktigt specificerade i modellen kanär
denna felkälla fortplanta sig modellen, vilketi ytterligare bidrar till

sällan kan goda vad gäller nivåer för enskildagöraatt man prognoser
variabler. På kartor uppfattning riktningar,sättsamma som ger en om

analysen vägledning i vilken riktning ekonomin påverkasger en om
olika reformer. i någon mån belysa osäkerheten iFör att antagan-av

den olika genomförsvärde känslighetsanalys. Denparametrarsom en
innebär vissa i modellen i medeltal kommer haatt parametrar att

värde i grundkömingen, varierar i känslighetsana-samma som men
lysen beskriver den osäkerhet finns kring varjesättett som som

beräkningarnaGenom antal gångerparameter. att ett stortupprepa
och i varje upprepning välja olika parametervärden får man en upp-
fattning hur känsliga slutsatserna för de antagandenär görs.om som

medger inteUtrymmet vi kan diskutera modellens egenskaper iatt
alla dess detaljer. detaljerad presentationEn i Harrisonmer ges
Kriström Modellen1997. matematiskt komplicerad, åtmins-är sett

kompliceradså inte har möjlighet i egentlig meningtone att attman
kunna förstå alla mekanismer i fullständig detalj. skulle därförMan
kunna hävda modellen svart låda. ligger dock i sakensDetäratt en

skatteväxlingsrefonn komplicerad, inte minst viär närnatur att en
försöker sprida ljus sådan reform i ekonomi där det redanöver en en
finns antal skatter. Alternativet mycket enkel modellett stort vore en

saknade kopplingar och mekanismer förhand kanpåsom som man
misstänka viktiga. Modellens ekonomiska struktur mycket enkel.är är

allt väsentligt modellen variant denI presenterades iär en av som
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kapitel Grundstrukturen antal utbuds- ochär efterfrågekurvor,ett
dock fler de användes där.än kanMan betraktasom ansatsen som en
modernare form den input-output analys sedan länge ianväntsav som
svenskt utredningsväsende och forskning.

10.2.1 Beräkningarnas syfte

Beräkningarna syftar främst till illustrera hur skatteväxlings-att en
reform kan påverka resursförbrukning, resursfördelning samt
miljökvalitet. syftarDe också till uppfattning hur vissaatt ge en om
skatteintäkter påverkas tänkta förändringar skattesystemet.av av
Vidare beaktas det faktum hushållens köpkraft kan påverkas,att t ex
via prisförändringar på olika och tjänster, löneförändringar,varor

inkomst från kapital. Detta gällersamt också handelsmönster, när
import- och exportmöjligheter kan förändras skatteväxling.av

förstaDet problemkomplex diskuteras hur skatteväxlingärsom
påverkar centrala ekonomiska variabler såsom priser på ochvaror
tjänster forädlingsvärden. förväntarMansamt sig prishöjning påen
fossila bränslen under scenariot C100, där koldioxidskatten fördubb-
las och växlas arbetsgivaravgifter. Det dock inte förhandmot är
givet hur priserna på jordbruksvaror påverkas.t Effekterna drarex
olika håll alla priser i ekonomin kannär förändras.

En förändring skattesystemet påverkar också den relativaav
lönsamheten i olika sektorer. På lite längre sikt flyttar produktions-
faktorerna arbete och kapital till de sektorer relativt settsom ger
högst avkastning. Vissa sektorer minskar, andra expanderar när
ekonomin ställer sig till förutsättningar. Modellenom nya ger en
uppfattning hur denna strukturomvandling kan tänkas ske.om

Den andra frågor studeras med hjälp modellengrupp av som av
gäller allmänt hur hushållens välfärd påverkas skatteväxling.sett av
Vissa blir dyrare tillverka/konsumera, andra kan bliatt relativtvaror

billigare vilket har betydelse för hushållenssett konsumtionsutgifter.
Eftersom hushållen företagen förändrasäger hushållens inkomst inte
bara eventuella förändringar i arbetad inkomst också viaav utan
förändrade inkomster från kapital vinster.

dockDet inte bara nivåernaär intressanta, ocksåär hurutansom
inkomster och utgifter fördelas mellan hushåll, inte minst i ljuset av

faktumdet miljöskatter ofta regressiva. Till dessaatt är effekter bör
givetvis läggas värdet förbättrad miljö.av en

Den tredje frågan här empirisk belysning gäller skatte-som ges om
växling i allmänhet alternativär miljövinster. Vidett som ger en
första anblick kan det tyckas självklart utsläppen minskaratt om en
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koldioxidutsläppenglobalapå deNettoeffektemahöjs.miljöskatt av
negativa,dockkoldioxidpolitik kan närsvenskensidig varaen

produktioninhemskleda tillhemmamarknadspriser kanstigande att
svensk kol-ambitiösfallsigkan tänkaimport. Man närersätts enav

koldioxidutsläppen.ökningglobaltilldioxidpolitik leder aven
utsläppenländer,mellanvaruflödettillhänsynModellen tar men

ökar;och tjänsterimportenutomlands endastflyttar varoravom
ambitiöslandet. Ensåledes inomproduktionsfaktorema stannar

demonstrationseffekter i bemär-koldioxidpolitik kansvensk även ge
exempletsvenskaföljer detellerländer förrandrakelsen att senare

belysasinte kanfrågadettautsläpp,minskar sinaoch är somenmen
här.

Modellen10.2.2

Harrison,Glennmed Professorsamarbeteutvecklad iModellen är
ledandevärldensCarolina, USA,of SouthUniversity experteraven

enskildaekonomi, där detlitenbeskriverområdet.på Den öppenen
Liknande konstruk-världsmarknadsprisema.påverkainte kanlandet

förorganisationerandraVärldsbanken ochanvänds ftioner n av
speciellt konstrueratsModellen harpolitik.ekonomiskutvärdering av

blandvidare på arbetenskattepolitik och byggerför analyser avav
ochoch 1993Rutherford TarrHarrison,Melo 1992,andra Tarr

1994.ochRutherford, TarrRutström
betydandeinnebärarbeteföreliggandekanDet nämnas att en

allmänjämviktsmodellermed andrajämförelseambitionshöjning i
aggregeringsnivån.beträffar Detvadsvenska datautvecklade för

hushåll-antaletsåvälinkluderassektorersåväl antaletgäller somsom
arbetskraft.ochstyper typer av

vilkenuppfattningarekonomer olikablandfinnsDet aggrege-om
problem medanalys. Etti dennalämpligringsnivå attär typ avsom

finnafall inte kani vissafinfördelade dataalltföranvända är att man
Verkstadsindu-förvariabelvissuppgifterhakandata. Man t om enex

industri. sådanaIi dennaingående sektorernaför deintestrin, men
ingående sektorerna.defördela data någotfall måste sätt överman

har varitdatatillgänglighetenmetoddennafall harvissa använts närI
aggregerad nivå,påresultateninnebärbegränsad. Detta stämmeratt

alldelesbehöveribland intesektorerför vissa stämmadetäven om
dockfinfördelade dataanvändamed ärFördelen attväl överens. att

strukturomvandlingkringi detaljerinblickarkan få intressantaman
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vidareut-ochmodellenbeskrivningdetaljeradFör aven merosv.
KriströmHarrisonovanståendevecklingar resonemang, seav

1997.

strukturModellens

insatsfaktorerprimärahjälpmedproducerasmodellenI avvaror
halvfabri-råmaterial ocharbetskraftslagoch olikakapital samtav

insatsfaktorer3. medgerDatamaterialetintermediärakkat s upp-en
tillharkategorier. Deolikai elva summeratsarbetskraftendelning av

långamed olikaarbetare/tjänstemänväsentligenkategorier,olikasex
utbildningar.

sektorspeciñkaproduktionsfaktorema äroftabrukarMan attanta
mindreellersigkanlång siktde på rörasikt,kort att mermen
rörliga,produktionsfaktoremafalldettasektorer. I ärmellanfritt

exempel.tvåjordbruketochgruvsektom ärsektoreri vissaförutom -
ellerhemmarknadenantingen påsäljsprodukterFöretagens expor-

Produktionsfak-länder/regioner.på sjufördelasdär exportenteras,
dessa tvåSammantaget gör anta-rörligainte gränser.överantastorer

handelsteoridenföljerkonstruktionmodellensganden somatt
och1920-taletunderOhlinBertilochHecksherEliutvecklades av

världs-Ökade påövervältrasintekani Sverigekostnadersenare.
litenSverige öppenantagandetmed ärenlighetimarknaden att en

formhandelshinder iövrigt tillförhänsynModellen attekonomi. tar
med.handlarSverigeregionerdemellanskilja sigkantullarav

hemma-producerasdels deefterfrågarHushållen somvaror
olikadefrånkommerimportvarorockså demarknaden, sommen

inkomsterfår sinaexportområden. Deimportområdena samma som
denfrånnettotransfereringarproduktionsfaktorer devia de äger samt

sektorn.offentliga
undersökningårsfrån 1992erhållitsharutgiftsmönsterHushållens

undersökninganvänder i dennautgifter. Manhushållens annanenav
Vadnationalräkenskapema.fallet ivadindelning ärän somvarorav

databaser. Idessa tvåihoplänkarnyckelbehövs är somensom
utgiftsundersök-istället harnyckel ochofficiellsaknasdagsläget en

3 facklärdavaruprod arbetare,facklärdaArbetskraften delas
facklärdaarbetare,varuproducerandefacklärdaarbetare,tjänsteprod

minsttjänstemänlägrelägre tjänstemänarbetare,tjänsteproducerande ,mellannivå, i högrepå tjänstemäntjänstemänårs utbildning,högre2
företagareakademiska yrken,medfria yrkesutövarebefattning,ledande

lantbrukare.lantbrukare samtexkl.
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ningar från andra länder utnyttjats tillsammans med andra bedöm-
ningar för koppla ihop sektorer och konsumtionsutgifter.att

Arbetsmarknad

Hushållen tänks utnyttja sin tid till fritid eller arbete. föreliggandeI
version modellen förekommer inga imperfektioner på arbetsmark-av
naden, således finns heller ingen ofrivillig arbetslöshet. Givetvis är
detta ingen tillfredsställande bild dagens svenska arbetsmarknad.av

Om arbetslöshet inte i modellen kvarstår fråganrepresenteras hur
allvarlig denna brist kan tänkas i detta sammanhang, inte minstvara
med tanke skatteväxling föreslagitsatt medel förett attsom
minska arbetslösheten. En generell sänkning arbetsgivaravgiftenav
med någon eller några påverkar, såvitt kan bedöma,procent påman
något dramatiskt inte arbetslösheten.sätt

Nickell Bell 1996 jämförelsegör mellan olika europeiskaen
länder och pekar bland på Danmarks arbetslöshet inteannat avvi-att
ker från genomsnittet arbetsgivarna där intetrots betalaratt sociala
avgifter. visarDe vidare sambandet mellan enhetskostnaderatt för
arbete och arbetsgivaravgifter statistisktär mycket bland 13sett svagt
olika OECD-länder, där bland Danmark, Sverige, Tyskland,annat
Italien, Japan och USA ingår i jämförelsen.

bakomliggandeDen orsaken till arbetsgivaravgifter inte tycksatt ha
någon betydelse förstörre arbetslöshetsnivån enligt författarna,är, att
arbetsgivaravgifter tenderar vältras på löntagarna.överatt Samman-

dessa resultattaget antydan arbetslösheten inte tordeger atten om
påverkas på något dramatiskt de skatteväxlingsrefonnersätt av som
här simuleras.

finnsDet också några teoretiska resultat enligt Gouldersom,
1995, tyder arbetslösheten inte nödvändigtvisatt minskar i
modeller explicit inkluderar imperfektioner på arbetsmarknaden.som
Bovenberg Van der Ploeg 1993 visar dock skatteväxlingatt en
kan sänka arbetslösheten i modell där det inte möjligtären att

produktionsfaktorema, skattebördan ianpassa utsträck-en av storom
ning faller på den anpassningsbara produktionsfaktom.

En arbetsgivaravgiftssänkning kan givetvis motiveradvara av
effektivitets- eller andra skäl, med tanke simuleringamaattmen
resulterar i små sänkningar arbetsgivaravgiften, det inte givetärav att
modellens brist vad beskrivningen arbetsmarknaden heltavser ärav
avgörande för styrkan i slutsatserna. Om den svenska arbetsmark-
naden karakteriseras k klassisk arbetslöshet, där förklaringen tillav s
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alltför hög nivå, kanfixeradarbetslöshet lönen ärär att enen
mycketarbetslösheten minskar såskatteväxling leda till attatt man

vinst.får samhällsekonomisken
tjänsteintensivariktasselektiv växlinggällerdetNär motsomen

brister vad gällermodellensbedömningsektorer kan göra attenman
effek-skattesänkning kanriktararbetslöshet viktigare. Omär enman

Å andrasektorerbli i dearbetslöshetenpå störreterna som gynnas.
endast höjersektorer därfall antalkvarstår i dettasidan ett enman

Övergångskostnadema selektivbli viddärförkanskatt. större
för jäm-inominte kan belysaskostnader dockväxling, ramensom
selektivför övrigt intressantviktsmodellen. Det är att notera att en

jämfört medutfall enligt simuleringama,positivtväxling ett merger
generell växling.en

fritid och arbete.fritt välja mellanhushålletmodellen kan såledesI
marknaderandraprisförändringar påArbetsutbudet påverkas ävenav
väsentlig ivisat sigkoppling hararbetsmarknaden. Dennaän vara

arbets-vinst. Teorin pekar pådubbelbegreppetdiskussionen attav
lika,löneökning, alltpåverkas positivtsannoliktutbudet annatav en

miljövaran stigerpåpåverkas prisernarealinkomstema närattmen
principimekanism hanterasarbetsutbudet.därmed Dennaoch typ av

jämviktsmodeller.av

Produktionsteknologier

i olika sekto-produktionsteknologiergäller beskrivningendetNär av
viktigaste Denosäkerhet debetydandefinns parametrarna.omenrer

substitutionselasticiteten mellanden khärviktigaste ärparametem s
tekniska möjlighe-denågotproduktionsfaktorer.olika Den säger om

insatsvaromasproduktionsapparatenförändrafinns närattter som
pris ändras.

dessa substitu-teknologier varierarolikasektorer harolikaNär
systematisktmöjlighetNågonmellan sektorer.tionsmöjligheter att

funnits,har inteingår i modellensektorerdessa i deundersöka som
empiriskahar befintligaställetandra Itids- ochgivet resursramar.

känslighetsanalyssystematiskdetta har dockutnyttjats. Tillstudier en
nedan.analysresultaten dennabifogats och presenterasav

formåterkopplingar isaknarmodellenbörDet noteras att av
finns ingenskatteväxling.produktionsteknologier Deteffekter av
till innova-kan ledaskatteväxlingtillhänsynmöjlighet attatt ta en

viktig ivisa sigkoppling kanmarknader.nya Dennationer och
idageffekter liggerdynamiskabeskrivning dessapraktiken. En av
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forskningsfronten, åtminstone vad gäller allmänjämviktsmodeller,
och det torde dröja innan tagit fram allmänt accepterad metod.man en

Även det fanns beskrivning dynamiska effekter skulleom en av
den behöva kompletteras med del beskriver uteblivna dyna-en som
miska effekter. Om samhället helhet del sinasatsarsom en av
produktiva på utveckla teknologier för vissatt mark-resurser nya en
nad, innebär detta altemativkostnad. Resursema kunde i alternativ-en
fallet utnyttjats till fram teknologier på någotatt ta område.annatnya

Avslutningsvis bör också energisektornnämna kunde haattman
beskrivits på tillfredsställande datatillgångenett sätt, harmer sattmen

för detta. I modellengräns produceras elektricitet inomen t ex en
given sektor och delas inte på kämkrañ, vattenkraft Kostna-upp osv.
derna för den skatteväxling simuleras kan därmed bli överskat-som
tade.

Data

viktigEn del arbetet har varit fram data på så finfördeladatt taav en
nivå möjligt. Den centrala delen i databasen den beskrivningärsom

den svenska ekonomins struktur SCB publicerat för år 1992av som
88 sektorer.över I datamatrisen beskrivs hur mycket olika sektorer

köper och säljer olika och tjänster Utrikeshandel,samtav varor
investeringsaktivitet, offentlig sektors konsumtion och mängden
andra nödvändiga basdata.

Det viktigtär alla samhällssektorer,att denotera uppfattasatt isom
nationalräkenskapema, finns integrerade i basdata. Således ingår jord
och skogsbruk, gruvsektorema, tillverkningsindustri, el- och värme-
sektorn, byggnadsindustrin, samfärdsel, antal tjänstesektorersamt ett
konsultverksamhet, banker, försäkringsbolag, hotell och restaurang
osv.

Dessa tabeller har sedan kompletterats, bl vad gäller beskriv-a
ningen hushållens konsumtionsmönster, där hushållens utgifts-av
undersökning HUT Uppgifter arbetsinkomsteranvänts. för olikaom
kategorier har beställts från SCB.

omfattandeEtt arbete har lagts ned på beskriva handelsmönstret.att
finnsDet inga lättillgängliga data direkt basdata i model-som passar

len, input-outputtabellen saknarnär nedbrytning på import ochen
exportregioner. Befintlig tullstatistik har därför utnyttjats för att
fördela och import på Danmark, Finland,export Japan, Norge, resten

EU-ländema, USA, världen.samt restenav av
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offentliga sektorns intäkter består olika skatter inklusiveDen av
tullinkomster. Kostnaderna bl offentlig konsumtion och olikaär a

subventioner. Energiskatter, arbetsgivaravgifter, tullartyper av moms,
bolagsskatt finns inkluderade. Bolagsskatten egentligenoch en en

vinstskatt har till utifrån beräkningar presenterade i19,2%satts
Andersson sid1987, 224.Norrman

och miljöskatterEnergi-

Modellen utnyttjar de energi- och miljöskatter gällde år 1995som
enligt följande tabell.

Tabell 10.3 Energi- miljöskatter priser för olikaoch samt
årbränslen 1995 industrin, drivmedel, %, SEK.

Bränsle Energiskatt i CO2skatt SO2skatt i% i % % PRIS
pris pris prisav av av

Bensin 148 36 0 2175
Diesel 1468109 67 0
Eldnings- 82 0 120348
olja E01l

963EO2-EO5 60 102 l 1
Kol 268 31977 56
Koks 268 56 31977
Gasol 8 73 0 1407

18816 61 0 1Naturgas
Källa: SCB

för tillverkningsindustriundantag gäller energiskattDe samtsom
miljöskatter iandra egenskaper hos energi- och hanteras separat

januarimodellen, med utgångspunkt från de Skatteregler gällde lsom
korthet innebär dessa för bränslen förbrukas i tillver-1996. I att som

industri eller växthusnäringen ingen energiskatt ochkande i utgår
generellt.koldioxidskatt med den nivå gäller25%tas ut somav

energiför-dessa generella skattelättnader kan företag medUtöver stor
överstigerbrukning erhålla viss nedsättning skattebelastningenom

försäljningsvärdet.1.2% av
gällande lagstiftning,Så långt möjligt har modellen beaktat även

det praktiska skäl inte har varit möjligt integreraatt enavom
det komplicerade energiskattesys-fullständig beskrivning relativtav

i Sverige.temet
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tekniskaAv skäl visar det sig betydligt enklare beskattaattvara
utsläppen vid källan i olika förädlingsled och i privatänsnarare
konsumtion, fallet i praktiken. tekniskt fungerar skatternaRentärsom
i modellen så sektorer köper fossila bränslen från raffma-att tsom ex
derier betalar skatt på dessa leveranser bensin, diesel, ochen
eldningsoljor. Raffinaderiema vältrar skatten helt denöver
köpande sektorn. det gäller kol och koksNär läggs koldioxidskatten
direkt gruvsektorema. innebär egentligenDetta koldi-atten av en
oxidskatt läggs importen kol, ingen kolbrytning förekom-närav

i Sverige. liknandeEn används för svaveldioxidskatten.ansatsmer

Utsläpp

har inhämtats vadData gäller förbrukning bensin, diesel,av
eldningsoljor, gasol, kol, koks och i de olika sektorerna.naturgas
Utsläppen koldioxid och svaveldioxid beräknade deärav genom
utsläppskoeffrcienter finns för dessa bränslen. miljöräken-Densom
skapsmatris inom för miljöräkenskapsarbetetpresenterassom ramen
på Konjunkturinstitutet har utnyttjats för utsläppsberäk-avstämmaatt
ningama. Hänsyn för övrigt också till koldioxidinnehållet itas att
importen varierar mellan importregionema i modellen.

Enligt beräkningarna återfinns de utsläppen i sektornstörsta
samfárdsel SAMF El/Värmeverk ELO, vilket har naturligasamt
förklaringar, trafik- och energisystem använder relativt mycketnär
fossila bränslen. relationI till produktionsvärde, återfinns de största
utsläppen i järn- och stålindustrin. Den svenska importen ettger
bidrag till koldioxidutsläppen på ungefär de20% skapas iutöver som
Sverige.

jämförelseI med den 16-sektors utsläppsmatris METRIS som
tagits fram SCB/KI inom miljöräkenskapsprojektet, leder beräk-av
ningarna här till liknande utsläppsmängder. skillnadenDen stora
gäller utsläppen koldioxid från järn-, stål- och metallverk, därav
förbrukningssiffroma här betydligt högre värden. Ianväntssom ger
det hela dock utsläppssiffroma ganska väl medstämmerstora överens
officiell utsläppsstatistik.
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Översikt10.3 modellresultatenav

finns flertalDet tänkbara förändringar det svenska skattesyste-ett av
dels sig väl för analys inom för denna modell,met som passar ramen

dels ligger inom för utredningens uppdrag. En antal olikastortramen
kömingar med olika förutsättningar har Vi skall relativtprovats.
detaljerat diskutera scenariot C100. Som redan innebär dettanämnts
scenario koldioxidskatten fördubblas och arbetsgivaravgiftemaatt
sänks så den offentliga sektorns budgetsaldo oförändrad.att är

Till redovisningen detta basfall läggs varianter kallasävenav som
ochC50 C200 50 200% höjning koldioxidskatten, vilketresp av

bland uppfattning hur ekonomin påverkas olika ambi-annat ger en av
tionsnivåer vad beträffar koldioxidskatten. frågaEn intresse ärav om

C100 hälften så effekter C200.t störaex ger som
Även scenario kallat SELEKTIV, där skatteväxlingen riktasett mot

några utvalda tjänstesektorer diskuteras. Till detta lägger vi även
resultaten från kapitel för underlätta jämförelsen mellanatt en
direkt höjning speciellmiljöskatt och skatteväxling.typav en en av

scenarioDetta kallas C100EJV och innebärX hushållen får tillbakaatt
de ökade skatteintäktema klumpsumma.som en

Tabell 10.4 Bassimuleringar med allmänjämviktsmodellen

INNEBÖRDSCENARIO
C100EIV X 100% ökning CO2skatt skattesänkningarutanav
C50 50% ökning CO2skatt med kompenserandeav

arbetsgivaravgiftssänkning
C100 100%
C200 200%
SELEKTIV 100% ökning CO2skatt med kompenserandeav

arbetsgivaravgiftssänkning i tjänstesektorema

Innan vi går in på resultaten kan det värde disku-närmare attvara av
några de centrala mekanismema i modellen viktigasttera ärav som

för utfallet. I scenario fördubblasC100 koldioxidskatten, givet deatt
undantagsregler gäller år bibehålls,1996 samtidigt arbets-som som
givaravgiften sänks så offentliga sektorns aktivitetsnivå oför-att är
ändrad. För tillverkningsindustrin innebär detta koldioxidskattenatt
höjs till ungefär 18 kg koldioxid, medan de övriga sektorernaöre per
betalar ungefär 37 i koldioxidskatt. Samtidigt sänks skattenöre mer
överlag för insatsfaktom arbetskraft.
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marknaderekonomins olika viaprincip bestäms förändringarna påI
och efterfrågan på varjemekanismer bestämmer utbudde vara.som

från petroleumsektom fårköper fossila bränslensektorDen som
efterfrå-minskar sinhögre pris, vilken leder till sektornbetala attett

sådana bränslen.gan
exempel på sektorerSamfárdsel-, och byggsektorn är somvaru-

samtidigt de ocksårelativt mycket från petroleumsektomköper som
för arbetskraft. minskar ocksårelativt höga kostnader Dettahar

arbetsgivaravgiften sjun-efterfrågan arbetskraft.normalt på Närsett
arbetskraft. Totaleffektenefterfrågan påker, ökar å andra sidan av

kostnadsstrukturen iskatteomläggningen beror i utsträckning påstor
enskilda sektorn.den

förstärkas/försvagas keffektema kommerdirektaDe att av s
fått kostnader kommereffekter. företag högreindirekta De attsom

använderjordbruket,vältra del dessa på köparna. Omöver somaven
kostnader, vältrasfossila bränslen, får totalt högrerelativt mycket sett

slakterier och andra sektorerdessa kostnader pådel över somen av
distribution olikafrån jordbruket. Kostnaden förköper insatsvaror av

stiga, kostnader sålandsväg kommer ocksåpå att somvaror
detfår betala. Påsmåningom hushållen i slutändan sätt ärsamma

arbetsintensiva sjunker i prissigrimligt tänka äratt att varor som
priser på konsulttjänsterrelativt Såväl priset på frisörtjänstersett. som

slutändan hus-kostnadssänkningar kommer ifalla i pris. Sådanakan
slutändan får betalahushållen ihållen tillgodo på sätt attsamma som

skattehöjningars kostnader.
och arbetstagare eller mindremodellen arbetsgivareI antas att mer

inkomst förskapas. del går till ökaddelar det löneutrymme Ensom
kan bli frågadel till ökade vinster, detarbetstagaren, går ävenen men

direkt kom-arbetstimmar. eventuellt ökade vinsterfler Notera attom
tillgodo, de i slutändan företagen.hushållen ägernärmer

det faktumföretagen har möjlighet utnyttjaSåväl hushållen attsom
ekonomi. möjligheterSverige liten Företagensöppenär attatt en

hushållen i ställetkostnader hushållen begränsasvältra påöver attav
produkt. modellen användskan välja köpa utländsk I stan-att enen

substitution innebärdardkonstmktion vad gäller denna attsom
Medinte fullständiga substitut. andrasvenska och utländska ärvaror

för övervältring den svenska mark-finns det visstord utrymmeett
begränsat.naden, detäven ärom

produktivahela ekonomin kommer deSett röraöver attresurserna
avkastning. detta fallrelativt högst Isig de sektorer settmot som ger

bekostnadexpandera påarbetsintensiva sektorerkommer att avmer
rimligt förvänta sig realka-koldioxidintensiva. ocksåDet är att att
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sänkermeningskatteväxling i någonavkastning,lägrepital närger
generelltuttala sigsvårtdetDockarbete.relativpriset på attär om

mångaredan harekonomi däripriserförändrardetta, när manenman
olika skatter.

påverkatskatteväxlinghuruvidatillställningskallNär taman
värdefulltdetriktning,negativellerpositiv ärvälfärden i manom

deförändringarnaviktigastedeinkluderarmåtthar avett som
mångfa-allmänhetVälfärd iförutsättningarna. är ettekonomiska

sammanfatta väl-omöjligtnaturligtvisoch det attbegrepp ärcetterat
definitioneninintesiffra,enda snävarifärdsförändringar manomen
välfärds-påmåttutnyttjasmodellenI ettbegreppet avsevärt.av

Såledesrealinkomst.förändringtolkasbästförändring avsomsom
Miljökva-modellen.konsumtion itillvälfärdsbegreppetbegränsas
kansammanhangetifaktorerandraochlitetsförbättringar ansessom

bedömasmåsteskatteväxlingbedömningsamladiviktiga aven
modellen.utanför

välfärdsmåtthos detegenskapenviktigastekanske somDen
ifaktorerekonomiskarelevantaallainkluderardetanvänds enär att

Effekterfunktionssätt.marknadsekonomisbeskrivermodell ensom
konsum-hushållensdärförfångaskonkurrenskraft attpå upp

exportföretagensdel,tillåtminstonebestäms,tionsmöjligheter aven
behövervärldsmarknaden. Manpåproduktersälja sinamöjligheter att

tillhänsynspecielltanalysendel itill någon tarläggasåledes inte som
redanfinnsallt dettapâverkas;konkurrenskraftensvenskadenhur

med.
olikaekonomin har,itill typerhänsynVidare avatttas man

finansie-marginellaför denkallariblandVadskatter.störande man
inkorpo-redanfinnsfundspublicofMarginalringskostnaden cost

finansierings-beskriverytterligareNågonanalysen.rerad i term som
tydligastkanskesigvisarinte. Dettabehövskostnaden manom

formiskatteintäktemaClOOEJV X returnerasscenariojämför när-
sänks.störande skattfallmed de närklumpsumma enenav -

sänkerfall högredettai änVälfárds"kostnaden är enmanom
belopp.medstörande skatt samma

sänkeråsiktframfördofta ärsammanhangeti attEn enom man
välfärds-dettamåstemiljöskattoch höjerskattstörande vara enen

måstevälmycket ävenkanreform. Detta sant,höjande manomvara
intäkterochkostnader motochför sigfallvarje vägautvärdera

koldioxidskattrimligtinteförefaller attatt trovarandra. Det t enex
utifrånmotiverad,samhällsekonomisktkgkronormiljon ärperenom

miljöskadoma.skattningartillgängliga av
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En ofta framförd åsikt denär marginellaannan att finansie-om
ringskostnaden för arbete förär någonstörre än skattekälla,annan
måste skatteväxling samhällsekonomiskt motiverad.en Dettavara
skulle kunna för liten förändringsant skattesatserna,vara en av men
inte nödvändigtvis för genomgripande förändring. Vaden mer ärsom

för liten ellersant marginell förändring behöver inteen sant- vara-
för förändring.större Under alla förhållanden fångasen detta upp av
det välfärdsmått här används.som

Vad beträffar allmänjämviktsmodellen alla skatterär störande.
Skatteväxling innebär inom modellens höjeratt störanderam man en
skatt och sänker störande skatt. Med andra 0rd kommeren annan
varje konsumtionsminskning till följd högre skatt bidraattav en
negativt till konsumenternas välfärd. Modellen ingen direktgör skill-
nad mellan skatt på fossila bränslen och skatt på arbete ien dettaen
avseende.

Det fördel inom modellens explicitvore en kundeom man ram
värdera miljökvalitetsförbättringar. Som i så många andra modeller
finns inte denna koppling med, miljökvalitetsförbättringamautan
måste värderas utanför modellen. Det återstår del arbete på forsk-en
ningssidan innan kopplingen kan integreras på tillfredsställandeett

Vissa försöksätt. har dock gjorts, Espinoza och Smith 1995.se
Vi övergår till de empiriska resultaten olika modellkömingar.nu av

Följande tabell sammanfattar de centrala resultaten.

Tabell 10.5 Sammanfattning modellresultat för olika skatte-av
viixlingscenarier‘.

SCENARIO UTSLÄPPVALFARD C02 sänkning
miljarder INTÄKT,C02, arbetsgivar-
kronorz procentuell procentuell avgift

förändring förändring % enheter
C l OOEJVX -4,6 -0,2% +9 l %
C50 -1,9 -0, 1% +47% 0,9%
C100 -3,9 -0, 1% +92% 1,5%
C200 -8,0 -0,3% +l77% 2,5%
SELEKTIV -3,7 0, l % 4,9%:+92%

förklaringFör tabellrubriker, huvudtext.av se
2 "VÄLFÃRDBegreppet kan tolkasnärmast realinkomstförändring.som

Se huvudtext och faktaruta förl förklaring.närmare
3 För valda tjänste-sektorer.

denI första kolumnen välfardseffektemapresenteras olika skat-av
teväxlingsvarianter. Välfärd definieratär densom summa pengar

hushåll kan avstå/måste kompenseras med idagsom de skallom
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genomfördesskatteväxlingen sevälfärdsnivåuppnå samma som om
princip alla pris- och inkomst-välfärdsmått ingår ifaktarutan. dettaI

kan enklast tolka välfårdsförlus-relevanta.förändringar Manärsom
realkonsumtions-realinkomstförändringar, ellerhär närmastten som

kostnadsök-Välfárdsförlustenförändringar. settrepresenterar grovt
högre reallön. Egentligeninte kompenseras fulltningar ut avsom

kostnadsökningar,välfärdsmåttet inte bara utanrepresenterar avser
förlust uppstår hushållet konsumerarfånga denockså näratt somupp

också de vins-Givetvis inkluderar detta måttmindre viss vara.av en
Dels tjänar hushållen påsjunker i pris.hushållen görter om en vara

denkvantitet förut,konsumerakan ävenatt mensamma somman
billigareeventuellt ökad konsumtionvinst hushållet gör av enav en

inkluderas.vara
välfärdsförlust,skatteväxlingenvälfärd negativOm är ger en

inkomstför-konsumtions- ochendastdock i den meningensnäva att
inklude-Miljöförbättringar således intemedräknade.ändringar ärär

i tabel-alla simuleringari detta välfärdsmått.rade I presenterassom
basscenariotnegativ.välfárdsförändringama Förlen är summan av

ungefär privatmiljarder kr, eller 0,4%C100 3,9är avsumman
konsumtion.

skatteväxling, ifinns dubbel vinstEnligt denna modell ingen av
ekonomin.vi får effektivitetsvinster i Däremotmeningenden att

sänka störande skattermodellen tanken det bättrestödjer änär attatt
klumpsumma till hushållentillbaka intäkternaatt svagensom enge -

sigiSåväl CIOOEIVXdubbel vinst kapitel 8.4. C100se som ger
störande skatt,det bättre sänkaförluster, änär attatt geenmen

åtminstonei form klumpsumma,tillbaka översettpengarna av en
hela ekonomin.

fördel-ha väsentligt skildaåterföra skattemedel kanOlika sätt att
hushåll fårså allaskatteintäktema deladesningseffekter. Om attut

återfö-tjänaintäkterna kan hushåll i vissadel grupperavsamma
givetvis konsum-förlorar. beror påmedan andra Dettaringen

despenderar speciellt mycket påHushåll intetionsmönstren. som
ensamstående barn intei pris exempelvisstigit utan somvaror som

enklaöverkompenseras använder denbil kanhar när typ avman
används i kapitelåterföring som

sänkningen vissaför tanken riktaModellen visst stöd motattger
arbetsgivaravgiftema i sekto-scenariot sänkssektorer. I SELEKTIV

Bank, Fastighets-Hotell ochVaruhandel, Restauranger, Post,rerna
Övriga privataReparationerUppdragsverksamhet,förvaltning, samt

undervisningvissingår renhållning, städninghärtjänster samtt ex
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och sjukvård. Välfärdsförlustema här 3,7 miljarderär kronor. Serunt
vidare det speciella avsnittet denna simulering nedan.om

förDet här för långt gå på miljöskattersatt resonemang om
intäkter skall öronmärkas eller skatteväxling iäven någonom
bemärkelse öronmärkning.är principI bör varje intäkts-typen av
krona användas där den kanDet finnasstörst goda skäl fornytta.ger

i olika länder och i olika lägen specialdestineraratt intäkter frånman
ökade miljöskatter för viss offentlig konsumtion.typ av

Den andra kolumnen beskriver minskningen koldioxidutsläppen.av
Som de överlag mindreär %. Siffrorna1 skall tolkasän desynes som
utsläpp svensk ekonomisk aktivitet bidrar till och inkluderar därför

de koldioxidutsläppäven skapas svensk import.som av
Läckageeffektema dock mycket iär små sammanhanget och de
svenska utsläppen flyttar inte i någon nämnvärd utsträckning utom-
lands. Vi återkommer i speciellt avsnitt nedan medett närmareett

kring detta resultat.resonemang
En utomordentlig uppfattning refonnema simulerasgrov om som
samhällsekonomiskt lönsammaär eller kan få attman genom upp-

fatta siffrorna i kolumn l kostnader och miljöförbättringen isom
kolumn 2 vinster skatteväxling. Resonemanget hade givetvissom av
varit överflödigt siffrorna i kolumn hadel varit positiva. avsak-Iom
nad detaljerade svenska betalningsviljestudier måsteav annan
tillgänglig information utnyttjas. IPCC, FNs klimatpanel Inter-
govemmental Panel Climate Change, uppskattar de samhälls-on
ekonomiska kostnaderna för koldioxidutsläpp till 5-125 USD tonper
kol.

Antag skatteväxling leder till minskningatt de globalaen av
utsläppen med eller1%, ungefär 600 000 koldioxid räknat påton
dagens svenska koldioxidutsläpp vilket ungefär gånger10är änmer
vad modellkömingama antyder. Detta ungefär 162000motsvarar ton
kol. Enligt IPCC-panelens siffror värdet de skador undviksär av som
0,8-20 milj USD eller 5,2-130 miljoner kronor vid växelkurs påen
6,50 kr/USD. Med denna värdering miljöförbättringen överstigerav
kostnaderna intäkterna.

Den viktigaste frågan dock inte vadär IPCC-panelens uppskatt-
ningar skadekostnader visar, svenskar i allmänhetutan ärav om
beredda materiell uppoffring förgöra få bättreatt miljö. Omatten en
betalningsviljan uppgick till 1000 kronor hushåll för minskaattca per
koldioxidutsläppen globalt med 1% skulle enligt ekonomisk teoriman
kunna hävda åtgärden samhällsekonomisktär lönsam.att Det svenska
folkhushållet skulle helt enkelt bedömas villigt dennagöraattvara
uppoffring och på sig de olika kostnader uppkommer.ta som
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besvarar denna centralamaterialUtredningen har inte något som
Å politisk värderingsidan finns det idagfrågeställning. andra en upp-

koldioxid koldioxidskatten. Omgående till kr/ton370 använ-man-
miljövinsten finnerför värderingdenna utgångspunktder avensom

samhällsekono-jämviktsmodellen, intereformen, enligt ärattman
motiverad.miskt

måste inkludera andrabedömningen dessa resultatslutligaDen av
redan pekat på mångahär Vi haraspekter de nämnts.än attsom

i modellen.problematiken inte integreratsväsentliga aspekter på
innovationer exempel pådynamiska effekter viaArbetslöshet och är

Åberäkningar. andra sidaninte inkluderas iviktiga företeelser som
ocksåmodellen och det saknasanpassningskostnader ifinns inga en

kapital.eventuell utflyttning Enmekanism beskriver avsom
för utfal-utelämnade faktorernasammanvägning hur viktiga de ärav

modellen.utanförlet måste göras
koldi-intäktsökningar frånlistaskolumn i tabell 10.5I statenstre

för 1996räknar med intäkterna årFinansdepartmentetoxidskatten. att
iintäktsökningEnligt modellen C100miljarder.blir 13,5 ger en

bruttointäkt ochmiljarder.räknat kring Dettakronor på 12,4 är en
budgetutfallet för del.nödvändigtvis medsammanfaller inte statens

arbets-beräknas den sänkningfjärde och sista kolumnendenI av
intäkter oföränd-offentliga sektornsgivaravgiften den ärgör attsom

kalkyl hänsyn tillihåg dennaviktigt kommarade. Det är tar attattatt
Såvälkoldioxidskattema höjs.skattebaser påverkasandra attav

kan förändras.andra skattebaserfrån energiskatter ochintäkterna
träffar fossila bräns-del energiskattenSpeciellt viktig denär somav

len.
sänk-dramatiskaöverlag det inte gårResultaten visar göraatt att

koldioxidskatten den enda skattenarbetsgivaravgiftenningar äromav
enhe-sänkning med 1,5%möjliggörhöjs. Basscenariot C100 ensom

med alternativa beräk-relativt välsiffra överensstämmerter, en som
jämviktsmodellen tycksutifrån andraningar angreppssätt, även om

möjliga sänkningar.intervallet vad gälleri det lägreligga
transfere-lägga till debörbudgetmässigt börRent attnoteras man

Skattehöjningenindexuppräkningar.baseraderingar ärsom
kankonsumentprisindex och dettasmåningom höjasåkommer att

vissa transfere-ökade utbetalningarbudgettekniskt innebärarent av
hushållen.tillringar
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10.4 Fördubbling koldioxidskatten med arbets-av

givaravgiftssänkning C100 detaljerade-
resultat

De översiktliga resultat presenterades i föregående avsnitt döljersom
många intressanta aspekter skatteväxling kan studeras medsom
hjälp allmänjämviktsmodellen. principI skall vi i fortsättning sättaav
förstoringsglas på den sammanfattande tabellen 10.2 och beskriva
strukturomvandling, fördelningseffekter, miljöpåverkan och statsfi-
nansiella effekter under scenario C100.

10.4.1 Effekter på förädlingsvärden

Skatteväxling förändrar relativprisema på miljö och arbete. Företa-
sig till detta åtminstone på sikt, förändraatt,gen anpassar genom

efterfrågan på arbetskraft och fossila bränslen. Produktionsfaktorer
kommer sig ifrån i vissa sektorer, till förmånröra för deatt som ger
relativt högre avkastning. Det svårt förhandpå peka exaktär att ut
vilka sektorer ökar/minskar, ekonomin bestårnärsom storav en
mängd ömsesidigt beroende marknader.

Förädlingsvärdet definieras värde produktion minus värdetsom av
insatsvaror, med andra ord löner plus vinster. kanMan tolkaav en

ökning/minskning förädlingsvärdet mått på i vilken rikt-ettav som
ning omvandlingen ekonomin går.av

figurI 10.1 redovisas några sektorer där förädlingsvärdena ökar
under C100.

Förändringarna inte sig kringär föräd-rörstora, utan procenten av
Ökningenlingsvärdet. i läkemedelssektom,är störst vilket kanske inte

förvånande med tanke kostnadsstrukturenär på i denna sektor; kost-
nader för arbetskraft betydligt viktigare de förär fossila bränslen.än
Ett liknande förklarar förmodligen också förädlings-attresonemang
värdena inom telesektom, instrumentvaruindustrin och tillverkning av
hushållsapparatur ökar.

Såväl tele- läkemedelssektom relativt och bidrar medär storasom
22 respektive 12 miljarder kronor i förädlingsvärde enligt beräkningar
utifrån den input-output tabell ochanvänts 1992 årsrepresenterarsom
nationalräkenskaper. Bilindustrins förädlingsvärde enligtär samma
källa miljarder.43
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påFigur 10.1 Exempel sektorer där förädlingsvärdet ökar vid
skatteväxling C100. Procentuell ökning föräd-av
lingsvärdet.

1.4

iv.
xmmE ol .E-i.cm:II

Det intressant modellen förutspårär ökningatt notera att en av
förädlingsvärdet i cykelindustrin, vilket måhända följd skat-är en av
teväxling lätt skulle kunna förbises. tilltalandeEn tolkning är attsom
hushållen i utsträckning väljer cykla utnyttjastörre deänatt att trans-
portmedel blir dyrare koldioxidskatten stiger. Sannoliktnärsom
fångar modellen dock i utsträckning förändringarstörre påupp
utbudssidan efterfrågesidanpå i detta fall.än

Vid första anblick kan det tyckas märkligt förädlingsvärdet iatten
bilindustrin ökar, höjt bensinpris borde leda till mindrenär ett en
efterfrågan bilar i Sverige. Resultaten avspeglar i störrenya
utsträckning arbetskraftskostnaden långt viktigare för bilföreta-äratt

kostnaden för fossila bränslen i produktionen.än Sänkta kostna-gen
förder bilindustrin möjligheter för den svenska bilindustrinstörreger

expandera på världsmarknaden. Enligt kalkylema ökar bilexportenatt
med ungefär till de olika exportregionema, medan impor-procenten

bilar minskarten av
Allmänt figur 10.1 uppfattning hur den svenskasett ger en om

ekonomin förändras i och med produktionsfaktorer förs frånatt över
sektorer har blivit mindre lönsamma. modellenI sker dennasom
strukturomvandling speciella anpassningskostnader. kost-Dessautan
nader kan betydande, åtminstone på kort sikt, möjlighetenvara men
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de specielltuppskatta dessa och i vilka sektorer ärär stora utomor-att
dentligt svårt.

påverkas negativt skatteväxlingendet gäller sektorerNär avsom
producerar deförväntar sig det sektorernaäratt som varor somman

rafñnaderiema.beskattas påverkas främstmest,som
sammanfattar resultaten.Figur 10.2

minskar under C100,10.2 Sektorer där förädlingsvärdetFigur
procentuell förändring.

"

-0.2-

-0.4-

-0.6

-0.8

-1.2 I petroleum -8.9%

-1.4

förväntat, i petroleumsektomFörädlingsvärdet minskar, mestsom
efterfrågan olika fossila bränslenvilket naturlig följd påär atten av
modellen sjunker förädlingsvärdenaned priserna stiger. Enligtgår när

möjligeni och pappersindustrin, resultatockså ett som manmassa-
via analysen i kapitel Bland de övriga sektorerna därkunde 6.3.ana

peka cementindustrin ochtörädlingsvärdet sjunker kan påman
förbrukare fossilasamfärdsel. Cementindustrin relativtär stora av

samfárdsel.redan förbränslen och det gäller, nämnts,samma som
förädlingsvärde hör ocksåsektorer beräknas få minskatTill ettsom

samfärd-och detaljhandel. Förädlingsvärdena iVARUsektom parti-
för respektiverepektive parti- och detaljhandel år 1992 79 132sel var

redovisatsenligt beräkningssättmiljarder kronor, samma som ovan.
Även kan de absoluta värdena bliförändringarna mycket små,ärom
stora.
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dedetaljhandel detbeträffar parti- och är värt attVad att notera
för 2.8petroleumsektomfrånköpersektorertillhör de mest c:asom

från år 1992. Närtabelleninput-outputenligt tarmiljarder, man
simule-växling härdentjänar påsektortill dennaställning somom

arbetsgivaravgiftssänkningenihågockså kommaskall attmanras,
arbetsgivaremodellenlönehöjningar.till Iledaockså kan antas att

i sinvilketlöneutrymmet,det uppkomnadelar påoch arbetstagare
skattesänk-helasjunka medbehöverintelönekostnademagör atttur

intressantsammanhangetibelopp. attDet att noteraningens är en
vidaresektor,utfall för dennapositivtväxlingselektiv ett semerger

nedan.växlingselektivräkneexemplet om
blandsockerindustrin saknasförvånandekanske någotDet attär

förts kringdiskussiondenmed tanke pååtminstoneförlorarna, som
fördubblaskoldioxidskattensammanhang. Omdessasektor idenna

sjunkerkonsumtion,offentligtillanvändsskatteintäktemaoch
formtillbaka ide iställetförädlingsvärde. Omsockerindustrins avges
positivtförädlingsvärdetarbetsgivaravgifter, påverkas svagtlägre

koldioxid-ökningfördubblas. Enskattengivet större+O,l%, att av
industri.i denna Detförädlingsvärde ärminskatskatten ett enger
skatteförändringarsfaran medillustrationintressant attatt antaav

proportionella.effekter är
förändras denförädlingsvärdena ärpå hurOm summan avman ser

föränd-negativaekonomin. Dehelanoll,i översett settstortsumman
förändringar.positivairingarna stort sett uttas av

Priseffekter10.4.2

prishöjningarmodellenenligtkoldioxidskattenfördubblingEn gerav
petroleumindustrin.frånkommerprodukterungefär för18%på som

med 13%bensinpriset stigaberäknadeskapitel 6kalkylema iEnligt
såledestycksPrisförändringamamed 31%.eldningsoljaprisetoch

GASVgasverkenstorleksordning. Förungefär sammaavvara
prisförändringarövrigamedan ärmed 16%,prishöjningberäknas en

dei den månkring 1%,ligger ärpriseffekterflestamarginella. De
faktumillustration detytterligarenoll, vilket attskilda från är aven

storlek.ekonominsförhållande tillliten iskattereformen är
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10.4.3 Välfärdseffekter på aggregerad nivå känslighetsanalys-

I tabell 10.2 redovisas välfärdseffektema för de svenska hushållen av
skatteväxling, enligt beräkning gjord med jämviktsmodellen. Somen

på flertalpoängterats ställen i detta och andra kapitel, finnsett det en
avsevärd grad osäkerhet kring de bestämmerparametrarav som
utfallet. Modellkömingama har därför kompletterats med ken s
systematisk känslighetsanalys, där de viktigaste tillåtsparametrarna
variera. Följande tabell beskriver hur välfärdsförlustema varierar med
olika parameterkonfigurationer:

Tabell 10.6 Systematisk känslighetsanalys välfárds-effek-av
miljarderterna, kronor.

Undre Övregräns gräns Antal % Kumulativ
Frekvens

-4,64 -4,34 12 0,l2 12
-4,34 -4,04 22 0,22 34
-4,04 -3,74 21 0,2l 55
-3,74 -3,44 0,1717 72
-3,44 -3,l4 190,19 91
-3,14 -2,84 7 0,07 98

i-2,84 -2,64 2 0,02 100

Tabell 10.6 redovisar utfallet för 100 upprepningar, där de viktigaste
fått variera inom givna intervall.parametrarna Välfärdsforlustema

varierar mellan -4,6 miljarder kronor och -2,6 miljarder för olika
parametervärden. cirkaI 90% fallen förlusterna mellanär 4,6 ochav
3,1 miljarder kronor.

Slutsatsen detta modellenär ganska robustatt är vissaav gentemot
förändringar grundstrukturen. Givetvis bevisar inte dessa resultatav

skatteväxling i praktikenatt nödvändigtvis har dessa effekter på
välfärdsutvecklingen, modellresultaten pekar dock på skatte-attmen
växling mellan smal och bred skattebas inte nödvändigtvisen ger
välfärdsvinster, precis kan förvänta sig enligt grundläggandesom man
ekonomisk teori.



SOU 1997:11 Eflekter olika skattevcbclingsalternativ 347av

10.4.4 Fördelningseffekter

Utredningen har i kapitel redovisat fördelningseffekter6 skatte-av
växling med batteri olika fördelEn med allmänjäm-ett ansatser.av
viktsmodellens utformning kan hänsyn till såväl pris-är att taman

inkomstförändringar. Datamaterialet medger ingen fullständigsom
belysning hur hushållens inkomster påverkas, detaljerad infor-närav
mation saknas inkomstkällor för olika hushållstyper.om

Modellen utnyttjar information hushållens inkomst förom en
betydligt indelning vad datamaterialet medger. Undergrövre allaän
förhållanden finns dock inkomsteffektema medtagna, påän ettom

med bättre datamaterial enkelt kan förbättras. Inkomsteffek-sätt som
väsentligen två slag. det första kanFör värdet lönein-ärterna av av

komsten förändras, beroende på hushållet arbetar mer/mindreom
eller lönerna stiger/sjunker. För det andra kan hushållensom
inkomster indirekt påverkas det faktum de företagen ochägerattav
således får inkomst detta kapital.en av

finns omfattandeDet litteratur kring fördelningseffekteren av
energi- och miljöskatter. finnerMan ofta sådana skatter äratt regres-
siva, därför hushåll i lägre inkomstgrupper tenderar spenderaatt att

Åhögre utgiftsandelar för fossila bränslen till uppvärmningsändamål.
andra sidan tenderar hushåll i lägre inkomstgrupper ha lägre utgift-att
sandelar för bensin, vilket motverkar regressiviteten.t ex

allmänjämviktsmodellenI finns ingen möjlighet sådangöraatt en
fm uppdelning bränslen med avseende på användning. fördelEn ärav
dock hushåll med låga inkomster tenderar arbeta i sektoreratt attom
där lönsamheten minskar skatteväxling, detta regressivitetärav en

fångas i allmänjämviktsmodell.som upp en
Som inkluderas 30 olika hushållstyper i analysen, där hus-nämnts

hållen delas i socioekonomisk civilstånd, antal barn ochstatusupp
inkomstkvartil. nedanståendeI diagram har dessa data slagits ihop till
åtta olika hushåll.typer av
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på hushållstyperFigur 10.3 Välfárdseffekter C100 l00%av
ökning koldioxidskatten med kompenserandeav en
sänkning arbetsgivaravgiften. Kronor hus-av per
håll.
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framgårSom figuren innebär skatteväxling, enligt dennaav en
modell, genomsnittlig välfardsförlust för alla hushållstyper. Deten
innebär inte varje hushåll i Sverige förlorar skatteväxlingpåatt när

givetvis ganska enkelt torde kunna hitta enskilda vinnare blandman
hushållen. vinnarhushållEtt förmodligen inte använderär ett som
bil och har låga uppvärmningskostnader för bostaden, erhållersamt

viss inkomstökning till följd sänkningen arbetsgivaravgiften.en av av
genomsnittI dock alla hushåll, enligt denna förloraremodell,är

just denna skatteväxling. tentativ tolkningEn resultatentyp ärav av
följande. skatteväxlingEn innebär priset energivaror stiger.att
Familjer med barn tenderar ha energiinnehåll i sinstörreatt ett
konsumtion, dvs de kör bil, har bostadsyta och därmedstörremer en
högre uppvärmningskostnader. Dessa kostnader skulle kunna uppvä-

hushållens inkomster ökar, enligt modellen ökarattgas av men
inkomsterna inte tillräckligt mycket.

dockDet inte bara priset på energi och arbetskraft ändras.är som
Hushållens utgifter kommer således också påverkas prisernaatt attav
på andra sjunker, dessa prisändringar dock inteövervägervaror men



SOU 1997:11 Eflekter olika skatteväxlingsalternativ 349av

kostnader för fossila bränslen stigit och innehålleratt att varor som
fossila bränslen påverkas i pris.

Om återför skatteintäktema klumpsumma, i proportionman som en
till antalet hushåll i varje kommer lågavlönade hushåll utangrupp,
barn gå i jämnt upp, enligt modellen, kapitel Somatt stort sett se
vi påpekat flera ställen i betänkandet kommer hushållen, sett som

kollektiv, inte skatteökning fårde tillbakaett att ävenacceptera en om
skatteintäktema. Ifall de gjorde detta finns det inga negativa effekter

störande skatter. Med gå jämnt upp här för övrigtatt attav avses
hushållens välfärd inte förändras, där välfärdsmåttet förklaras i
faktaruta

Varje enskild sektor får relativt högre förädlingsvärdeett sett om
höjningen koldioxidskatten kombineras med skattesänkning påav en
produktionsfaktom arbete, jämfört med klumpsummeåterbetalningen.

enkel förklaringEn till detta det enskilda företagets synvinkelär att ur
har skatt produktionsfaktor sänkts, vilket direkt effekten en ger en
på kostnaderna. kommerDetta hushållen tillgodo de iattgenom
slutändan företagen. Till del förklarar detta uppkomstenäger en av en
svag dubbel vinst; det bättre sänka störande skatt jämförtär att en
med återföra skatten klumpsumma.att som en

Varför får inte alla hushåll det bättre vi skatteväxlinggörom
jämfört med klumpsummeåterföringen, ekonomin helhetnär som
fungerar relativt bättre Förklaringen till detta klumpsum-sett är att
meåterföringen gynnar hushåll med mycket låga inkomster. Hus-
håll under medianinkomsten i ensamstående barn harutangruppen
enligt datamaterialet utgifter på 100.000 kronor år. Motsva-runt per
rande siffra för sammanboende med baml ungefär 200.000, dvsär

dubbelt så mycket. Enligtnära datamaterial skiljer sig intesamma
utgiftsandelama på något dramatiskt mellan hushållen. Omsätt nu
skatteintäktema fördelas tillbaka till hushållen klumpsumma,som en
där vi hänsyn till antalet hushåll i varje kategori, kan tänkatar man
sig hushåll med mycket låga inkomster överkompenseras.att

fallet medI skatteväxling kompenseras hushållen i någon mening
arbetsgivaravgiften sänks. Givetvis det företagenatt är rentav som

tekniskt erhåller sänkningen, denna sänkning kommer förr ellermen
hushållen tillgodo på eller Hur detta påverkar detsätt.ett annatsenare

enskilda hushållet beror inte minst den arbete hushållettyp av
utför och lönen för just denna arbete stiger.typom av

Ekonomin fungerar bättre sänker störande skatt,attav man en
vilket helt enkelt betyder ekonomin totalt produktiv.att ärsett mer

kan enkeltMan uttrycka det så BNP kommer lite högre.att att vara
Växlingen bildligt talat relativt kaka fördela,störresett attger en men

12-I7-0137
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skatteväxlar jämförtden skärs något annorlundapå sätt närett man
fallen blir dockmed det fall då återför klumpsumma. bådaIman en

hurkakan inte höjer koldioxidskatten,större oavsett manom man
återför intäkterna.

fördelningseffekterkan här vi i diskussionerna kringMan notera att
hushållifrån det inte spelar någon roll i vilkenutgått typatt av en

varit speciellt intressantkrona hamnar. hadeDetta resonemang om
vinnare och förlorare.hade i modellen kunnat peka klara Omutman

förlorar kr, skullevinner 100 kr och B 100A mangruppgrupp
ekonomindragit slutsatsenmed ovanstående att somresonemang

i dessa modellervarken vunnit eller förlorat. kanhelhet Man typer av
politiska hänsyninföra viktsystem kan tänkas representeraett som

inkomstfordelningen. Såledeseffekter olika åtgärder påvad gäller av
olika vinster ochkan i exemplet vikta eller ned gruppersman upp

informationbefintliga skattesystemet vissförluster. Ibland kan det ge
modellen i befintlig formskall sådana vikter.hur Närsättaom man

särskild variant skatteväxling blirinte kunnat finna vinnare av en av
inte lika intressant.dock resonemanget

Effekter miljönpå10.4.5

koldioxidutsläppensig hurförhand svårt uttalapåDet är att om
litenskatteväxling, med tanke på Sverigepåverkas äratt enenav

hemmamarknaden ihögre priser påekonomi. Om gör attöppen man
produceras i andra länderutsträckning importerarstörre varor som

fallproduktionsteknologi, det tänka siggårmed näratt enannan
ocksåkoldioxidpolitik ökar de globala utsläppen. Omambitiös svensk

förstärks dessautsträckning läggs utomlands,nyinvesteringar i större
utsläppsminskningeffekter. Modellen förutser totalmotverkande en

ochi Sverige under scenario C100ungefär C0252.000 ton en
följandeimportsubstitution.utomlands via Seökning 5000 ton,

tabell.

C100, tusentals ochUtsläppsförändringar underTabell 10.7 ton
procent

TotaltSverige VärldScenario
-47 Kton-52 +5 KtonKtonC100
0,1%-0,l%
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När det gäller fördelningen mellan sektorer denoteras att största
minskningarna blir i samfärdsel Överlagoch el, och vännesektom.
minskar utsläppen, läkemedels- och telesektom ökar sina utsläppmen
dock med små mängder. Tendensen tydlig; skatteväxlingär minskar
utsläppen koldioxid, utsläppsförändringen liten räknat iärav men
procent.

Skattebaser

Rent beräkningsmässigt skatteväxlingär komplicerad, därfören att
omställningen ekonomin påverkar många skattebaser samtidigt. Iav
och med det finns energiskatt föratt fossila bränslen, kommeren
intäkterna från denna påverkas koldioxidskattehöjningar.att Avav

skäl svavelskatteintäktemaär intressanta i totalbedömningsamma en
hur skatterna totalt förändras. Moms och intäkter från skatterav på

arbete kan dessa indirektäven påverkas skatteväxling. Sannolikt ärav
dessa indirekta effekter små. Följande tabell redovisar de totala skat-
teintäktsförändringama under C 100.

Tabell 10.8 Skatteintäktsiörändringar under C100, procent.

SCENARIO CO2skatt Energiskatt
bränslen

C 100 +92% -4%

Den indirekta effekten energiskatten ungefär 4%, enligtär model-
len. Räknat 1996 års för skatteintäkter bruttoökningenärprognoser
13,5 miljarder kronor, medan nettoökningen ungefärär 11,5 miljar-
der.

10.5 Selektiv skatteväxling några räkneexperiment-

Genom rikta sänkningama fåsatt möjlighet tillstörre signifikantaen
sänkningar arbetsgivaravgiften. dettaI exempel riktas uppmärk-av
samheten växling på sektomivå.mot Som följandenämnts ärovan
sektorer valda tjänstesektorer:som
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DetaljhandelParti- ochVaruhandelVARU
Hotell och RestaurangHOTE

och lufttransportLand, Sjö-SamfärdselSAMF
TeleverkochPostPOST
försäkringochBankBANK

FastighetsförvaltningFAST
UppdragsverksamhetUPPD
ReparationerREPA
Övriga Städning etc.Renhållning,privata tjänsterOVRP

sigförväntakanstrukturomvandlinggäller attdetNär man
tillsöker sigutsträckningarbetskraft iproduktionsfaktom större

generellt.sänksarbetsgivaravgiftemadet falltjänstesektorema iän
vissdetta iförädlingsvärdet öka,tjänstesektorema torde ävenI om

selek-påverkats denviktigaste leverantörernadepå hurmån beror av
produktionsaktorarbetskraftdetväxlingen. Noterativa äratt somsom

lågut-för såvällönernarimligtoch detsubventioneras är tro attatt
löne-slutändan bestämsarbetskraft stiger. Ihögutbildadbildad som

i Sverige,lönebildningenhurnaturligtvisförändringama utserav
förändringarnariktningvilkenallt ipekarmodellen uttrots avmen

produktionsfaktorer.olikapåefterfråganpåverkarskattesystemet
direktpåverkasarbetsgivaravgiftersänktainte fårsektorerDe som

påverkarbränslen stiger. Dettafossilaförkostnadenendast attgenom
undantagsregler,olikaomfattasidag inteframförallt sektorer avsom

energisektorn.delarvissaskogsbruketjordbruket och samttex av
i deinte baraåterfinnsskatteväxlingselektivvinnamaMen av en

sänks.där skattensektorer
expanderaÄven förväntaskanläkemedeltele ochsektorer som

del iinte får direktsjälvadeskatteväxling,selektivunder atttrotsen
fossilahelhet tillsigEkonominskattesänkningen. attsomanpassar

billi-relativtarbetskraftochrelativt dyrareblivit settbränslen sett
sig tillsökerproduktionsfaktoremaleder till tvilketgare, att ex

bränslen intefossiladär ärsektoreroch andraläkemedelssektom
skattesänkning,förväljs ärbeträffar de sektorerVadviktiga. utsom

föräd-förändringarnaprocentuellajämföra deintressantdet att av
tabell.följandeenligtlingsvärdet
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Tabell 10.9 Förändringar i förädlingsvärde för olika
tjänstesektorer under selektiv och generell skat-
teväxling, procent.

SEKTOR SELEKTIV C100
VARU 0,1 -0,2
HOTE 1,1 0,3
SAMF 0,7 -0,2
POST 0,9 0,3
BANK 0,6 0,2
FAST 0,6 0,3
UPPD 0,9 0,3
REPA 0,8 0,3
OVRP 1,4 0,5

Självfallet tjänar alla tjänstesektorer på selektiv skatte-mer en
växling riktas dem. intressantaDet den generella skat-ärmot attsom
teväxlingen kan påverka några dessa tjänstesektorer negativt.av

vi för ögonblick bortser frånOm de spridningseffekterett som upp-
kommer kan intuitivt förvänta sig skillnaderna beror depåattman
relativa kostnaderna för arbete och fossila bränslen. Såväl sektorerna

förlorar,VARU SAMF enligt modellen, denpå generellasom
växlingen, de använder relativt fossilamycket bränslen. dettaInär
fall räcker inte sänkningen arbetsgivaravgiften till under denav
generella växlingen. Se appendix för detaljerad beskrivningen av
förädlingsvärdeförändringama under selektiv och generell växling,
enligt modellen.

Utfallet givetvis beroende lönebildningen och vadär av som
händer i verkligheten inte lätt Lämpligen tolkas dettaär säga.att som

långsiktigt förhållande, ekonomin ställer sig tillnärett ettom
samhälle mindre beroende fossila bränslen och producerarärsom av
andra innan reformen.äntyper av varor

Vad gäller fördelningseffektema skiljer sig dessa inte väsentligen
från C100. således bamfamiljemaDet får de högsta kostna-är som
dema. enskildaFör hushåll kan det självklart annorlunda i verk-utse
ligheten, dessa siffror genomsnitt.när representerar

påpekats tidigareSom i detta kapitel kan modellens behandling av
arbetsmarknadens funktionssätt bidra till kostnaderna för selek-att en
tiv växling överskattas i modellen. Flera ekonomer har i olika
sammanhang pekat selektiv växling har förutsätt-att störreen
ningar minska arbetslösheten jämfört med generell sänkningatt av
arbetsgivaravgiftema, där sänkningen definition måste bli mindre.per
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selektiv sänkning iEn tjänstesektom kan också påverka relationerna
mellan de svarta, grå och vita sektorerna, i den meningen att
arbete idag utförs i utsträckning vitt. harDettastörre görssvartsom
bland Sörensen 1996 pekat på, i rekommendation sänktannat en om
skatt hushållstjänster.på Hultkrantz Nordström 1996 argumente-

också för riktad skattesänkning tjänstesektorema.motrar en
Wikström 1996a har, i analys den svenska arbetsmarknadensen av
funktionssätt, för selektiv sänkning och avvisatargumenterat en
tanken på generell sänkning. Liknande förekommer ien resonemang
Pissarides och Nickel1996 Bell 1996.

Sammanfattningsvis har selektiv skatteväxling karaktären samma
den generella, i bemärkelsenden olika samhällssektorer på-attsom

Överlagverkas på olika kostnadsstrukturen förändras. kansätt när
modellen inte finna någon välfärdsförbättring selektiv skatte-av en
växling, detta dock i slutändan funktion hur vi värderarärmen en av
miljöförbättringen, hur arbetsmarknaden återspeglas i modellen.samt

finns fleraDet skäl till modellen överskattar kostnadernaatt av en
selektiv växling. viktigasteDet kan det finns, enligt vissaattvara
ekonomer, utsikter minska arbetslösheten vilken inte före-större att
kommer i modellen jämfört med generell växling.en

praktiska problemen med selektivDe skatteväxling behandlasrent
inte i detta kapitel. tillkommer olika gränsdragningsproblemHär t ex
vilka måste utredas i detalj. Vidare bör beakta det faktum attman en
selektiv växling kan påverka företagsstrukturen på intesättett som
innebär bättre utnyttjande samhällets iställetett utanav resurser,
innebär företag, eller delar företag, finner ändraatt sätt attav
sektortillhörighet. industrinInom har olika tjänster städning, under-
håll etc tidigare varit integrerad del verksamheten medsom en av
tiden alltmer kommit köpas utifrån. Denna utveckling, kanatt som

betingad verksamhetsskäl, kan med selektiv skatte-vara av rena en
växling komma påskyndas skatteskäl. Dessa och andraatt av rena
praktiska problem kan komma beröras i den statliga utredningenatt

Tjänstesektoms utveckling Fi 1996: 10.om
det gällerNär EU:s inställning till selektiv skatteväxling tillåter

EG-rätten regional diflerentiering arbetsgivaravgifter. Vad beträf-av
far dzflerentiering mellan branscher fråganmåste utredas vidare.
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Skatteväxling10.6 och förändringar i omvärlden

Sverige liten ekonomi och denär ekonomiskaöppen utvecklingen ien
landet starkt beroende förändringar iär omvärlden. intressantEnav
frågeställning hur svensk skatteväxling sigär under förutsätt-teren
ning världsmarknaden förändras vissa punkter. Om det skeratt

förändringar i andra länders klimatpolitik kommerstora detta ledaatt
till förändringar världsmarknadsprisema förstora många deav av
energiintensiva viktiga diskuterarär svensknärvaror som man
klimatpolitik.

iFör någon mån sprida lite ljus hur svensk skatteväxlingatt av en
sig andra länder följer efter utnyttjas modell beskri-ter om en som

effekter på världshandeln Harrison,se Rutherford Tarrver
1996, där 23 olika handelsregioner ingår. Denna modell används
för studera hur förändring priset på energivaror påverkaratt allaen av
priser på världsmarknaden, dvs på svenska import- ochäven export-

skulleMan kunna tolka detta stringent klimat-attvaror. som en mer
politik infördes i omvärlden.

simuleringenI världshandelsmodellen chockas priserna påav
energivaror med 10%, vilket spridningseffekter på alla desenare ger

handlas på världsmarknaden. Så småningom påverkasvaror som
svensk import- och dessa prisförändringar. Som kanexport av man
förvänta sig, kommer och importpriser förändras i deexport- att mest
sektorer relativt energiintensiva.är Exempelvis stiger import-som
priser fossila bränslen och exportprisema för vissa kemisekto-av

Givet dessa förändringar jämförs i nedanstående tabell effek-rema.
svensk skatteväxling:terna av en

Tabell 10.10 Simuleringar för belysa omvärldsberoende.att

INNEBÖRDSCENARIO
EN10 höjning10% priset på energivaror. Effekter påav

världsmarknadspriser enligt världshandelsmodell
CIOOENIO 100% ökning C02skatt med kompenserandeav

arbetsgivaravgiftssänkning under EN10

Tabell 10.11 Simuleringar omvärldsförändringar.av

VÄLFÄRD UTSLÄPP INTÄKTSCENARIO C02 Sänkning
MDR% C02 arbets-

givaravgift
EN 1O +0,9 -0,2%
C 1OOEN 0l -3,3 -0,3% +92% 1,6%
C100 -3,9 -0,2% +92% 1,5%
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effekter världsmarkna-ökning priset energivaror, viaEn av ger
komparativaden, välfárdsvinster. Priserna där Sverige harvaror

vifördelar intressanta faller dock CIOOENIO,stiger. Det närär sam-
prisförändringama världsmarknadema svensktidigt med på gör en

skatteväxling. heller i detta fall återfinns någon vinst, väl-men
uppfattningenfärdskostnadema lägre. Resultaten visst stöd åtär ger

vadkostnaden för miljöpolitik i Sverige inte oberoendeäratt av som
resultat ihänder internationellt. övrigt CIOOENIO mångtI ger som

beträffar utsläppseffekter och skattein-och mycket liknar C100 vad
täkter.

modeller och analyser skatteväxlingAndra10.7 av

jämviktsmodellnämndes inledningsvis har den härSom typ somav
liknande frågeställningar.applicerats i andra länder på Detanvänts

följandefinns andra metoder analysera skatteväxling. Iäven att
erfarenheter,avsnitt diskuteras del internationella samt natur-en

förslag till skatteväxling.skyddsföreningens

applicerade i andra länderAllmänj ämviktsmodellerlO.7.1

förallmänjämviktsmodeller i andra länder studeraDe använts attsom
upplösningsnivåskatteväxling skiljer sig ät bland vad beträffarannat

Med det sistnämndaoch hur dynamik kommer in i modellerna. avses
samlade kapitalstock kan påverkasfrämst hur samhällets ettav

förändrat skattesystem. Investeringar i realkapital viktigär en
bestämningsfaktor välfärdsutvecklingen på längre sikt. En sam-av
manställning, baserad Goulder återfinns i tabell 10.12.1995,

flesta fall modellerna välfärdsförluster skatteväxling.deI ger av
Holtmans beräkningarWilcoxens och Tindale 1996Jorgenson

undantag, de stödjer stark dubbel vinstär när tesen om en
miljöeffekterna medräknade i modellerna i tabellen.någonär av

modellEnligt Goulder kan skillnaden mellan hans och1995 egen
resultat bland tillskrivas anpassnings-WilcoxensJorgenson annat

kostnader.
modell finns anpassningskostnader invävda i formGouldersI attav

olika sektorer. Goulderdet kostar flytta realkapital mellan 1995att
finner förklara varför sänkning arbetsgivar-det dock svårare att en av

dubbel i Wilcoxens modell,avgifter vinst Jorgensonen menger
inkomstskatterdubbla vinst materialiseras inte sänkernär mansamma

inte skatt,i hans modell. och för sig sänkerI man samma menegen
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finnsdet mycket talar för resultatens karaktär bordeattsom vara
likartade sänker arbetsgivaravgift eller inkomstskatten.om man en

Tabell 10.12 Allmänjämviktsmodeller och skatteväxling i andra
länder.

ÅterföringModell Referens Land Milj öskatt Välfärd

ShackletonDR InfasadUSA C02 Inkomstskatt -0.39%
1992et

Goulderl Goulder $25/tonUSA C02 Inkomstskatt -0.33%
1994a

Goulder2 Goulder FossilaUSA Inkomstskatt -0.28%
1994b Bränslen

Energiskatt
J Shackleton USA Infasad C02 Arbetsgivar- +1 .01orgenson
Wilcoxen 1992 avgift %et
J InfasadUSA C02 Kapitalskatt +0. 19orgenson
Wilcoxen % *
LINK InfasadUSA C02 Inkomstskatt -0.5 1%

Cambridge Tindale England Energiskatt Arbetsgivar- +0.09
Holtrnane3 avgift %etc

9961
Shah Shah $10/USA C02 -1039ton
Larsen Larsen

l 992
Shah Indien 129-
Larsen
Shah Indone- -4
Larsen sien
Shah Japan -269
Larsen
Shah Pakistan -23
Larsen

Procentuell nuvärdetörändring privat konsumtionav
Välfärdskosmad i skatteintäktprocent av
Välfärdskosmad i förhållande till privat förmögenhet
BNP-ökning 1997 l 998+0. 19%, 1999+0.27%,
20000.31%, 2005-0.03%

0 Välfárdskostnad i miljoner USD samma vältärdsmått som
i utredningens jämviktsmodell.
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beräkningar tyderTindale Holtman 1996 redovisar som en
energiskattehöjningdubbel vinst och sysselsättningsökning, om enen

skattehöjningar och arbets-kombineras med andra miljörelaterade
följdgivaravgiftema sänks. stiger enligt beräkningarna år,BNP en av

förändringarna mycketför efter sekelskiftet minska, även äratt om
koldioxid minskarsmå och inom felmarginalen. Utsläppen årav

fortsätta tillmed för minska 9,14% år 2005.1997 0,54%, att att upp
försämras därför de sektorer tjänar denBytesbalansen att som

föreslagna växlingen tenderar mindre exportinriktade.att vara
skatteväxlingmodeller i tabellen visar i deDe presenteras attsom
har lägre miljöav-flesta fall välfårdsförluster, också i länder somger

gifter Sverige. i detta kapitel avvikeri resultatDeän presenteratssom
fall.således inte från vad funnit i flera andra bör dockDet note-man

fall inkluderar arbetslöshet formellt i model-inte i någotattras man
Vidare värderas inte miljöförbättringar explicit.lerna.

Naturskyddsföreningens förslag till skatteväxling10.7.2

Naturskyddsföreningens förslag omfattande deSNF änär mer som
simulerats i detta kapitel. totala växlade skatter uppgår,Den summan
enligt föreningens beräkningar, till miljarder kr Analysen44 netto.

fallstudier och Naturskyddsföre-består antal störreett rapport.av en
ningen inte uttryck för bestämd uppfattning vilka skat-någon omger

diskuterar dockbör sänkas vid skatteväxling, tvåter en mensom
föreningen kan sänkamöjligheter. grundrapportenI attmenar man

arbetsgivaravgiften med procentenheter höjer olika energi-8 om man
och miljörelaterade skatter. Enligt föreningen reformenär

sjunkitintäktsneutral efter år, miljöskatteintäktema med 165 när
miljarder kronor.

den kompletterande fallstudien sänker två skatter, dels arbets-I man
givaravgiften inkomstskatten med denmed 4% och dels 4%. I senare

Naturskyddsföreningensstudien kompenseras hushållen, enligt
helt och fullt för de ökade miljökostnaderna.beräkningssätt, SNF

dubbel vinst miljönskatteväxling leder till ochatt atten genomanser
näringslivetarbetskraften får korrekt pris sannoliktett samt attmer

utvecklas i positiv riktning.
kapitel intressantdenna utrednings del det i dettaFör är mest att

varför modellapparat redovisats skildadiskutera den som ovan ger
Vad beträffar metodval,slutsatser jämfört med kalkyler.SNFs äregna

egentlig jämförelse, SNF statiskdet svårt någon när görgöraatt en
försöker uppskatta hur mycket miljöskattebasema föränd-kalkyl och

miljöskatter.ökaderas av
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SNFs beräkningar väsentliga skillnader i jämförelse med deger
modeller utredningen sig När beräkningsmetodemaanvänt vittärav.
skilda det inte helt enkelt förklaraär varför modellresultatenatt såär
åtskilda. Enligt SNF beror skillnaderna de använderatt störreen
skattebas och inför undantag för energiintensiva företag. Det finns
dock anledning arbetsmarknadens funktionssättatt hartro att större
betydelse. förslagetl efterfrågan på arbetskraft öka. Utbudetantas av
arbetskraft berörs Den allmän jämviktsmodell utredningen använt
bygger marknaden för arbetskraft fungeraratt väl, i den mening

diskuterats på olika ställen i detta och andra kapitel.som
Den avgörande skillnaden mellan gällerangreppssätten sättet att

beskriva anpassningar till förändrade skatter. SNF utsläppenantar att
och konsumtionen förändras så intäkterna från miljöskattemaatt
minskar med 16 miljarder efter 5 år, i kalkyl i övrigt statiskären som
vad gäller konsumtions- och produktionsmönster. De empiriska

utredningen valt direkt hänsynansatser till de olika konsumtions-tar
och produktionsanpassningar följer förändrade skatter.som av

Vad beträffar förslagets förhållande till utredningens direktiv, över-
SNF förslagensstämmer i långa stycken med direktivens fokuserings

på de miljöskatter minskad negativ miljöpåverkansom ger samt en
effektivare hushållning och energi. Detta följernaturresurser inteav
minst det faktum flera förslagen innebär uppjusteringattav av en av

gällande miljö- och energiskatter.nu
Vidare undantas de energiintensiva företagen det gäller ökadnär

koldioxid- och elkonsumtionsskatt. Dessa områden skall enligt SNF
utvidgade koncessionstillstånd,styras vilkas konstruktion integenom

beskrivs i detalj.
När det gäller hushållen låter i den fallstudien hushållenman ena

erhålla hälften miljöskatteintäktema sänkt inkomstskatt.av genom
skallDet också SNF-förslaget innebär höjdanoteras skatteratt på ett

flertal områden bland vad gäller avfall, el, kvävedioxiderannat och
inte direkt simulerats med jämviktsmodellen.vatten som

SNFs två olika fallstudier

denI studien väljs fyra företag i Göteborgsområdet Volvoena
Personvagnar, SKF, OK och Stora Mölndal. denI andra studeras fyra
typhushåll: ensamstående barn, ensamstående medutan barn,
sammanboende med två barn ensamstående pensionärer isamt eget
hushåll. dennaI fallstudie väljer SNF jämt fördela skattesänkning-att

mellan hushåll och företag. Enligt det beräkningssättarna som
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inkluderar allafallstudienihushåll, därallaanvänds tjänar man
människor, påmiljonereller drygt 6kommunalskatteskyldiga

kalky-börföretag vinner. Detfyraväxlingen och noteras atttre av
och sänktahöjdakonventionell teorioch enligtstatiskalema är ger

intäkter,ellerkostnadersamhällsekonomiska närskatter varken
förändras.intekonsumtionsmönstrenellerproduktions-

typfall blirvaletavgörande nackdel avgö-Fallstudiemas är att av
mycket bilkörinkomstFamiljer med lågutfallet.rande för som

sänktes med 4%.inkomstskattensannolikt förlora,skulle även om
samtligapåståendegrund för SNFsverkligfinns därför ingen attDet

föreslås.skatteväxling SNFtjäna på denSverige skullehushåll i som
företagen ochblandfinns förloraredethuvudrapportenpekar i att

kost-får ökadeoch SSABmed SCAexemplifierar detta LKAB, som
undantagsreglema.föreslagnanader detrots

huvudförslagetkringKommentar

skatteväxling.huvudförslag tilldiskutera SNFstillVi övergår attnu
förslagensInledningsvis diskuterasi antal delar.delas inAnalysen ett

synpunkter påprincipiellavarefter någramiljöprofil, rent resone-
överslagsmäs-mycketAvslutningsvislämnas. presenteras enmangen

förslag.baseradkalkyl på SNFs-sig

Miljöprojil
med 2,50fárskvattenskatt påföreslåsSNF-förslagenI ett enav

m3 industrier.och Havsvattenkommunala vattenverkförkronor per
landsbygdshushåll medhellerskatten ochomfattas inte egenav

uppstår vidproblemfrån de praktiskaoch källa.brunn Bortsett som
gränsdrag-vattenskatten tföreslagnadengenomförandeett exav
vattenskattbemärkelsei vilkendiskuterabörningsproblem, enman

viktighushållning medtillfredsställandetillbidrar naturre-enmeren
ochivattendrag,i sjöar ochluften, snöi havet,Allt vatten,surs.

flestakretslopp. Deglobaltorganismer, ingår ilevandemark och ett
egentligSverige iuppfattningendelarSNF,bedömare, attäven
dockförorenasvattenbrist. Vattnetlider någonmening inte av

miljöproblemdeskatt påprincipiellt talar förvilketolika sätt, rent en
skattenFöreningensådant. ärbelastar attvatten enmenarsomsom

Docktillföroreningarnaminskaförnäst-bästa lösning vatten.att
kommunernavattenavgiftdendet observerasbör uttasatt avsom

uppstår.reningskostnadertäcka deskall i princip som
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detkansvavelskattenhöjningenföreslagnagäller dendetNär av
ambitions-vilkenpåfinns tvådet sätt attvärt attatt seupprepavara

utgångspunkterfrån teoretiskamiljöpolitiken. Ettbör ha inivå man
devärderingexplicitfrånutgårtillfredsställande synsätt sam-aven

givetminskningenintäkterkostnader ochhällsekonomiska ettav
idettadiskuteratUtredningen har synsätttill.bidrarmiljöproblem

andraochmiljöskatterbedömningarocksåkankapitel Man göra av
Utredningenuppställda mål.politisktfrånutgåstyrmedel attgenom

miljöarbetet.det fortsattaprincip fördennaviktenunderstrukithar av
svavel-genereradeinhemskthar dekapitel 2utredningensEnligt
Sverigetill 1992.perioden 1980undermedminskat 80%utsläppen

åtagandeninternationellamål ochnationellauppfyllt sinadärmedhar
kr tillifrån 30fördubblassvavelskattenföreslårSNFtill år 2000. att

miljömålnationellabefintligautgångspunkt frånvilket medkr,60
utifrånmotiveraskanskattenmotiveras. SNFkaninte attmenar

påpekaskannådda.inte Detbelastningsgränserkritiska ärännusom
miljömåletrevideringdiskussionerpågårförnärvarandedet avatt om

tidkan långdetNaturvårdsverketsvavel.beträffar tavad attmenar
redovisatharochbelastningsgränsenkritiskaden ettvi nårinnan

svavelutsläppensvenskademinskaåtgärder förmöjligaantal att
ytterligare.

olikatillhänvisasövriga förslagmiljöprofilen hos SNFsgällerVad
före-denspecielltgällerbetänkande. Dettai utredningenskapitel

el.skatten påslagna

övervägandenprincipiellaEkonomisk analys -

mekanismerdiskuterat deflertal kapitelhar iUtredningen ett som
skatteväxling.diskussionenuppmärksamhet isärskildförtjänar av

uppmärk-for dennaifunktionssätt stårArbetsmarknadens centrum
såväleffekter påhaförväntasskatteväxling kansamhet, när en

lönebildning.arbetsutbud som
arbetsgivaravgiftssänk-hurfaktorn bestämmersistnämndaDen

kanskearbetskraft. Densäljareochmellan köparefördelasningen av
delar påsäljareochköparebedömning går ärbästa göra attattsom

påblandblir berordettahuruppkomna annatdet stortutrymmet
andra ordMedhöjför vilka skatternaförkostnaderföretagets varor

löneök-formläcka ut iskattesänkningendelkommer att avaven
mindre.sysselsättningseffektenbliroch därmedningar

produk-efterfrågeelasticitetensökt uppskattaharUtredningen
olika sektorermellanvarierararbetskraft. Dentionsfaktom men
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bedöms någonstans i intervallet 0.1-0.5 % på kort sikt.vara
Om arbetsgivaravgiftema kan sänkas med 8% tyder dessa siffror på

sysselsättningsökning i intervallet 0.4-2 %, med spridningen stor
mellan olika sektorer. Efterfrâgeelasticitetema beräknade påär sättett

inte hänsyn till de spridningseffektertar och återkopplingarsom som
relevantaär skattereformernär genomförs.större Bedömningama av

hur sysselsättningseffekten kanstor bli måste därför betraktas som
ytterligt osäkra.

En samhällsekonomisk bedömning fokuserar välfärdsförändringar
för hushåll, med utgångspunkten i det faktum hushållentagen att är
de slutligen påverkas olika åtgärder. Företagen betraktassom av mer

abstrakt produktionsenhet vilka hushållen i slutändansom Ien äger.
sammanhanget det väsentligtär miljöförbättringarvägaatt samt
pris- och inkomstförändringar vill samhällsekono-göraom man en
misk bedömning skatteväxlingsförslag. En skatteväxlingett kanav
innebära privatekonomiska kostnader, dessa kan mindre änmen vara
värdet den miljöförbättring givet förslag kan leda till.ettav

SNF har redogjort för den strukturomvandling förslaget kan inne-
bära. Beskrivningen de vinnare och förlorare SNF identi-av som
fierar skiljer sig inte något dramatiskt från den analyssätt utred-
ningen gjort med andra kalkylmetoder. harSNF valt i delaratt stora
fokusera den kvantitativa analysen på olika förlorar- och vinnarföre-

och inte lämnat någontag analys de välfárdseffekternärmare av
förslaget kan tänkas innebära.

Med hänvisning till de olika svårigheter p databrist osvg a som
finns det gäller replikeranär SNF-förslaget inomatt för deramen
modeller utredningen har haft tillgång till, kan utredningen inte direkt

ställning till frågan förslagetta i sig välfärdshöjande ellerärom
Befintliga analyser med hjälp jämviktsmodellen förslagav av som

fokuserat centrala delar SNF-förslaget skatter fossila bränslenav
och el, inget starkt stöd för hypotesen förslaget leder till väl-attger
fárdsvinster för alla hushåll. En viktig faktor dock hur värde-är man

miljöförbättringama.rar
Utredningen saknar egentligt beräkningsunderlag för bedömaatt
förslaget i alla sina delar har tagit hänsyn till det faktum olikaom att

skattebaser samspelar med varandra. SNF har valt fokusera deatt
direkta anpassningar innebär statisk kalkyl överskattaratt rentsom en
intäkterna. Flera SNF-förslagen träffar i allt väsentligtav samma
skattebas. Exempelvis påverkar såväl koldioxid-, energiskatten på
bensin- och dieselskatteförslagen väsentligen fossila bränsle.samma

Om endast höjer koldioxidskatten kommer intäkterna frånman
energiskatten minska. När höjer skatteratt samtidigttreman som
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bero-skattebasemas inbördesproblemet medträffar bas börsamma
har juste-uppmärksamhet. bör SNFsärskild Detende attnoterasges

och därmed fångatkraftigt nedåtskatteintäktsberäkningamarat upp
nedjuste-interaktionseffektema indirekt Dennanågra sätt.ettav

kostnader och intäk-beräkningendock inte i den direktaring görs av
företag i fallstudiema.för olika hushåll ochter

utredningenskanbeträffar skatten påVad nämnasvatten att
läggsintressant, denvattenskatt kanmodeller pekar på att vara omen

motiveratveksamt kanvattenreningsverken.enbart på Det är manom
skatteteori pekar påknapphetsskäl, optimalvattenskatt attmenaven
detta perspektivbred möjligt.bör så Iskattebasen är envara som

diskussionkapitelskatt intressant, Ensådan närmare av ense
den kanutredningens mandat,ligger dock utanförvattenskatt men

skat-det svenskai framtida utredningaruppmärksamhetförtjäna om
utformning.generellatesystemets

skatteväxlingKommunal10.8

nationellaskatteväxling detanalysera påuteslutande valtVi har att
miljörelateradenationellaintäkter fråndvs situation därplanet, en

arbete.nationella skatter på Enför finansieraanvändsskatter att
debattendiskuterats i den allmännamöjlighet haralternativ ärsom

skatteväxling skulle kommu-sådankommunal skatteväxling. Vid en
exempelvisinföra/höja avgifter påellerinföra punktskatternerna

sänkning kom-generellverksamhet i utbytemiljöstörande mot aven
kort för någraavsnitt redovisasdettamunalskatten i kommunen. I av

kring kommu-vid diskussiondykerfrågeställningarde upp ensom
bakgrundslutsats vi drartill skatteväxling.möjligheter Den motners

skatteväxlingkommunalfrågeställningarnedan redovisade ärär attav
juridiskaadminstatriva,innehåller bådekomplicerad fråga somen

tidoch denför deekonomiska problem.och Inom somresurserramen
varitdet intesitt förfogande harskatteväxlingskommittén har haft till

problem.alla dessagrundligt analyseramöjligt att

gällande grundlagenligtBeskattningsrätten10.8.1 nu

till tvångs-och möjlighetbeskattningsrättoch kommunernasStatens
regeringsformeninormgivningsmakten reglerasavgifter den ks --

finns inonngivning 8offentligrättsligHuvudregeln rörandeRF.
ochtillföreskrifter skattstadgasDärkap. 3 § RF. statenatt om

§riksdagen 1 kap. 4lag, dvstvångsavgifter skall meddelas avgenom
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VadRF. gäller den kommunala beskattningen det i kap.1 7 § RFär
fastlagt kommunerna får skatt för skötseln sina uppgifter.att ta ut av
Vidare gäller enligt 8 kap. 5 § RF grunderna för den kommunalaatt
beskattningen måste regleras lag. Därmed åsyftas inte bara degenom
formella bestämmelserna kommunal- och landstingsskatten i 8om
kap. kommunallagen KL 1991:900 angående förvaltning och
budgethantering de detaljerade bestämmelsernaäven iutan mera
kommunalskattelagen 1928:370. Regeln i kap.8 § innebär5 RF att
riksdagen med gällande grundlag inte kan till kommunerna dele-nu

föreskriva sådana frågorrätten skatt-att ärgera om som vem som
skyldig, på vad skatten skall utgå taxerings- och uppbördsförfa-samt
randet. fårDäremot de enskilda kommunerna i princip besluta om
storleken den kommunala utdebiteringen för sina medlemmar.av
Riksdagen kan dock ålägga kommunerna vissa för skattensgränser
storlek skattetak eller under vissa perioder förbjuda höjning av
skatten kommunalt skattestopp. förarbetenaI till den kommu-nya
nallagen 1991:900 betonas den kommunala ekonomin måsteatt
underordnas rikets finanspolitik prop. 1990/91 17 20s

Enligt kap.8 9 andra§ stycket kanRF kommun efter riksdagensen
bemyndigande meddela sådana föreskrifter avgifter, på grundom som

kap.8 3 § skall meddelas riksdagen tvångsavgifter.av annars av
Kommunerna har exempelvis i renhållningslagen 1979:596 givits

tvångsavgifter för bortforslingrätt och omhändertagandeatt ta ut av
avfall.

10.8.2 kommunalaDe principerna

Vissa allmänt accepterade grundprinciper har hittills begränsat den
kommunala kompetensen. Hit hör likställighetsprincipen kap.2 2 §

och självkostnadsprincipen.KL
Likställighetsprincipen innebär det inte tillåtet särbehandlaäratt att

vissa kommunmedlemmar eller kommunmedlemmar pågrupper av
objektiv grund. Sålunda har detän strida likställig-annat ansetts mot

hetsprincipen belasta endast del brukarkollektiv medatt etten av
avgifter. uppkommerHär frågan huruvida kommunal skatteväxlingen
kan strida likställighetsprincipen. åtgärdEn gårmot ut attsom
sänka kommunalskatten och införa kommunal punktskatt etten
visst område skulle innebära bara vissa kommunmedlemmar fåratt
bära bördan punktskatten medan generell sänkning kommu-av en av
nalskatten kommer alla skattskyldiga kommunmedlemmar tillgodo.
Kommunalskatten kan dessutom bara dem bor itas ut av som
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medan punktskatten också skulle kunnakommunen påverka andra än
kommuninnevånama negativt.

fråga häruppkommer huruvida kommuner harEn är rätt attsom
lokalainföra punktskatter. Regeringsformen kommunerna rätt attger

kommunalskatt avgifteroch vissa tvingande och frivilliga.ta ut
möjlighetNågon också kommunala punktskatter har inteatt ta ut

särskilt reglerats regeringsformen torde inte förutsatt.i och heller vara
kan ifrågasättas inte införandet sådan möjlighet skulleDet om av en

kräva grundlagsändring.en
innebär således skatteväxling i syfte finansieraDet att atten en

avgiftersänkt kommunalskatt med höjda kommunala kommer i
konflikt med självkostnadsprincipen.

Självkostnadsprincipen har den innebörden avgiften inte fåratt
vinst eller annorlundabestämmas så verksamhet går medatt en

uttryckt, avgiften får inte överstiga kostnaden i verksamheten iärsom
fråga. spelar härvid ingen roll huruvida överskottet helt ellerDet
delvis till täcka kostnaderna i verksamhet.går att annan

Administrativa ekonomiska problem10.8.3 och

Kommunala punktskatter kan upphov till både kontroll-renage
iproblem och gränshandelsproblem. Punktskatter endast tas utsom

geografiskt områden kan upphov till internasmå ge
"gränshandelsproblem". Under förutsättning grannkommunen inteatt
tillämpar liknande punktskatt kommer det vid viss skattenivå atten en

"gränshandel". detta skat-lönsamt med Storleken på bestäms avvara
idagtenivån. princip detta problem vi i södraI är samma som ser

betydligt i ochSverige. Danmark skatten på öl lägre SverigeI är än
det lönsamt åka sundet för handla öl. har lett tillDettaöverär att att
kraftigt minskad försäljning öl i södra Sverige. mildra dettaFör attav
problem har också regeringen i budgetpropositionen för år före-1997

sänkta starköl sänks frånslagit ölskatter. Skatten på 2,38
kr/volymprocent och liter till kr/volymprocent och liter. Inklu-1,45

momseffekter innebär detta skattesänkning på kr litersive 6en ca per
öl med volymprocent alkoholstyrka. Vidare gäller kommunala5% att
punktskatter upphov till administrativa kostnaderstörre än cent-ger
raliserade statliga punktskatter.

Slutligen gäller kommunala punktskatter skulle minskaatt utrym-
område. dagför statliga skatter på detta Genom imet att staten

uppbär relativt inkomster punktskatter kan dettastora ettgenom vara
potentiellt problem.
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10.9 Avslutande kommentarer

fullständigEn samhällsekonomisk analys skatteväxling, där såvälav
miljövärden effekter på konsumtion och inkomster analyseras,som
har inte gjorts. Befintliga data tyder dock på de svenska hushållensatt
betalningsvilja för få den implicerade miljöforbättringen måsteatt

betydligt högre befintliga skattningar de samhällsekono-änvara av
miska skadorna växthuseffekten. Enligt allmänjämviktsmodellenav
finns det ingen dubbel vinst skatteväxling for Sveriges delav en

begränsar sig till höjd koldioxidskatt och generell sänkningsom en av
arbetsgivaravgiftema. Slutsatsema skiljer intesig på något avgörande

från liknande analyser gjorts med allmänjämviktsmodellersätt som
for andra länder, det finns exempel på modeller i liknandeäven om
länder där funnit dubbel vinst. Ekonomin ställer sig tillman en om

industristmktur mindre koldioxidintensiv. Kunskapsin-ären som
tensiva sektorer, läkemedel och telesektom expanderar påt ex
bekostnad relativt koldioxidintensiva sektorer. Enligtav mer

modell har selektiv växling förutsättningar, denstörresamma en om
riktar sig de relativt arbetsintensiva tjänstesektorema,mot även om
modellen också i detta fall påvisar välfärdsförlust sett föränd-en som
ringar i realinkomst.

Modellen beaktar inte arbetslöshet, utgår ifrån arbetsmark-utan att
naden fungerar perfekt. skatteväxlingOm minskar arbetslösheten, är
detta samhällsekonomisk intäkt bör imed övervägandena.tasen som

finns dockDet anledning till viss återhållsamhet vad beträffar effekter
arbetslösheten små generella arbetsgivaravgiftssänkningar,av

åtminstone får den teoretiska och empiriska litteraturtroom man som
redovisats i andra kapitel. Här selektiv växling anledningstörreger en
till optimism, de räkneexempel endastäven kanpresenterasom som
betraktas inledning till djuplodande analys. skDensom en en mer
tjänsteutredningen kan värdefulla uppslag till fortsatta diskussionerge
kring denna fråga. Förändrade relativpriser mellan miljö arbeteoch
kan leda till innovationer i sin marknader föröppnartursom nya

Åsvenska företag. andra sidan sannolikt andra innovationerträngs
kommit andrapå områden undan, varför det mycket svårtär attsom

samlad bedömning.göra en
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Appendix

Detaljerad beskrivning förändringar förädlingsvärde underav av
selektiv SELEC och generellT2 C100 skatteväxling, %.

Sektor Förklaring SELECT2 C100
JORD JORDBRUK -0,1 -0,1
SKOG SKOGSBRUK -0,2 0,0-
FSKE FISKE -0,0 -0,l

JÅRNGRUVORJARN -0,9
AME A MET.GRUVOR -0,4 0,0
SLAK SLAKTERIER 0,3 0,0
MEJE MEJERIER 0,2 0,0
FRUK FRUKTKONSERVER 0,3 0,0
FISK FISKKONSERVER 0,1 0,4
FETT FETT OLJOR -0,l 0,4
KVAR KVARNPRODUKTER -0,l 0,4
BAGE BAGERIPROD. 0,4 0,0
SOCK SOCKER -0,2 0,1

ICHOK CHOKLAD KONF. 0,2 0,4.DIVX DIV.LIVSMEDEL 0,3 0,0
FODE FODERMEDEL -0,1 0,2
DRYC DRYCKER 0,4 0,4
TOBA TOBAK 0,6 0,5

VÄVNADGARN GARN -0,2 0,4.TEXTILSÖMNADTEXT 0,3 0,5
TRIKÅVARORTRIK 0,2 0,6
ÖVROVRT TEXTIL 0,5 0,0
BEKLÄDNADBEKL l 0,5
LÄDERLADE SKOR 0,1 0,5
SÅGVERKS2GV -0,l l
TRÅHUSTRAH SNICK. 0,1 0,0

TRÅMATERIALATR A -0,l 0,3
ÖVROVR TRAVAROR -0,l 0,2
TRÄMOBLERTRAM 0,4 0,0

PAPP PAPPERSMASSA -O,4 -0,4
PPPP PAPPER PAPP ‘-0,2 -0,2

TRÄFIBERPL.TRAF 0,1 0,4
PAPPFÖRP.PFRP -O,l 0,2
ÖVR.OVRX PAPPER 0,0 0,5

GRAF GRAFISK IND 0,1 0,3
KEMI KEMIKALIER —0,8 -0,3

GÖDSELMEDELGODS -0,l 0,1
BASP BASPLAST -0,1 0,4
PLAS PLAST HALVF. 0,0 0,5

FÄRGFARG 0,1 0,3
LÄKEMEDELLAKE 1,6 1,2
TVÄTTMEDELTVAT 0,3 0,4
ÖVROVRK KEMIK. -0,2 0,4

.PETR PETROL.RAFF -8,8 -8,9
SMÖRJMEDELSMOR -O,l -0,l

GUMM GUMMIVAROR 0,0 0,4
PLSV PLASTVAROR 0,1 0,5
PORS PORSLIN 0,1 0,4
GLAS GLAS 0,0 0,3
TEGE TEGEL -0,7 -0,l
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-0,2CEME CEMENT -0,5
OVRM OVR -0,l 0,1MINERAL

JÄRN STÄL -0,6 -0,1JRN O
-0,3 0,2FERR FERROLEGERING

JNGJ -0,2 0,6JNGJUTERIER
-0,3 0,3META METALLVERK
-0,2 0,4METV METALLVALSV.

IJA -0,3 0,6I JARNGJUTERI
0,3METR -0,1METALLVAROR

MSKN -0,3 0,5MASKINER
0,7ELMO ELMOTORER -0,l
0,8TELE TELEPRODUKTER l

HUSHÅLLSMASK. -0,2 0,7HUSH
ÖVR.ELPROD.ovms -0,2 0,5

BÅTARVARV -0,3 0,4VARV
RÄLSFORDONRALS -0,l 0,0

0,8BILA -O,2BILAR
CYKL -0, 0,6CYKLAR l
FLYG FLYGPLAN -0,3 0,4

ÖVR 0,4OVRR TRANSP.M. -0,3
INST 0,2 0,6INSTRUMENT-

0,3ATI A TILLVERKN. l
VÅRMEVERKELO O 0,1 0,1EL

GASV -1,GASVERK l,0,2 0,1VATT VATTENVERK
BYGG BYGGNAD 0,1 0,0

-0,2VARU VARUHANDEL 0,1
HOTE 0,3HOTELL REST. l 1,SAMFÄRDSELSAMF 0,7 -0,2
POST POST 0,9 0,3TELE

FÖRSÄKR. 0,2BANK BANK 0,6
FASTIGHETSFÖRVALTNFAST 0,6 0,3

UPPD 0,9 0,3UPPDRAGSV.
REPA REPARATIONER 0,8 0,3

ÖVR.OVRP 1,4 0,5PR. TJ



Ökad energiskattesystemetmiljörelatering 369SOU 1997:11 av

Ökad miljörelatering11 av

energiskattesystemet

sammanfattningochInledning11.1

förutsätt-vilkautredningsdirektivenfrågeställning icentral ärEn
skattesystemet. Ettmiljörelateringfinns för ökaddetningar avav

imiljöhotbildutifrån denkapitelmed dettasyftena är att som ges
imiljöskattemasvenskadebeskrivningkapitel och den2 gessomav

skattesystemet.nuvarandedetmiljörelateringenbeskrivakapitel 4 av
detbeskrivningenfrånutgångspunktmedsyfteEtt är attannat av

skattesystemet,förändringarmöjligaredovisanuvarande systemet av
miljörelatering.för ökadförutsättningarnavilka ökar

någotmiljöskadligtnågotsig kan inteEnergi i utan somses som
redovisas ivilketkan,välfärden. Däremotden allmännahöjersom

ochenergianvändningfrånhärledasmiljöproblemmångakapitel
koldioxidut-miljöproblemsådanaExempel ärenergiproduktion.

förbränningvidandraoch utsläppsvavelutsläpp ämnensläpp, avav
respektiveuppvärmningbiobränslen vidbränslen och motor-fossila

måltavla för våragivenenergiskattesystemetDärmeddrift. är en
bärandebeskattningen. Denimiljörelateringenökasträvanden att

det skallenergiskattesystemochmiljö-i ärtanken attnyttett vara
miljörelate-ökadförändamålsenligtöverskådligt, utrymmesamt ge

grundprinci-endastinte,energi diskuterasSkatteuttaget påring. utan
i dettaredovisasenergiskattesystemetstrukturför avpema en ny

kapitel.
oftastdiskuterarskatteväxlingdebattenden allmännaI enmanom

sänkta skatterochenergiskatter påmellan ökadeskatteväxling
inomgjortsmodellarbetearbetsgivaravgifter. Detfrämstarbete, som

relate-olika skattersig på ärockså koncentreratharutredningen som
koldioxid-främstenergikonsumtion,energiproduktion ochrade till

energipåskatterinriktatsarbetet ärAnledningen tillskatten. motatt
vilketförhållandevis stabil, ärför dessa skatterskattebasen är enatt

skatteväxlingsrefonn. Enuthålligigrundförutsättningama enav
utvecklasåledesskatteväxlingsstrategii ettviktig grundsten är atten

intäkter. Motgrund för stabilatillliggakanenergiskattesystem som
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denna bakgrund skulle det naturligt inlemma biobränslen iattvara ett
framtida energiskattesystem. Det dock nödvändigtär beaktaatt
biobränslenas konkurrenskraft.

Den genomgång den svenska energibeskattningen redovisasav som
i kapitel och delvis i detta kapitel, pekar på det finnsatt utrymme
för ökad miljörelatering energiskattesystemet. En våra slutsatserav av

konstruktionenär gällandeatt energiskattesystem leder tillav att stora
delar koldioxidskattens miljöstyrande effekt neutraliseras inomav
uppvärmningssektom. Detta till följd energiskatten på kolattav
endast uppgår till 60 % energiskatten på olja. Därmed blir detav
totala punktskatteuttaget på olja och kol lika förbränningtrots att av
olja upphov till mindre koldioxidutsläpp. Denna slutsatsger gäller
dock inte inom tillverkningsindustrin, inte betalar energiskatt. Isom
detta kapitel pekas det på hur energiskattesystemet kan reformeras i
syfte detgöra överskådligt,att stabilt och samtidigt öka miljö-mer
relateringen.

Den modell innebär alla bränslenpresenteras att användssom som
för uppvärmningsändamål beskattas med koldioxidskattsumman av
K, ren energiskatt E, och svavelskatt S. Bränslen för motor-
drift beskattas enligt struktur med tillägget trafik- ochsamma av en
miljörelaterad skatt, T. En fördelarna med modellen den gårärav

komplettera med skattekomponenteratt i framtiden i takt mednya att
behov identifieras den grundläggandeutan skattestrukturennya att

förändras.
Koldioxidskatten fortsätter proportionell kolinnehållet.att motvara
Från miljösynpunkt bör klassas fossilt bränsle.torv Detta base-som

på dess bidrag till växthuseffektenatt i jämförbartras är medstort sett
oljans och inte kanatt torv förnybart bränsle eftersomettses som
tillväxten mycket långsam.torvmossar är l kortare perspektivav ett är
torvåterbildning möjlig på plats där utvunnits. Skogsplante-torven
ring på före detta faller sig inte hellertorvmyr naturlig förut-en utan

tillsatsersätter växtnäring.stora Torv inhemskt bränsle.är ett Detav
därför önskvärtär konkurrenskraftigatt torven är olja ochgentemot

kol. Samtidigt bör inte konkurreratorven biobränslen. Beskatt-ut
ningen bör hänsyn till detta.ta

Energiskatten omstruktureras så den blir proportionellatt mot ener-
giinnehållet i alla bränslen inklusive biobränsle och Efter-torv, uran.

biobränsle och i huvudsak används inomtorv industri-,som el- och
fjärrvärmeproduktion sker ingen real förändring skattebelastningenav
då dessa sektorer inte omfattas energiskatt. Detsamma gäller förav

då det endast används för elproduktion i kärnkraftverk.uran Det bör
här påpekas den särskilda skattenatt på producerad i kärnkraftverk
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integrerats ivattenkraft fullt harintefastighetsskattenliksom ut
energibeskattning.modellen för reformerad

svavelinnehållet. Detoförändrat proportionellSvavelskatten är mot
för svavelskattavdragetinte det särskildadäremotbör övervägas om

stenindustrin,kalk- ochförbrukade iutgår på bränslen cement-,som
ochinomförbrukade i sodapannorpå bränslensamt pappers-massa-

avskaffas.industrin kan
samtliga bräns-utgår påtrañk- miljörelaterade skatten,ochDen

mellan olika kvalite-motordrift. Differentieringanvänds förlen som
för depålägg på skattendiesel skapasbensin och extrater genomav

Därigenommiljökraven.uppfyller demiljöklasser inte strängastesom
fall övergången tillbudgetbortfall i derisken för oväntademinimeras

skattediffe-förväntat.bränslen fortare Denmindre miljöfarliga går än
försvinna.bensin bör på siktfinns mellan diesel ochidagrens som

motiverat i denenergi detoförändrat skatteuttag påGivet är att
sedanprincip tillämpatsfortsätta med dendiskuterade modellen som

energibeskattningen. högrenivåer på Enjanuari tvåden 19931 om
för denreducerad nivåindustriella användare ochför ickenivå en

växthusnäringen. Moti-tillverkningsindustrin ochkonkurrensutsatta
beskrivasSverige kannivå för industrintill ha lägre är attattvet en

möjligheternabetyderekonomi, vilketen liten attöppen attsom
begränsad.framåt konsumenternaökade kostnader påövervältra är

nödvändigt-därmed intesvensk industri lederalltför hög skatt påEn
kan ledadärmed bättre miljö,mindre konsumtion, ochtillvis utan

andra länder seproduktion isvensk produktiontill ersättsatt av
diskussion.för grundligarekapitel 3 en

ochbeskattningproblem gällandelösa de värme-För att avsom
enligtdessa sektorerupphov till beskattaskraftvärmesektom ger

tillverkningsindustrin. dessa sekto-gäller för Iprinciper somsamma
redovi-avsnittkoldioxidskatt och svavelskatt I 11.4endast ut.tasrer

energiskatte-koldioxidskatten. Etteffekter olika nivåer påavsas
tillverkningsindustri ochnedsättningsregler försärskildasystem utan

fungerande skatte-förgoda förutsättningarväxthusnäring ettger
generelladenmotsvarande 25%Vid koldioxidskattsystem. aven

Även vid denna skat-skapas.kan sådantkoldioxidskatten ett system
kondens-vidare undantaför tillsfinns det starkatenivå argument

fall kan svenskkoldioxidbeskattning.kraftsproduktionen från I annat
elkraft produceradimporteradkondenskraft komma ersättasatt av
fortsättningsvis utgåDock bör svavelskattmiljövänligtmindre sätt.

införskondenskraftverk. Vidareanvänds ibränslenpå värme-ensom
elkraft, videnergiskatten påprinciperenergiskatt, enligt samma som

slutanvändare.tillleverans värmeav
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De principiella förändringarna i dentre stora presenterade modellen
jämfört med dagens renodlingen energiskatten,är likstäl-system av
landet beskattningen diesel och bensin, likställandetsamtav av av
beskattningen el- och fossilbränslen inom industri-, fjärrvärme-av
och kraftvärmeproduktion. Genom den sistnämnda förändringen
undanröjs de problem dagens energibeskattningstora upphovsom ger
till. Därigenom skapas också förutsättningar för fatta långsiktigtatt
korrekta investeringsbeslut krävs vid framtida omställningsom en av
energisystemet.

11.2 Miljörelateringen det nuvarande skattesys-av
temet

11.2.1 Nuvarande milj skatter

definitionDen på miljörelaterade skatter används i kapitel 4som
medför samtliga punktskatter på energiproduktionatt och energian-
vändning med. Vidare omfattas den årligatas fordonsskattenäven
och försäljningskatten fordon,på de renodlade miljöskat-samt mer

naturgrusskatt och miljöskattentema på handelsgödsel ochsom
bekämpningsmedel.

renEn energiskatt i grunden ingen miljöskattär då beskattning
energin i sig knappast motiverad miljöskäl.är Enav närmareav

granskning den svenska energiskatten visar dock den i vissa fallattav
har tydliga styrande element vilket motiverar den med i diskus-att tas
sionen. Att definiera den årliga fordonsskatten och försäljningskatten

miljöskatter diskutabelt. Försäljningsskattenär fordonpå harsom
dock de åren dess differentiering efter miljöklasser haftsenare genom

viss miljöprofil. Sedan 1996 det fiskala inslagetären rentsommaren
slopat för personbilar.

förstaI hand detta kapitel tillägnas diskutera skatter på energi-att
användning och energiproduktion. I avsnitt förs11.3.2 dock en
allmängiltig diskussion vilka krav skall ställas mil-om som en
jöskatt.

tabellUr i4.13 kapitel 4 framgår det tydligt den helt övervä-att
gande delen de miljörelaterade skatterna belastar energiproduktionav
och energianvändning. Miljöskatter på energiområdet både fler tillär
antalet och omfattande miljöskatter någotän område. Imer annat
princip det endast miljöskattenär på och handelsgödselnaturgrus som
inte förknippade med energianvändningär eller energiproduktion. För

beräknas1996 totala intäkter från energi- och miljörelaterade skatter
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dessa kanmiljarder i års prisnivå. Avtill drygt kr 1994uppgå 51,9
medan knapptskatter energi, 6miljarder kr härledas till påcirka 45

renodladefordonsrelaterade skatter.kr Demiljarder utgörs merav
handelsgödseloch skattema pånaturgmsskattenmiljöskattema såsom

miljoner kr.bekämpningsmedel inbringar cirka 500och

energiskattesystemetnuvarandeDet

energiskatte-utförlig beskrivning det svenskakapitel 4.4I avges en
antal viktigabeskrivning kan viUtifrån denna göra ettsystemet.

observationer.
energiändamål beskat-bränslen förförsta observationenDen är att

de används.beroende i vilken samhällssektor Denolika påtas
utgår påkoldioxid-, och svavelskattprincipen energi-,allmänna är att

uppvärmning ochanvänds forsamtliga fossila bränslen motor-som
tillverknings-elkonsumtion.energiskatt på Fördrift, tas utsamt att

förbränslen användsgäller dockindustri och växthusnäringen att som
koldioxidskattuppvärmning belastas med energiskatt samt att

generellt drygtden nivå gäller 9med %endast 25 öretas ut av som
hellerEnergiskatt utgår intekg koldioxid 1996.istället för 37 öre per

fossilbränsleförbrukning kanelkonsumtion. medpå Företag stor
ochbelastat kolkoldioxidskatt harerhålla viss nedsättning somav

försäljnings-skattebelastningen överstiger 1,2 %naturgas avom
produ-begränsad till företagNedsättningsmöjlighetenvärdet. är som

kalk-,metaller, dvsmineraliskaandra ämnen än sten-cement-,cerar
glasindustrin.och

for el, respektivebränslen användsandra observationEn är att som
gäller allaenligt olika principer. Idagvärmeproduktion beskattas att

kraftvärmeverk, dvs iianvänds for elproduktion,bränslen ävensom
befriade frånochproducerar bådeanläggningar ärvärme,som

beskattningenkoldioxidskatt, medanenergiskatt och Vännepro-av
fjärrvärmeverk elleri industri,duktion beror den producerasom

bränslenbeskattas användafjärrvärmeproduktionkraftvärmeverk. I
del bränsletoch energiskatt.med full koldioxidskatt Den somav

med fullkraftvänneverk beskattasfor värmeproduktion iåtgåanses
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energiskattenl.koldioxidskatt och 50 % generella Vänneproduk-av
tion inom industrin omfattas däremot endast den reduceradeav
koldioxidskatten.

tredje observationEn och biobränsle for energiändamålär att torv
varken belastas med koldioxidskatt eller energiskatt i vilkenoavsett
sektor användningen sker. Däremot omfattas svavelskatten.torv av

fjärde viktigaDen observationen bränslen beskattas olikaär att
beroende på användningsområde. Generellt gäller bränsleatt ett som
används drivmedel har högre energiskatt bränsleänsom om samma
används för uppvärmningsändamål. betyder,Det exempelvis, att
bränslen används inom industrin drivmedel beskattas medsom som
full energiskatt och koldioxidskatt. undantagEtt dock gruvindustrinär
där beskattningen diesel drivmedel till truckar och andraav som
fordon beskattas bränslen för uppvärmning.som

femteEn observation olika bränslen beskattas olikaär att även
inom användningsområde. Av tabell framgår4.10 energi-attsamma
skatten inte proportionell energiinnehållet.är Energiskattenmot
kol för uppvärmning, exempelvis, knappt 60% energiskattenutgör av

oljeprodukter. Det leder till det samlade skatteuttaget på kol ochatt
olja likvärdigt. Samma bild framträderär vad gäller energiskatten på
bränslen används för motordrift, dvs det variationeräratt storasom
mellan olika bränslen. Energiskatten dubbelt så hög på bensinär som

dieselpå Vidare energiskatten diesel och bensin differentie-är
rade efter miljöklass, dvs bränslekvaliteter med miljöegen-sämre
skaper beskattas hårdare. koldioxidskatten,Att uttryckt i öre per
kilowattimme, skiljer sig mellan olika bränslen följer definitionenav

koldioxidskatten,på dvs den skatt på bränslets kolinnehåll.äratt en
betyderDet bränslen med relativt högt kolinnehåll i förhållande tillatt

energiinnehållet beskattas hårdare energienhet. Exempelvis harper
kol den högsta koldioxidskatten energienhet, vilket speglar detper
faktum koldioxidinnehållet i kol högt i förhållande till energiin-att är
nehållet.

Den viktiga observationen,sjätte redan berörts, bränslenär attsom
används vid elproduktion inte belastas med sig koldioxid-som vare

skatt eller energiskatt endast med svavelskatt. Istället beskattasutan
elkraft med energiskatt i konsumtionsledet med produktions-samten

1 Den del bränslet förbrukas för elproduktion i kraftvärmeverkav som avses
både frånundantas energiskatt och koldioxidskatt. Istället beskattas den

produceras.som

påFordonskatten dieseldrivna personbilar pådock betydligt högreär än
bensindrivna.
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vattenkrafts-3skatter på och kämkraftsbaserad elproduktion. Produk-
tionsskattema kämkraftsel och vattenkraft skulle kunna tolkas som

specifik energiskatt på produktionsfaktorema respektive fall-en uran
höjd i vattenkraftverken.

Sammanfattningsvis visar denna ytliga genomgång de svenskaav
skatterna på miljö- och energiområdet befintliga miljörelateradeatt
skatter huvudsaki riktar sig energianvändning och energipro-mot
duktion. De miljöskatter inte relaterade till energi skatten påär ärsom

och handelsgödsel. Redovisningen det svenska energi-naturgrus av
skattesystemet visar förhållandevispå hög grad komplexitet.en av
skattesystemet består i huvudsak huvudkomponenter; koldi-treav
oxidskatt, svavelskatt och energiskatt. dessaUtöver huvudkompo-

tillkommer antal undantag och speciella nedsättningsregler.nenter ett
förstaDe två huvudkomponentema, koldioxid- och svavelskatt, är

tydliga i så måtto det specifika beskattas, koldioxidäratt varor som
och svavel. Vad energiskatten tänkt beskatta däremotär äratt mer
oklart då den varierar både mellan olika energivaror ochtyper av
användningsområden. En intressant iakttagelse energiskattenär att

både positiva och negativa miljöstyreffekter, vilket vi återkommerger
till i kommande avsnitt.

Är skattesystemet11.2.3 milj örelaterat

Vilka krav skall ställas på miljöskatten

grundläggandeDen tanken med miljöskatter dessa skall korri-är att
för den skillnad kan finnas mellan den privata kostnaden förgera som

viss aktivitet och samhällets kostnad för densamma. Exempelvis ären
den privata kostnaden för upprätthålla i hus kallvännenatt ett en
vinterdag kostnaden för det bränsle används för uppvännning.som
Om denna förbränning medför andra kostnader, exempelvis i form av
sotnedfall på veranda, skall denna kostnad och denävengrannens
olägenhet detta medför inkluderas i priset för det bränsle användssom
för uppvärmningen. Miljöskattens uppgift därmed till denär att
privata uppvärmningskostnaden addera den ytterligare kostnad som
uppstår ifall denna inte från början inkluderad.är

3 Regeringen har i budgetpropositionen för 1997 1996/97:1 föreslagit att
på frånden särskilda produktionsskatten Vattenkraftverk skall om-

vandlas till fastighetsskatt och riksdagen har beslutat i enlighet meden
detta. För vidare beskrivning förslaget hänvisar till avsnitt 4.3av
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de viktigaste följderna denna princip miljöskattenEn är attav av
skall reflektera den direkta miljöskadan, dvs kostnaderna för utsläp-

i ovanstående exempel. detta följer principenAvsotpen av om
likformighet, dvs samtliga källor skall belastas med lika hög
miljöskatt, givet de åstadkommer skada.att samma

detta sammanhang bör det betonas miljöskatt kan utgå bådeI att en
konsumtion och produktion såväl på insatsvara ivara som enav en

produktionen. vissa sammanhang hävdas det miljöskatt bör,I att en
effektivitetsskäl, belasta konsumtion istället för produktion ellerav en

insatsvara. grundläggande förs fram i dettaDet argumentet som
sammanhang skatt insatsvara eller produktion sned-är att en en

insatsvaror ellervrider konkurrensen andra obeskattade obeskat-mot
tade produkter, exempelvis importerade produkter, vilket konsum-en
tionsskatt inte miljöskatt kan dock definition, givet denEngör. attper
reflekterar den marginella betalningsviljan för miljöförbättringen,
endast effektivitetshöjande. Med andra ord, det ärvara om en
insatsvara direkt orsakar miljöproblemet så skall den beskattas.som

det innebär till andra insatsvaror har skattenOm övergår såatt man
uppnått sitt syfte.

situation där används förI nationella miljöskatter bekämpaatten
globala miljöproblem gäller inte alltid ovanstående Omresonemang.
miljöskatten inte riktar sig samtliga källor kan i vissa fallmot en
miljöskatt, i insatsvara,grunden bör belasta sämre änsom en vara en
konsumtionsskatt endast indirekt beskattar källan till problemet.som
Problemet med konsumtionsskatt i detta fall också denär äratten
förenad med kostnad. Eftersom konsumtionsskatten i detta fall ären

näst bästa-lösning beskattas egenskapergoda vilketävenen varans
inte önskvärt. betyder i varje fall där denDet teoretisktär att man
korrekta miljöskatten inte tillämplig de miljövinstermåsteär väga en
näst-bästa-skatt den välfärdsförlust uppkommer tillmotger som
följd näst-bästa-skatten slår önskvärd konsumtion.ävenatt motav

problematik följandekan exemplifierasDenna Antagsätt. att
målsättningen minska de globala utsläppen koldioxid tillär att av
atmosfären. alternativ för målsättningTre uppnå denna står tillatt
förfogande. första, och teoretiskt tilltalande enhet-Det ärsett mest en
lig koldioxidskatt alla fossila bränslen, användning. Detoavsett
andra alternativet konsumtionsskatt elkraft i kombinationär en
med begränsad koldioxidskatt fossila bränslen för slutlig konsum-på
tion. Varken elskatten eller koldioxidskatten i produktionentas ut

endast på hushållsel, bensin och villaolja. tredje alternativetDetutan
beskatta fordon efter miljödifferentierad fastighets-viktär att samt en

skatt där bättre isolering lägre skatt.ger
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det avseddamed säkerhetträffar skattenförsta alternativetdetI
inhemskaendast deProblemet detdvs utsläppen. ärmålet, är att

denkan innebäraskatten.belastas Detutsläppskälloma attavsom
istället iflyttar ochproduktionsfaktomkoldioxidgenererande tas

miljöeffekten redu-med följdenbeskattas,i länder där denbruk att
storleken påtill delblir beror vissdenna effektHur storceras.

skatten.
riktigt likamålet inteträffar ocksåalternativetandraDet men
precisoch villaolja belastar,bensinKoldioxidskattenprecist. som
färre antaldockkoldioxid,utsläppförsta alternativet,det ettmenav

läckage dåfall ingetuppstår det i dettautsläppskällor. Dessutom
medkanSverige knappasthusuppvännning ioch ersättasbilkörning

Konsumtions-husuppvärmning någonbilkörning och annanstans.
hushållens kostna-tillprecis. Skatten ledermindreskatten på attär

efterfråganminskad påfall leder tillnormalaför ökar vilket ider
elkraft margi-påreducerad produktion. Givetdärmedelkraft och att

tillkonsumtionsskattenlederfossila bränslenproduceras mednalen
dock tillElskatten lederkoldioxidutsläpp.minskade även att som

Därmedträffas skatten.koldioxidinsatsproduceras utan upp-avav
fallföljd. dettavälfárdskostnader Imedsnedvridningstår somen

den kost-miljöeffektenpositivaandra ord denmed vägasmåste mot
konsumtion beskattas.önskvärdföljduppstår tillnad attavsom

Även koldioxidutsläppminskadebidrar tillalternativetdet tredje
bensinförbrukning ochmindrebilar medtill lättarevia övergången

dock förmodligenalternativetsistaisolerade bostäder. Det ärbättre
godaantalmeningenkostsamt i denmycket även ett stortatt egen-

bilar beskattashögre skatt påfallet med ävenbeskattas.skaper I tunga
dettaoch säker bil ochi bekvämåkaåtnjuts ärden attnytta enavsom

tillandra val bytaingaBilskattenavsikten med skatten. äninte attger
bensinskatt påbetala skatten.ifall inte vill Enmindre bil, manen

tillbytavalmöjligheter. Vissa kommerantaldäremot attett stortger
behålla denAndra väljerundvika skatten.bil förmindre attatten

körbete-eller ändrar sittkortare sträckor,kör kanskebilenstora men
direktmed skattriktning.bensinsnålare Poängenende i enen

utsläppsminskning skertill varjeden lederbensinen ettär attatt
detpreferenser,utifrån sinaindivid väljer,varjedär mestsätt egna

diffe-denkan tillämpasMotsvarandeeffektiva sättet. resonemang
kanskeökad isoleringhushållfastighetsskatten.rentierade För ärett

föredrar kanskehushållminska utsläppen. Ettbästadet sättet annatatt
föredrahushåll skullemedan tredjeminskad innetemperatur, attett

fastighetsskatt kandifferentieradeffektivare Enbyta till panna.en
utsläppen på. Enminskaalla tänkbaratillfredsställaaldrig sätt att
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skatt på villaolja och el, däremot, innebär varje hushåll kan väljaatt
det deras synpunktsätt lämpligt.är mestsom ur

Slutsatsen miljöskatter förstaiär hand skall utformas indi-att som
rekta punktskatter på utsläpp eller produktion och konsumtion av

ligger så källan till problemetnära möjligt. miljö-Attvaror som som
relatera andra delar skattesystemet, exempelvis fastighetsbeskatt-av
ningen, har förmodligen positiva miljöeffekter troligen blirmen
kostnaden högre. Det skulle därutöver innebära frånett avsteg
principen marknadsvärderelaterade taxeringsvärden, principom en

central för fastighetsskattenär del kapitalinkomst-som som en av
Ökadbeskattningen. miljörelatering bolagsbeskattningen skulleav

den kunna ha positivaäven miljöeffekter i perspektiv.snävtsett ett
Dock inte företagen i sig någotär miljöproblem det vad deärutan
producerar, hur de producerar och vilka insatsfaktorer de väljer som

upphov till miljöproblemen.är En miljörelatering bolagsbeskatt-av
ningen kan sikt till och med leda till miljösämre om
miljörelateringen leder till allmänt resursallokering isämresett
samhället. Därutöver skulle olika slag svårbemästrade administra-av
tiva problem aktualiseras.

vissa fallI det dock svårt beskattaär källan till problemet.att I
andra fall, framförallt då globala miljöproblem skall bekämpas i en
liten ekonomi, föröppen effektiva miljöskatterär begrän-utrymmet

deI fallen bör näst-bästa eller näst-näst-bästasat. lös-senare
ningar dock måsteövervägas, det i dessa fall till en noggrann
avvägning mellan miljövinst och skattekostnad.

Potential för ökad miljörelatering dagens skattestrukturav

Den de miljörelaterade skatter, redovisats i kapitelav som som
ligger till för uppfylla kravetnärmast direkt miljöskattatt är
svavelskatten. Denna konstruerad skattär på svavelinnehålletsom en
i bränslen med avdrag for den rening Avgiftengörs. NOx-som

förbränningutsläpp vid storskalig uppfyller också detta villkor då det
de direkta utsläppenär NOx avgiftsbelagda.ärav som

dennaAtt viktiga princip, miljöproblemen skall beskattas såatt
källan möjligt,nära inte alltid praktiseras beror, redansom som

till del på problemnämnts, med mätning och kontrollstor utsläpp-av
snivåer. falletI svavel dessa problem hanterbaraär i och med att
utsläppen relaterade".direkt till svavelhaltenär i det bränsle som

Övrigaanvänds. miljöskatter i Sverige konstruerade antingenär som
skatt insatsvara eller konsumtionsvara, användningen ären vars
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eller mindre relaterad till de utsläpp eller den negativa miljöpå-mer
verkan användningen upphov till. Ju relaterad använd-som ger mer
ningen insatsvaran eller konsumtionsvaran till den negativaärav
miljöeffekten, desto bättre approximeras den teoretiskt skatten,rätta
utsläppsskatten.

fallet koldioxid inserI det för närvarande problemäratt storaman
förknippade med mätning och kontroll utsläpp. Antalet utsläpps-av
källor mycket därmedDet inte möjligt i dagslägetär är mätastort. att
och kontrollera utsläppen från alla dessa källor till rimliga kostnader.

intressantaDet dock utsläppen koldioxid, precis svavel,är att av som
direkt relaterade till konsumtionen fossila bränslen. viktigär Enav

skillnad mellan svavel och koldioxid det idag inte finns någraär att
utvecklade metoder för binda koldioxid vid förbränning.att
Förbrukningen liter bensin utsläpp koldioxidmotsvarar ettav en av
på cirka kg.2,3 Det betyder utsläppsskatt på 37 kgatt öreen per
koldioxid kan omvandlas till skatt på bensin lika med 37ären som

multiplicerat med dvs2,3, 85 liter bensin. Med andra ord,öre öre per
koldioxidskatten skatt på insatsvara eller konsum-ärtrots att en en

tionsvara, den väl med utsläppsskatt, precisöverensstämmer en som
svavelskatten. Koldioxidskatten skulle indirekt kunna betraktasäven

svavelskatt då ökad skatt på kol och olja leder till minskadesom en
svavelutsläpp via minskad förbrukning fossila bränslen. Relationenav
mellan utsläpp och skatt dock här mindre tydlig. Koldioxidskattenär

ingen skillnad bränslens svavelinnehâll. betyder förDetgör att att
uppnå given reduktion svavelutsläpp måste skatten kol,tonen av per
eller energienhet, högre koldioxidskattendast ellersättasper om
energiskatt används istället för svavelskatt. Eftersom skatter,en

miljöskatter, i allmänhet snedvridande, och därmedutöver ärrena
förenade med samhälleliga kostnader, inteuppnås svavelmålet till
lägsta kostnad andra skatter svavelskatt används.änom en ren

Skatten handelsgödsel den indirekt miljöskatt, härär även en
produktionsfaktom kväve. Problemet med miljöskatten kvävepå är

relationen mellan användning och miljöpåverkan mindre iatt är än
fallet med koldioxid och svavel. Användning kilo kväve i jord-ettav
eller skogsbruk olika miljöeffekter beroende på mängd faktorerger en
såsom markemas upptagningsfönnåga, klimat och käns-mottagarens
lighet. första bästa-skattEn på kväve beskatta utsläppenattvore av

vidkväve det ställe där den negativa miljöpåverkan uppstår, dvs vid
detta inteAtt sker beror till delen på de ochmottagare. största mät-

kontrollproblem förknippade med denna skatt.är Etttyp annatsom av
problem förknippat med skatten på kväve i handelsgödsel detär att
finns obeskattat substitut med i miljöpåverkan,ett stort sett samma



Ökad380 miljörelatering energiskattesystemet SOU 1997:11av

nämligen stallgödsel. handelsgödselHögre skatt på spridninggör att
stallgödsel blir förhållandevis lönsamt, vilket till viss delav mer

motverkar den positiva effekten minskad användning handels-av av
gödsel. sista illustrerarDet de problem kan uppstå i de fallsom
miljöskatten inte kan läggas direkt på den miljöstörande aktiviteten.
Om det möjligt med direkt utsläppsskatt skulle detta problemvore en
aldrig uppstå.

Vid analys det svenska energiskattesystemet det viktigtär atten av
komma ihåg det innehåller skatteelement: energi-, koldioxid-att tre
och svavelskatt. Vi i tabell den totala skatten varierar4.10 attser
kraftigt mellan olika framförbränslen och allt mellan bräns-typer av
len för uppvärmning och motordrift. Vidare gäller denna variationatt
till delen hänföraskan till olika nivåer på energiskatt. Dettastörsta är

faktum ofta förbises i den allmänna debatten. vanligaDetett ärsom
talar koldioxidskatten och dess styrande effekt. självaIatt man om

verket dock energiskatten till viss del styrande koldioxid-är änmer
skatten. Mot denna bakgrund här detaljerad redovisningges en mer av
energiskatten.

renEn energiskatt i grunden ingen miljöskatt då beskattningär
energin i sig knappast motiverad miljöskäl. Enär närmareav av

granskning den svenska energiskatten visar dock den i vissa fallattav
har tydliga styrande element vilka både bra utifrånoch dåligaär ett
miljöperspektiv. Energiskatten på energiprodukter utgår med ett
bestämt belopp vikt eller volymenhet. energiskattTrots namnetper

skattesatserna inte proportionella energivärdet. Energiskattenär mot
bränslen varierar beroende på i vilken sektor de används och för

vilket ändamål de används.
Energiskatten på bränslen föranvänds uppvärmning varierarsom

tabellI vi energiskatten4.10 på kol uppgår till endaststort. attser
60 % skatten på olja. Skatten på och gasol uppgår tillnaturgasav
endast 20 Skillnaden i%. energiskatt på bränslen för uppvänn-
ningsändamål härstammar ursprungligen från 1970-talet och viljan att

från olja till andra produkter. dag oljans andelIöver ärstyra av ener-
gitillförseln betydligt lägre frånpå 1970-talet. Importen Mellerstaän
Östern har till del import från andra regioner,stor ersatts tav ex
Nordsjön. försörjningspolitiska förhöjdDet skattargumentet mot en

olja torde därmed inte gälla längre. Då uppstår frågan det finnsom
några miljöskäl för fortsätta skattedifferentieringen.med Utifrånatt
miljöskäl det omöjligt för fortsatt energi-är att argumentera en
skattedifferentiering mellan kol och olja. sådan differentieringEn
leder dessutom till effekten koldioxidskatten försvinner.nästanatt av

för reduceradEtt energiskatt på och gasol skulleargument naturgas
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de behöver stöd" de fördelar dessa bränslen fårutöverattvara mer
koldioxidskattenvia och svavelskatten. anledning till sådantEn ett

skullestöd de två sistnämnda bränslena upphov tillattvara ger
mindre miljöproblem kol och olja, svavel- och koldioxidut-än utöver
släpp.

Vidare framgår det tabell energiskatten på ochatt torvur samma
biobränslen noll användningsområdet detsammaär öre, ärtrots att

för olja och kol. Om skillnaden i energiskatt mellan ochtorvsom
biobränsle å sidan och fossila bränslen å andra sidan skall kunnaena
motiveras miljöskäl måste skillnaden i energiskatt bestå skill-av av
naden i skadeeffekter, svavel och koldioxid, mellanutöverexterna
torv/biobränsle och mellan fossila bränslen. motiveraAtt skatteskill-

utifrånnaden detta dock inte helt problemfritt då utsläp-ärargument
förbränningvid torv/biobränsle och traditionella fossilbränslenpen av

likartadebestår förutom koldioxid och svavel. Förämnen, ärtorvav
skillnaden diskutabel då det från miljösynpunkt finns anled-än mer

klassaning fossilt bränsle.att torv ettsom
Energiskatten dessutom differentierad såtillvida skatten påär att

bränslen för motordrift högre skatten på bränslen användsär än som
för uppvärmning. Detta kan tolkas miljörelatering. Förbrän-som en

i fastaning anläggningar, dvs uppvärmning, har ofta högre verk-
ningsgrad i mobila anläggningar motorfordon med mindreän - -
miljöfarliga utsläpp följd. Differentieringen bör också motsom ses
bakgrund motortrafik upphov till kostnader för samhället iattav ger
form kostnader för infrastruktur, olyckor och buller, dvs andraav
kostnader luftföroreningar vilka inkluderade i drivmedels-än är

exklusivepriset skatt. Miljöargumentet dock något skill-motsägs av
naden i energiskatt mellan diesel och bensin för motordrift. En av
anledningarna till den förhållandevis skillnaden i energiskattstora

dieselmellan och bensin kan naturligtvis bensin i huvudsakattvara
konsumeras för privat ändamål medan dieselbränsle används nästan
uteslutande den kommersiella transportsektorn. Differentieringenav

därför hakan uppstått näringspolitiska skäl. Här måste dockav man
komma ihåg fordon använder dieselbränsle omfattasatt som av en
betydligt högre fordonsskatt bensindrivna bilar. förklararän Det
delvis varför privatbilismen fortfarande till del bensindriven.ärstor

Vidare gäller energiskatten på diesel och bensin varierar medatt
miljöklass. Skattedifferentiering efter miljöklass infördes för att
stimulera produktion och introduktion motorbränslen med bättreav
miljöegenskaper. Effekterna dessa differentieringar beskrivs iav
kapitel Hittills har dessa åstadkommits i form skattereduktionerav
för de miljöfarligaminst bränslekvalitetema. slutsatsEn från tidigare

13-l7-0I37
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genomgång i kapitel pekar dock det lämpliga med4 på ett system
med förhöjd skatt bränslen med miljöegenskaper iställetpå försämre
skatterabatter bränslen med goda miljöegenskaper.på Därmed mini-

risken för oväntade budgetbortfall vid snabbare beteendeför-meras
ändringar har med tidigareDetta varit problem miljödif-än väntat. ett
ferentieringar skatter.av

årliga fordonsskatten personbilar idag efter fordonetsDen utgår
vikt. redan berörts kan fordonsskatten därmed miljösty-Som ses som
rande till viss del. sig dock näst-bästa-lösning dåDet rör om en
fordonet beskattas fall fordoneti de det inte används. Om inteäven

förmodligen ingen belastning miljön ochanvänds det på skallutgör
därmed inte heller belastas miljöskatt. Eftersom bilars miljöpå-av en

fonn koldioxidutsläpp, beskattas medverkan, i redan drivmedels-av
skatter finns det ingen anledning, miljöskäl, differentieraattav
fordonsskatten efterför personbilar vikt. dieseldrivna personbilarFör
gäller fordonsskatten högre för bilar vilket haräratt nyare snarare en
negativ miljöstyrande effekt då dieselbilar mindre miljöbelas-ärnya

finnas differentiera fordonsskattentande. kan dock skäl utifrånDet att
miljöegenskaper inte direkt relaterade till bränsleförbruk-ärsom
ningen. Utsläpp kväveoxider, exempelvis, inte direkt relateradeärav
till förbrukningen bränsle beror andra faktorer. dettapå Iutanav
sammanhang bör det påpekas fordonsskatten i första hand moti-att

miljöskäl.veras av
idag kan karakteriseras miljöskatter skat-skatterDe ärsom som

koldioxid och svavel. Kväveoxidavgiften kan också placeraspåterna
i denna Skatten på kväve i handelsgödsel den starktär ävengrupp.

utsträckningmiljörelaterad, dock inte i de nämnda.samma som ovan
Huvudmotivet för energiskatten torde fiskal Dock harnatur.vara av

längre tidsperiod, pålagts uppgifter.energiskatten, översett en nya
i huvudsak fiska fick energiskattenFrån ha varit 1970-taletatt

uppgift. Sedan 1980-talet har miljöargumentenenergipolitiskäven en
den konstrueradkommit alltmer i förgrunden. Energiskatten ärsom

dock styreffekter verkar både i negativ och positiv rikt-idag har som
för kanske något oväntad,ning för miljön. många slutsatsEn annan,

koldioxidskatt infördes år 1991 delvis kons-den störsär utatt som av
energiskatten. uppvärrnningssektomtruktionen denInom utgör

energiskattkoldioxidskatt, och svavel-samlade skatten summan av
skattefördel olja erhåller kol via koldioxid-skatt. Den gentemotsom

skattefördelneutraliseras till del den kol har iskatten stor somav
energiskatt. uppdelning energiskatten iform lägre En av en ren-av

styrande skattekomponent skulle medodlad energiskatt och allen
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sannolikhet bidra till skattesystem med bättreett transparentmer
förutsättningar för ökad miljörelatering.

Ett problem, gäller både energi- och koldioxidbe-annat stort som
värmeproduktionskattningen, bränsle användsär för beskat-att som

efter olika principer beroende på produktionen sker i industrin,tas om
fjärivämie- eller kraftvärmeverk. Detta problem redovisas utförligt i

avsnitt.nästa

Problem med dagens beskattning järrvärme- och kraftvärmeverkav

Det kanske problemet med detstörsta nuvarande för energi-systemet
beskattning skillnaden i beskattningär bränslen och elkraftav som
används inom industri, elproduktion och värmeproduktion.

Det råder enighet bland företrädarna inom kraftvärme-stor
branschen nuvarande skattesystem i flera avseenden harattom
olyckliga konsekvenser för de befintliga kraftvärme- och fjärrvärme-

i landet. En vanlig synpunkt de ofta förekommandesystemen är att
förändringarna i energibeskattningen avseende såväl de speciella
reglerna för kraftvärmeproduktion förändringarna skattenivån,som av

följd tidigare fåfänga försök skapa rationell skattestruk-atten av en
omöjliggör långsiktig planering produktionen.tur, Bestämmel-en av

uppfattas komplicerade och ologiska. Skatteärendena harserna som
ökat i svårighetsgrad och omfattning. därförDet allt längre tid förtar
skatterättsnämnd och domstolar klarlägga vad gäller enligtatt som
energiskattelagama.

huvudorsakEn till de problem har uppstått under årsom senare
inom kraftvärmesektom och beskattasär enligtvärme olikaatt
principer.

följdEn den höga energibeskattningen fossilbränslen, iav av
förhållande till andra bränslen, dessa fossilbränslen huvudsakli-är att

används för elproduktion, medan det skattefria biobränsletgen
används för värmeproduktion. Vid tillämpningen skattereglemaav
har godtagits kraftvärmeverken fritt får fördela periodens bränsle-att
förbrukning på el- respektive värmeproduktion den faktiskaoavsett
förbrukningen vid varje tillfälle.

takt medI skattehöjningama på energiområdet har avdragsbestäm-
melsema fått ökad betydelse och tillämpningsproblemen har lett till

RÅrad domstolsprocesser. Genom den k Visbydomen 1991 ref.en s
fastställdes40 dieselkraftverk fick avdrag för allt bränsleatt göra
förbrukats vid elproduktion, eftersom den mängd bränslesom som

åtgått för produktion elkraft lika sig kylningstorav var vare av
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till eller inte.spillvärrnenanläggningen skedde att togs varagenom
RÅkraftvärmeverkavseende Norrköpings 1992Ytterligare domen

förbrukat bränsle minskatskulle förref. medförde avdrag99 att ges
värmeproduktion.med meråtgången för samtidig

kraftvärrne skulleför produktioninte skilda teknikerFör att av
avdragsbestämmelsen denden aktuella 1beskattas olika ändrades

fick avdragavdragsbestämmelsenjanuari Enligt den1993. görasnya
för produk-förbrukatskoldioxidskatt bränslenför energi- och som

hänför sig tillför skattelkraft med undantagtion skattepliktig somav
Avsiktennyttiggjordbränsletden del värme.motsvarar varav som

förskulle detkoldioxidskatt alltidenergi- ochsåledes uttasatt
värmeproduktion.bränsle åtgår försom

förhandsbeskednovember 1995fastställde iRegeringsrätten ett
därmed klarlagtKraftvärmeverk.avseende Västerås Stads Det är att

enlighet medjanuari håller ilagkonstruktionen från 1993den nya
Norrköpingsdomama kostadeVisby- ochFöljdemaavsikten. av

krispaketetskatteintäkter.i förlorade Idrygt miljard kronorstaten en
till energiskatte-kraftvärmeverkensbeslutadeshösten 1992 rättatt

Efter fleraavskaffas iskulle tvåavdrag vid värmeproduktion etapper.
energiskatt gälleråterinfördframflyttat ikraftträdandebeslut avom
energiskatten vidfår med halvajuli avdragsedan den 19941 görasatt

skattSedan lagen påkraftvärmeverk.produktion ivärme omav
avdragsbestämmelsengällerkraft den januari 1995energi trädde i 1

tills vidare.
för indust-förenklade reglerinnebarEnergiskattereformen år 1993

princip avskaf-nedsättningssystemet itidigarerin i och med detatt
beskattning kom införasolikamedförde dockfades. Reformen attatt

och i värmeverk. El- ochindustrinproducerad inomför värme
omfat-de områdentillhörde nämligen intevärmeproducentema som

innebar skattemässigaskattereglema.reducerade Dettades de attav
producera sin iställetindustrin självaförfördelar skapades värmeatt

värmeproducenter-intefrån fjärrvärmenätet. Förfor köpa den attatt
skulle försämrasindustrikunderkonkurrenssituation gentemotnas

industriskattenivån 25 %med reformensambandbeslutades i att
till industrin.vid värmeleveranserskulle gällakoldioxidskatt även

koldi-energiskatten och %för hela 75såledesAvdrag medgavs av
för produktion sådanbränslenoxidskatten på de använts avsom

ytterligare detill industrin. Förhade levererats attvärme gynnasom
fossilbränslen idet tillåtetbiobränslenaskattebefriade attatt ansevar

i de fallindustrileveranser,tillhand hadeförsta ävenanvänts
kundeHärigenomhadefaktisktbiobränslen värmeanvänts.rent
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och biobränslen detfördela sin mix fossil-verken mest gynn-av
verkliga fördelningen.skattesynpunkt, densättet oavsettursamma

inträffa värmeverk intekunde emellertidsituationenDen att ett
fördela och fossilbränslenförutsättningarna bio-hade de rätta att

levererats tilli förhållande till den värmemängdoptimalt som
skattereglema medförde blindustrikundema. Tillämpningen attaav

krävdebiobränsleanvändningkraftvärmeverk medvissa stor
indust-fossilbeskattning skulle ha fått vidåterbetalning den manav

Därmedbeskattade fossilbränslen haderileverans ifall använts.
hadedå ingen skattkompensation skulleföddes tanken ävenatt ges

beslutadebiobränslen hade Såledesdvs då skattefriabetalts, använts.
schablonbidragjuli införa 9riksdagen den 1994l ettatt ommo

industrin. bidragetlevererad kWh till Detvärme ersatteöre nyaper
vid industrileveranser. Nivån 9tidigare skatteavdragetdet öreom

vidneutralt utfallbedömdes statsfinansielltvaldes då denna ettge
värmebranschenfoförändrat beteende inom

Framföralltkraftig beteendeförändring.Reformen ledde dock till en
bolag försin vänneproduktion i särskildaskogsindustrinkom sättaatt

9-öreskompensationen.i åtnjutande Inomdärmed kommaatt av
värmeproduktionsitt avfall förskogsindustrin har alltid använtman -

kWh.fick bidrag på 9enda skillnaden öreettatt pervar man nu
ökade mycket snabbt. Motkostnader för bidragssystemetStatens

och åter-beslutade riksdagen avskaffa 9-öringenbakgrunddenna att
19965. Preliminäraden septemberde gamla reglernainföra lo m

uppgåför bidraget under 1996 kommersiffror visar kostnaden attatt
beräknadesfrånvaro lagändringtill cirka miljard kronor. I attaven

miljarderkostnader flerasikt skulle ha medfört årligabidraget
kronor.

beskattadekonsekvens skattesystemetintressantEn är attavannan
bio-obeskattadedel med importeradebränslen till viss ersätts

brännbara icke-biobränslen allehandabränslen. Dessa utgörs av
hushållssopor frånengelskt byggavfall ochfossila material. Allt från

iimporteras och brännsTyskland till sydeuropeiska olivkämor
svenska värrneverk.

karakteriseratshar under årBeskattningen kraftvärmen senareav
har olika omständigheterbefintligt regelverk. Bländringar itäta aav

flera miljar-oförutsedda kostnader påmedfört drabbatsatt staten av
tydligabeskrivs torde tala sittproblematikkronor.der Den ovansom

harför alla skapaspråk för behovet gång poten-ett systernatt somen

4 bet.1993/94:SkU34

5 1993/94:SkU311995/96:198, bet.prop
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tial skapa stabila spelregler och samtidigt skapa incitament föratt en
ekonomisk hållbar utbyggnad kraftvärmesektom. Detta inteärav
minst viktigt i situation där kärnkraften skall medersättasen ny
produktionskapacitet.

Miljöhoten

kapitel redogörs för deI 2 existerande och framtida miljöhoten.
Miljöhoten delas in i olika kategorier: globala, regionala ochtre
lokala hot.

globala hoten främstDe relaterade till de problem följerär som
med ökade utsläpp växthusgaser, den så kallade växthuseffekten,av
och uttunningen atmosfärens ozonskikt. Orsakerna till ökadeav
utsläpp växthusgaser i förstastår hand finna i ökad förbränningattav

fossila bränslen, avskogning förändradoch markanvändning iav
allmänhet. framföralltDet kring den första orsaken, förbränningär av
fossila bränslen, debatten kretsat i Sverige. börDet noteras attsom
det finns länder där fokuseringen något annorlunda, beroende påär
landets förutsättningar. Nya Zeeland, exempelvis, anför ökad beskog-
ning huvudstrategi växthuseffekten. Uttunningenmotsom av ozon-
skiktet beror framförallt på utsläppen k freoner CFC ochav s
HCFC. återfinns framföralltFreoner i olika kylmedier, luftkonditio-
neringsanläggningar, skumplast, brandskyddsmedel och ogräsbe-
kämpningsmedel. Sverige har dock allI användning upphört.CFCav
Vidare gäller från den januari skalll 1996 HCFC mjuka freoneratt
inte användas där miljövänliga alternativ finns och all förbrukning
skall ha upphört till år 2030.

regionalaDe hoten enligt genomgången i kapitel försurningär,
mark och marknära övergödning, utsläpp metallervatten,av ozon, av

reduktion den biologiska mångfalden. Försurning marksamt av av
och kan i huvudsak härledas från utsläpp svavel och kväve-vatten av

Ävenoxider. utsläpp ammoniak bidrar till försumingen. Problemetav
med marknära sommartid då marknära bildasär störstozon ozon

samverkan mellan flyktiga organiska kväveoxiderämnen,genom en
och solljus. Trafiken, eller de utsläpp trafiken upphovsnarare som ger

Äventill, den källan till problemet. industrins och energi-är största
Övergödningsektorns utsläpp bidrar till problemet. mark ochav

har under 1980-talet blivit påtagligt problem i vissa land-vatten ett
ekosystem och längs våra kuster. Orsakerna till övergödning markav
står framförallt finna nedfalli olika kväveföreningar, ammoniakatt av

Övergödningenoch kväveoxider. kan till del härledasvatten storav
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till utsläpp kväve och fosfor. Kväveutsläppen orsakas i första handav
jord- och skogsbrukets gödselanvändning, medan fosforutsläppenav

härledas framförkan allt till VA-sektom. Ryssland och baltiskade
länderna tillsammans för cirka 40% de vattenburna kväve-svarar av
utsläppen i havsområdet Sverige. Därefter Sverige ochrunt svarar
Polen för de utsläppen. Tungmetaller olika tillförsslagstörsta av
mark och i Sverige nedfall från luftenvatten samtgenom genom
avfall. Merparten tungmetallproblemet kan dock härledas tillav
utländska källor. utsläppDe sker inom landet framförallt såärsom
kallade diffusa utsläpp, dvs konsumtionsvaror sakta läcker utsom
metaller. Problemet med reducerad biologisk mångfald kanske detär

komplexa och svårmätbara miljöproblemet. denHotetmest mot
biologiska mångfalden brukar förstai hand härledas förändradtill
markanvändning. flertalet deMen miljöhot redogjortsäven av som
för påverkar den biologiska mångfalden.ovan

lokalaDe miljöproblemen framförallt miljöproblem,är tätortemas
utsläpp organiska gifter och avfall. Tätortemas miljöproblemav

huvudsakskapas i trafiken. Det gäller framförallt buller och dåligav
luftkvalitet. En del dessa problem härrör från biltrafiken.stor av
Utsläpp organiska miljögifter vid sidan hotet den biolo-är motav av
giska mångfalden det kanske komplexa miljöproblemet. Detmest
finns idag cirka 10 miljoner organiska beskrivna och cirka 300ämnen
000 tillkommer varje år. Många dessa ingår i material ochav varor

används i industriella Exempel på organiska ämnensom processer.
kan halogenerade och bromerade organiska och kolväten.ämnenvara
Källor till dessa främst industrin och förbränning olika slag.är av

Sammanfattningsvis har miljöproblemen delats in i globala, regio-
nala och lokala miljöproblem. flesta dessa eller mindreDe ärav mer
relaterade till energianvändning eller energiproduktion. De nuvarande
miljöskattema, vilka i huvudsak belastar energianvändning och ener-
giproduktion, korresponderar därmed väl till miljöproblembe-rätt
skrivningen. miljöhot inte direkt reflekterasDe i skattesystemetsom

framförallt hotet den biologiska mångfalden, utsläppär mot av
metaller och organiska gifter. dessa inte direkt reflekterasAtt av

miljöskattnågon beror till del på de problem finns medstor attsom
identifiera tydliga källor till problemen.

börDet dock slås fast det nuvarande skattesystemet kanatt
användas till lösa såväl globala/regionala och lokala miljöproblematt
samtidigt effektivt generellt skattesystemEtt i allmänhetsätt. ärett

trubbigt instrument bekämpa de lokala problemen med. Exem-ett att
pelvis många dessa relaterade till trafiken i Enär större tätorter.av
allmän höjning skatten på drivmedel kan förvisso effektiv iav vara
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meningen trafikvolymema minskar. Problemetden äratt att
trafikentrafikvolymema minskar i de områden där inteäven utgör

Med andra 0rd, skattenivåema i allmänt skatte-något problem. ett
golv för miljöskatten. Ovanpå dettakan endast utgörasystem ett

lokalt motiverade skatter eller andra lokala åtgärdergolv måste
exemplet med tätortstrafik finns rad olika tänkbaraläggas. I en

lösning regionalt differentierade drivmedelsskatter.lösningar. En är
vägavgifter. RegionalaAndra lösningar lokala biltullar eller driv-är

praktiken torde de dockmedelsskatter teoretiskt attraktiva. Iär sett ge
exempelvis i form administrativaupphov till rad problem,en av

kontrollproblem och gränshandelsproblem. Regionala skatter inteär
drivmedel.förenliga med regler för beskattning DärmedEG:s av

lokala lösningar till biltullar och/ellerbegränsas regionala och vägav-
gifter.

energiskattesystemPrinciper för reformerat11.3 ett

Allmänt energiskatter11.3.1 om

samhällsekonomisk synvinkel kan åtminstone två motiv anförasUr
det statsfmansiellamotiv för beskattning energi. förstaDet äravsom

fiskala för finansieraeller motivet. Staten måste attta pengar
offentlig verksamhet. andra motiv det allokeringspolitiskaEtt är

funk-motivet. detta fall införs skatten för förbättra ekonominsI att
exempelvis beskattning kost-tionssätt i vid mening externagenom av

nader i energiproduktionen koldioxidskatt i el- ocht värmepro-ex
duktion eller energikonsumtionen drivmedelsskatter.t ex

Sverige har energi beskattats i olika former sedan 1920-talet.I
Gränsdragningen mellan motiven bakom skatterna har dock inte varit
helt klara. Från ursprungligen varit fiskalt motiverade har underatt

1980-talet ñskala kompletterats viljan1970- och det argumentet av
konsumtion och produktion energi.att styra av

Energiskatter kan i princip utformas enligt två modeller. förstaDen
exempelvis vidmodellen beskatta energiproduktionen, använd-är att

ning fossila bränslen och biobränslen för el- eller värrneproduk-av
andra modellen innebär skatt i distributionsledet,tion. Den ten ex

elkraft tillenergiskatt eller fjärrvärme levereras slutkonsu-som
ment.

olikartade effektertvå olika principerna har delvis helt ochDe
Äregenskaper. gäller inte minst styrsynpunkt. intres-Detta ur man

serad påverka användningen viss energiråvara skall skat-attav av en
i första hand varuskatt i produktionsledet, enligt dentas utten som en
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första modellen. En miljöskatt kan i realiteten endast inomtas utren
för den första modellen. En konsumtionskatt enligt denramen ren

modellenandra däremot endast små möjligheter till direkt styr-ger
ning produktionsmetoden. Vilka krav skall ställas påav som en
miljöskatt har redovisats i avsnitt 11.2.3.

Beskattning11.3.2 elkraftav

Allmänt skatter elpåom

Elkraft kan i princip beskattas enligt modeller. första model-Dentre
len beskatta det bränsle används för produktionenär att som av
elkraft. En andra modell innebär produktion elkraft beskattasatt av
utifrån vilken anläggning används; Vattenkraftverk, käm-typ av som
kraftverk eller produktionsanläggning. dessaI två modellerannan
sker beskattningen med andra 0rd i produktionsledet. Elkraftens natur

det omöjligt särskilja från någongör äratt att närtypen av annan
elen väl inmatad i inte hellerDet går denär nätet. avgöra äratt om
producerad inom landet eller den importerad.ärom

Med de förstatvå modellerna det inte möjligt differentieraär att
skatten med avseende på slutkonsument. fördelEn med dessa skatte-
modeller dock möjligheten med skattesystemet valetär att styra av
produktionsmetod eller valet bränsle. Nackdelen importeradär attav
elkraft måste beskattas med den lägsta skattesats tillämpas försom
inhemsk producerad el. I fall riskerar skatten stridaannat att mot
internationella frihandelsregler. miljöskattEn kan i realitetenren
endast inom för dessa modeller.tas ut ramen

tredje modellenDen energiskatt i distributionsledet. sådanEnär en
skatt kan variera utifrån konsumerar elkraften. Karakteris-vem som
tiskt for konsumtionsskatt den neutral med avseendeär äratten
hur och producerar elkraften. konsumtionsskattDvs,vem som en
medför importerad elkraft beskattas likvärdigt med inhemskatt
producerad elkraft. konsumtionsskattEn påverkar därmed inte det
enskilda bränslets, eller den enskilda produktionsmetodens relativa
konkurrenskraft. miljösynpunktUr konsumtionsskatten därmedär
inte forsta-bästa-skatt eftersom skatten lika, oberoendeären av
produktionsmetod eller val bränsle. land medFör elutbyteett stortav
med andra länder å andra sidan beskattning i konsumtionsledetär en
det elproduktionen minst.störsystem som

Sammanfattningsvis har de olika skattemodellema delvis olik-tre
effekterartade och egenskaper. gäller inte minstDetta styrsyn-ur
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Är effektiva inbringa skat-syfte detpunkt. skattens sättetatt mest
snedvridning, dvsden skatt användas minstteintäkter skall som ger

Är påverkai stället intresserad använd-konsumtionsskatt. attavman
första handenergiråvara skall skatten iningen viss tas ut som enenav

energiproduktionsledet, i formanvänds iskatt på de bränslen t exsom
i käm-fossila bränslen eller skattkoldioxidskatt på en uranenav

effektenkraftverk. intemationaliserad elmarknad kanVid av enen
med importeradproduktionsskatt bli inhemsk elproduktion ersättsatt

kommer i detta fall bero på hur denel. globala miljöeffektenDen att
möjlig lösning, åtminstoneimporterade elen produceras. En teore-

elkraftproblem införa importskatt påtiskt, på detta ärär att en som
fossilproducerad svensk elkraft.motsvarande skatt på Enhögre än

förenlig med Romfördraget. detsådan skatt inte Dessutom ärär
deltagande i GATT/WTO.det kan förenligt med vårtosäkert om vara

kan finnas skälbakgrund detta detMot övervägaattresonemangav
till produk-i vissa fall kan alternativkonsumtionsskatter ettom vara

kring detta återfinns i avsnitttionsskatter. utförlig diskussionEn mer
l1.4.3.

varit beskattagrannländer har FinlandAv våra attensamma om
det finska beskattades importe-bränslen vid elproduktion. I systemet

i vattenkraft-elkraft inhemsk elkraft produceradrad hårdare än t ex
inhemsk produceradverk. finska gynnade såledesDet systemet

elkraft därför brytaelkraft framför importerad och ansågs Rom-mot
Finlandartikel och därmed motsvarande WTO-regler.fördragets 95

beskattning bränslen förnyligen beslutat slopa allhar att avom
energiskatt elkonsumtion.elproduktion. Istället införs påen

Finland pekar de problem kanErfarenheterna från på några somav
bränslenensidigt inför beskattning deuppstå då landett av somen

används för elproduktion.

kärnkraftsSärskilt beskattningom av

kärnkraftverk.behandlar i huvudsak produktionsskatter påAvsnittet
område hänvisas till Hjalmarssongrundlig genomgång dettaFör aven

1996.
kärnkraftverk i form radioaktivitet i principUtsläpp från ärav

förhållandevis utsläppsmängderförbjudna beroende på småävenatt
från kärnkraftverkskador. Utsläppkan medföra och kostsammastora

6 påpå "Beskattning kärnkraft. Effekter korti huvudsakAvsnittet baseras av
lång L 1996, underlagsrapport 9 i bilagedelen.och sikt", Hjalmarsson,
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därmed typexempel på miljöproblemär där kvantitativa regle-ett
ringar lämpar sig bättre miljöskatter. Med regleringar kanän iman
princip nollutsläpp, vilket inte möjligt med miljöskattgarantera är en
ifall skatten inte oändligt högt. Om skattsätts tillämpas och dennaen

felaktigt i den meningensätts utsläppen blir vadatt större än som
förväntats kan kostnaden i form miljöskador bli mycket bero-storav
ende små avvikelser från utsläppsmåletäven får konse-att stora
kvenser. Med andra 0rd bör i första hand kvantitativa regleringar
användas i första hand vid drift kärnkraftverk.av

Motivet bakom den särskilda produktionsskatten kämkraftsel
har hittills i huvudsak varit statsñnansiellt. Detta torde särskilt gälla
det årets höjningar. På tid har andra försenaste argumentsenare
beskattning elproduktion i kärnkraftverk förts fram. I Energikom-av
missionens betänkande Omställning energisystemet SOUav
1995:139 diskuteras särskild kämkraftsskatt medel förett attsom
uppnå vissa energipolitiska målsättningar: dels realisera eller
påskynda avveckling kärnkraften, dels finansiera subventioneren av
till alternativ elproduktion.

viktigEn frågeställning här i slutändan betalar skatten.är vem som
Frågan skatters incidens i allmänhet diskuteras utförligt iom mer
kapitel Den teoretiska utgångspunkten i fortsättningenär en avreg-
lerad elmarknad möjlighet till utrikeshandel med el. På kortutanmen
sikt, dvs vid given produktionskapacitet, utbudet elkraftär av
prisokänsligt, varför produktionsskatt i hög utsträckning bärsen av
producentema. Detta gäller speciellt vid kapitalintensiv produktion
med låga rörliga kostnader, Vattenkraftverk och kärnkraftverk.t ex
Givet producentema får täckning för de rörliga kostnaderna detatt är
bättre producera och erhålla visst driftsöverskottatt inteett än att
producera alls. skattenAtt inte kan övervältras på konsumenterna
betyder lönsamheten i produktionen reduceras. Vidare betyder detatt

skatten kan betraktas produktionskostnad, vilkenatt allasom en som
andra kostnader minskar lönsamheten investera i kapacitet, dvsatt ny
det krävs högre prisnivå för nyinvesteringar skall betraktasatten som
lönsamma. På lång sikt kommer dock skatten övervältras påatt
konsumenterna då uteblivna investeringar sikt leder till över-
skottsefterfrågan med högre elpriser följd.som

producentemaAtt bär skattekostnaden på kort sikt måste dock
omgärdas med vissa reservationer. sådanEn reservation endastär att

begränsad del, 20-30%, elenergin på spotmarknadenomsättsen ca av
medan den övriga delen via kontrakt med olika löptider,omsätts från

år och uppåt. Oftast innehåller dessa kontrakt klausulerett attom
skatter på viss elproduktion skall bäras konsumenten, vilket ocksåav
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skjutaskommaDärmed kan skattebördanverkligheten.skett ihar att
omförhandlas. Efter några årkontraktenförstproducentenpå näröver

elproducentemabäras seskattentorde delenstörre avav
kämkraftsskattenreservation1996. EnHjalmarsson är att omannan

anläggningar enligtrangordningentillräckligt hög kommerär av
tillräckligt högExempelvis kanpåverkas.rörliga kostnader att en

kostnaderna, inklusivede rörligakämkraftsel leda tillpåskatt att
kraftvänne-kostnaderna irörligakärnkraftverk överstiger deskatt, i

har högrefrånvaro skattmottryck, vilka iindustrielltverk och av
fallerkapacitetsutnyttjandetblirkostnader. Konsekvensenrörliga att

följd. Med andra ordpriserelproduktion och högremed minskad som
el.delvis på konsumenternakämkraftsskattenövervältras av

cirkai kärnkraftverk 7produktionskostnadenrörliga ärDen
öre/kWh förmedjämföras 5-9skatt, vilket skallöre/kWh inklusive

Med andraför kraftvärme.öre/kWhmottryck och 9-16industriellt
skattehöjningar småsamhällsekonomiskt billigaförord är utrymmet

och till viss del passerat.
kämkraftsskatthöjdbetyderandra reservationDenna att en

Energikommis-med skatteneffektiv syftetförmodligen är,är somom
avvecklingennaturligapåskynda den kuttrycker det,sionen att avs

utrikeshandel medvi beaktarförstärkskärnkraft. slutsatsDenna om
nödvändigtvisintesvenska utbudetminskademedför detatt avsom

konsumentledet.till prishöjningar ileder
via lägre kapa-marknadspriset,slå igenom påskattehöjning kanEn

påverkarkämkraftsskatt intehöjdcitetsutnyttjaande, i det falläven en
produktionsme-för olikakostnadernade rörligarangordningen av

prisbe-beskattade kraftslagetfall detkan ske i detoder. ärDetta ett
gälla i perioderkärnkraft kan dettamarginalkraftslag.stämmande För

vattenkraftmed god tillgång påefterfrågan och/eller våtårlågmed
till och medsitutationer kan skattendärmed lågt elpris.och I extrema

producera denistället förtill väljer importeraleda attattatt man
kraftföretag, SOUi Beskattningdettasjälv. exempel påEtt avges

vattenkraft tillnorskt utbudperiod medUnder1991:8. stort aven
öre/kWhvattenkraftsskatten 2svenskaundersteg denpriser som

spilla i desvenska producenterdet sig förlönade att vatten egna
vattenkraft. Under hotnorskimporteraoch iställetanläggningarna om

samarbetsorganKraftindustrinsdeklarerade dockimportavgifter att
sigframtiden skulle beteimportaffárer ividkraftföretagen som om

importavgifterhotberörtsexisterade. redaninte Somskatten är om
internationella reglerdemed tanke påtrovärdigt idagknappast

sig följa.Sverige förbundit att
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naturligtviskämkraftsskatthöjd attärsiktlångEffekterna av
investe-avkastningenminskardärmedochfallerlönsamheten nya

sigriktarbeskattningentydligspeciellteffekt blirDennaringar. om
exempelvis käm-basproduktionskapacitetkapitalintensiv sommot

och mycketi mångtkapacitet äri dennaInvesteringarkraft. typ av
kapital-undanintekommergjordaväldedvsirreversibla, ärnär man
inte. Avkapitalet elleranvändaväljerkostnaden attoavsett manom

skattehöjningarframtida störstaärförväntningarföljerdetta avatt om
Är sker skatte-detsannolikheteninvesteringsbeslutet. attstorivikt

nyinvesteringarförincitamentenminskarframtidenihöjningar
Påinvesteringskostnadema.irreversiblaföljd detillkraftigt enav
dessaförstärkstill importmöjlighetmedelmarknadavreglerad av

förväntningarfaktorerandra änpåpekasbör här äveneffekter. Det att
faktorsådaninvesteringsbesluten. Enpåinverkarframtida skatterom

organiseratstarktellerköpare,starkmarknadsstrukturen. En ettär
dekapitalintensiv kanmindre ävenverksamhetköparkollektiv, ärvars

kapital-högaföljd dentillelproducenten,faktumdetutnyttja att av
vilkaöverskottrörligadvskvasiräntor,kharintensiteten, storastora s
fastaelproducentensEftersomkostnadema.fastade högaskall täcka
ellerproduceraroberoendeoundvikliga,kostnader är manomav

delarexploateraprecisstark köpare,kan staten,inte, avsomen
minskarkapitaletpåavkastningeninnebärkvasiräntan. Detta att

dockvältrassiktlångPånyinvesteringar.negativt påverkarvilket
priser.höjdai formpå konsumenternakostnaddenna över aväven

kämkraftverkenseffekter1996Hjalmarsson presenterar
kärnkraftverk. Iiproduceradpåskattesatserolikalönsamhet av

svensk/denpåspotprisetgenomsnittligaanvänds detberäkningarna
ochprisnivåVid dennakWh.18spotmarknaden 1995, örenorska per

Hjalmarssonenligtf°aröre/kWh,2,2produktionsskattnuvarande om
skatte-Viddriftskostnader.rörligasinatäckning förreaktoreralla en

täckningerhållaintereaktorertvåkommeröre/kWh att6,2nivå på
dessaställalönsamtdåkostnader. Det attrörliga ärsinaför avmer

reaktorer.
genomsnittligtMedannorlunda.någotreslutatetsikt blirPâ lång

kWh2,2skattenivådagens öreochför 1995marknadspris perom
totala kostna-för sinatäckningerhållaintereaktorertvåkommer att

reaktornågonintekWh kommer6,2skattenivåVid öreder. peromen
kostnader.totalaför sinatäckningfåatt

medbelastasreaktorn ytter-där denskattåldersrelaterad yngstaEn
varjedärkWh ochtill 3ökarskatten öreöre/kWh, dvs0,8ligare per

Hjalmarssonenligtöre/kwh fårmed 0,5ålderskillnad belastasårs
kostnadsskill-utjämning iförsta skerdetkonsekvenser. För enstora
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nad mellan reaktorema. För det andra skulle endast två reaktorer gå
med vinst. detFör tredje skulle det leda till nedläggning någraav
reaktorer då det pris dessa erhåller för sin elkraft understiger deras
rörliga driftskostnader.

Alla dessa beräkningar utförda under förutsättningär skatteför-att
ändringama påverkar marknadspriset el. Effekterna på kort sikt
kompliceras de kontraktäven elproducentema har med vissaav som

kunder.större
Sammanfattningsvis illustrerar dessa beräkningar det möjligtäratt
med väl avvägda skattenivåer fåatt till stånd naturlig avvecklingen
kärnkraften och samtidigt exploatera del kämkraftver-av storen av

kens löpande överskott. Denna avvägning kan i praktiken dock bli
svår beroende på förväntningar framtida priser.om

11.3.3 Modell för reformerad energibeskattning

Med utgångspunkt från de element dagens skattesystem inne-som
håller och det faktum miljörelaterade skatter böratt tas ut som varu-
skatter i energiproduktionsledet kan lämplig utgångspunkt fören en
reforrnerad energibeskattning beskrivas i tabell 11.1.

Tabell Utgångspunkten11.1 för energibeskattningen ny

Energi- C02- Svavel- "Trafik- Total
skatt skatt och skattskatt

kWh kg/S miljö-per perkgper
relateradC02
skatt

Energiprodukter E K S T E+K+S+T

Utgångspunkten all primäranvändningär att energiprodukterav -
fossila bränslen, biobränslen och skall beskattas meduran summan-

följande skattekomponenter:av

Koldioxidskatten, fortsätter proportionellattI som motvara
kolinnehållet.

Energiskatten, omstruktureras så den blir proportio-I attsom
nell energiinnehållet.mot

Svavelskatten, oförändrat proportionellär svavel-I som mot
innehållet.
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mellanvarierabelopp tillåtsmiljöskatt,ochTrafik- varsn
miljöeffekter ochtill särskildaför hänsynbränslenolika att ta

kostnader.andra externa

skattekomponenterandramedkompletterasgivetviskanSystemet
användningenexempelvislämpligt,finner det närefterhand om man

ochsvavelmiljöfarliga utsläpptill andraupphov änbränsleett gerav
koldioxid.

fiskalblitillenergiskattenrenodlas rentdet attI systemet ennya
ochtrafik-ochsvavelskattenkoldioxidskatten,medanskatt

fiskalamedmiljörelaterade skatterbetraktaskanmiljöskatten som
vilketkan,skattekomponentenmiljörelateradeochtrafik-inslag. Den

förkorrigerablanvändas tillantyder, externaockså attnamnet a
reformeratmotortrafik. Etttill följduppkommereffekter avsom

medför kraftiganämnda komponentermedenergiskattesystem ovan
i detUtgångspunktendagens skattesystem.förändringar gentemot nya

energiproduk-iinsatsvaruskattskattenär tas utattsystemet ensom
tionsledet.

energipro-alladärskattesystemsåledesinnebärModellen ettovan
elpro-elleranvänds fördelika värme-beskattasdukter oavsett om

motsvarande bräns-dock högrebeskattasMotorbränslen änduktion.
likadessutomBeskattningenuppvärrnningsändamål. oavsettärförlen

särbe-ingenförekommersker.förbrukningen Detsektori vilken som
ochenkelttillverkningsindustrin. Detta etthandling system gerav

skatte-gränsdragningsproblem i dagensalladärtransparent system
elimineras.system

naturligtvisberortill dettaövergångEffekterna systemav en
i dettillämpaskommer systemet.skattenivåervilka att nyasom

betyderoförändrat. Detskallenergi attpåskatteuttagetAntag att vara
medoch deskattfår lägreskattesatserhögaidag harsektorerde som

förkostnaderdirektaHushållensskatter.får ökadeskattesatserlåga
industriellvidskatternamedanminskasåledesskulleenergiskatter

överslagskalkylökar.kraftigt Enelproduktionproduktion och grov
industrinsmiljarder kronormed fleraökninghandenvid avenger

energiskattföljdtillkostnadernaindirektaskattekostnader. De av
miljarderflertaltilluppgåberäknaselproduktion, kanvid etturan

belastarkostnadsökningardessaandelenDenkronor. ener-stora av
pappersindustrin,ochindustri cement-,samtgiintensiv massa-som

fårsektorerövrigaHushållen ochkemiindustrin.ochkalk-, sten-
följdenblirkostnadernaökadekostnader.sänkta Demotsvarande som

landetelproduktion inomvissleder tillelproduktionsvenskför att
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med importerad elkraft frånersätts bl Danmark producerad ia
kolkondenskraftverk.

Den modell innehåller dels fiskala elementpresenterassom ovan
energiskatten, dels miljörelaterade skatter med fiskala inslag
koldioxidskatt, svavelskatt. Miljöskatter bör, redan påpekats,som

i tidigt led i produktionskedjan förtas ut ett uppnå den effektivasteatt
styreffekten. Här kan det dock nödvändigt tillämpa olikaattvara
principer på miljöskatter beroende på miljöproblemens karaktär.

Globala miljöproblem, koldioxidutsläpp, kännetecknast attex av
det inte spelar någon roll utsläppen sker i världen. Från principenvar

likforrnighet följer skatt på koldioxid bör lika iattom storen vara
samtliga länder. Av många orsaker dock detta inte falletär vilket
betyder nivån på enskilt lands koldioxidskatt böratt ett medavvägas
hänsyn till internationella aspekter. koldioxidskattEn högpå nivåen

enhetlig för alla sektorer lederär till ökade kostnader för blsom a
industrin. Effekter på industrin bestäms i utsträckning derasstor av
möjligheter vältra skatten på priset. företagöver Föratt arbetarsom
under internationell konkurrens möjligheten till prisövervältringär
starkt begränsad. Vid tillräckligt hög nivå riskeras produktion iatten
Sverige med produktion i andra länder.ersätts finnsDet därmed en
risk produktion i Sverige smutsigareatt produktionersätts iav
andra länder. Detta problem kan undvikas antingenattgenom
bestämma den generella nivån på koldioxidskatten utifrån vilken nivå
tillverkningsindustrin kan bära eller tillämpa speciellaattgenom
nedsättningsregler.

Vid användning ekonomiska styrmedel för bekämpa lokalaattav
Ävenproblem situationen annorlunda.är miljöskatten leder tillom

minskad produktion och ökad import från utlandet kan den medföra
samhällsekonomisk vinst under förutsättning miljövinstenen att

värderas högre kostnaden för minskadän produktion. Om så falletär
bör skatten inte differentieras för olika sektorer.

En energiskatt betrakta fiskal skatt,är till skillnadattren som en
från koldioxidskatten och svavelskatten miljörelaterade skatterärsom
med fiskala inslag. traditionelltEtt energiskatter iargument mot
produktionsledet de leder till icke-optimalär resursanvändning.att Ett

för inte fiskalannat energiskattargument på el-att ochta ut en
tillverkningsindustrinbränsleförbrukning inom det minskarär att

för miljörelaterade skatter.utrymmet I situationuttag där denav en
allmänna koldioxidskatten så hög reducerad nivåattanses vara en
måste tillämpas för tillverkningsindustrin faller det sig naturligt att att

energiskatten tillsätta noll. När skapas för höjda skatter börutrymme



ÖkadSOU miljörelatering energiskattesystemet1997:11 397av

istället de miljörelaterade skatterna justeras uppåt tills de når den
allmänna nivån.

bakgrund nämnda problem kan det motiveratMot av ovan vara
reducerad skattenivå för tillverkningsindustrin. denna sektormed Ien

endast koldioxidskatt och svavelskatt. lösa de problemutgår För att
idag finns med beskattningen el- och värmeproduktion skapassom av

ordning där dessa sektorer beskattas enligt principersamma somen
förgäller för tillverkningsindustrin. Istället energiskatt på deatt ta ut

el- värmeproduktion iställetbränslen används vid och utgårsom
konsumtionsskatt på och vid leverans till slutkonsument. Detvärme
innebär bl det inte utgår någon energiskatt på används iatt uran soma

fortsättningsvis särskildkärnkraftverk. utgårDäremot även en
produktionsskatt kämkraftsel, eftersom denna skatt kanpå ettvara
effektivt styrmedel vid omställning energisystemet. Eftersomen av
elproduktion kärnkraftverk direkt till insatseni relateradär ärav uran
det i princip likgiltigt skatten belastar eller det omvandladeom uran

el. praktiken kan dock inte utesluta uranskatt kanIuranet, attman en
annorlunda incidens skatt elproduktionen bero-ha något påänen en

utformas.ende på hur kontrakt mellan köpare och säljare av uran
redovisas de principer kan gälla for olika energi-tabell 11.2I som

slag i reformerat energiskattesystem.ett
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energiskattesystemlTabell 11.2 Principer for reformeratett

Reformerade energiskatter

K-skatt E-skatt T-skatt S-skatt Total
skatt

Bränsle för uppvärmning
Eldningsolja K E 0 S K+E+S
Kol K E 0 S K+E+S
Gasol K E 0 S K+E+S
Naturgas K E 0 S K+E+S
Urans K2 E O S K+E+S

KTorv E O S K+E+S
K2Biobränsle E O S K+E+S

Bränsle för industri-, el- och
fjärrvärmeproduktion
Eldningsolja k 0 k+SO S
Kol k 0 0 S k+S
Gasol k 0 O S k+S
Naturgas k 0 k+S0 S
Urans 0 0 S k+S
Torv 0 0 S k+S
Biobränsle 0 k+S0 S
Bränsle för motordrift, alla
förbrukare
Bensin K E T K+E+T+S
Diesel K E T K+E+T+S
Gasol K E T K+E+T+S

K2Biobränsle etanol E T K+E+T+S
Naturgas K E T K+E+T+S

generellK koldioxidskatt
k reducerad koldioxidskatt
E energiskatt
S svavelskatt

miljö- ochT trañkrelaterad skatt, tillåts variera mellan olika bränslen.
Produktionsskattema på har inte integrerats i modellen.

2 Användningen och biobränslen inte upphov till någraav uran anses ge
nettoutsläpp koldioxid och koldioxidskatten blir således noll kr.av

3 Motorbränslen innehåller idag så låga halter svavel skatten blir nollattav
kr.
Beträffande kommande avsnitttorv, torv.se om

5 skattesystemet utesluter inte särskild miljöskatt särskildaDenen uran.
produktionsskatten på kärnkraftsel kan således integreras i denna modell.
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börDet påpekas tabell 11.2 redovisar tänkbar struktur föratt etten
framtida energiskattesystem. innebär finnsDet det föratt utrymme

skattekomponenter detta visar sig nödvändigt. tabellI 11.2nya om
redovisas vilka bränslen omfattas de olika skatterna. Skatte-som av

kan, under vissa förutsättningar, bli noll. gällerTsatsema attex uran
och biobränslen inte upphov till några nettoutsläpp koldioxidger av
och kommer således inte belastas med koldioxidskatt. tabellI 11.3att
redovisas strukturen for de konsumtionsskatter vid leve-tas utsom

elkraft och fjärrvänne till slutanvändare.rans av

Tabell 11.3. Reformerat påför konsumtionsskatt el ochsystem
värme

Slag energi Energiskatt kWhöreav per
Elkraft:
Industri, el- och värmeproduktion 0
Glesbygdskommuner E1
Övriga konsumenter E2
Värme:
Industri, el- och värmeproduktion 0
Övriga konsumenter V1

tabellen vi fortfarandeI det finns nedsättning denattovan ser en av
energiskatt utgår vid leverans till vissa förbrukare i glesbygds-som
kommuner. Nedsättningen kan regionalpolitiskt stöd.ettses som
Utgår från grundtanken renodla energibeskattningen kan detattman
emellertid finnas skäl detta stöd inte kan i andraövervägaatt om ges
former.

Biobränsle för uppvärmning

tabell 11.2 omfattas biobränslenI för uppvärmning energiskatt.av
reala effektenDen detta blir dock inte speciellt Användningstor.av

biobränsle sker i huvudsak i industri-, el- och värmeproduktion. Iav
den skattestrukturen utgår ingen energiskatt i dessa sektorer.nya

kommerDäremot hushållens användning inköpta biobränslen attav
belastas med energiskatt. Effekten detta kommer till delstor attav
bero på nivån på energiskatten belastar alla bränslen lika och koldi-
oxidskatten belastar endast fossila bränslen. Till viss del kommer

nivån energiskatten på elkonsumtion påverka biobränsletsäven att
konkurrenskraft då eluppvännning alternativ till biobränslen.är ett
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för konkurrenskraft bränsle i hushålls-Avgörande biobränslenas som
biobränslena sigsektorn således inte energiskatten på iär utan snarare

elkrafi, vilkavilken skattenivå belastar fossila bränslen och ärsom
fullgoda substitut till biobränslen.

omfattasfinns flertal skäl till varför biobränslen börDet ävenett av
de principer redovisats Givet alla bränslen beskattas påattsom ovan.

upphov till börreflekterar den miljöskada de detsättett gersom
Ärbilligast, inklusive användas i första hand. debränsle skatt,ärsom

relaterade till fossilbränsleanvändning tillräck-miljöproblem ärsom
Ärligt blir biobränsleanvändning lönsamt. miljöproblemen intestora

och biobränslentillräckligt blir biobränsleanvändning olönsamtstora
princip innefatta biobränslen i debör därmed i inte användas. Att

principer redovisas i tabell därmed korrekt signal till11.2som ger en
drivmedelmarknadens aktörer. speciellt vid beskattning därDetta av

effekter i form kostnader för infrastruktur, buller ochexterna av
olyckor oberoende fossila bränslen eller biobränslebaseradeär av om

viktigt skäl biobränslendrivmedel används. Ett är attannat om
från energiskatt och trafik- och miljörelaterad skatt kan påundantas

offentligalång sikt ñnansieringsproblem i den sektorn uppstå i detett
fall biobränslen i bruk i skala. skattebortfallDetstörretas som upp-
står till följd beskattad energi med obeskattad måsteersättsattav

område.finansieras med skattehöjningar på något annat

T0rv7

Huruvida skall betraktas fossilt bränsle och därmedtorv ettsom
med koldioxidskatt varit föremål för diskussion underbelastas har

samband med skatterefonnen undantogs frånlång tid. 1990-91I torv
koldioxidbeskattning, dock klassasenergi- och utan att ettsom

biobränsle. Biobränslekommissionen ansåg i sitt betänkande
Biobränslen för framtiden kundeSOU 1992:30 att torv ses som en

skogsbränslenförnybar energiresurs på sätt utnytt-samma som om
jandet hålls inom för den beräknade årliga nybildningen. EUramen

för närvarande inte förnybar energi-tillerkänner statustorven som
källa. Så fallet inom IPCC och Koldioxidutsläpp frånIEA.är även
torvförbränning ingår i den redovisning klimatkonventionenssom

till konventionen.görparter

7 på utförligareEffekter beskattning beskrivs i underiagsrapport 10 itorvav
bilagedelen.
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skälfannsdetbedömde 1989MIAMiljöavgiftsutredningen attatt
Enligt MIA:storvförbränning.omfattakoldioxidskatt ävenlåta en

biomassapå ettkan inteuppfattning sätttorv somsessomsamma
lång-relativttillväxteneftersom ärbränsleförnybart torvmossarav

emeller-stimuleradestorvindustrinsvenskadenUppkomsten avsam.
oljeberoendet.minskaönskanutifrånbltidigaretid attstaten enaav

omställningsperiod före-underkoldioxidskattfrånundantagEtt en
investeringargjordaså långperiod skulledärför.slogs Denna attvara

riks-tio år.minst Iuppskattades tillvilketavskrivas,kunnaskulle
dagsbesluteta blanddetovanståendedetansåg samt attaman p g

utsläppennettoeffektenosäkerhetremissyttrandena rådde avavom
koldioxidskattinnanutredas vidarebordefråganväxthusgaser att

föreslogs.
1995:139SOUbetänkandei sittansåg attEnergikommissionen

energitorvbordetorvanvändningenetablerade attden tryggas genom
koldioxidbeskattning.frånundantasfortsättningsvisäven

torvförbränningoch äventorvutvinning ärvidMiljöpåverkan stor
torvbrytningVidväxthuseffekten.effekter påeventuellafrånbortsett
vegetationendirektvegetationlandskapsbild ochpåverkas attgenom

Torvåterbildningdikas ärochbort ut.på yta tas mossenmossens
platsmöjlig påperspektivkortareiochlångsammycket är ett en

Specielltindirekt.påverkasvattendragochutvunnits. Faunadär torv
vattendragpå Dedäggdjurvåtmarksfåglamadrabbas samt myren.

alkali-höjddrabbaskanfrånavrinningsvattenemot avtar myrensom
bottenlevandeantalminskatökad algtillväxt,försurning,ellernitet

Fiskbestånd.minskatdjur och
fleramindretidsperspektivi änkonstateratsharDet ettäven att
dessgällerfossilbränsle, vadmedjämförbarthundra år ettär torv

vidfrigörskoldioxidutsläppväxthuseffekten. Detillbidrag somav
metanavgångarminskadedetotalttorveldning överväger sett som

energi-räknatenergikälla,dikas Torv,erhålls när ut. persommyren
kolväxthuseffektenmindre tillfönnodligen änbidrarenhet, men mer

andrafrigörsförbränning ämnenVid äventorv somän naturgas. av
nickel ochkoppar,metaller,olikakväveoxid diversesvavel, tsamt ex

zink.
fossilbränsle-fråntvingas gåframtideniVärrneverk kan överatt
nyligenvisarbiobränslen. Detenbart tagettill eldning etteldning av

fåttEnergiUppsalamiljöskydd därförkoncessionsnämndenbeslut i
utgångentilllängreanvändasinte fårbränslen änfossilavillkoret att

ocholja,kol,sig bolagetanvänderdag torvår 2005. I avav

6 1990/9113731990/91:SkU24, rskrbet.1989l90z111,Prop.
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biobränslen. Det första gången koncessionsnämndenär klart uttalat att
i miljöskyddslagen kan hänsyn till växthuseffektenta vidman val av

bränsle i kraftvärmeverken. Inte heller får användas eftersomtorv
koldioxidutsläppen från kan jämföras med demtorv från fossila
bränsleng.

Sammanfattningsvis finns det starka skäl klassaatt torv ettsom
fossilt bränsle. Bidraget till växthuseffekten i jämförbartär stort sett
med olja. Ett huvudargumenten klassa fossiltmot attav torv som
bränsle är torvtäkt beskogasatt kanutvunnen emis-om en torvens
sioner likställas med skogsbränslen. Detta dock inteärargument
korrekt då beskogning kan ske oberoende används förtorvom ener-
giändamål eller inte. beräkningarDe redovisas i underlagsrapportsom
10 visar koldioxidskatt på försämraratt konkurrens-torven torvens
kraft andra bränslen förhållandevisgentemot kraftigt givet nuvarande
priser konkurrerande bränslen, framförallt skogsbränslen och olja.
En koldioxidskatt på på 3,5 öre/kWh, vilkettorv den nivåmotsvarar
industrin betalar, skulle skatteintäkt till på 105 miljo-statenge en ca

kr exkl givet oförändrat beteende. Koldioxidskatt påner moms torv
leder dock förmodligen till minskad produktion vilket i sintorv turav
kan medföra antingen minskade eller ökade skatteintäkter. Skatte-
intäktema påverkas på två vid minskningsätt torvanvänd-en av
ningen: 1 Användningen andra fossilbränslen ökar vilketav ger
ökade skatteintäkter. 2 Användningen biobränslen ökar vilketav ger
minskade skatteintäkter. Vilken faktor dominerar oklart.ärsom

Att belägga med koldioxid-torv energiskatt, enligt det räkne-samt
exempel i underlagsrapport skullepresenteras 10, kunnasom göras
stegvis. Detta medför branschen får mjukatt övergång samten
möjligheter till anpassning. Under dessa antaganden har godatorven
förutsättningar konkurrera med kol och olja,att åtminstone under en
övergångstid. Efterhand får dock bedömninggöra energi-man en av
marknaden och prisläget. Dessa får hur skattenivånavgöra på torv
skall utvecklas.

Det kan finnas risk för inhemska biobränslen konkurrerasatten ut
importerad från Baltikumtorv och Finland. Riskent för dettaav ex

har ytterligare ökat sedan skatten på höjts i Finland. l Finlandtorv
utgår reducerad koldioxidskatt på Skatten 1/6en torv. motsvarar av
den generella koldioxidskatten vilket cirka 1,5 kgmotsvarar öre per

9 Givet liknandeatt beslut fattas för landets samtliga värme- och
kraftvärmeverk leder detta till kraftig ökning biobränsle-en av

sådananvändningen. En övergång bibehållandeskulle, med dagensav
skattesystem, leda till minskade energiskatteintäkter för staten med
mellan 2 och 3 miljarder kr.



Ökad energiskattesystemetmiljörelatering 403SOU 1997:11 av

genomfördes den 1påskattenhöjningkoldioxid. Den torv persomav
biobränslenasstärkabehovetmotiveradesjanuari 1997 attava av

kan detdetta sammanhang värtkonkurrenskraft Igentemot torv. vara
Finland iomfattning ianvänds i änstörrenotera att torvatt en

Sverige.
torvproduktion kanminskadsysselsättningseffekterdirektaDe ge

skogsbränslen. Deökad produktionmotverkastill kanupphov avav
torvproduktion förminskadeventuellt drabbasregioner ener-avsom

därde regionerutsträckning medsammanfaller igiändamål stor
goda, vilketskogsbränsleproduktionförutsättningarna för är motver-

sysselsättningseffekten.negativakar den

trafikrelaterad skattochMiljö-

beskattas påmotorbränslen sättModellen innebär att somsamma
trañk- ochmed tilläggetuppvärmningsändamålförbränslen av en

motorbränslenförmiljöskatten sättsmiljörelaterad skatt. Den extra
dettakonsekvensmotorbränslen. En ärför allatill belopp avsamma

används föroch gasoldieselolja,skatten motor-naturgasatt som
drift höjs.

diesel börbensin ochkvalitetermellan olikaDifferentieringen av
inteför de miljöklasserskattenpålägg påskapas ett extra somgenom
börskattedifferentieringarframtidaVidkraven.uppfyller de hårdaste

tillämpasproduktermiljöovänligapåläggprincipen extraom
miljövänliga produkter. Genomförför skatterabatter attistället

mini-för skatterabatterskatt iställetmed förhöjdtillämpa systemett
till deövergångenbudgetbortfall i de fall därrisken for mermeras

varitharfortare planerat. Dettagårmiljövänliga bränslena ettän
motorbränslen.skatten pådifferentieringarvid tidigareproblem av

betydligt lägrenuvarande reglerhar medmotordriftDiesel för en
kompenserai någonbensin. Förmotsvarande skatter påskatt attän

fordon-högrebetydligtpersonbilardieseldrivnahardetta faktum en
skatterela-förändring iGivetfordon.icke dieseldrivnaskatt än en

ifordonskatten justerasbensin måstediesel ochmellantionen även
skäldock någramiljöskäl finnsUtifrånmotsvarande grad. att

miljö-debensin. Tvärtomdieselolja lindrigare ärbeskatta externaän
beräknaderedovisasdiesel. tabell 11.4för Inågot högrekostnadema

personbilar,dieseldrivnarespektivebensin-kostnader förexterna
trafiken.dieseldrivnaför den tungasamt
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Tabell 11.4 Externa kostnader, utöver koldioxid, literper
bränsle utanför tätort, skatter för bensin-samt
respektive dieseldrivna personbilar, kr/liter.

Kr/ liter kr/ liter diesel, kr/ liter diesel,
bensin personbilar trafiktung

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
exkl. C02
Summa 1,78 2,33externa 3,53
kostnader

1,74bEnergiskatt 4,263 2,1sa
Kc‘1‘lla:Ny kurs i trafikpolitiken, delbetänkande från kommunika-
tionskommittén, SOU 1996:165.

Energiskatt på miljöklass 2 diesel inklusive kommunikations-Imoms.
kommitténs delbetänkande jämförelsen med energiskatt exklusivegörs
moms.
Energiskatt på miljöklass 2 diesel exklusive heltDen dominerandemoms.
delen dieselkonsumtionen dock miljöklassutgörs Det kundeav av
därmed naturligt i jämförelsen mellan kostnaderatt ochvara externamer
skattebelastning använda skattesatsen för miljöklass förl närvarandesom

kr/liter.1,50är

Ur tabell framgår11.4 det tydligt nuvarande skatter på bensinatt
väl täcker de kostnaderän bensindrivna personbilarexternamer ger

upphov till. Detta gäller dock inte för dieseldrivna personbilar och
den trafiken kostnadertunga uppgår till 2,33 respektiveexternavars
3,53 kronor liter diesel. Denna skall jämföras medper summa ener-
giskatten diesel inklusive för närvarande uppgår tillmoms som
2,18 kronor liter diesel. Värt i tabell de förhål-11.4att notera ärper
landevis små kostnader kan härledas till utsläppexterna förutomsom
koldioxid. bensinFör uppgår de kostnaderna för utsläpp tillexterna
cirka 10% de totala kostnaderna. Motsvarande siffra förexternaav
diesel cirka 25%.är

I den skattestrukturen bör bensin och diesel beskattas enligtnya
principer. Givet nivån på energiskatten för bensin reflekte-attsamma

den kostnad redovisas i tabell 11.4 denexterna önsk-rar samtsom
värda fiskala nivån blir konsekvensen dieselskatten bör öka medatt
drygt 2 kronor liter. Detta medför dock kraftiga kostnadshöjningarper
för yrkestrafiken den förbrukarenär dieselolja.största Desom av
ökade skattekostnadema uppskattas till i runda tal 6 500 miljoner
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kostnadsökning för trafik på cirka 12%.kronor, vilket innebär tungen
bensindifferentiera energiskatten mellanalternativEtt ärannat att

och istället höja den trafikrelate-och diesel på det sker i dagsätt som
for med mellanskillnaden ikomponenten dieselrade externa

diesel för personbilar. detkostnader, dvs cirka liter Detta50 äröre per
kommunikationskommitténs delbetänkandealternativ förs fram isom

Kostnadsökningama för de1996:165.SOU tunga transporterna
skattenfall. tredje alternativligger 2% i detta Ett är attrunt anpassa

för skatten ibensin skatten på diesel uppåtpå nedåt och störreatt
kostnaderna. vilketutsträckning skall reflektera de Oavsettexterna

förändringarna behöva ske under längrealternativ väljs tordesom en
framföralltberoende behovet anpassning i denperiod på tungaav

transportsektorn.
motordrift haridag används föroch biobränslenNaturgas som

beviljats nedsätt-för antal pilotprojekt regeringeninom ettramen av
nedsättning skatten skulle dessaning skattenivån. dennaUtan avav

förhållande till bensin ochkonkurrenskraftiga ibränslen inte vara
frånsärbehandling varit önskandiesel. Motivet bakom denna har en

miljövänligautvecklingenstatsmakten stimuleraatt merav nya
denna särbehandlingfordonsbränslen. långsiktigt perspektivI ärett

aktualisera fråganmöjlig. dock viktigtinte Det sättaär ettattatt om
omfattande pilotprojekt skall tillåtas Itak for hur dessa annatvara.

reduceras kraftigt.riskerar statsmakterna skatteintäktema Enfall att
medvolymen motorbränslensituation där den totala15% ersättsav

skattebortfall förleder till årligtskattefria biobränslen statenett
miljarder. tillanvändning biobränslen inte ledaOmdrygt 6 antasav

koldioxid detta kostnad 145utsläppnågra öremotsvarar om caav en
högrekoldioxidutsläpp, dvs fyra gångerkg reduktion änper av

metod försåledes mycket dyrkoldioxidskatt.dagens Detta är atten
dessatorde dessutom såkoldioxidutsläppen.reducera Det attvara

förkostnader beskrivsbränslen upphov till liknande externa somger
detta områdeoch diesel i tabell problem påbensin 11.4. Ett ärannat

särbehandlingtillåter denna formSkatteregler inteEG:satt avav
for pilotprojekt.fordonsbränslen inomänannat ramen

o trañkpolitiken"delbetänkande "Ny kurs iKommunikationskommittensl
utgår från drivmedelbiobränslebaseradeSOU 1996:26 att svararman

år 2015.för % behovet15 av
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Energibeskattning11.4 vid industri-, el- och

värrneproduktion

Tidigare har redovisats talar för det finns anledningargument attsom
beskatta energi används vid industri-, el-, och värmeproduk-att som

tion enligt principer. Vidare har motiv redovisats för attsamma
belasta dessa sektorer med lägre skatteuttag vad gäller föränett som
övriga sektorer. I detta avsnitt redovisas modell för framtidaen
beskattning dessa sektorer.av

Nedsättningsregler11.4.1 eller reducerade skattesatser

situationI där land Sverige väljer generellt tillämpaett t atten som ex
högre energiskatter vad gäller i huvudparten andra länderän som av
finns det i princip två välja för skydda den energiinten-system att att
siva industrin. förstaDet innebär skapar särskildasystemet att man
nedsättningsregler för tillverkningsindustrin där energiskatter utöver

visst belopp återbetalas till enskilda företag efter särskild ansökan.ett
Alternativet tillämpa med reducerad skattesats förär att ett system en
industrin på sådan nivå inget nedsättningssystem behövs. Iatten
Sverige har båda dessa Under perioden 1974-1992prövats.system
tillämpades med särskilda nedsättningsregler för industrinett system
efter individuella beslut. Under denna period erhöll årligen 120ca
företag nedsättning sina energiskatter. 1993 års energiskattereformav
innebar övergång från enskilda nedsättningsbeslut till ett systernen

Ävenmed reducerade skattesatser för industriändamål. efter år 1993
har begränsad del de tidigare nedsättningsreglema behållits.en av
Omfattningen dock marginell jämfört med tidigare.är Under år 1993

nedsättningen värd miljoner60 kronor och omfattade företag,5var ca
vilket skall jämföras med drygt företag erhöll120 miljoner1 250att
kronor i nedsättning år 1992. regeringenDen föreslagna förändringav

koldioxidskatten för industrin och växthusnäringen innebär dockav
särskilda nedsättningsregler åter får betydelse.att Destörre nya

nedsättningsreglema beräknas gälla 50-tal industriföretag ochett över
företag inom växthusnäringen. Värdet nedsättningsreglematusen av

uppskattas till 200 miljoner kr.ca
grundläggandeDet samhällsekonomiska argumentet mot ett system

med nedsättningsregler det skapar där storförbrukareär att ett system
på marginalen betalar lägre skatt övriga aktörer. Ettän annaten

nedsättningssystem alltid upphov tillärargument att större gräns-ger
dragningsproblem vad i falletuppstår med reduceradeän som



ÖkadSOU 1997:11 milj0relatering energiskattesystemet 407av

Skattesatser. Ett med individuella nedsättningar kan också ledasystem
till bolagen verksamheten, den energi-att sättaattanpassar genom
intensiva verksamheten i särskilda bolag för maximera värdetatt av
nedsättningsreglema. Erfarenheter från dagens nedsättningsregler
pekar också så sker redan idag. Vidare gäller medatt att ett system
nedsättningsregler kräver offentliga i form administ-mer resurser, av
ration, med reducerade Skattesatser. Slutligenän ett system ettger

med nedsättningsregler inte lika i skattesys-system stor transparens
slipper arbeta med särskilda undantags-temet ett systemsom som

regler. bakgrundDenna talar för med reducerade skatte-att ett system
har betydande fördelar framför med individuellasatser ett system

nedsättningsregler.
generellt lågEn skattesats medför inte industrin befrias frånatt

åtgärder. I den tillståndsprövning inklusive omprövning sker medsom
stöd mijöskyddslagstiftningen åtgärderövervägs även motav nu
utsläpp koldioxid.av

11.4.2 Grundmodell för beskattning industri-, el- ochav
värmeproduktion

De problem dagens beskattning upphov till inom sektorernasom ger
för industri-, och elproduktion orsakas i huvudsakvänne- treav
faktorer. förstaDen bränsle beskattas enligt olika principer vidär att

och elproduktion. andraDet problemetvärme- bränsleärstora att som
föråtgår värmeproduktion inom industrin beskattas enligt andra prin-

ciper bränsle används i fjärr-än och kraftvärmesektom.om samma
tredje viktigEn faktor de ofta återkommande förändringarna iär att

kraftvärmebeskattningen har medfört endast investeringar medatt
mycket kort återbetalningstid genomförs. Denna fråga har också varit
föremål för utredning.annan

Regeringen beslutade den 28 1993 tillkalla interdepar-attmars en
temental arbetsgrupp för frågorutreda beskattning kraft-att om av

arbetsgruppenI ingick företrädare för Finansdepartementet,värme.
Näringsdepartementet, Jordbruksdepartementet Miljö- ochsamt
naturresursdepartementet. Hösten 1994 presenterade arbetsgruppen
sin slutrapport "Förändrad kraftvärmebeskattning" Ds 1994:28.
Arbetsgruppen konstaterade i sin slutrapport det nuvarandeatt syste-

praktiska tillämpbarhet och dess effekter i flera avseenden intemets
med de mål vid olika tidpunkteröverensstämmer uttalats beträf-som

fande produktionen i kraftvärme- och värmeverk. Vidare konstatera-
des med dess svårigheter i tillämpning skattereglema iatt systemet av
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uppställda krävsmål finnsprincip har havererat. För nå deatt som
stabilt.enkelt ochgrundförutsättning regelsystemet Detärattsom en

försökt alltfler politiska mål tilltidigare där knytasystemet man
kompliceratskattesystemet konstaterades ha blivit så att systemet

blivit omöjligt tillämpa.att
ochde problemen enligt arbetsgruppenEtt värmeattstora varav

grundförutsättning för skattesystemet skallbeskattas olika. En att
målen såle-energi- och miljömässigakunna de äruppsattastyra mot

värmeproduktion ienhetlig beskattning el- ochdes att en av
första altemati-kraftvärmeverk skapas. kan ske på två DetDetta sätt.

värmeproduktion enligt principerbeskatta el- ochärvet att samma
koldioxidskatt.för tillverkningsindustrin Det andragäller 25 %som

värmeproduktion med den koldi-alternativet beskatta el- ochär att
föreslagnaför övrig sektor. skatte-oxidskattenivå gäller Desom
beskrivs ioch dess effekter på kraftvärmesektommodellema närmare

kunde dock intekapitel i arbetsgruppens slutrapport. Arbetsgruppen6
modell skulle förorda.vilken manenas om

kraftvärmebeskattningen består fort-redovisade problemen medDe
inom framtid konstruerafarande. angelägetDet är ettatt en snar

förutsättningar bliför kraftvärmesektom harskattesystem attsom
varaktigt.

enligtmodell värmeproduktion i industrin beskattas andradärI en
kvarstår fortfarandeprinciper i fjärrvärme- och kraftvärmesektomän

dessa problembetydande problem. bästa lösningen påDen är att
och elkraft förbrukas inom tillverk-införa modell där bränsleen som

enligtningsindustri och el- och värmeproduktion beskattas samma
elkraft och bränsleprinciper. sådan modell måste dessutomI en

fördet används el- ellerbeskattas enligt principer oavsettsamma om
bränslen användsvärmeproduktion. sådan modell innebärEn att som

endast omfattas koldioxid-för industri-, el- och värmeproduktion av
energiskatten utgickskatt och svavelskatt. tidigareDen som

omvandlas tillbränslen användes i värrneproduktionen en ener-som
i konsumtionsledet, enligt principergiskatt tas utsom samma som

dagens energiskatt elkraft.
vilka effekter olika skattesatser har räknat påvisaFör treatt ger

generella koldioxidskatte-alternativ respektive lOO % den25, 50 av
elkraft tillfossila bränslen och noll.nivån. Energiskatten på sätts

kväveoxidavgiften förblir oförändrade och allaSvavelskatten och
skatter intenedsättningsregler bort. de fall dessaI ärtyper tasav

konkurrenskraftbiobränslenas under-tillräckliga för säkerställaatt
behövs för upprätthållasöks vilken storlek på driftsbidrag attsom

alternativ medkonkurrenskraften för biobränslen. Vi tittar påäven
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kondens-för lindra effekterna inomelbidrag till kraftproducenter att
kraftproduktionen.

redovisasredovisas i avsnittet nedanUnderlag till de slutsatser som
underlagsrapporti

elproduktionProblem vid beskattning11.4.3 av

kostnadsökningar ikoldioxidskatt leder tillSamtliga nivåer påtre
forskondenskraftsproduktion. avsnittI 11.3.2 ett resonemang om

Å sidan börenergiprodukter.beskattningsprinciperolika av ena
bränslen forläggas på användastyrande skatter inom elproduktion att

Å delelproduktionen till vissstyreffekt. andra sidanuppnå bästa är
elmarknadenden friafor internationell konkurrens,utsatt genom

kommande inre markna-och Finland och denmellan Sverige, Norge
för vilka nivåerinom faktumden för EU. Detta sätter gräns enen

beskattningfinns uppenbar riskmiljöskatt kan ha. Det att aven
elproduktion i Sverige kanför elproduktion innebärbränslen att

det fallelkraft från våra grannländer. Ibilligarekomma ersättasatt av
produceradfall elkraftfrån Danmark det sig i såimporten sker rör om

används förbeskattas inte kolkolkondenskraftverk i Danmarki som
det sigfall kraft importeras frånelproduktion. det NorgeI rör om

koldioxidskattinförandei Vattenkraftverk.producerad Ett av en
elkraft ileder till svenskelproduktionen i Sverige ersättsatt avsom

torde inte önskvärt.kolbaserad från Danmark vara
tidi-elproduktionen i Sverige harför koldioxidskatt iUtrymme en

överforingskostnader och den tillgängligadebestämts över-avgare
utlandetmellan Sverige ochforingskapaciteten. förbindelserDagens

vilket cirka 20%kapacitet drygt 000har på 6 MW, motsvara aven
elproduktionsanläggningan1 Redan vidnettoeffekten i svenska en

nivån ökarden generellakoldioxidskatt motsvarande 25 % av
gaskondenskraftverk motsvarande 3,5produktionskostnader i öre per

kostnadsök-motsvarandeden generella nivån blirkWh. Vid 50 % av
integreradekWh. Skapandet denningarna 7 öre nyaavca per

finnaslängre kommerelmarknaden leder till det intenordiska attatt
ochöverföringskostnader mellan Sverige Norgesärskilda utan attt ex

och därmedliknande villkorkraftanläggningar konkurrerar påalla
begränsade produktionsskatterför nationelltminskar också utrymmet

elkraft.av

H Elmarknad 1996, NUTEKSvensk
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Under år 1995 uppgick den totala elproduktionen till 143 TWh.ca
Kraftvärmeanläggningar i fjärrvärmenäten svarade för 4,7 TWh,
medan kraftvänneverk inom industrin svarade för 4,2 TWh.

TWh.Kondenskraftproduktionen uppgick till 0,4 Resterandeca
kraft, 133 TWh, producerades i vattenkraftverk och kärnkraftverk.
Vid bevarande gällande produktionsstruktur skulle koldi-ett av en
oxidskatt fossilapå bränslen används i kondenskraftverk leda tillsom
relativt små störningar. föreståendeDen kämkraftsavvecklingen
kommer dock medföra förändring den svenska produk-att storen av
tionsstrukturen elkraft. I drag handlar det 70 TWhstora attav om
kämkraftsproducerad skall Det 50 denersättas. %motsvarar ca av
totala elproduktionen.

Huvudparten denna kraft torde komma med fossil-ersättasattav
baserad elkraft. situationI där beskattning elproduktionen lederen av
till svensk produktion med importerad från våraatt ersätts grann-
länder, leder detta till de globala utsläppen koldioxid inteatt av
minskar.

Mot bakgrund den problematik beskrivs kan detav som ovan vara
rimligt undanta kondenskraftsproduktion från koldioxidskatt tillatt
dess vår omvärld introducerar liknande skatter. Alternativet är att
införa skatt på nivå understiger någon de nivåeren en som av som
hittills diskuterats.

Under övergångstid kan alternativ strategi skat-en en vara en
testruktur där i syfte minska användningen fossila bränslenattman av
och därmed reducera koldioxidutsläpp arbetar med höjda konsum-
tionsskatter el. situationI där kärnkraften fossil-medersättsen
baserad produktion kommer den svenska produktionsstrukturen vara
sådan fossilbaserad kraft har den högsta marginalkostnaden.att Höjda
konsumtionskatter leder till ökat konsumtionspris och därmed
reducerad efterfrågan. Därmed minskar produktionsbehovet.även
Produktionen minskar i första hand i de anläggningar med den högsta
marginalkostnaden, dvs i fossilbaserade kondenskraftverk. Ett
undantag kondenskraftsproduktion i kombination med höjdaav

12 Kondenskraftanläggningar används i huvudsak för k spetslast. dvss
då elefterfråganunder den tid torrâr.och vidär stor, t Densom reserv ex

uppgårtotala tekniska kapaciteten till 20 TWh. Hela dennaca
produktionskapacitet dock inte tillgänglig eftersomär flera anläggningar
endast har koncession körasatt spetslast. Enligt bedömningarsom av
Energikommissionen uppgår årskapaciteten.den praktiska efter viss
investering i reningsutrustning till TWh.5ca
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konsumtionsskatter elkraft skulle således kunna leda till bättre
möjligheter för globalt minskade koldioxidutsläpp ensidigän en
svensk beskattning kondenskraftverk.av

Praktisk tillämpbarhet1 1.4.4

Samtliga nivåer koldioxidskatt vid industri-, el- ochtre värme-
produktion för förbättringar jämfört med dagensutrymme system.ger

gäller särskiltDetta inga bidrag eller nedsättningsregler införs.om
Alternativen innebär inte endast förenkling skattesystemet.en av
Även från miljösynpunkt det fördelaktigt med refonnering i denär en
riktning beskrivits beskatta bränsleAtt olika vidsom ovan. samma
olika användningsområden i grunden fel signal, då deger
miljöproblem fossilbränsle medför i desamma vid el-ärstort settsom
och värmeproduktion.

samtliga modeller introduceras förI värrneenergiskatt. Sätteten
skatteuttag dock principiellt enkelt och följer principerär samma som
nuvarande energiskatt på elkraft. Skatten kräver mängd levereradatt

till konsumenten kan flertalet kunderHos torde detvärme mätas.
finnas med tillräcklig noggrannhet. fall måsteImätare mätareannat
installeras.

Vid koldioxidskatt 25 % den generella nivån krävs det,en om av
vid dagens prisnivå på biobränsle, driftsbidrag till biobränslean-ett
läggningar för dessa skall bibehålla konkurrenskraften. Dettaatt
bidrag bör i så fall endast tillutgå kraftvärrne- och fjärrvärmeanlägg-
ningar inteoch till anläggningar inom industrin. Tidigare ettgavs
bidrag kWh9 levererad från värrneverk tillöre värme ettom per
industrin. skapade,Detta beskrivits tidigare, situation därsom en
interna produktionsanläggningar inom industrin omvandlades till

värmeverk""extema och därmed kunde tillgodogöra sig detta bidrag.
undvika dettaFör problem krävs troligen utanför skatte-att ett system

bygger formpå någon ansöknings-systemet, samt att systemet av
förfarande. sådant kommerEtt dock upphov till vissasystem att ge
gränsdragningsproblem. Nackdelarna med detta torde dock uppvägas

de vinster reformerat energiskattesystem upphov till.ettav som ger
det fall bränsleI används vid elproduktion i kondenskraftverksom

skall omfattas koldioxidskatt kan driftsbidrag till dessa bli nöd-ettav
vändigt det skall lönsamt med produktion i Sverige. Ettom vara
sådant bidrag kan dock upphov till problem med ettge samma som
driftsbidrag till biobränsleeldade anläggningar. kraftvärme-Interna
anläggningar inom industrin skulle kunna omvandlas till "extema
kraftvärmeverk" och därmed tillgodogöra sig elbidraget. drifts-Ett

skullebidrag dock kunna skapas utanför skattesystemet.
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överensstämmelse med gällande EG-regler11.4.5

mineraloljorfinns regler för beskattningInom EG avgemensamma
energiskattelagvilka redovisats i detalj i kapitel Genom den nya

trädde i kraft den januari punktskatteuttaget på mine-l 1995 ärsom
raloljor i Sverige till gällande EG-regler. De svenskaanpassat

från regler, vilka i principreglerna avviker dock på område EG:sett
användare. svenskainnebär skattesats produkt Deoavsettperen

reducerad skattesats för industriellregler avviker reglernaärsom om
verksamhet. anslutningsförhandlingama erhöll dock SverigeI rätten

förutsättning skatte-fortsätta tillämpa denna ordning underatt att
miniminivåer. Alla modellerna innebäröverstiger EG:ssatsen tre en

utvidgning det område erhåller reducerad skattesats. EG:sav som en
skattebefria eller tillämparegler tillåter medlemsstat heltatt enen

för olja används vid elproduktion och/ellerreducerad skattesats som
kraftvärmeverk.vid samtidig produktion och i Däremotvänneav

helt skattebefria eller reducerad skatt pådet inte tillåtetär att ta ut
oljeprodukter används för värrneproduktion. sådanEn ansö-rensom

medlemsstater och EG-kommis-kan skall godkännas samtligaav av
sionen. sådan utvidgning torde dock inte kontroversiell.En vara

införs vänneenergiskatt på värmeleveransersamtliga modellerI en
till sådan skatt omfattas inte nuvarandeövriga sektorn. EG:sEn av

införa punktskatterpunktskatteregler. Medlemsstaterna har rätt att
förutsättning de intede regleras EG-rätten underutöver attsom av

gränsformalitet mellan medlemsstaterna.kräver någon Värrneener-
giskatten borde inte ställa till några problem.

statsstödsregler. allakan det bli vissa problem medDäremot EU:s I
komplement till skattesystemet,modeller diskuteras, någonettsom

form nedsättningsregler för energiintensiv industri eller drifts-av
bidrag och/eller värmeproducenter. bidrag har klartill el- Dessa en

statsstödsregler innebär, intekaraktär statsstöd. EG:s annatomav
snedvrideri Romfördraget, allt offentligt stöd elleratt somanges

hotar snedvrida konkurrensen och påverkar handeln mellanatt som
förbjudet. vissa områden dock statsstödmedlemsstaterna Inomär är

omfattar investeringartillåtet, inom miljöarbetet. Reglernat aex
tillfälliga driftskostnader. Driftsstöd generelltoch subventioner ärav

fall. till alter-inte tillåtet och tillstånd erhålls endast i speciella Stöd
energiformer kan ibland omfattas reglerna. förutsättningnativa Enav

princip tidsbegränsat.för stöd skall godkännas det iär äratt attett
Statsstödsreglema beskrivs utförligt i kapitelmer

diskuterade elbidraget vid handenpreliminär analys detEn av ger
EG-kommissionens godkän-det i princip blir omöjligt erhållaatt att

driftsstöd till särskildnande. sådant bidrag har klara dragEtt ettav en
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få för bidraget,industrisektor, dvs svensk elproduktion. gehörFör att
utgårdet överhuvud möjligt, krävs troligen detär äventaget attom

till utländska elproducenter i det fall de levererar till Sverige. Det
producerad iskulle innebära dansk leverantör elkraftt attex en av

elkraftkolkondenskraftverk skulle bli berättigad till bidrag i det fall
till Sverige.levereras

Även biobränsleanläggningardet diskuterade driftsbidraget till kan
därmed godkännande frånbetraktas statsstöd och kräver EG-som

kommissionen. dock lättare få godkänt förDet torde att ettvara
förnybaraDels det begränsat till endast stödjasådant ärsystem. att

energikällor, dels har EG-kommissionen tidigare accepterat ett snar-
i Danmark bidrag danskalikt Danmark. I utgår på 27 örensystem ett

kWh producerad i biobränsleeldade kraftvärmeverk. danskaDetper
följande.bidraget motiveras, officiellt, DanmarkI tar utav man en

i konsumtionsledet all elkraft. Skatten belastar således"CO2-skatt" på
iall elkraft hur den producerad. det fall den hade tagitsIäroavsett ut

producentledet skulle biobränsleproducerad kraft inte omfattas. För
indirekt kompensera denna kraft utbetalas bidrag. Bidragetatt ett

för biobränsleeldad kraft konkurrera med fossilbräns-underlättar att
lebaserad kraft. har enligt gällande regler för statsstödDetta system
granskats EG-kommission och har blivit godkänt bl med motive-av a

Europeiska Gemenskapen efter använd-ringen ökasträvaratt att
ningen biobränslen led i dess stabilisera utsläp-strävanett attav som

växthusgaser.pen av

Avslutande kommentarer11.4.6

problem med dagens energiskattesystem detEtt är äratt satt att upp-
fylla flertal energi- miljöpolitiska mål.och behöver i sig inteDettaett

avsaknadnågot problem i mâlkonflikter. proble-Detutgöra storaav
det finns mâlkonflikter. Skattesystemet skall delsärmet att stora vara

fiskalt, dvs inbringa intäkter till statskassan på billigt effektivtochett
samtidigt ha effektskall det miljöstyrande främjasätt, samtmen en

biobränslen. Vidare skall det säkerställa god tillgång elkraft ochpåen
energi till med omvärlden konkurrenskraftiga priser. det fallIannan

reformerat misslyckas med uppfylla vissa dessa målsystem attett av
andra medel användas komplement.bör Om vill säkrasom man

måluppfyllelse i politiken det god regel antalet instrumentär atten
skall minst lika många målen. betyderDet koldioxid-attvara som

inte räcker för uppfylla allaskatten dessa mål.att
mâlkonflikterDe uppstår blir uppenbara i de skattescenari-tresom

uppfyllelse miljömålet förändradEn koldioxidskattema. av genom

14-17-0137
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kommer också förändra konkurrensförhållandena mellan de olikaatt
framföralltenergisystemen. biobränslet kondenskraft-Det ochär

verkens konkurrenskraft, de energiintensiva företagens situationsamt
intressanta i detta sammanhang.ärsom

dagens det energibeskattningenI skapar biobränsletsärsystem som
konkurrenskraft i el- och värmeproduktionen. fossilaDvs, bränslen,
exklusive energiskatter, idag billigare biobränslen. viktigEnär än
faktor blir således bestämma vilken nivå koldioxidskattenatt som
krävs, givet vill upprätthålla biobränslets konkurrenskraft.att man

iIdag ingen energi- eller koldioxidskattutgår på bränslen som
används i kondenskraftverk. modellerna införsI koldioxid-ovan en
skatt på dessa bränslen. uppgift blir därmed fastställa den nivåEn att

koldioxidskatten kan införas kondenskraften ersättsutan attsom
med importerad elkraft, givet detta inte önskvärt. kanDet påpe-äratt
kas i Danmark, och Finland utgår inga energiskatter vidNorgeatt t ex
elproduktion i kondenskraftverk.

tredje uppgift blir undersöka vilken nivå på koldioxidskattenEn att
den energiintensiva industrin kan klara det krävsutan attsom av

särskilda nedsättningsregler.
finns principiella och praktiska skäl talar för reforme-Det som en

ring energibeskattningen i den mening fossila bränslen börattav
beskattas likvärdigt oberoende de används för el- ellerav om
värmeproduktion.

underlagsrapport redovisas effekterI 2 olika nivåer på koldi-treav
oxidskatt för industri-, el- och värmeproduktion. Analysen visar att,
givet de prisrelationer gällde år mellan biobränsle1995 ochsom
fossila fulltbränslen, ingen de modellerna de kravtre ut motav svarar

statsmakterna har formulerat för energi- och miljöpolitiken.som
Tidigare har det dock redovisats heller dagens uppfylleratt system
dessa Givet biobränslets och kondenskraftenskrav. konkurrens-att
kraft vidmakthållas denskall energiintensiva industrin skyddassamt
kräver reformerad energibeskattning ytterligare styrmedel i formen

exempelvis bidrag eller särskilda nedsättningsregler. Vid valetav av
låg koldioxidskatt 25 %-nivån krävs, med dagens prisrelationen - -

mellan biobränslen och fossila alternativ, driftsbidrag tillett
biobränsleeldade anläggningar, medan det vid hög koldioxidskatten -

alternativt krävs någon form elbidrag till kondens-50 % 100 % av-
kraftverk med individuellai kombination nedsättningsregler för den
energiintensiva industrin. Elbidrag, driftsbidrag och nedsättnings-

medför dock rad problem och undvikas.regler bör helst Enligt våren
uppfattning elbidrag problem sådan de inte bör införas.art attger av

driftsbidragTidsbegränsade till begränsad biobränsleanvän-en grupp
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dare eller begränsade nedsättningsregler för energiintensiv industri
kan dock användas i undantagsfall. börDet påpekas alla dessa tre
åtgärder kräver godkännande från EG-kommissionen.

visas iSom underlagsrapport i betänkandets2 bilagedel kol-ger en
dioxidskatt 25 % den generella nivån möjligheter till ettom av
fungerande skattesystem. bibehållaFör biobränslenas konkurrens-att
kraft i befintliga anläggningar måste detta kompletteras med ett
driftsbidrag motsvarande 4 kWh biobränsle.öre Bidragetanväntper
bör tidsbegränsat och administreras utanför skattesystemet ochvara
begränsas till fjärrvärmeleverantörer. Vidare måste investerings-ett
bidrag motsvarande 4 000 kr kWhe1 införas för biobränsle-attper
eldade kraftvärmeverk skall det konkurrenskraftiga alter-mestvara
nativet vid nyinvestering. En sådan modell medför kraftiga förbätt-
ringar jämfört med dagens skattesystem. Biobränsle kommer att vara
det konkurrenskraftigaste bränslet i befintliga värrneverk. Förutsätt-
ningarna för utbyggnad kraftvänneverk förbättras jämfört medav
dagens skattesystem. De två biobränslebidragen medför vidatt,
dagens biobränslepriser, elproduktionskostnaderna i biobränsle-nya
eldade kraftvärmeverk kommer ligga i nivå med de gäller föratt som

gaskombikraft i det fall den undantas frånäven koldioxid-ny senare
skatt. Vidare kan det vid denna skattenivå möjligt slopa deattvara
existerande nedsättningsreglema för tillverkningsindustrin 1,2 %
regeln. djupareEn analys detta kan dock behöva genomförasav
innan definitivt beslut fattas. Ett problem dock kondenskraften.är
Även vid 25-%-nivån kostnadsökningar sådanär storlek deattav en
kan upphov till gränshandelsproblem. Dessutom fördyras utfas-ge
ningen kämkraften. En våra slutsatser koldioxidskattär attav av en
på kondenskraftsproduktion inte bör införas innan våra konkurrent-
länder inför liknande åtgärder. I scenario där nuvarande kärnkraftett

fossilbaserad elkraftersätts kan viss miljöstyming uppnåsävenav en
med konsumtionsskatt på el. Höjd konsumtionsskatt på leder tillen
minskad efterfrågan på elkraft och således minskat behov fos-av ny
silbaserad kraft.

räkneexempelDe med olika nivåer på koldioxidskatten som
visar med all tydlighet de problempresenteras uppstår fleranärsom

mål skall uppnås med enda medel. Detta illustreras mycket välett av
målkonflikten mellan biobränsle och inhemsk kondenskraft.
Biobränslen hög koldioxidskatt medan inhemskgynnas av en
kondenskraft missgynnas. Att biobränslen och samtidigt und-gynna
vika inhemsk kondenskraft importerad kräveratt därmedersätts av
ytterligare styrmedel skatteinstrumentet.utöver
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Avslutande kommentarer12

och metodansatsdirektivKommitténs12.1

Direktiv12.1.1

sammanfattas ibetänkande kanföreliggandeDirektiven till tre
punkter:

och miljöskattemasbefintliga energi-analysera de idag1 Att
sid. Dirvid mening.samhällsekonomiska effekter i

effekter på:enligt direktiven,Med effekter1994:1 l. avses,

miljönI

konkurrenskraftnäringslivetsI

sysselsättningI

i resursallokeringeneffektivitetI

finansema.de offentligaI

utvärderautredningenhuvuduppgift i denna del ärEn attav
styrmedlen. Speciellekonomiskabefintligaeffekterna de redanav nu

särskild för analysenviktvid frågorskall läggasvikt är avavsom
skatteväxling.formerolika av

olika slagför och effekternaförutsättningarnaanalysera2 Att av
sid Dir.1994:11.skatteväxling 10,av

miljöskatter.eventuellt Iomfatta befintliga ochAnalysen skall nya
skatteväxling det viktigtförförutsättningarnaanalysen attansesav

fiskala värdetstabilitet, dvs detmiljöskattebasemasundersöka av
i direk-skatteväxlingeffekterMed analysmiljöskatter. avsesav av

effekter på:tiven

skattekilarI

arbetsutbudI
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sysselsättningI

konkurrenskraftI

strukturomvandlingI

miljöI

effekterDessa skall analyseras på kort och lång sikt. Enligt direk-
tiven skall särskild vikt läggas på analys övergångseffekter. Underav
denna punkt ingår uppgiften kartlägga internationella förhål-även att
landen på energi- och miljöskatteområdet, framförallt inom EU och
OECD.

I utredningsdirektiven ingår också att:

3 förslagLämna på ökad miljörelatering skattesystemetav om
analysen under punkt och visar.l 2 så

Av direktiven framgår det tydligt tyngdpunkterna i utred-att en av
ningen består effektbeskrivning ekonomiska styrmedel iav en av
miljöpolitiken, och eventuell skatteväxlingspolitik.av en

Kommittén har valt inte bara titta på effekteratt äventyp utanav
effekterna på olika aggregeringsnivåer:

Effekter på det enskilda företaget/hushålletI

Effekter på den enskilda marknaden partiell jämviktI

Effekter på hela ekonomin allmän jämviktI

Även frågeställningar följande karaktär belyses:av

Fördelningsaspekter inkomstfördelning etcI

Dynamiska aspekter teknisk utveckling och effektivitetI

Resursekonomiska frågeställningar beskattning naturre-I av
surser

definitionDen begreppet skatteväxling kommittén valtav som
innebär i princip störande och därmed snedvridande skatteratt
skall med skatter på och tjänster,ersättas produktion, ellervaror, vars
konsumtion, har negativa bieffekter på människors livsbetingelser,
och/eller företags produktionsförutsättningar. Skatter leder tillsom
felaktiga relativpriser bör med skatter vrider prisernaersättas isom

riktning.rätt
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Enligt direktiven skall denna växling statsñnansiellt neutral,vara
dedvs totala skatterna i ekonomin får varken öka eller minska till

följd växlingen. störandeDe skatter föremålvarit för dis-av som
kussion i den allmänna debatten och kommittén valt fokuseraattsom

de arbetsrelaterade skatterna.är
definition skatteväxlingDen kommittén ifrånutgår innebärav som

attdärmed kommittén inte tagit till sin uppgift utreda hur opti-att ett
malt skattesystem i dess helhet bör ut.se

Skatteväxling enligt kommitténs definition kan dock sig i uttryckta
mängd olika direktivenI både generell ochsätt. nämnsen

selektiv skatteväxling. Med generell skatteväxling växlingavses en
där intäkterna från höjda miljöskatter används till generell sänk-en
ning arbetsrelaterade skatter, medan selektiv växling innebär attav en
intäkterna används till rikta sänkningen vissa sektorer,att mot grup-

eller andra speciella delar ekonomin.per av

12.1.2 Metodansats

analysansats kommitténDen valt frånutgår samhällets grund-som
läggande resursfördelningsproblem: Vad skall produceras skallHur
det produceras och Till skall produktionsresultatet gå Dessavem
problem skall analyseras inom för marknadsekonomi medramen en

till dehänsyn olika marknadsmisslyckanden i praktiken för-ärsom
knippade med sådan ekonomi.en

bygger föreställningAnsatsen samhällets äratten resurser
knappa i förhållande till de mänskliga behoven. bestårResursema av
human-, och realkapital, där de sistnämnda uppfattasnatur- resurserna
i vid mening. Till naturkapitalet hör såväl miljö-naturresurser som
kvalitet.

Ekonomins tillgångar bildar resursbas där de ekonomiska ochen
ekologiska förutsättningarna begränsningar och möjligheter förutgör
hur samhället bästapå skall utnyttja den förmögenhetsätt som resurs-
basen egentligen detta perspektiv ingårI därmed långsiktigaär. även
frågor kring hur samhället utnyttjar den förrnögenheten.gemensamma

Begreppsapparaten hämtas i allt väsentligt från den del den eko-av
nomiska teorin diskuterar hushållning med knappasom resurser.
Traditionellt förknippas detta med den del den nationalekonomiskaav
teorin kallas for resursfördelningsteori. dennaI teori detärsom en-

Ävenskilda hushållets välfärd centralt i analysen. de olikaom pro-
blem gäller företagens olika val viktiga, det hushållens väl-är ärsom
färd i slutändan kärnan.ärsom
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och kan ha olikaVälfärd mångfacetterat begreppär ett man upp-
ochivilken viktfattningar vad inbegripas i detta börbör manom som

välfärdlägga vid olika beståndsdelar. relateras till hus-dess Här
konsumtion inkomst och dessutom till den hushållethållens nytta

uppleva samhällets och miljökvalitet.kan naturresurserav
undantagsfall kvantifieratkapitel och har vi inte iI 6 10 änannat

effekterna principmiljöeffekterna i begränsas iDärmonetära termer.
till förändringar hushållens realinkomster.av

i produktionen och ikan användasNaturresurser tav ex papper ger
viktig markering i teorinden meningen En görs är attnytta. som en

kan ha andra värden, lika viktiga konsumtion.ärnaturresurs somsom
urskog delhushåll kan värdera eller någonEtt art,en en annan av

positivt, vilket i sig förklarar varför resursfördelnings-naturkapitalet
problemet omfattande bara gälla hur mycket skallänär att manmer
konsumera i varje tidpunkt.

Till detta kan lägga på samhällets totala välfärdnärattman man ser
finns ingenintar fördelningsfrågoma central del i analysen. Deten

utgångspunkt från teoretiskamöjlighet med rentatt resonemang
inkomstfördelning. Visserligen finnsvad optimalavgöra ärsom en
utgångspunkter definiera optimaldet möjligheter från teoretiskaatt en

fördelning välfärden, den kan inte definieras oberoende avav men
välfärden bör fördelas. Teorinsubjektiva uppfattningar hurrent om

använda samhällets olikapekar istället på olika sättatt att resurser ger
fördelningutfall vad gäller såväl inkomstfördelning konsum-avsom

tion och miljökvalitet. kan sedan med olika empiriska metoderMan
belysa detta.

finns marknadsekonomin misslyckasmånga exempel påDet att
med den för hushållen önskvärda kombinationenproducera mestatt

tjänster och miljökvalitet. faktum många nyttigheterDet attav varor,
bidrar till välfärden den här uppfattas inte har något prissom ärsom

motivet till det finns skäl for samhälletdet grundläggande att att
olikaingripa i resursfördelningen. kan på många DeDetta göras sätt.

miljöavgiftemasvenska miljöregleringama, och skatterna är ett
för uppfattningen marknadsekonomin inte själv klarauttryck att anses

miljömedvetandeanvända resursbasen på optimalt Detsätt.ettatt
finns svenskt näringsliv visar företagen själva be-idag i ärattsom

för miljökvaliteten dess utveckling.redda bära ökat ochatt ett ansvar
finns ingen grundläggande skillnad mellan valet ochDet ansatsav

flera viktiga svenska utred-begreppsapparat i jämförelse med andra
ningar kring miljöfrågor. Såväl miljöavgiftsutredningen miljö-som

utgick från principer redo-visatsräkenskapsutredningen samma som
den utredningen skatte-växling.gäller norskaDetta ävenovan. om
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Exempelvis baserades i miljöräkenskaps-utredningenresonemangen
föreställningen samhället resursbas, vilkenägeratt en gemensam

består olika förmögenhetsstockar. huvudfrågan hurgälldeDärav man
bästa kunde national-sammanhållande beskrivningsätt ge en av

förmögenheten och förändring, lyfte framdess där specielltman pro-
blem och möjligheter gällde komplettera de traditionelladetnär att
räkenskapema med olika beskrivningar och miljö-naturresurs-av
utnyttjande. arbete har också utnyttjats i utredningens analyserDetta

hur given skatteväxling kan påverka utsläppen i samhäl-typav en av
lets olika sektorer.

Utredningen har antal olika för demetoderanvänt ett att teo-ge
retiska empirisk belysning. gäller främst olikaDet sta-resonemangen
tistiska metoder så kallade beräkningsbara allmänjämvikts-samt
modeller. På flera ställen i betänkandet framhålls såväl begränsningar

fördelar med de metoder finns inom samhälls-Detanvänts.som som
vetenskapen fundamental osäkerhet olika samband, osäker-en om en

oftahet vad gäller naturvetenskapliga samband.är större änsom som
empiriska analyserna uppfattningDe hur olika förhållandenger en om

förändras och skall inte tolkas eller användas Påsom prognoser.
kartor uppfattning riktningar, densättsamma som ger en om ger

empiriska analysen viss bild hur samhällsekonomin påverkasen om
skatteväxling. analys kompletteras olika vilkaDenna sätt,av

beskrivs i betänkandets olika delar.

Några centrala resultat i utredningen12.2

utifrånkan de teoretiska och empiriska förts iMan resonemang som
bakgmndskapitlen kort sammanfatta analysen i punktform följandepå
sätt:

Miljökvaliteten i Sverige har förbättrats de 20 åren påsenasteI
flertal områden. miljöproblemStora återstår dock lösa.ett att

Förekomsten miljöproblem pekar bl på brister i mark-avn a
nadsprisbildningen.

Miljöpolitikens problem bör ljuset samhälletsi grund-ses avI
läggande resursfördelningsproblem. kan utgå frånMan en
bedömning intäkter och kostnader eller politiska mål, närav

bestämmer miljöpolitikens ambitionsnivâ. praktikenIman
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utgår ofta utifrån politiska mål. Under alla förhållandenman
skall givet miljömål uppnås på så kostnadseffektivtett sättett

möjligt.som

Svensk miljöpolitik i hög grad beroende vadärI av som
händer i omvärlden, speciellt vad gäller globala miljöpro-
blem. ambitiös miljöpolitik iEn omvärlden förbättrarmer
möjligheterna för skärpa de svenska miljökraven.att

Ekonomiska styrmedel kan effektivt minskasättett attI vara
miljöbelastning, från fall till fall bör bedömaäven om man
vilket styrmedel bäst, olika styrmedel harnärsom passar
olika egenskaper.

flestaDe människor värderar miljökvalitet positivt och dennaI
samhällsekonomiska pluspost har uppmärksammats i ett stort
antal empiriska studier, där med olika metoder och olikaman

försöktutgångspunkter uppskatta miljövärden.

försiktig slutsats frånEn de miljövärderingar redovisasI som
betalningsviljan för minska storskaliga miljöproblemär att att

och miljöproblem har direkt påverkan livsbetingel-påsom en
betalningsviljan för miljöproblem harär större änserna som

indirekt påverkan människors livsbetingelser.en mer

finnsDet skilda uppfattningar hur på bästa börsättI om man
alls, användningen skog,styra, naturresurserom ens av som

fisk, järnmalm Enligt fri prisbildningsynsättetc. ett ger en
inom för marknadsekonomin goda förutsättningar,ramen
enligt finns det skäl till ingrepp i prisbildningen.ett annat
Naturresursbeskattning kan i vissa fall motiverat, tvara ex

eller användandet upphov tillnär uttaget av resursen ger
negativa sidoeffekter, eller fiskala skäl. Exempel på detav
förra koldioxidskatten i grunden skatt fossilapåär ärsom en

Exempel det den nyligen beslutadeärnaturresurser. senare
skatten kraftföretagens fallrättigheter fastighetsskatt
Vattenkraftverk.

Förändrade miljöskatter har effekter på hushåll, företag ochI
miljökvalitet. Analysen i kapitel visar exempelvis6 att en
fördubbling koldioxidskatter slår olika på olika hushåll.av
Inkomstnivå, antal barn hushålleti och bor viktigaärvar man
bestämningsfaktorer det gäller förklara skillnadernär att av
effekter. Hushåll med låga inkomster drabbas relativt sett
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hårdare hushåll med högre inkomster,än relaterarnär man
skattehöjningen till vad respektive hushåll har disponeraatt
för konsumtion.

Räkneexemplet i kapitel fördubblad6 med koldioxidskatt
visar olika företag och branscher påverkas på olikaatt sätt,
främst beroende hurpå kostnadsstrukturen i utgångs-utser
läget. företagDe använder relativt mycket fossila bräns-som
len återfinns i och pappersindustrit cement, samtex massa-
några gruvsektorer.

Konkurrenskraft mångtydigt begrepp, specielltär ett ärsom
svårt definiera på precist talar konkur-att sätt närett man om
renskraften för hela ekonomin. finnsDet inga klara slutsatser
kring frågan ambitiös miljöpolitik förbättrar kon-om en mer
kurrensförmågan. inteEnligt teoribildning finns det myck-en

talar för företagen får högre vinsteret miljö-att närsom
regleringama skärps. finnsDet dock antal motexempelett

tyder på vissa företag ökat sin vinst myndig-att närsom
heterna skärpt miljökraven.

Samhällets samlade utnyttjas effektivare i skatte-resurser en
växling intäkter från miljöskatter används till sänka deattom

störande skatterna. En höjning miljöskattermest kombi-av
med budgetbalanserad sänkning störande skatter,nerat en av

exempelvis arbetsgivaravgiften, dock i de flesta fall,som ger
enligt ekonomisk teori, ingen välfárdsvinstextra utöver
miljövinsten. betyderDet i allmänhet inte kan bortseatt man
från kostnaderna i välfärdsanalys skatteväxling.en av

Skattebaser inte oberoende varandra.är höjningEnav av en
skatt kan leda till skattebas inte direkt berörsatt en som av
höjningen minskar. faktumDetta det inte självklartgör äratt

får vinster miljövinsten vid skatteväxling:att utöverman
eventuellt skattebortfall måste finansieras, vilket i sig är en
kostnad.

Analysen kompliceras i utgångsläget redan harom man
skatter. Detta samspelet mellan olikagör skattebaseratt
måste uppmärksammas i högre grad utgår frånän än om man

fall där infor skatt tidigare obeskattadett man en en vara.
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få välfärdsvinsterskallförSannolikheten blir lägre att man
ochgenomför höjningarmiljövinsten mot-utöver om man

existerande skatter.sänkningar redansvarande av

allmänjämviktsmodell,skutvärderats iSkatteväxling har enI
ekonomi bestårhänsyn tillförsökerdär ettattta avenman

Model-och aktörer.marknaderberoendeantal inbördesstort
produktions- och konsum-gällerdetaljerad vadrelativtlen är

skatte-beskrivamöjlighetochtionsstrukturer att enenger
dimensioner.antaleffekter iväxlings stortett

sannoliktpå arbetevisar skatternai kapitel 9Analysen attI
Sverige,utveckling iarbetslöshetensförvarit avgörandeinte

övrigt.politiken i Enekonomiskautformningen dengivet av
återfinns i deomfattningi denskatteväxlinggenerell som

föravgörandebetänkandeträkneexemplen iolika är
skatteväxling rik-selektivarbetslösheten. Enutvecklingen av

ledaförutsättningarkan hatjänstesektomtad .större attmot
sikt.på kortsysselsättning, åtminstonetill ökad

välfárdskostnad, ikapitel visar påRäkneexemplen i 10 ter-enI
realinkomsti växlingför.- hushållenminskad somav enmer av

arbets-generellt sänktaochkoldioxidskattergäller höjda
i modellen.antagandenolikagivaravgifter, givet de görssom

olikaolika mellansigvälfärdskostnad fördelarDenna
hushållstyper.

mellanskatteväxlingförlorar/vinner påföretagOlika enI
hur derasarbetsgivaravgift beroende påochkoldioxidskatt

läkemedelsindustrininomkostnadsstruktur Företagut.ser
förut-harexempel deteleindustrinoch störstär som

pappers-ochinomsättningar Företagatt massa-gynnas.
detaljhandel exempelochsamfärdsel och parti-industri, är

missgynnas.där risken är stor att man

kapitel ochredovisas i 6 l0modellberäkningamaEnligt somI
effekternagällerspännvidd vadbetydandeföreligger en

Koldioxid-koldioxidskatt.fördubbladkoldioxidutsläpp av en
och vil-000000med mellan 50 000 lminskarutsläppen ton,

decirka 1,7%minskning med 0,1ket motsvarar aven -
till beräk-hänförsundresvenska utsläppen. Den gränsen

tillåts samspela,ekonominsektorer idå samtliganingarna
utifrånsummeringmedan den gränsen ärövre upp-en grov

enskilda sektorer.iutsläppsminskningarskattade
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kapitel pekari 9analysenochkapitel 10iModellresultatenI
alternativ,bättrekanskatteväxlingriktad ettatt varaen

arbetsgivaravgiftema,sänkninggenerelljämfört med aven
kommerskatteförändringsysselsättning. En natur-gällervad

skattervilkenberoende påolikaslåligtvis typ somatt av
växlingselektivmedproblemenpraktiskaändras. De en

uppmärksammasdockbörtjänstesektomriktad mot t ex
mening.vidareeffekterna isamhällsekonomiskadeliksom en

arbetsmarknadensantagandenförkänsligaResultaten är omI
lönernapåbero ärarbetslöshetenfunktionssätt. Om attantas

arbetslöshet,klassiskknivå salltför högvidfixerade en
till fullo islå igenomarbetsgivaravgiftersänkta antassamt att

välfärdsvin-försannolikhetenarbetskraftskostnaderlägre är
miljövinsten större.utöverster

effekterdynamiskabeskrivamöjlighetersaknarModellen attI
positivasig dessainnovationstakt, ärförändradformi vareav

uppfångasövergångseffekter kanhellernegativa.eller av
modellen.

Huvuddelenländer.i andramodeller harLiknande använtsI
denslutsatslitteraturenempiriskaden somsammagerav

försannolikhetennämligenhär,modell attanvänts ensom
generell skatteväx-vinst intedubbel görär stor enmanom

känsliga förresultatdessakanpåpekatsredanling. Som vara
hurochmodellerna,återspeglas iarbetsmarknadenhur man

miljöförbättringen.väger

till skatte-omfattande förslagharNaturskyddsföreningen ettI
plan,principielltdels pådiskuteratsväxling ett mensom

Vadallmänjämviktsmodellen.imånockså i någon provats
ochenergiskattertill höjdaförslagföreningens mot-gäller

resul-modellarbetsgivaravgiftersänkningsvarande gerav
dubbelstarkvad gälleroptimismgrund föringentaten en

vinst.

frågakompliceradskatteväxling stöterKommunal är somenI
ekonomiskajuridiska ochadministrativa,antal pro-ett

blem.

komplicerad, svår-energibeskattningennuvarande ärDenI
ochändamålsenlig. Dessadeltill vissochöverskådlig

börstrukturbeskattningens över.talar förandra skäl att ses
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Utredningen har tagit fram modell för förändrat energi-I etten
skattesystem. Modellen syftar till renodla energibeskatt-att
ningen utifrån antal grundläggande principer.ett

Modellen innebär alla bränslen används förattI uppvärrn-som
ningsändamål beskattas med koldioxidskatt, renodlad energi-
skatt och svavelskatt. Bränslen för motordrift beskattas enligt

struktur med tillägg trañk- och miljörelateradsamma av en
skatt.

Modellen innebär principiella förändringar.störretre Energi-I
skatten renodlas så skatten proportionellatt är energi-mot
innehållet. Beskattningen bränslen och inom industri-,av
fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion enhetlig. Beskatt-görs
ningen bensin och diesel likställs.av

Energiskattemodellen kan underlag for det fort-I ettses som
arbetet med utformasatta den svenskaatt energibeskatt-

ningen och inget formellt förslag frånrepresenterar kom-
mittén.
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Skatteväxlings-kan drassammanfattande slutsatsDen avsom
skatteomläggning med höjdatanken påkommitténs arbete är attatt en

såvälarbete skulleenergiskatter och sänkt skatt påmiljö- och ge
ofruktbar. förhopp-samhällsekonomiska vinster Demiljö- ärsom

framskatteväxling förtsvinst sådandubbelningar somav enom en
iflera politiska partier vederläggsmiljöorganisationer och enav

Effekter olika skatte-Skatteväxlingskommittén,tillexpertrapport av
jämviktsmodell SOU 1996:117:växlingsaltemativ enligt allmänen

vinst"det "dubbeljämviktsmodellen finns"Enligt ingen
del. villskatteväxling för Sveriges Det visäga, omav

värdet miljoförbättringenbortser från ingetvinner viav
koldioxidskatter utbyteför hypotesen högrestöd i motatt

samhällsekonomisk vinstlöneskatterlägre ger en

utredningens fortsattahar inte ifrågasätts underslutsatsDenna
utredningenvisso framgår det dessutomarbete. Till attyttennera av

energiskattehöjningamadiskuterademiljövinstema de är synner-av
utgångspunktberor självfallet denligen begränsade. Det som

genomföras.tänkt skatteväxling skall kunna Iväljas förmåste att en
utredningensöverväganden och förslag frånkapitel innehållersom

dessa:majoritet anges

skatteväxlingssynpunkt det viktigt skilja"Från är att
miljöskattebaser. Skatterelastiska och oelastiskamellan

miljöproblem relativt lättariktas är attmot somsom
minskande skattebas.relativt snabbåtgärda ger en

skatterskattebasen stabil för sådanaDäremot är mer
åtgärda.miljöproblem svårareriktas är attmot somsom

mycketfallet skatterna höjas relativtdet måsteI senare
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för det skall få betydande miljdeflekter. medDetatt ger
andra 0rd relativt stabila intäkter samtidigt miljö-som
problemen minskar begränsad omfattning".i

skattDen därför valt utgå ifrån för konstrueraatt attsom man en
modell för skatteväxling koldioxidskatten. Dess bas bedömsär vara
synnerligen stabil vilket också framgår utredningens beräkningav av
effekterna olika skatteväxlingsaltemativ. Vid så kraftig skatte-av en
höjning fördubbling nuvarande koldioxidskatt beräknassom av
utsläppen koldioxid enbart minska med mellan 0,1 och 0,2av procent.

Dessutom finns klar risk för det skulle leda till energi-att atten
krävande produktion förläggs till andra länder med miljökrav.sämre
Därigenom skulle den globala miljösituationen försämras.

Mot denna synnerligen blygsamma miljöförbättring kan, med
anledning de pågående överläggningama förtida avvecklingav om en

kärnkraften, ställas effekterna Sveriges tolversättaattav av en av
kämkraftsreaktorer med oljekondenskraft. Då skulle de svenska
utsläppen koldioxid öka med 6,5 procent.av

Mot den marginella miljövinst således skulle kunnasom upp-
komma vid kraftig höjning koldioxidskatten måste ställasen av
anpassningskostnader för strukturförändringar i ekonomin, ekono-
miska välfärdsförluster i övrigt och inkomstfördelningsaspekter.

Utredningen har gjort bedömning välfärdskostnadema ien av
princip i form realinkomstfcirändringar. visarDen påav en samman-
lagd välfárdsförlust uppgår till i storleksordningen fyra miljardersom
kronor vid skatteväxling där koldioxidskatten fördubblas ochen
skatten på arbete sänks i motsvarande mån lägre arbetsgivar-genom
avgifter. innebärDet kostnad genomsnittligt 1 000 kronoren per
hushåll.

Förutom fördelningseffektema för hushållen uppkommer också
regionala effekter. kraftigaDen skattehöjningen på energi innebär att
regioner med energikrävande basindustri drabbas betydligt hårdare av
anpassningskostnadema för strukturförändringar andra regioner.än

Utredningen sammanfattari kapitel

"Uppdelat på olika hushållstyper och företag så detär
framför allt låginkomsthushåll med många barn i
glesbygd belastas relativt hårdast, företagsett samtsom

och kemi,inom jord och järn-sten samtmassa papper,
och stål
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Mot denna bakgrund slår utredningen i kapitel 10 fast:

I den modell utredningen leder skatte-använtsom en
växling, innebärande ökning koldioxidskatten meden av

eller50, 100 200 till samhällsekonomiskprocent, en
förlust, den miljékvalitetsférbdttringinte uppstårom som
värderas signifikant högre vad dagens koldioxidskattän
indirekt uttryckgör

medDet hänsyn till de resultatär, redovisas i utredningen ochsom
i de publicerades obegripligt1996,expertrapporter attsom sommaren
utredningens majoritet kommer till slutsatsen successiv skatte-att en
växling innebär samtidig höjning miljö- eller energiskattsom en av en
med stabil skattebas dvs med små miljöeffekter och förhål-en
landevis blygsam sänkning skatten på arbete bör komma till stånd.av
Erfarenheterna de två årens utveckling för övrigtsenaste är attav
energibeskattningen har skärpts kraftigt de skatte-utan att nya
intäktema för sänka skatten på arbete.använts Tvärtom har denatt
också höjts med betydligt omfattning sedan höstenstörre 1994.- -

finnsDet uppenbar risk utredningens majoritet legitimeraratten en
sådan fortsatt utveckling. Utredningens ordförande har också uttalat

sänkt skatt på arbete inte behöver ske samtidigt miljö-att ochsom
energiskatter höjs.

Enligt vår mening resultatet Skatteväxlingskommitténsär arbeteav
entydigt. Det nödvändigt koppla isärär de för sigatt utomor-var
denligt viktiga frågeställningarna ekonomiska styrmedel for attom
minska miljöbelastningen i samhället och behovet sänka skattenattav

arbete för skapa så goda förutsättningar för arbetstillfällenatt nya
massarbetslösheten kan elimineras.att

Utredningens arbete borde därför lagts på Medsätt.ett annatupp
utgångspunkt i genomgång de olika miljöproblem i dagen av som
kan identifieras och där Sverige nation kan vidta åtgärder bordesom

diskussion förts vilka medel kan bäst resultat. Där-en om som ge
vidlag hade avvägning kunnat mellan administrativa regler-görasen
ingar och ekonomiska styrmedel då också kan innefatta sub-som
ventioner olika verksamheter eller teknik för uppnåattav av ny en
snabbare introduktion. Ett exempel detpå det snabbaärsenare
införandet katalytisk avgasrening skatterabatt. iEnav genom annan
Sverige oprövad metod överlåtelsebara utsläppsrättsligheter.är

flera fall förutsätterI fortsatta svenska insatser internationelltett
samarbete. mycketEn viktig del det svenska miljöarbetet, särskiltav

det gäller ekonomiska styrmedel,när måste därför medverkaattvara
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möjlighetertillvara allasamstämmighettill global ta attattomen
leda till positiva miljö-åtgärder kansådana sättpröva ett som

effekter.
genomföra kraftigasnabbtdet nödvändigtEnligt vår mening är att

vända den negativa utveck-arbete försänkningar skatten på attav
skatte-Omfattningen dessaarbetsmarkanden sedanlingen 1995. av

finansierasvad kanbli betydligtsänkningar måste större än som
miljö- ochhöjningar befintligaellerinförande avav nyagenom

i sigdagens höga skatteuttag,Till det kommerenergiskatter. att som
bidragsberoende,och ökar medborgarnassamhällsekonominskadar

låg- ochmed inriktning påarbetesänkas. Sänkt skattmåste
finansierasdärför huvudsakligenmåstemedelinkomsttagare genom

växling olikautgifter och inteminskade offentliga genom en av
skatter.

beskattning arbetefrågan sänktuppenbar riskDet är att avomen
och blirarbetstillfällen försenasförför skapa förutsättningaratt nya

skatteväxlingsmodellertillomfattning kopplingmindre avenomav
eftersträvas.olika slag
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Särskilt yttrande Axelsson,Svanteav

Naturskyddsföreningen

Sammanfattning

glädjande alla partierDet moderaternaär är överensatt utomI om
skatteväxling viktig metod för skapa ekologisktäratt att etten

hållbart samhälle.

allmänna jämviktsmodellen intressantDen med dagensär menI
begränsningar den mycket bristfälligt beslutsunderlagär närett
det gäller konsekvenserna skatteväxling. beror främstDet påav en

miljönyttan och arbetslösheten ligger utanför modellen. Vidareatt
blir kostnaderna överdrivna växlingen enda miljö-när utgörs av en
skatt energisektorn kraftigtså aggregerad miljö-ärsamt att att
effekten C02-skatten underskattas.av

Utredningen har misslyckats med fram och analyseraatt ta ettI
konkret skatteväxlingsförslag där flertal miljöskatter ingår.ett

Utredningen har inte lyckats utreda möjligheterna för införaattI
naturresursbeskattning både förnyelsebar och icke- förnyelse-av
bara intressantDet och skattebas och beskatt-är storresurser. en
ningen dem viktig för öka naturresurseffektiviteten iär attav
samhället.

Utredningen har visat det finns grund för dubbel vinstett enI om
miljöeffekterna inberäknas och selektiv arbetsgivargifts-en
sänkning väljs.

Utredningen har visat energirelaterade relativt oelastiskaattI
speciellt lämpliga beskatta inom förär attvaror ramen en

skatteväxling eftersom det positiv miljöeffekt utan attger en
skattebasen minskar.

Inledning

glädjandeDet Sverige frågan skatteväxling.är att utrett om
Utredningen har dock inte framnått ända viktig politiskmen ger en
plattform för fortsatt konkret arbete i denna fråga. betydelse-Det är
fullt riksdagspartier,alla förutom moderaterna, idag positiva tilläratt

genomföra skatteväxling i Sverige.att en

I5-I7-M37
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Det ändock besvikelse kommittén bara kom halvvägsär stor atten
efter 1/2 års arbete. skulle givetvis möjligt1 Det under dennaattvara
tidsperiod utarbeta och analysera konkret skatteväxlingsförslagett
förslagsvis 20-30 miljarder. inte blev fallet beror framförAtt så allt
på kommittén lagt för mycket tid och inventerings-påatt resurser
fasen.

ska inte underskatta betydelsen alla riksdagspartier,Man attav
förutom moderaterna, övertygade skatteväxlingär äratt ettom
mycket viktigt redskap för öka sysselsättningen och minska miljö-att
problemen. konkretaDen målsättningen, under år höja10-15att
miljöskatterna med miljarder, inom för30 skatteväxling,ca ramen en

dock alldeles för lite vi allvar med pris påär sättaattom menar
miljön för skapa ekologiskt hållbart samhälle. Målättningen fåratt ett
tolkas i ljuset det den minsta i såär nämnarenattav gemensamma en
bred politisk uppgörelse.

inleds fas: från ord till handling.Nu gå Majoritetens slut-nästa att
och ställningstagande skapar förväntan och politiska förpliktel-satser

inte förvånandeDet skatteväxlingsidén vinner alltflerär attser.
anhängare. Båda benen skatteväxlingsidén står på gamlaärsom
beprövande metoder. Sänkta arbetsgivaravgifter respektive ökade
miljöskatter ofta för sig i diskussionen ökad syssel-nämns var om

förbättradsättning och miljö. debatten har dockI ordet skatteväxling
ibland skapat onödig turbulens och positioneringar dessanär
vedertagna förenas i och reform.angreppssätt en samma

Utredningens arbete och uppläggning

Även utredningens uppdrag har varit mycket omfattande ochom
sekretariatet har arbetat under mycket högt tryck har inte utredningen
lyckats med koncentrera tid och till framför allt belysaatt attresurser
frågor primärt har med skatteväxling harDäremotgöra.attsom
mycket material, i sig intressant och spännande, produ-ärannat som

med tanke centrala frågeställningarMen mångacerats. att är
knapphändigt behandlade får det allvarlig felpriori-anses vara en

facittering. ligger bordet det därförNär lätt konstateraär att att
utredningen alltför mycket utarbetat övergripande och mycket grova
analyser istället för utveckla och analysera konkreta ochatt mer
politiskt handgripliga skatteväxlingsförslag. Utredningens huvud-ena
uppgift analysera effekterna olika slag skatteväxling kanattom av av
därmed inte uppfylld.anses vara
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Utredningen har inte heller lyckats med utveckla och diskuteraatt
det praktiska genomförandet eventuellt Skatteväxling. Hur skallav en
de speciella nedsättningsreglema för energiintensiv industri förutse

godkända i och vad blir effektenEU, för dessa företagatt närvara
sådana åtgärder inberäknade i analysen. På gäller detär sättsamma
fördelningsfrågoma, hur mycket intäkterna från miljöskattemaav
skall användas för sänka inkomstskatten för de hushållatt ev som

kan få orimlig kostnadsökning. inte utredningenNärannars en
utvecklar den praktiskt politisk paketering finns det risk förtyp attav
allt för många skräms i onödan och vi får onödig polarisering iupp en
debatten.

Skatteväxlingens teoretiska grund

Grundidén bakom skatteväxling frånutgår ekonomiskt vedertagna
principer. Priset spelar avgörande roll i blandekonomi detnären en
gäller utnyttja olika effektivtpå Prisets huvuduppgiftsätt.ettresurser
i ekonomi "berätta vilkaom" knappa. Högtär äratten resurser som
pris signalerar och lågt pris signalerar utnyttja.spara

vi medNär dessa glasögon betraktar vårt samhälle och dess
problem, arbetslöshet och miljöproblem, det inte direkt förvånandeär

dessa problem finns med tanke dessa prisnivåer.att resursers
Under de femtio åren har beskattningen arbetskraft ökatsenaste
med 350% prisetoch på energi i vid medning med 25%.teca x ca
Och följdriktigt kommer från45% BNP skatt arbete ochca av ca

från3% miljörelaterade skatter. innebärDet också det framför alltatt
varithar lönsamt rationalisera bort arbetskraften istället för iatt att

lika hög grad rationalisera bort utsläpp och naturresursanvändning.
Att skatteväxla innebär förändra de olika skattemasatt uttag utan

förändra det totala skattetrycket, systematiskt höja deatt rätt-att
vridande miljö- och naturresursskattema tills vi har skapat ett
ekologiskt hållbart samhälle och i motsvarande grad sänka
snedvridande skatt arbete. Skatteväxling leder alltså till mer
korrekta knapphetssignaler för både arbete och miljö vilket innebär

båda utnyttjas effektivare Skatteväxling förenaratt resurserna
principen låta förorenaren betala och teorin "optimalattom om
taxation". Den teorin undersöker hur viss mängdtasenare man en
skatt med så lite störning produktions och konsumtionsmönsterav

möjligt. bytaAtt då "snedvridande" skatt på arbete motsom en en
"rättvridande" miljöskatt leder till effektivare hushållning bådaen av
resurserna.
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allmänna jämviktsmodellenDen

samhället vinner på skatteväxlingDiskussionen totaltattom en
bör åtgärdas samtidigtbygger på det finns miljöproblematt som som

arbete stimulerar sysselsättningen.sänkt skatt på Dettaattanserman
slutsatser i kommittén efter det flestaockså majoritetensär att

delaspekter sammanvägts.
också uttolka från det grundmaterialslutsats gårDenna att som

utredningar har tagit fram. dock kort kommentera denDet värtär att
sigjämviktsmodell utredningen i mångt och mycket har använtsom

av.
jämviktsmodell har utvecklats inom för skatte-Den som ramen

för förstå sambandväxlingsutredningen har givit betydande bidrag att
och troliga effekter skatteväxling.av en

i sammanhang det svårt kommunicera slut-Som alla andra är att
inte tolkasoch beräkningarna modellkömingar så deattsatserna av

faktiska effekterna växling i verkligheten.de desom vore av enom
utifrån specifikaModellens beräkningar visar bara vad händer desom

ifrån. Tolkning modellens resultatantaganden modellen utgår avsom
fruktbart först förstår vilka mekanismer ochblir därmed när man

antagande påverkar vad, i modellen.som
kunnat de kvalitativaUtifrån detta perspektiv har modellen inte ge

skulle varit möjliga modellens antagandenbeslutsunderlag som om
och länkningar hade varit Istället har modellen blivittransparant.mer

box" för politiker och där inte har kunnat"en svart experter man syna
modellen och därmed förståde antaganden inbyggda iärsom -

sidor.modellens starka och svaga
Modellen har inte inberäknat minskade miljöproblemnyttan av

minskad arbetslöshet. därför inte direkt för-eller vinster Det ärav
modellen inte kan visa stark dubbel-vånande eller underligt påatt en

för diskussionenvinst själva grundförutsättningen skatte-när om
växling, arbetslöshet och miljöproblem, de två ben skatte-som

exkluderade i modellen.växlingsdiskussionen vilar på, Detär är t ex
betydandelätt förstå sänkt arbetsgivaravgift inte kan ha någonatt att

effekt samhällsekonomin det i modellen råder "full syssel-när
ihågsättning". liknande det förstås viktigt kommaPå ärsätt att att

miljöpolitik, det andra benet i skatte-ambitiösarenyttan enav en
växling, inte heller värderad eller inberäknad.är

detta i åtanke så kalladedärför mycket viktigt haDet närär att
realinkomst-"välfärdseffekter" kan uppfattassom närmast som

beräknas.förändringar vilket också påpekas i utredningen Frågan iär
fråganvilken beräkningar kan bidra till på detgrad dessa att svara om
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skulle välfärdsvinst skatteväxla i Sverige idag.attvara en
Nogrannheten i beräkningarna forädiska med tanke på deär att mest
intresssanta och betydande variablema för diskussionen inte behand-
las alls. bevisEtt på modellen mycket konstruerad"enögt"äratt är att

omvänd skatteväxling, där ökar arbetsgivaravgiften i utbyteen man
sänkt koldioxidskatt, skulle leda till "välfärdsökningar".mot

Utöver dessa kommentarer, för på någorlunda rimligtatt ett sätt
tolka modellens resultat, finns det andra viktiga förutsättningar som
påverkar modellens resultat. Valet endast växla koldioxidskattatt mot
sänkt arbetsgivaravgift packetering inte på något denär sätt ären som

sannolika eller önskvärda skatteväxlingsförslaget. Genommest att
välja växla så liten skattbas, CO2-utsläppenatt utgör, moten som
hela arbetskraftsbasen innebär det i modellen leder till mycketatt
kraftiga koldioxidskatter för minska arbetsgivaravgiften medatt t ex
några Enligt sådan konstruktion blir ingen skillnad iprocent. storen
modellen mellan skattehöja och skatteväxla. Naturskydds-Iatt
föreningens förslag höjs olika miljöskatter15 vilket möjliggört ex en
arbetsgivaravgiftssänkning med drygt 8 procentenheter.

Vidare energisektorn mycket förenklad i modellen.är princip kanI
modellen bara välja mellan och och minskad total energi-värme
konsumtion. finnsDet alltså ingen möjlighet påverka hur elenatt
framställs med hjälp miljöskatten eller biobränsle kan ersättaattav
kol och olja for uppvärmning i fjärrvärmeanläggningar, eller i villa-

lederDetta förstås till miljönyttan koldioxidskattenatt ärpannor. av
underskattad. Det mycket beklagligt energin, så central iär äratt som
skatteväxlingssammanhang, så primitivt hanterad. skulleär Det
förstås varit önskvärt modellen utvecklad justpå dessaatt var
områden mycket centrala vid skatteväxling,är Vidare finnssom en
inte antagande teknikutveckling följd ändradeom ny som en av
relativpriser, exempelvis snålare bilmotorer och introduktionsom av

alternativa bränslen i trafiken.nya
Modellen borde utvecklas/förändras på antal områden förett att

kunna bli viktig del i beslutsunderlag. därförDet mycketett ären
viktigt känna följandetill brister för förstå varför majoritetatt att en

kommittén positiv till skatteväxling. Vissa områden kanär säkertav
förbättras modellen utvecklad medannär andra faktorerär ärmer
svåra inbegripa allmän jämviktsmodell.att en
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faktorer modellberäkningen överdriverSammanfattning i somav
kostnader skatteväxling.enav

i modellenMiljönyttan inte inberäknadärI

Arbetslösheten ingår inte i modellenI

i form minskat svartjobb och ökad syssel-Samhällsvinsten avI
arbetsgivaravgiftssänkning intesättning vid selektiv är upp-

skattad

kraftfullt aggregerad el- ochEnergisektom i modellen såär attI
förändrasmöjligheter ivärmeproduktionen har små attytterst

riktninguthållig

i praktikenbygger på enda miljöskatt detVäxlingen närenI
miljö- naturresursskatteråtminstone handlar tiotalettom

kommitténs majoritetVid svensk skatteväxling attmenarenI
industrinspecifika undantag för den energiintensiva börvissa

i modellenmedges vilket inte medär

bör del miljöskattemaVid omfattande skatteväxling en avenI
fordelnings-för vissa oönskadeanvändas kompenseraatt

effekter, vilket inte med i modellen.är

påskyndasUtveckling miljöteknik vilket normalt avav nyI
miljöskatter inte i modellen.antas

folk arbetarbensinpriset höjs modellenNär antar attt exI
mindre, vilket påverkar och samhällskostnadema IställetBNP

sannolikt ökade transportkostnadet innebärdet såär att snarare
för betala de ökade kostnadernafolk arbetaratt attmer

näringslivet inte inberäknade iOmställningskostnader äravI
efter skatteväxlingarmodellen mycket små sommen anses

miljarder mycket små förändringar i relation tillunder 50 är
sannolikthela samhällsekonomin, OBS denna underskatterpost

kostnaden något

fullständig konkurrens for allaModellen det råderantar attI
tillföretag vilket inga kostnader kan övervältras konsu-gör att

kraftig förenkling verkligheten ochDetta ärmenterna. en av
industrins kostnader överdrivs.gör att
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miljöskatt både finansierande och styrandeKan en vara

vikt skatteväxlingskommittén slår fast detDet gårär stor att attattav
skapa skatteväxling både miljön relativtochen som gynnar ger
stabila intäkter till Miljöskattemas instabila skattebas harstaten.
hittills varit mycket vanligt hos skatteväxlingsett motargument
kritiker. fråganSvaret på miljöskatt kan både styrande ochom en vara
finansierande bygger olika har olika priselasticitet. Omatt varor

höjer olika miljörelaterade skatter skatt påtman som ex
koldioxidutsläpp och elanvändning så bensin- och elpriset höjsatt
med sjunker inte användningen10% dessa medtyvärrca av varor mer

2-3%. Så flera miljöskatter drabbar ochän även närca en samma
relativt oelastisk förökar de nettointäktema skatten,mestavara av

konsumtionen och miljöproblemen minskar. Resonemangettrots att
risk för intäkterna minskar tiden gäller däremot avfall,överattom

svavel och kväveoxider. står dock förDe mycket liten del deen av
fråntotala intäkterna miljöskatter.

Värdering koldioxidskattenav

värdering miljönytta alltid kontroversiellt och svårt.En monetär ärav
Utredningens diskussion miljönyttan minskade koldioxid-om av
utsläpp i Sverige skulleoch i fall kunnasnävt sättgörs värstaett
tolkas Sveriges klimatmål kostar de smakar. Ingaänattsom mer
beräkningar gjorda hur viktigt växthuseffekten för svenskenär över är
i i likhet med andra frågor det de folkvaldas värderingärgemen men

måste det bästa för vilket miljömåluttrycket vårsom vara som passar
välfárdsmodell. minskade utsläppNyttan i sverige inte bara denärav
konkreta för vårt land, sannolikt kunnaärnyttan utan nyttan attav
bidra till alla på jorden inte skall drabbas fler katastrofer, inteatt av

fattigasteminst de folken. Motivet för ökade koldioxidskatter i
Sverige i första hand vi ska bidra till öka trycket i deär att att
internationella förhandlingarna förhandlingsstyrkavårattgenom egen
stärks. Genom konkret föregå och skapa ekologiskt samhälleatt ett

därmed framför allt utanför Sveriges territoriumgör nytta trots att
litet land.är ett
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Optimal och naturresursbeskattningtaxation

syndDet utredningens direktiv tolkats såär teorinsnävtatt att om
optimal taxation inte blev naturlig utgångspunkt för skatte-en
växlingsutredningen. hade möjliggjortDet kreativ ochen mer
förutsättningslös diskussion hur viss mängd skatttaom man en
minst "störande sätt". Utredningen exempelvis vattenskattennämner

mycket intressant skattebas utifrån sådant perspektiv ochettsom en
fler naturresursskatter med eller mindre tydlig miljöprofil skullemer

mycket spännande förstudera minska skatten påatt att tvara ex
arbete.

Dubbelvinst

Frågan skatteväxling leder till dubbla vinster har varit central iom
den internationella diskussionen. modellen inteAtt kan visa på någon
dubbelvinst tidigare påpekats, inte speciellt förvånandeär, närsom
miljövinsten och arbetslösheten ligger utanför modellen. Diskus-
sionen dubbelvinst har blivit något turbulent beroende på vilketom
alternativ jämför med och vilka faktorer inberäknade iärman som
modellen. Naturskyddsföreningen det finns dubbelvinstattmenar en

vi utgår från miljöskatten så kallad pigouskatt,äratt sätterom en som
pris miljöskada,på och sänkt skatt på arbete, förslagsvis föratten
privata och offentliga tjänster, minskar arbetslösheten. kommitténsI
definition kallas denna form dubbelvinst för "svag dubbelvinst"av -
det betyder inte den i form vinster detäratt stora utan attsvag av
bygger finnspå det miljöproblem samhället vill minska.att ett som

En så kallad stark dubbelvinst det skulle samhälls-är att vara
ekonomiskt lönsamt växla ökade koldioxskatter minskadeatt t motex
arbetsgivaravgifter egentligen värderar minskadeutan att nyttan av
koldioxidutsläpp. också möjligt.Det Om 20 får000 arbeteär ca pers

arbetsgivaravgiften sänks med eller riktad1.5% sänkning tillattav
privata och offentliga tjänsteroch vi höjer koldioxidskatten medatt
100% vinner samhället miljoner100 vi utgår från modellensnär
beräkningar och schablonen varje arbetslös kostar 200 000 3.9att
miljarder kr.20 000 200 000 vilken grad sysselsättnings-Ist x x-
effekt sänktuppnås skatt arbete frågan starkavgörav om
dubbelvinst.

helst kan vi slå fastHur vi har miljöproblem så detatt ärsom om
billigare för samhället änvända rättvridande skatter till sänkaatt att
snedvridande skatter med, skattehöja. viOm inte har någraän att
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miljöproblem frågan oviss och harär vi mycket nyttiga projektmer
i vilket fall bör utföras det billigare finansiera dessaär projektattsom

med relevanta miljöskatter andra skatter.än
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Särskilt yttrande Sven-Olof Lodin,av
Industriförbundet

Utredningsresultatet

Skatteväxlingskommitténs utredningsarbete visar höjningatt en av
svenska koldioxidbeskattningenden kopplad med sänkningen av

arbetsgivaravgiftema varken några nämnvärda miljöresultat ellerger
erbjuder någon lösning på arbetslöshetsproblemen.

Skatteväxlingskommittén framlägger i sitt betänkande inte heller
konkreta förslag till skatteväxlingnågra på grund de resultatav som

framkommit kommitténs utredningsarbete. De ärgenom
sammanfattningsvis följande:

fortsatt skatteväxlingEn höjd koldioxidskatt ingengenom gerI
eller obetydlig s.k. double dividend, dvs det finns inget speci-
ellt samband mellan beskattning energi och arbete, kanav som

fördelar.extrage

innebär fortvarig materiell välfärdskostnad, bortsettDen enI
från samhällsekonomiska övergângs- och anpassningskost-
nader, drygt kr individpå 500 och år relativt drabbarper som
låginkomsttagare och barnfamiljer hårdast.

inget medel lösa arbetslösheten. kan denDen Tvärtomär attI
öka regional arbetslöshet och förvärra regionala obalanser.

leder till försämrad konkurrenskraft och förloradDenI
produktion och förlorade marknadsandelar för svensk energi-
intensiv industri och leder till industriella omställnings-svåra
problem och på sikt till minskad svensk energiintensiv industri,

denna generellt förorsakar mindre miljöpåverkandetrots att sett
utsläpp jämförbar industri utomlands.än

Övergångseffektema kan bli långvariga, kanske med10-30 årI
regionala obalanser med särskilt allvarliga problem i gles-
bygdslän energiintensivdär industri stark.är

Effekten koldioxidutsläppen obetydlig och svenskär enI
höjning miljöskattema kan och ledatill med till ökadeav
globala utsläpp beroende på priselasticiteten världsmark-
naden för industriprodukter.
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Kommitténs ställningstagande

Med denna bakgrund det inte förvånande kommittén inteär att
framlägger något konkret förslag till skatteväxling. förvånandeMer är

kommitténs politiska majoritet ändå uttalar förutsätteratt att attman
för fortsatt skatteväxling i femtonårs-perspektiv skallutrymmet etten

lika hittills. Uttalandet saknar helt stöd i utrednings-stortvara som
resultaten. finns inget däri denDet varaktiga samhälls-säger attsom
ekonomiska kostnaden på drygt kr individ skall500 och år bliper
lägre i framtiden eller successiv skatteväxling. Möjligengenom en
kan övergångskostnaden bli lägre den inte medräknad iärmen ens
modellkalkylema.

själva verketI kommittémajoriteten sitt uttalande med såomger
många förbehåll det till och med saknar grund i majoritetensatt egna
överväganden i kapitel Kapitlet i fråga liksom utredningen i övrigt
visar i själva verket hur detsvårt ytterligare skatteväxling iär göraatt
Sverige allvarliga negativa samhällsekonomiska effekter fleraiutan
väsentliga avseenden.

Så anförs bl En svensk skatteväxling förutsätteri skala dockstora
andra länder likartade förändringar. betyderDet degöratt att

framtida skatteväxlingsmöjlighetema skada för samhällsekono-utan
min och välfärden blir helt beroende myckethur andra länderav
kommer höja sina miljöskatter. också villkorDet äratt ett vars
framtida uppfyllelse minst osäker.är sagt

budskap slås fastDetta upprepade gånger. Så skriver kommittén
lite längre fram: En effekt ha väsentligt miljöskatterhögre änattav
omvärlden kan bli företag förlägger sin produktion, framför alltatt
sina nyinvesteringar, i andra länder med lägre miljökrav. En annan
effekt kan bli dyrare svenska konkurreras billigareatt ut ut-varor av
ländska produkter, tillverkats på mindre miljövänligt sätt.ettsom

Båda dessa tänkbara effekter exempelvis koldioxidskattav en som
väsentligt högre omvärldens innebär de totala koldioxid-är än att

utsläppen i världen riskerar öka i stället för minska. Viatt att - - -
framstår inte föregångare och förebild vi väljer metoder attsom om
minska våra utsläpp innebär produktion förläggs tillattegna som
andra länder med mindre miljökrav.stränga

Också för sysselsättningen skapar skatteväxling i fallvarten
medellång sikt problem. anför längre sikt kan den stniktur-Man påatt
omvandling blir följden skatteväxling medföra arbets-som av en nya
tillfällen på områden. Under övergångsperiod, kannya en som
sträcka sig betydande antal år, kan dock arbetslösheten inomöver ett
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vissa områden komma öka. gäller speciellt glesbygds-Detatt - - -
länen i Norrland och vissa sydsvenska län.

höga arbetslöshet ocksåDagens skatteväxling vansklig,gör trotsen
lönekostnadema skulle sänkas. anför: Risken finnsManatt att

antalet arbetslösa ytterligare skulle öka, vilket står i strid med de
övergripande politiska målen ökad sysselsättning. framLängreom

Skullekonstateras: växlingen under övergångsperiod medföraen
hög arbetslöshet i vissa branscher och regioner, eller välfärds-stora
förluster främst för hushåll med låg inkomst, det bredaäventyras
stödet för offensiv miljöpolitik.en

konstaterar också det krävs väl fungerandeMan lönebildning,att en
vi intenågot har idag, skatteväxling långpå sikt skall ledaom en ens

till fler arbetstillfällen. kommer inte lönekostnademaAnnars att
sjunka, så jobb kan skapas i stället för dem kommeratt attnya som
slås i industrin och den industrirelaterade tjänstesektom.ut

Kommittén konstaterar också hushåll med låga inkomsteratt
drabbas ändå relativt hårdare hushåll med högre inkomsteränsett - - -

fördubblingEn exempelvis koldioxidskatten skulle därför för-av
stärka relativade inkomstskillnadema mellan hög- och låginkomst-
hushåll.

enligt kommittén inteDetta acceptabelt. Effektema skat-är av en
teväxling får inte bli hushåll med små ekonomiska marginaler fåratt

välfärd. heller fårInte växlingen leda till de regionalasämre att
skillnaderna ökar.

ÖkadekonstaterarMan också: miljöskatter påverkar vår relativa
internationella konkurrenskraft i olika branscher företag,och såväl

inkomstfördelningen mellan olika hushåll. samlade effekternaDesom
strukturförändringar och för hushåll kan bli påfrestande.av

Kommittén uttalar sig också i övervägandena förmåntill för en
selektiv skatteväxling inriktad sänka arbetsgivaravgiften endastatt
för tjänstesektom. heller härInte utredningsresultatet något egent-ger
ligt stöd. Utredningen visar nämligen också med selektivatt en
skatteväxling blir effekten kvarstående materiell välfårdskostnaden
för hushållen. blir effekterna för industrinDessutom vilket intevärre,
har belysts tillfredsställande i utredningen, varigenomsättett över-
gångs- och omställningskostnadema blir och de regionalastörre
effekterna, inklusive arbetsmarknadseffektema, vidvärre än en gene-
rell skatteväxling. Därtill kommer de snedvridande effekter och sam-
hällsekonomiska förluster varaktig subvention delsom en av en av
arbetsmarknaden till.leder

Kommittén visar således fortsatt skatteväxling i Sverigeatt ären
mycket svår genomföra allvarliga konsekvenser i flera väl-att utan
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färdspolitiska och samhällsekonomiskt viktiga avseenden. denMot
bakgrunden måste kommitténs uttalande framtidadet utrymmetom
för fortsatt skatteväxling betraktas önsketänkande änen mer som som

rationell politisk slutsats utredningsresultaten. själva verketIen av
avviker den politiska majoritetens politiska ställningstagande så
mycket från det underliggande utredningsresultatet det finnsatt
anledning fråganställa hur mycket kommittés politiskaatt om en
slutsatser anständigtvis får avvika från det utredningsresultat och den
verklighet kommittés kvalificerade analys- och utred-som samma
ningsarbete uppvisar.

Är höjning den svenska koldioxidskatten befogadav

viktig förutsättning vidEn diskussion ytterligare höjningaren om av
den svenska koldioxidbeskattningen dels hur den svenska utsläpps-är
situationen dels vilka miljöeffekter höjning kan leda till.ut,ser en
Sverige och svensk industri har sedan minskat sin oljeför-1973
brukning och sina koldioxid-utsläpp med 50%, medan övrigacza
industriländer minskat sina utsläpp obetydligt eller till och med ökat
sina utsläpp exempelvis Danmark vi låg ungefär1970trots att

utsläppsnivå, diagram Sveriges utsläpp capita ochsamma se per
särskilt industrins utsläpp ligger idag på internationellt mycketsetten
låg nivå och Sveriges bruttoutsläpp uppgår i dag till endast 0,25%c:a

globalade utsläppen. våra låga utsläppTrots den svenska kol-ärav
dioxidskatten, för industrin, i särklass högst i världen. Genomäven att
de svenska utsläppen olika åtgärder minskat kraftigtså ochgenom
idag så relativt låga blir också de svenska marginalkostnadema förär
ytterligare minskningar högre i andra länder.än

torde förklaringamaDet varför skatteväxling medvara en av en en
fördubbling koldioxidskatten leder till samhällsekonomisk årligav en
kostnad mdr medan den4 kr, utsläppsminskning blirnära som
följden endast kan värderas till belopp mellan milj5 130 kr enligtett -
den kostnadsuppskattning gjorts FN:s klimatpanel. denDvssom av
samhällsekonomiska kostnaden minst gånger30 denär större än
troliga miljövinsten uttryckt i ekonomiska tenner.

svenska koldioxidutsläppenDe uttryckt i kg koldioxid kommer
heller inte minska 1%. Dvs fördubblingänatt mer cza en av
koldioxidskatten skulle i bästa fall, inte några utländska utsläppom
skulle öka, leda till minskning med 0,0025% de globalaen cza av
utsläppen. skulle således bli frågaDet minskning så liten attom en
den huvud inte mätbar storlek. Emellertiduppnår kommeröver taget
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svenska minskningenglobala förmodligen dende utsläppen atttrots
försvagas tillräckligt.industris konkurrenskraft skulleöka svenskom

selektiv ochbli fallet skatteväxlingentorde med säkerhetDet görsom
får bäramedan industrinlättnaden endast tjänstesektom störreenges

till dessaförordar. Med hänsynbelastning, vilket kommittén
kan finnasifrågasättas det huvudförhållanden måste över tagetom

den svenskavidare med höjningarnågon anledning att av
innan förhållandenaden högsta i världen,koldioxidskatten, ärsom

marginalkostnadema för minsk-radikalt och vår omvärld, därändras
införabetydligt lägre, också börjatkoldioxidutsläppenning är enav

jämförbar storlek mednågorlundabeskattning fossila bränslen avav
höjningartorde fortsatta ensidiga svenskaden svenska. Dessutom av

koldi-införandetkoldioxidskatten försvåra arbetet påsnarast av en
finnsnivå. Skälet det motståndoxidbeskattning på europeisk är som

politikerna tillgång tilleuropeisk industriinom bland mot attannat ge
överutnyttjas. svenska utveck-skattebaser, sedan kan Dennya som

exempel på sådant politisktlingen åberopas överutnyt-numera som
tjande.

för reformerad energibeskattningPrinciper en

Även preciserade förslagkommittén inte kommer med några görsom
energiskattesystem böranalys hur långsiktigt hållbartdock etten av

energi-principer för reformeratutfonnas. kapitelI 11 ettpresenteras
fossilaför användningskattesystem. resultaten skattenEtt är att avav
kraft-i fjärrvärmeproduktion ochbränslen i industriell tillverkning,
fram-till nivå. Vidareoch kraftproduktion bör sättasvänne- samma

ochanvändning endast koldioxid-för sådan industriellhålls att
för koldioxidskatten börbör och skattenivånsvavelskatt utgå att vara

reducerade nivånnivån. Därvid bör denlägre den allmänna sättasän
kannedsättningsregler eller individuella nedsättningarsärskildaså att

undvaras.
till betänkandet redovisas hurunderlagsrapport 2I närmare ut-en

kort refereras istabil beskattning bör konstrueras. Somhållig och
verksamheter medskattenivån för dessakapitel slutsatsen11 är att
på öre/kg C02norrnalskattesats för koldioxidskatten 37nuvarande

fåröverskrida normalskattenivån.inte sikt bör 25% Annarspå avens
fossilbaserad kraftproduktionsärskilt kraftvänne- ochindustrin men

utslagning. blirekonomiska problem leder till Detmycket stora som
industri,samordna beskattningenheller inte möjligt att avannars

behövs förkraftproduktion detvänneproduktion och på sätt attsom
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åstadkomma samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiven
energianvändning.

Detta mycket viktig slutsats,är visar det propositions-atten som
förslag till fördubbling industrins koldioxidskatt riksdagenav som
bordlagt i avvaktan på godkännandeEU:s inte medöverensstämmer
vad krävs långsiktigt hållbar energiskattestruktur. finnsDetsom av en
därför anledning för regeringen i anledning Skatteväxlings-att av
kommitténs slutsats den föreslagna höjningenompröva och i fallvart
inte genomföra den innan utvärderingen Skatteväxlingskommitténsav
arbete klar.är

Kommentarer till enskildheter betänkandetvissa i

Kommittén frånutgår det miljöskäl mål i sig främjaatt är ett attav en
omvandling svensk industri till produktion med mindre energi-av
innehåll. Detta endast riktigt under förutsättningär utländskatt
energiintensiv industri skulle effektivare och miljövänlig änvara mer
den svenska energiintensiva industrin. Emellertid har Sverige ovanligt
goda förutsättningar för energiintensiv industri och den svenska
basindustrin högeffektiv och generelltär miljövänlig konkur-änmer
rerande industri utomlands. Därför skulle neddragning svensken av
basindustri, varvid produktionen skulle nedsmutsandeövertas av mer
industri i andra länder, komma innebära försämring såvälatt en av
regional global miljö, dvs effekten skulle bli den efter-tvärtemotsom
strävade. I perspektiv detstörre nationella kommitténsett än snävt är
utgångspunkt därför felaktig.

Ser till betänkandets utredningsdel det viktig och djup-ärman en
gående undersökning och analys sekretariatet harpresenteras.som

mycket förtjänstfullt utredningsarbete.presterat ett någraI hänse-
enden finns det dock skäl kommentera utredningsresultaten då detatt
finns omständigheter pekar de slutsatser kunnat drasmot attsom som

utredningsarbetet i själva verket osäkra ochär deännuav attmer
samhällsekonomiska kostnaderna kan högre.ännuvara

Utredningsresultaten bygger till del användandet jäm-stor av
viktsmodeller.

Som också framhålls i betänkandet förmår denna analysmetod dock
inte fånga de övergångs- eller anpassningskostnaderatt ärupp som
förbundna med övergången från jämviktsläge till Inteett ett annat.
heller kan metoden fånga övergångsfasens längd. Den varaktigaupp
välfárdsförlust gäller endast i det jämviktsläget.som anges nya



SOU 1997:11 Reservationer och särskilda yttranden 461

Övergångs- och anpassningskostnadema, inte kvantifierats, kom-som
således ovanpå dessa kostnader.permanentamer

Modellen kan heller inte fånga effekter i form företags-upp av
utflyttning eller nyinvesteringar på grundattgenom av
skattekostnaden förläggs till andra länder. Enligt modellen, inte imen
verkligheten, kapitalet immobilt.är Detta underskattning deger en av
verkliga kostnaderna och underskattning ökningen C02-en av av
utsläppen i andra länder på grund från svensk industri mark-av vunna
nadsandelar och produktion. Om dessa effekter hade kunnat beräknas
hade modellen förmodligen visat förutom ökade välfárdsförluster
också ökade globala C02-utsläpp.

Därtill kommer modellen, bygger på tvärsnittsdataatt som avse-
ende inte1992, kan beakta marginalkostnaden för ytterligareatt
effektivisering förbränning för minska förbrukningenetc attav av
fossila bränslen stiger brant, varför de samband det empiriskasom
historiska materialet visar för låga kostnader. Det betyderger, att
marginalkostnaden för ytterligare utsläppsminskningar betydligtär
högre i Sverige, där denna effektivisering kommit mycket långt, iän
andra länder där inte hunnit lika långt. Detta torde öka välfärds-man
förlusten 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 inter-
nationell statistik, eftersom den elintensiva industrins elpriser regleras
i hemliga individuella kontrakt på betydligt lägre nivå denän som
gäller för lättare industri och för övriga elköpare. Den prisstatistik

finns gäller endast icke-elintensiv industri.som
På grund denna brist på material förlitar sig utredningen denav

kartläggning gjordes för Energikommissionen, SOU 1995:139.som
Den grundar sig på intervjuer med antal svenska internationellaett
företag med elintensiv verksamhet också utomlands rörande vilka
elpriser de får erlägga i olika länder. Av något skäl ingår dock några

de elintensiva företagen inte i Energikommissionensmest under-av
sökning. Kompletteras undersökningen härmed får det resultatman

redovisas i tabellsom
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lör elintensiv industri1 ElkostnadTabell

1-13Valutakurser 1995- 1per

Jämförelse,Spridning,
kostnadhögst lägstaIndex lägst

100Sverige 90 144100
174Belgien 157

273 101Brasilien 139 91
l 13Chile 102
150Finland 135
67Frankrike 60 153133

166Holland 149
96Island 86
76Kanada 68

10 3 149 28 lNorge
56315Spanien 315 50

198Storbritannien 178
173Tjeckien 156
161315Tyskland 200 145
3869 34 156USA

Österrike 326293
5650Italien --

statligt subven-länder finns exempel pådet i fleraDärtill kommer att
alu-EU-kommissionen godkänttionerade elpriser. Så har att ett nytt

endasttilll kostnadSardinien får köpaminiumsmältverk på aven
svenska elinten-har erbjuditsUngefär motsvarande prisöre/KWh.12

investering iTyskland och från Sydafrika vidföretag frånsiva östra
Även Skatteväxlingskommittén inteelintensiv verksamhet där. om

elintensiva företagensgrund deavgörande slutsatser pådrar några av
prisbildändå angeläget denelkostnader, detspeciella är att som

möjligt.korrektsåärpresenteras som
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Diagram 1 Utsläppsminskningar i Sverige och EU

Finland

1970 1980 1990
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Nyberg, och LillemorSärskilt yttrande Sven LOav

Gladh, SIF

förslagredovisar i sina överväganden ochSkatteväxlingskommitten
framtida möjligheter växla från skatt arbetepositiv på attsynen

och energiskatter. avstår emellertid från läggatill miljö- Man att nu
för närvarandekonkreta förslag beroende förutsättningarfram att

omfattandeföreligga för någon växling.inte meranses
förslag till skatte-Vi det riktigt inte någraatt presenteravaraanser

ifrågasätter samtidigt värdet i fram-växling i dagsläget, göraattmen
politiska åtaganden på området. Motiven bakom växlingtida en

energianvändning och miljö-mellan skatt arbete och skatt på
angelägna, mycket tyder på debat-störande verksamheter är attmen

skatteväxling förespeglat möjligheter i realiteten högstärten somom
för nyinvesteringar och andrabegränsade, inte minst med de villkor

föreligger i liten ekonomi denförutsättningar öppensom en som
svenska.

omfattande material tagits fram under utredningsarbetetDet som
någon k dubbel vinst knappast föreligger. stället redovisasvisar Iatt s

problem industriell utslagningrisker för ökade regionala via samt
negativa fördelningspolitiska effekter framförallt följdsom en av
skärpt energibeskattning.

effekter för sysselsättningen förväntas inteNågra märkbart positiva
generell skatteväxling, d i praktiken höjd koldioxid-via en v s en

beskattning och motsvarande allmän sänkning arbetsgivar-en av
alltför liten föravgifterna. förstnämnda skattebasenDen är att ge

för avgiftssänkning för reelltallmänutrymme stor att etten nog ge
förstatillskott jobb. denna bakgrund förordar kommittén iMotav nya

sänkning inomhand selektiv tjänstesektom. sådan selektivMot enen
åtgärd talar enligt vår uppfattning subvention tjänster,att ten av ex
hushålls- eller restaurangtjänster, riskerar undan efterfråganträngaatt

produktion med högre produktivitet.på
Utvecklingen tjänstesektor högt kunskapsinnehållmed iärav en

fortsattgrad förknippad med industriell utveckling. minsthög Inteen
miljökraven industrin växande tjänstesektor.på Attutgör en som
strategi välja subvention viss tjänsteverksamhet kan därför siktav
motverka utvecklingen tjänstesektom i sin helhet. omfattandeHurav

långsiktiga effekterdessa risker och vilka dennna riktadeär typ av
skattereduktioner kan få har utredningen inte gått in på.närmare
Skulle selektivt inriktad skatteväxling bli aktuell bör därför dessen

effekter samhällsekonomin ytterligare utredas.samlade på

17-17-0137
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det sedanNär gäller frågan åtgärder klimatpåverkandemotom
utsläpp blir det enligt vår och mångas uppfattning alltmer uppenbart

fas måste fogas i internationell strategi, detnästaatt oavsetten om
internationella eller nationella åtgärder.rör

Sammantaget medför detta nationellt inriktad skatteväxlingatt en
knappast de förhoppningar diskussionerna inlednings-motsvarar som
vis grundades på. Kommittén utgår ändå från växlingen kan bliatt ett
verksamt bidrag i miljörelateringen skatte-systemet vårsamt attav
omvärld kommer sig i motsvarande riktning. sistnämndaDetröraatt

i sig rimlig förmodan, takten och omfattningen sådanaär en men av
Åtgärderförändringar vi inget på området ekonomiskavet styr-om.

medel förenamåste miljöpolitiska framsteg med utvecklingen av
näringsliv och arbetstillfällen för bli internationellt trovärdiga.att

finnsDet denna bakgrund skäl någon formövervägamot att av
alternativ till den diskuterade skatteväxlingen. sådanEn åtgärd,nu

också berörts positivt kommittén, gäller satsning på teknik-som av
utveckling. Eftersom detta inte legat i utredningens direkta uppdrag
har inte frågan nöjer sig med peka påprövat nännare, utan att attman
möjligheten bör vidare.övervägas

Vi vill understryka denna inriktning då attmen menar en mer
omfattande stimulans teknikutveckling inom området miljöför-av
bättringar och energieffektivisering i det fortsatta arbetet bör prövas

alternativ till skatteväxling och liknande åtgärder. Givetvisettsom
kan olika ekonomiska instrument komplement till varandra,ses som

bakgrund svårigheterna med omfattande ensidigamotmen av mer
svenska skattehöjningar främst energiområdetpå åtgärderna iutgör
hög grad alternativ till varandra.

avstå från omfattandeGenom skattehöjningar och iställetatt mer
utnyttja åtminstone del detta för någon formutrymme att ta uten av

teknikutvecklingsavgift skulle betydande kunnaav resurser samman-
föras för långsiktigt inriktat teknikutvecklings-program syftandeett

effektivare industriellatill och produkter vad gäller energi-processer
användning, resurshushållning och miljöhänsyn.

Skälen för detta följande:är
Energieffektivisering och miljöanpassning produktionenav

risktagandemått samlat förett stort ettrymmer av som program
teknikutveckling i varierande grad skulle kunna stå för beroende
inriktningen enskilda projekt.av

Samordnad teknikupphandling finns redan i utvecklade former och
kan visa på flera goda resultat. Det dock angeläget lång-är att agera
siktigt för undvika låsningar till enbart dagens teknik.att
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finnsDet behov främja samverkan bransch- ochett överattav
sektorsgränser i syfte utveckla systemtänkandet där kompetentaatt
användare samarbetar företagmed utvecklar teknik ochsom ny nya
produkter med inriktning energieffektivisering och miljöan-
passning. långsiktigtEtt inriktat teknikutvecklingsprogram skulle
kunna medverka till sådant arbete.

En satsning teknikutvecklingstörre bygger kunskap, skaparupp
testmarknader och verksamheter inom landet i frågor har stornya som
internationell potential. förlängningenDetta i spridningseffekter iger
ekonomin kan få väsentlig betydelse för såväl miljö ochsom resurs-
hushållning sysselsättning.som
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Förkortningar och ordförklaringar

fördelningAllokering

orsakad människanAntropogen av

betänkandebet.

BOD mängd förbrukas vid biologiskDen somsyre
organiskanedbrytning ämnen.av

CO2 koldioxid

Dubbel vinst. extra vinst uppkommer vidDouble Den som
miljöskatterdividend skatteväxling mellan och exempelvisen

skatt på arbete. det finns dubbel vinst innebärOm en
det skatteväxlingen välfárdshöjandeär ävenatt om
miljöeffekten liten obefintlig.eller till och medär

eldningsoljaE01 ltyp

E05 eldningsolja 5typ

Konsekvenser for andra den fattar beslut,Extern effekt än som
varken tvingats ellerExternalitet t gettsex om en resa,

incitament hänsyn till.Extern kostnad Exempelatt ta externa
effekter miljöfarliga utsläpp vid motortrañk. Denär

kostnaden kostnaden för deärexterna externa
effekterna.

övergödningEutrofiering

ñnansutskottetFiU
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GWh gigawattimmar

Halogenerad/ Halogenerade uppkommer klor, brom ochämnen när
jodbromerad med kolvätenreagerar

IEA International Energy Agency

Incidens Ett mått på hur skattebördan fördelas mellan köpare
och säljare.

Internalisera, Styrning tvingar eller incitament tillsom ger
beslutsfattareintern kostnad hänsyn till konsekvenser föratt ta
andra. Intemalisering kan ske krav ellergenom
ekonomiska incitament. Genom intemalisering görs

kostnader interna.externa

IPCC Intergovemmental Panel Climate Change FNson
klimatpanel

jordbruksutskottetJoU

kbm kubikmeter

KIS Kommittén för indirekta skatter

Kostnads- läge då givna mål tillDet uppnås lägsta möjliga
effektivitet samhällsekonomiska kostnad.

Kritisk Mått vad tål".på naturen
belastning

kWh kilowattimmar

Löne-/ink0mst- Löneelasticiteten definieras den procentuellasom
elasticitet förändringen arbetsutbudet procentuellav av en

förändring lönen. Inkomstelasticiteten definierasav
den procentuella förändringen arbetsutbudetsom av

till följd procentuell förändring inkomsten.av en av
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Marginal samhällsekonomiska kostnaden för inbringaDen att
of public ytterligare skatteintäkter tillcost staten.

funds

MIA Miljöavgiftsutredningen

MJbr megajoule bränsleenhetper

megawattimmarMWh

NO,‘ Kväveoxid

näringsutskottetNU

Närings- ochNUTEK teknikutvecklingsverket

Organization forOECD Economic Cooperation and
Development
Organisationen for ekonomiskt samarbete och
utveckling

stabilPersistent

SkattPigouskatt syftar till inkorporera hänsyn till olikaattsom
negativa miljöeffekter i de olika ekonomiska
aktörernas agerande.

million miljondelarpartsPPm per

Pris-/inkomst- Procentuell förändring efterfrågad eller utbjudenav
kvantitet följdelasticitet till procentuell förändring prisav av
eller inkomst.

Progressiv Framåtsträvande. skatt progressiv denEn är om
drabbar höginkomsttagare relativt hårdare änsett
låginkomsttagare.
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propositionprop.

Bakåtsträvande. skatt regressiv denRegressiv En är om
drabbar låginkomsttagare relativt hårdare änsett
höginkomsttagare.

riksdagsskrivelserskr.

används i bästavärdet deSamhälls- Motsvarar av resurser som
alternativa Ska i förhållande tillanvändning.ekonomisk ses

investerings-, produktions- ochgivnakostnad
nyttjandebeslut.

statistiskt säkerställdsignifikant

samhällsekonomiska kostnad uppstårSkadekostnad Den som
grund viss skada, effekterna vissat ex avav en

i alltid mycketutsläpp. Skadekostnaden regel svårär
uppskatta.att

skatterSe SnedvridandeSkattekil

inkomst.föremål för beskattning,Skatteobjekt Det är t exsom

betalar skatten.Skattesubjekt Den som

skatteutskottetSkU

förekomma marknaden kanprisSkuggpris Det utan attsom
Exempel skuggpristillskrivas nyttighet. ären

samhällsekonomiska kalkyler.kortare restider i

Snedvridande upphov till kskatterSnedvridande ger s
deskattekilar. Anledningen till dettaskatter är att ger en

skillnad mellan vad köparen betalar och vad säljaren
liksomfår. Löneskatter sådant exempel,är ett

mervärdesskatter. Snedvridningen uppstår dock
hushållen positivtendast för de värderarsomvaror

och för de effektivitetsbetingade skatterinte ärsom
utsläpp och inteavsedda minskaatt annat som
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bidrar till det enskilda hushållets materiella välfärd.
Miljöskatter och andra effektivitetsbetingade skatter
har således rättvridande effekt på priserna.en

SNI Svensk Näringsgrenindelning

SNV Statens Naturvårdsverk

SOU Statens Offentliga Utredningar

TWh terawattimmar

VOC Volatile Organic Compounds
flyktiga organiska ämnen
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Summary

Terms of reference and main resultssome

Terms of reference

The main tasks for the Governmentset Commissionout Greenon
Taxation Skattevéixlingskommittén summarised follows:are as

The1 Commission shall analyse the effects of the andenergy
environmentally related currently work.taxes More specifi-at
cally, according the of reference givento terms the Commis-to
sion, the Commission should study the effects on:

the environment,I

the competitiveness of the Swedish industry,I

employment,I

efficiency allocation,I resource

aggregateI tax revenues.

One main task of the Commission’s work other words,
directed towards evaluation of the prevailing economic instru-an

used the Swedishments environmental policy. According theto
of reference, specialterms attention should be devoted issuesto

which of particular interest for analysis ofare neutrala an a revenue
reform.tax

2 The Commission shall analyse the conditions for and effects of
different kinds of neutral reforms.taxrevenue

The analysis shall consider both existing well environ-as as new
mental In the analysis oftaxes. the conditions for neutral taxrevenue
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correspond-stability of theinvestigate theimportantreforms to
thereformsof the variouseffectsWhening bases. taxtotax comes

specific emphasisshouldCommission put on:

wedges,taxI

supply,labourI

employment,I

competitiveness,I

structural change,I

environment,theI

and longshortboth inanalysedshould beeffects termThese a
effects.transition Inshould be givenattentionSpecificperspective. to

equilibrium willof adjustmentpathhow theother words, to a new
look.

of howinvestigationincludeshould alsoworkof theThis part an
withinespeciallyinternationally,usedhave beenenvironmental taxes

countries.and OECDthe EU

should giveCommissionanalysis, theof theresultsGiven the3
environ-towardsreformagainstsuggestions for tax moreaor

relatedmentally taxes.

dimensionsadditionalintroducedecidedCommission hasThe to
effects vari-includesdimensionsanalysis. Thesetheand issues to on
dimension. Thespatialwellof theaggregates as aeconomy, asous

reformsof differenteffectsdecided that thehasCommission tax
effectswithanalysedshould be respect to on:

howwords,othercompanies.and InhouseholdsIndividualI
changes.respond differentindividuals to tax

of differenteffectsequilibriumi.e., partialmarkets,SeparateI
reforms.tax

viewedbeThispollution.includingwholeThe canI economy
within theinteractionswhereanalysisequilibriumgeneralas a

taken intowhole account.areeconomy
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issuesshed lightCommission alsoThe attempt to as:on

distribution,income etc.Distributional issuesn

and efficiencytechnologicalDynamic issues progressI

Taxation of natural resourcesI

definedtax-swapgreenCommissionAccording theto as aa
goods andbyreplaceddistortionarytax-shift where taxestaxes onare

negativeconsumed, haveproducedwhen theyservices which, orare
which leadswords,othereffects the environment. Inside totaxeson

affectwhich doreplaced byshould berelative prices taxeswrong
direction.correctiverelative prices in a

Commissionforward by theproposalsFurthermore, puttaxany
environ-ofthat increaseneutral in thebemust ansense anyrevenue

theof other Indecreasebe followed bymental tax.tax must somea
whenlabourfocusedthe Commission haveanalysis, taxes comeson

cuts.to tax
doesthe CommissionofdefinitionGiven this nottax-swap,a green

wholeoptimalinvestigate howits tasktake tax systemto aasanas
should look like.

severaldesigned inbeAnyway, tax-swap, wayscana green
beneutralCommission.according the A tax-swapto canrevenue

environmentalfromgeneral the that tax arerevenues ansense any
Environmentalin labouroverall decreaseused for taxtaxes.an

targeting thebyselectivealso be used mannera morerevenues can
of thespecific sectortotax cuts economy.orsome groupasrevenues

Methods

questions offundamentalbased the threeanalysisThe resourceon
produceproduceand services HowWhat goodsallocation: toto

goods andthesewhom producegoods and servicesthese For to
analysed within theallocationofservices The problems areresource

various kindsthewith due attentioncompetitive market paradigm, to
thepoint forAnother startingexist practice.market failures thatof

humanin relationthe notion thatanalysis toscarceresources are
real-capitalandcomprise humanneeds. The resource-baseandwants

and environmentalwhere naturalwell natural capital, resourcesasas
of thetogether, theincluded. Takenquality assets economy repre-

tobe underoptimally managedwhichresource-basesent econo-a
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mic and ecological constraints. This perspective includes long-run
issues such the sustainable of the society’s total wealth.as use

The basic framework that of economic theory whichrests parton
deals with allocation problems microeconomic theory. Theresource —
welfare of the individual household/consumer has prominent placea
within this framework. While the various problems facing individ-an
ual finn important, the analysis of welfare theatare consumer core
of the analysis. Welfare many-faceted notion and its mosta
important constituents, well the weight each individual constitu-as as

should generally speaking, question.ent In thecarry, an open
theoretical analysis, consumption of private goods income, natural

and environmental quality included the welfareresources are
Chapters‘6 and shed10 empirical light various issuesmeasure. on

with partial and general equilibrium models, focusing mainly wel-on
fare changes due changing consumption Explicit valuationto patterns.
of environmental benefits has been undertaken, fornot except some
simple calculations presented in chapter 10.

Natural be used in the production of pulp andresources can e.g.
provides utility welfare through this channel. important toor- -

that natural provide welfare in other, and equallynote a resource can
important, Thus, household attach subjective value toways. a may a
the preservation of species, Virgin forest other ofpartsome a or any
the natural base, which illustrates the fact that theresource resource
allocation problem involves much than deciding how much tomore

given point in time.atconsume a
addition,In distributional issues central the analysis. Thetoare

theory allows define optimal distribution of welfare, buttoone an
distributional issues independent of subjectively held viewsnotare
about how welfare should be distributed society. Rather, the theory
shows that different of using society’s impliesways resources
different welfare-distributions. Empirical methods be used tocan
shed light those.on

There examples illustrating that perfect marketare many a econ-
might fail in securing optimal combination of goods, servicesomy an

and environmental quality, since there unpriced servicesare many
that contribute the individual’s welfare. This the underlyingto
motive for intervention the form of regulations economicor
instruments. The Swedish environmental regulations and taxes are
based the notion that the unregulated market unableon toeconomy

the base optimal should beHowever, noteduse resource an way.
that the rising environmental Swedish companiesconcerns among
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show that they responsibility for the future development ofaccept a
environmental quality.

There fundamental differences between the choice of meth-are no
this Commission, compared other Swedish Commissionsods toas

environmental policy. The Commission Environmentalon on
Charges and the CommissionSOU 1990:59 Resourceon
Accounting used the conceptual basis. ThisSOU 1991:37 same

foralso the Norwegian Commission environmentaltrue recent on
example, ofthe deliberations the CommissionFor Resourcetaxes. on

Accounting based the idea of base. Theon a common resource
focus the development of integrated information thatsystemon an

ofcould describe various the national wealth and its changes. Inparts
particular, that Commission proposed accounting systema resource
that would complement the national with descriptions ofaccounts
natural and environmental quality changes. The Com-resource use
mission have the subsequent result of the work ofused the Commis-
sion Accounting calculate the impact of variousResource toon
budget-balanced ofchanges the emissions in differenttax system on

of thesectors economy.
The Commission has used econometric models and so-called com-

putable general equilibrium shedmodels light the theoreticalto on
analysis. Advantages and disadvantages of these methods are
discussed several points the main There fundamentalat text.

theuncertainty in social sciences about various relationships, an
uncertainty that be withinthan what the thegreater natu-may case
ral sciences. The empirical analysis provides information aboutsome
various changes the but be viewed usednot toeconomy, or as a
forecast. Much provide useful information about directions,as maps
the empirical analysis gives certain pictures of how the economy
might change due changes of the This kind of informa-system.to tax

complemented differenttion described the main text.ways, as



SOU480 Summary 1997:11

main resultsSome

and theoretical background analysis of the CommissionThe empirical
summarised the following points:becan

Environmental quality in Sweden has improved the pastI over
Significantseveral environmental problems20 areas.years

however remain.

market failures.Environmental problems often related toI are

The problems of environmental policy should be viewedI
fundamental allocation thatlight of the problemsresource con-

front When contemplating environmental goalssociety.any
ofbe useful estimate both the benefits andto costs anymay

improved environmental quality.policy directed towards Inan
political goals remain the basis for decisions.practice, Any

given environmental should be reached in cost-efficienttarget a
way.

policy international devel-Swedish environmental dependsI on
particular with regard global environmentaltoopments,

problems. Higher ambitions other countries improve the
for additionalpossibilities in Sweden.measures

Economic instruments be efficient of reducingI can an way
oftenenvironmental problems, but case-by-case analysisa

when different instruments different properties.havenecessary,

environ-people attach positive value improvedMost toI a an
and this value has been noted large number of empi-ment a

rical studies, using different approaches and methods.

cautious conclusion from the studies of environmental bene-AI
fits willingness-to-pay higher for large-scale environ-that
mental problems, well those that have direct impactas as a on

quality of life, compared only indirectlythe problems thatto
hamper quality of life.

The optimal husbandry of renewable non-renewableand natu-I
ral of Accordingmatter controversy. toresources a some

free market provides promising ofarguments,some a a way
using such optimally, while other arguments suggestsresources

of Taxationthere intervene by regulations.toare reasons way
of extemalitiesnatural be motivated by theresources can
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fiscalforof theextractiongenerated via rea-resource, oruseor
carbondioxidemotive theexample of the formerAnsons.

Thefossilfundamentallywhich taxtax, resources.a on
example of the latterhydroelectricrecent tax power anon

taxation.for naturalmotive resource

doubling of thethatin chapter 6 showsempirical analysisTheI a
differenthouseholds inaffects differentdioxide-taxcarbon

and where thenumber of childrenincome,depending onways,
that lower incomeregressive, inThehousehold lives. tax

relatively higherpayinghouseholds percentagecost as aaare
of income.

that thechapter 6 showsanalysis of industriesempiricalTheI
whenfirm importantof particular sectorcost-structure ora

dioxide-of the carboneffects of doublingunderstanding the a
rela-certain miningandpulpCement, sectorstax. arepaper

fuels.of fossiltively heavy users

particularprecisely, indifficult defineCompetitiveness toI
relationshipThewhole.therelatedthe toterm economy as a

unclear.environmental policycompetitiveness andbetween
regulationsenvironmentaltightertheory,According to areone

thecounterexamples inindividual firm. Therethecostly to are
regulationsenvironmentalshowing that tighterliterature,

individual firms.ofthe competitivenessimprove

fromefficiently,usedSocietys revenuesI moreresources are
theused lowerenvironmental totax-swap,taxes, aregreena

involvingbudget-neutraldistortionary A tax-swap,taxes.most
reduction of theandenvironmentalhigher mosttaxes a

general, givedoesthe labor-tax,distorting nottaxes, e.g.
benefits,environmentaladdition thewelfare-gains to

economic theory.according to

leadofincreaseindependent. AnTaxbases taxnot mayI oneare
This makes cleartaxbase.from anotherlowerto revenues

environmentalhigherinvolvingbudget-neutralthat tax swaps
environmentalgains other thanefficiencyyieldnottaxes may

effecttax-interactionof theThe lossimprovements. revenue
itself.inand this imposesotherbe covered by costtaxesmust a
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The analysis complicated the alreadyI more economy
distorted by several interactionTax effects betaxes. must care-
fully scrutinised and assessed.

Chapter 9 shows that labour have been keyI taxes noton a
determinant of unemployment in Sweden, given the particular
economic policy in effect. A general of the magni-tax-swap,
tude suggested in the numerical examples, seemingly have only

small impact the level of unemployment. selectiveAa on cut
of labour-taxes the service-sectors be effectivemay more
increasing employment, least in the short-run.at

budget-neutralA involving higher carbon dioxideI tax-swap,
and lower labour, hastaxes been evaluatedtaxes with theon

help of computable general equilibrium model. This modela
take into the fact thatattempts to consistsaccount an economy

of large number of interrelated markets and Thea agents.
model detailed in of the number of productionterms sectors
and household and provides opportunitytypes to tax-an assess

in large number of dimensionsswaps a

The numerical examples in chapter 10 that thereI suggest a
welfare loss, in the of reduced real income for thesense a
households, when increased carbon swapped againsttaxes are
lower labour, given the assumptionstaxes made theon
model. The distributed differently differentcost across
households.

There winners and losers the firms, accordingI are toamong
the model. Winners of the simulated reform be foundtoare

such telecommunicationssectors and the drugs and medi-as
cines Companies within the pulpsectors. transpor-paper,
tation and retail be negatively affected by carbonsectors may
dioxide/labour tax swaps.

The estimated carbon dioxide emission reductions,I due to a
doubling of the carbon dioxide show substantial spread,tax, a
according the empirical models presentedto in chapters 6 and
10. The reductions between 50 000 and 1000 000 tonnes,are
corresponding 0.1-1,7% of Swedish carbon dioxideto emis-
sions. The lower bound due the general equilibrium modelto
and the bound obtained by summing partial equilib-upper
rium estimates of emission reductions in different sectors.
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chapter and that targeted reduc-The analysis 9 10 suggestsI a
be better option, comparedtion of the labour totax may a as a

of labour of the effectsgeneral the incut tax, terms on
change will have different withemployment. impactAny tax

that changed. The practicalthe particularrespect to taxes are
involving selective labour the serviceproblems cuttaxa

should be noted well the economic impactssectors as as a
generalmore sense.

The results sensitive assumptions about the labourtoI are
loweredmarket. If fixed high level andat tooare awages

fully absorbed into labour then thelabour lowertaxes costs,are
probability of welfare gains, exclusive of the environmental
benefits, higher.are

model links betweenThe general equilibrium describecannotI
innovation and irrespective of whether the impactstax-swaps,

ofpositive negative. Adjustment reflecting thecosts, costare or
equilibrium, be handled by theadjusting cannotto a new

model.

Similar models have been used in other countries. The litera-I
other givereview that models thesuggest mostture same con-

clusion the applied here; the probability of double-as one a
dividend high for general between environ-not tax-swapa

sensitivemental and labour These results be totaxes. may
functioning of labour and theassumptions about the markets

weight assigned environmental improvements.to

proposal of the Swedish Association forThe extensive NatureI
discussed principal level and, limitedProtection toat a a

general equilibrium model. Withsimulated with theextent,
low-regard the proposals involving raised andtaxesto energy

ered labour, the predictions of the model thatsuggesttaxes on
there double dividend.no

issue,Swapping the municipal level complextaxes atI a
involving number of administrative, legal and economica
problems.
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The of taxation Sweden complexcurrent systemI energy
and certain adapted its These and otherparts not to purposes.

that the of taxation should besuggest structurereasons energy
reassessed.

The Commission has developed model ofI taxa-a new energy
tion. The taxation the basis ofto structurepurpose energy on

of basic principles.seta

The model that all fuels used for heatingI suggests purposes are
subject carbon dioxide and sulphurto tax, tax tax.an energy a
Fuels used for operation taxed according themotor toare same

with the addition of particular traffic andstructure, environ-a
mental tax.

The model involves three larger changes of principle. EnergyI
restructured such that the proportionaltaxes tax toare energy

Taxation of fuels and electricity within indus-content.energy
district heating and combined heat and plantstry, power

made uniform. Taxes gasoline and diesel harmonised.on are

The proposed model be viewed input the continuedI tocan as an
discussions of the future taxation Sweden.systemenergy

formal proposal from the Commission.not a

Recommendations of the Commission

The taken earlier, of increased ofsteps economicterms an use
instruments within the general reshaping of the Swedish tax-system,
have secured environmental improvements number ofa areas.
Sweden should continue this reshaping process.

The analysis and the deliberations of the Commission, leads theto
following recommendations.

Overarching principles

Sweden international roleactive

Sweden should its active role the international efforts topursue
combat global and regional environmental problems. A prerequisite
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thatSwedeninenvironmentalofexpansion taxessignificantfor a
countriesactionJointpolicies.similarcountriesother amongpursue

theincreasehelpsthatdevelopmentand toResearchdesirable. use
supported.beshouldrenewableof energy

roleinternationalactiveitselfcommittedhasSweden to an
economic instrumentsthatshowingbypolicy,environmental may

Suchemployment.increaseandenvironmentbetterprovide a
thewithinleasttheincreasinggained nothas acceptanceaspirations

Union.European
ordermembershipUnion toitsactivelyshouldSweden use

UnionGivenfurther.environmental issues commonapromote
shouldSwedenpolicy,and long-termpolicyclimate energya
wouldthatprotocolof1997,duringestablishment,the apromote

Theemissionandreductions targets.emissiontime-table fordetail a
andequitabledistributed inbeshouldof greenhousereduction agases

effectivecost manner.
environmentaltheco-operationNordicexpandedandjointA

valueparticularofco-operationInformalpromoted.beshouldarea
environmentalNordicacceptedrecentlyTheendeavour.thisin

preparationstheco-operation infor closeneedtheunderlinesstrategy
theofdevelopmentthewellsession,special1997 UNof the asas

conventions.global
Balticthearoundandwith Europeco-operation Easternaddition,In

ofimprovementsenvironmentalTheimportance.strategicof
countriesthesetechnologyenvironmentalinvestmentSwedish

adaptedenvironmentallytowardeffortsThelarge.be current anmay
carbon-dioxideofreductionssustainableandenergy-system

interest.particularofcountriesBaltictheemissions are
internationallyroleprogressiveplaycontinueambitionOur toto a

chooseIfdomestically.resultspositiveshowthatdemands wecanwe
increasingleadsbutemissionsdomestic toreducethatmethods

policies,environmentalambitiouswith lesscountriesemissions
ambitions.ofvaluethewill hamperthis our

distributionandgrowthEflects incomeon

viabalancedbudgetinvolvingpolicy tax-swapsconsideringWhen a
otherofdecreases mustandenvironmental taxes,increased onetaxes

wellgrowth,andinvestmentthe impactattention asdue asto onpay
whichneededbe preventMeasuresof income.distributionthe may

tax-decreasethetargetingbydonebeThisundesirable changes. can
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such that for possibly negativecompensates distributional impacts.

Regional Impacts

New changed environmental necessitateor taxes scrutiny of howa
different regions affected.are

No ear-marking

The obtained via environmental- otherrevenues should intaxesor
general be earmarked. Each kronanot of betax-revenue usedto
where its utility highest.

T between finiteax-swaps taxes, emissions andenergi resources,
labour taxes

Because from higher and environmentalrevenues energy- taxes
currently do allow substantialnot general reductions of the labour tax,

should primarily consider kind ofone selective tax-cutsome on
labour. In addition, priority be givento tax-reductions that giveto
the largest possibility for increased employment, the least in viewnot
of the positive distributional impacts that due reduction oftoare a
unemployment.

The oftiming throughcarrying the recommendations

Increases of environmental affect relativetaxes internationalour
competitiveness different and firms, wellsectors the incomeas as
distribution. The total effect of structural changes be significant.may
This leads certain demandsto how the should be carriedtax-swapon
out.

Reducing the labour reduces the oftax labour for thecost
employers and therefore leads higher level ofto employment. Thea
size of this increase depends how the tax-decrease split betweenon
the employer and the employee. In other words, depends theon

of wage-formation.structure
The strong Swedish citizenssupport of activeamong an

environmental policy progressive and positive force that shoulda
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weakened thebeweakened. Thebe tax-swap,supportnot may
certainunemploymentleads highof time,periodcertainunder toa

low-incomewelfare lossessignificantregions,sectors amongoror
households.

step-wiseintroducedshould bethe changesConsequently, a
timegiven thebeand industryHouseholds tomust necessarymanner.

of view, thatpointdistributional policyfromimportant,adjust. a
welfare-suchcertainbearable. Inwelfare-lossespotential cases,are

mitigated.belosses can
thatsustainable,and bebroadenjoychangesThe supportmust soa

future.for themake investmentshouseholds darecompanies and to
ofadvantagesthat thereshowedof 1990-91tax-reforrnThe are

point insingleexhaustive changeandlargecarrying atout amorea
environmentthebetweenfuturesignificant,time. A taxes onswap

beandadvantagesthehave cannotand labour-taxes samemay
duringprepareddiscussed andreform1990-91dismissed. The awas

that largerviewCommission’stheof tax-swapnumber ayears.
kind ofneeds theand labourenvironmental preparatorybetween same

work.

Energy taxation

carbon-content,proportionalshould beThe carbon-tax toset asI
today.

such thatrestructured,should beThe tax propor-I energy
of bio-ofdesired increaseThetional content.to usageenergy

attention.particulargivenfuels beto

sulphurproportionalshould be content,The sulphur tosettaxI
today.as

allowedenvironmenttherelatedtraffic thoseTaxes to areI oron
environ-take intoorderfuels,between accounttoto vary

motor-trafficthat theother externalandmental impacts cost
risegives to.

ofinclusiveleviedbecontinueshouldvalue-addedThe totaxI
exciseprice and taxes.
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desirable stability and predictabilityto regardingcreate the
industry’s Energy should be lowercost. competitivetaxesenergy

and higher non-competitivesectors An taxationsectors. energy
without exemptions desirable, butsystem exemptions neededare

energy-intensive manufacturing. reasonable require thoseto
companies who that they, their yearly describeexemptare reports,
their strategies towards efficienta more energy usage.

Increasing the environmental of theaspects tax-system

Economic instruments have proved effective preventing and
reducing environmental threats. The increasing of environ-usage
mental during thetaxes decades, hastax-system contri-pastour
buted the attainment of important environmentalto goals. This
development should continue.

The Commission’s positive reasoning about the considered tax-
built the conviction that such effectiveswaps tax-swapson are

tools the reshaping of towards additionaltax-systemour
integration of environmental In addition, judgement,aspects. our
other countries will the direction. The latter ofmove same

importanceparamount successfully make significanttowe are
changes of tax-system.our

Examples of that be subject changetaxes in additiontomay toare,
related pesticides andtaxes, naturaltaxes gravel. Theenergy on

nitrogen oxide charge should partly be reconstructed into whichtax,a
increasingmeans revenues.

The electricity generatedcurrent tax nuclear plantson power
works well administratively. Given the the electricity marketway
currently operating, uranium instead be advantageous,taxa on atmay
least theoretically, that the will be passedtax companiesnot toon

intensive manufacturing thetoenergy extent.same
Regarding the sulphur certain deductions allowed for fuelstax, are

used the lime and certain of thecement, non—metallic mineralparts
product Fuels used in of thesectors. pulp- and industryparts paper are
also subject the kind of deductions. Theseto exemptions besame may
abolished.

Peat domestic fuel. Consequently, desirable thata peat
competitive towards oil and coal. At the time, allowpeat mustsame
profitable of bio-fuels. The should thesetax systemuse respect
concerns.
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point of whyenvironmental view, thereFrom taxesno reasonan
gasoline diesel. Theshould be radically different with regard andto

Communications inrecommendations from the Commission on are
vehicle should bewith this view. With regard theline to tax,

harmonized for diesel and petrol cars.

need for continued analysis andThe investigation

parallell with thisSeveral other Committees have worked
proposals need be assessed whenCommission. Their to our

recommendations considered the future process.are
have focusedExisting efforts improveto waste management on

of treating efficiently, withouthandling and wasteways more
contention thatquestioning its origin and composition. Our

efforts the generation of andtime direct the toward waste totonow
production of goods.cradle-to-the-grave perspective thepromote a on

recycling of through sortingThe commitment to waste
commitmentsignificant and growing Swedish citizens. Thisamong

of additional incentives andbe nurtured, through the creationmust
possibilities for environmentally sound waste management.an

sustainableRecycling and other of handling inwaste a way, wasways
life of generations. The challengeintegral of the earlier greatpartan

but inof today reinstall this approach management,to wasteto a
thisconsistent with the life of the generation.that Incurrentway

economic instruments should be used.process,
be enacted 1998Without postponing the proposedwaste tax to

investigations neededthe Commission, additionalby Waste Tax are
be usedshed light how economic instruments promotetoto can aon

alreadysustainable handling of Such investigationswaste. startmay
1997.

completely analysed the effects ofThe Commission has taxnot a
task remains.renewable non-renewable Thisresources.on or

WhatThe Commission recommends selective labour.tax-cut ona
effective of increasingparticular the most termstax-cut

Commission thatemployment needs be assessed further. Theto
certain of the service-sectorcurrently investigating aspects may

provide useful input thisto assessment.
people inscrutinise how certainalso important to groups, e.g.

affected the endorse.thinly populated by tax-swapsareas, are we
should be decidedThe precise shaping of energy—tax systema new

of supply has beenafter the Sweden’s futurestructure energy
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determined. The principles have devised, including the handlingwe
of intensive manufacturing, be used future discussionenergy may
about the addition, the positiveIn impacts oftax system.energy a
progressive environmental policy Swedish industry, should playon a
role these discussions.

The Commission recommends the parliament and the government,
the economic-political decisions, carefully additionalto assess

the direction of increasing environment and andsteps taxesenergy
lower labour for ofthe better environment andtaxes on purpose a
higher employment. have highlightedWe number of possibilities.a

take forWe granted that the for in 15tax-swaps,room a year
perspective, least large that which has already been utilizedat as as

the and1980s 19905.
The prerequisites Sweden such that, few decades,are a may

be possible through significant ecological changeover andto carry a
develop the into sustainable society. haveWeto country a more a

vibrant democracy, knowledgeable and committed citizens, wellas as
positive experiences of active environmental policy. Thean
continuing Agenda 21 promising. Among municipalities,process
companies, govemmental bodies and citizens has created a
consciousness about the necessity of developing Sweden into a
sustainable society.
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