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Till statsrådet och chefen för Närings- och

handelsdepartementet

Genom beslut den februari13 1997 bemyndigade regeringen chefen för
Närings- och handelsdepartementet tillkalla utredare med uppdragatt

kartlägga och analysera förutsättningarna för och effekternaatt av en
utvidgning regionalpolitiskadet transportbidraget.av

Med bemyndigandet förordnadesstöd den 4 lands-1997av mars
hövding Georg Andersson särskild utredare.som

Till huvudsekreterare förordnades den 4 föreståndaren1997mars
vid för regionalvetenskapCERUM, Centrum vid Umeå Universitet,
fil dr biträdandeLars Till sekreterare förordnadesWestin. samtidigt
fil och filThomas kandPettersson Jesper Stage.mag

del de erfarenheterUtredningen har tagit NUTEK, vilketav som
handhar transportbidraget,utbetalningen har den hittillsvarandeavav
verksamheten. har haft kontakterUtredningen med SIKAäven samt
tagit del det material Kommunikationskommittén framställt isomav

trafikpolitiken.samband med översynen av
Vid sammandragningar i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland/tre

utredningenVästernorrland har erhållit företagens uppfattningar om
godsmarknadenstransportbidraget och egenskaper och funktion iom

har förNorrland. Utredningen sjöfart, hamnar,även mött representanter
köpsågverk stålgrossisterindustrisågverk, inom transportstödom-samt

rådet.
Länsstyrelser, företagarföreningar och handelskammare har bidragit

kontakten med företagen i regionen relativt omfattandetill varitatt trots
den mycket begränsade utredningen haft till sitt förfogande. Skrivel-tid

och telefonsamtal har inkommit från företagdärutöver i regionenser
från för rekryterar företag tillsamt representanter transport-organ som

stödområdet.

härmed betänkandet KonkurrensneutraltJag överlämnar transportbidrag.

Umeå den 13 maj 1997

Andersson /LarsGeorg Westin
Thomas Pettersson

StageJesper
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Bakgrundl

Uppdraget1 1
.

regionalpolitiska transportstödet infördes denDet januaril 1971. Enligt
förordningens skall bidraget främjamotivering samhällsekono-en
miskt lokaliseringoch i övrigt lämplig näringslivet". I motivtextemaav
framgår avsikten med bidraget bl.a. minska de kost-att attvar

följernadsmässiga olägenheter långa avstånd och därigenomsom av
främja utvecklingen näringslivet inom de s.k. transportstödzonema.av
Transportstödet namnändrat till transportbidraget.är numera

Transportbidrag utgår till genomgåttuttransport av varor som en
"betydande bearbetning inom transportbidragsornrådet till in-samt

skall betydandegenomgå bearbetningtransport av varor som en
området. Bidrag utgår endast för den landbaseradeinom delen av

fraktflygnyttjar ellerFöretag sjötransporter kantransporten. som
stöd för den delensåledes inte erhålla För motverkatransporten. attav

snedvridningar konkurrensen mellan land- ochi sjötransporter infördes
hamntransportstöd tillsärskilt företag med1986 på landett transporter

längs norrlandskusten tilltill hamnar hamnar vid Mälaren ochsamt
praktiken har via den s.k. "tio-kronan" i vissa hamnarVänern. I stödett

kommit till själva hanteringen godset i hamnama framäven att ges av
fartygssidan.till med fraktflygFöretag erhållertransporterarsom

däremot inget motsvarande bidrag.
Sjöfartspolitiska utredningen betänkandetDen ansåg i Svensk sjö-

fartnäring för framtiden SOU 1995:112 bidraget, det skulleatt om
behållas, måste konkurrensneutralt mellan olika transportslag.göras
Även Företagsstödsutredningens betänkande "Kompetens och kapital-

statligt stöd till företag SOU 1996:69 ansåg transportbidragetattom
konkurrensskäl bör utvidgas till omfatta flygtrans-sjö- ochatt ävenav

samband med detta utredningenansåg särbehandlingenIporter. att av
de borde avskaffas.s.k. bulksågverken olika skäl harAv namngivetett

tillhörandeantal hamnlokaliserade sågverk skogsindustrin, bulksåg-
lyfts från möjligheten erhållaverken, bort transportbidrag för sågadeatt
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snedvri-uppfattasavseendekan i dettaTransportbidragetträvaror. som
bransch.företagmellan idande konkurrensenpå samma

tillstöd vissalämnadesoch 19911986Mellan åren även person-
transportstödområdet, tillbegränsad delinomsamt,transporter aven
avskaffades på grundstödenBådadatakommunikationskostnader. av

harföretagarhållbl.a.besparingsskäl. Frånutnyttjande ochlågt av
Norrlandfrånpersonflyget till ochpå övreprisnivånframförts kritik av
har ingaefterfrågats.har Däremotpersontransportsbidragvarför ett

telekommunikationer.fördriftkostnademainkommitsynpunkter om
förchefen Närings-regeringenbemyndigade1997februari13Den
med uppdragsärskild utredaretillkallahandelsdepartementetoch att en

effekternaförförutsättningarnaanalyseraochkartlägga samt av enatt
till andratransportbidragetregionalpolitiskadet trans-utvidgning av
transportbidragvidgatBehovetstödberättigade.portslag de ettän avnu

skalltelekommunikationförochtill flyg-,sjö-, samtpersontransporter
konkurrensförutsättningamasamtidigtkartläggasenligt direktiven som

Utredarenanalyseras.skallolikamellan transportsättoch integrationen
genomfö-behövakanförändringarandravilkabedömaskall även som

transportbidrag.utvidgatföljdtill ettavras
bi-förändringarandraföreslåmöjlighetUtredaren attäven avges

ändocktill utvidgningenkopplingdirekthardraget inte sommensom
angelägna.anses

skall kostnaderhandförstaanalyseras.skall IBudgetkonsekvenser
för deinomanalyserastransportbidragutvidgattill följd ett ramenav

handandraför år 1997. Ibudgetpropositioneniföreslagitsanslag som
ochRegional utjämningutgiftsområde 19 ut-inomfinansieringbör

analyseras.veckling

genomförandeUtredningens1.2

inrättadesochutredarensärskildeden ettutnämndes19974Den mars
skallUppdragetUniversitet.Umeåvid CERUM inomutredningskansli

faktummaj 1997. Detden lredovisaskommittédirektivenenligt senast
harmånadertvåloppetfått genomföras inomharutredningenatt av

utredningsarbetet.krav påextraordinäraställtgivetvis
stödetsde analysermaterial ochdetdelhar tagitUtredningen avav

delutredningen tagitharVidaretillhandahållit.NUTEKfördelning som
Sjöfartspoli-och denFöretagsstödsutredningenbl.a.de synpunkterav

utformning.bidragetshaft påutredningentiska
med företag ihearingssammanlagtgenomförtUtredningen har tre
Vid dessa harJämtland/Västemorrland.VästerbottenNorrbotten, samt

medbidragitföretagarföreningarochhandelskammarelänsstyrelser,
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benägen hjälp för få bred representation med företagatt vid dessaen
överläggningar. Utredningen har haft särskildaäven överläggningar
med för rederier, hamnar, stålgrossisterrepresentanter med olikasamt
delar trävaruindustrin i regionen.av

Samtidigt tvingas utredningen konstatera att trots att transport-
bidraget funnits drygti tjugofem år kunskapen den norrländskaär om
industrins godstransportflöden, företagens värdering de olikaom av
transportalternativens egenskaper och transportmarknadens kost-om
nadsstiuktur begränsad. dagI saknas simuleringsmodellerytterst som
på integrerat behandlar samtliga transportslag ochett sätt länkar av
betydelse för regionens företag de lokaliseringsmässiga konsek-samt

förändrade transportkostnader för företagen.venserna av
innebärDet grundläggande verktyg för på tillfredsställandeatt att ett

analysera två utredningens kämfrågor, densätt neutralitet mellanav om
olika transportslag budgetkonsekvenser till följd företagenssamt av
transportmedelsval i relation till transportbidragets utformning samt
lokaliserings- och förädlingsmässiga konsekvenser bidraget inteav
existerar. I detta avseende finns dagi asymmetri i kunskapslägeten om
transportflöden inom storstäderna t.ex. Dennispaketets analyser och
inom övriga landet.

Utredningen vill dessutom uppmärksamma det faktum den väl-att
färdsteoretiska grunden för transportbidraget knapphändigt motive-är
rad och analyserad. innebärDet utformning stödet föratt atten av upp-
fylla den målsättningen främja samhällsekonomiskt ochuppsatta att en

lämplig lokaliseringi övrigt näringslivet kaninte vila på rigorösav en
teoretisk analys bidraget medel för uppnå sitt mål. Utvärde-attav som
ringar bidragets effekter och förslag med syfte bättre uppfyllaattav
målsättningen tenderar därmed präglas kortsiktighet ochatt av anpass-

tillning rådande förhållanden. Samtidigt det tveksamt denär om nuva-
rande målsättningen tillräckligt precis grund för utvärderingär som en

bidragets förmåga uppfylla det målet.att uppsattaav
Utredningen har bakgrund dessa grundläggande bristermot samtav

den begränsade tid ställts till utredningens förfogande haftintesom
underlag för föreslå genomgripande förändringar bidragetsatt av
utformning. Utredningen har inte heller kunnat ställning tillta om
bidragets nuvarande nivå riktig förhållandei till den målsättning ochär
de effekter eftersträvas. Utredningen uppmärksammar däremotsom
regleringar bidrageti skapar bristande neutralitet, verkar inkon-som
sistenta eller verkar motverka ambitionen främja utvecklingatt en av
näringslivet i transportstödområdet i riktning ökad bearbetnings-mot
grad.
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Transportbidraget2

Transportbidragets2.1 tillkomst

regionalpolitiska transportbidraget harDet sitt den modernaiursprung
regionalpolitikens tillkomst under 1960-talet. Redan i 1968 års lokalise-
ringspolitiska utredning SOU 1969:49 väcktes frågan subven-om en
tion från och inom det dåvarande regionalpolitiska stöd-transporterav
området. lokaliseringspolitiska utredningen företagensDen menade att
relativt höga transportkostnader hindrade den industriella utvecklingen
i stödområdet och transportsubvention därför kundeatt en vara
samällsekonomiskt Utredningenmotiverad. pekade samtidigt på raden
svårigheter regionalpolitisktmed denna stöd.typ av

självklartdet första det inte sänkta transportkostnader förFör är att
företagen utvecklingen i stödområdet. transportkostnaderHögagynnar
kan fall fungera skyddstull för deni vissa lokala industrin ochsom en
därigenom vidareförädlingstimulera till lokal och industriell utveck-
ling. transportbidrag kan neutralisera detta skydd fallEtt och i så med-
föra hinder för utveckling på sikt.regionens

konkurrenssituationenFör det andra ansåg mellanatt trans-man
på järnväg, lastbil, sjöfart och flyg svår lösa på ekono-porter ettattvar

miskt och administrativt för enhetligt kon-rationellt inomsätt ettramen
transportbidrag. snedvrida konkurrensenEtt bidrag får intestruerat

mellan transportslagen. icke-neutralt transportbidrag medförEtt sam-
hällsekonomiska kostnader.

Utredningen förhöll invändningar tillsig dessa i princip positivtrots
lägga konkret förslagtransportsubventioner, valde tillinte ettattmen

utformning stöd. frågan bordeIstället föreslog utredasett attav man
ytterligare.

År tillsattes kommunikationsdepartementet1970 utredning inomen
för undersöka förutsättningarna för transportbidrag inomatt ett ramen
för regionalpolitiken. Regionalpolitiken skulle vid den tiden syfta till att
främja sådan lokalisering landets tillgångarnäringslivet, atten av av
kapital och arbetskraft blir fullt och fördelade påutnyttjade sådantett
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prop. 1970:75,framåtskridande främjasekonomisktsnabbtsätt att ett
6.s.

både beto-regionalpolitiska målsättning,övergripandeDenna som
tillsedan liggakornregional utjämning,ochtillväxt attekonomisknar

därmed redanknötsBidragetutfomining.transportbidragetsgrund för
trafikpolitiska målsättningar. Iochregionalpolitiska intetillfrån början

med bidrag görarelateradtrafikpolitiskt strävan attstödet fanns en
1971:85.transportkostnadssynpunkt serundareSverige prop.ur

transportbidragmedutvecklingenregionalastödja denMotivet att
exempel medtillintediskuterades däremotinfrastrukturföristället

fortfarandesaknaskalkyl. Idagsamhällsekonomiskutgångspunkt i en
regional-fråneffekteroch dessbidragetanalys ettsammanhållen aven

perspektiv.trafikpolitisktsåvälpolitiskt som
kom-redan ibetonadesrundareSverigegöraönskvärda iDet att

byggde påutredning från 1970,förstamunikationsdepartementets som
studien Regio-fraktkostnader. Inorrländska företagensdestudie aven

inomkartlades godstransportmönstren1972:4DsKtrafikplaneringnal
studeradesstödområdetfrån och inomtill,landet. Transporterhela
huvudsaktid ivid dennabestodstödområdettillsärskilt. Transporterna

byggnadsmateriel, bensinstålvaror,ochlivsmedel, trävaror,järn-av
dvskonsumentprodukterolikaverkstadsprodukteroch oljor, samt

huvudsakomfattade istödområdetfrånfárdigvaror. Transporterna
Menochstål, malm ävenoch trävaror.obearbetat järnpappersmassa,
Slutsatseningickförädlingsgrad ihögre transporterna.medprodukter

frånavvekstödområdeti transport-godstransportmönstretattvar
fannsFramför alltlandet.delarövrigaoch mellaninomströmmarna av

bulkorienteradedär detslagsmellan olikabalansbristande varor,en
ochtransportvolymema inomandelrelativtutgjordegodset stor aven

stödområdet.från
fördel-ocksåundersökteutredningKommunikationsdepartementets

Sjö-och sjötransporter.järnvägarlastbilar,godsflödet påningen av
andelrelativtkaraktäriserades storväntattransportema av ensom

sjöfarten redanutredarnamenadeDessutom attbulkbetonade frakter.
Sjöfartisbrytning.exempeltillsubventioneradtillräckligt genomvar

utsträck-i likasubventioneraönskvärd stordärför inteansågs attvara
ocksåansågUtredningenochlastbil järnväg.påning transportersom

mellanneutralitet transport-målsättningentrafikpolitiskadenatt om
ochflygmedtillbidraguppfyllas transporterkundeslagen attutan ge

påmedkonkurreraintetransportslag ansågs transportersjöfart. Dessa
så litenbedömdesmed flygGodstransporteroch järnväg.lastbil avvara

effekt denpåmärkbarskulle någonsubvention inteomfattning att geen
utredningensåledeskanutvecklingen. attDet noterasregionala

exklu-föriställetbidragetfråntranspoitslag attundanta tvåföreslog att
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tidiga diskriminering sjö- ochdera de bulkbetonade Dennavarorna. av
förmodligen bidragit till begränsa denflygtransporter har att norr-

transportmarknadens dynamik.ländska
förde norrländska företagens merkostnadberäknaFör transpor-att

andra delardelar stödområdet jämfört med företag iolikaiter avav
för jämförelsenmodell där utgångspunktenlandet, användes ettvaren

försälj-produktion förlagd Stockholm och medföretag med hela sin i
landet. företag Luleå beräknades enligtspridd hela Ett iningen över

företagdubbelt höga fraktkostnader motsvarande imodellen ha så som
utgångspunktTransportbidraget utformades sedan med iStockholm.

infördes den januari 1971 prop. 1970:84,undersökning och 1denna
rskr 271.TU 105,

Transportbidragets utformning2.2

skäl.transportbidraget regionalpolitiska DeninfördesSom nämnts av
uthållig till-för regionalpolitiken idagmålsättningenövergripande är

förlevnadsvillkor skapaslikvärdigaoch valfrihet sårättvisa attväxt,
1994/951161.hela riket prop.medborgarna i

detfortfarande såtransportbidraget ochSyftet med är somvar
transportbidrags-utveckla näringslivet iframgår olika motivtexteri att

regionalpolitisktgällande förordningendenområdet. I trans-omnu
skall främjatransportbidragetuttrycks målsättningenportbidrag att en

näringslivet"lokaliseringoch övrigt lämpligsamhällsekonomiskt i av
tillförutsätts kommalokaliseringenlämpliga1996:1569. DenSFS

mellantransportkostnaderskillnader iutjämningstånd avgenom en
aldrighar däremotstödområdet.utanför Detochföretag inom senare

viktig distinktion iförordningen;målsättning iinskrivetvarit ensom
sammanhanget.

visadefrånutredning 1970Kommunikationsdepartementets att mer-
högst i Norr-bidragsområdetfrånkostnaden för transporter norravar

Därför inför-stödområdet.delarnade södrainland och lägst ilands av
karaktärenmedbidragssystemfrån börjandes redan trappa.ett av en
kommunerna idärdelades in iStödområdet tre zon somzoner

stödprocentenfick den högstastödområdet,delarnafanns dei avnorra
stödområdet,delarnafanns de södraiioch kommunerna avsomzon

den lägsta.
deutvecklingen istödjazonindelningför dennaMotivet attvar

trappstegseffekteralltförfåstödområdetdelarna storautan attnorra av
fem. Flertillutökades antaletsödra 1982vid stödområdets gräns. zoner

behövdes idit det bästbidragetmöjligtskulle det att styragörazoner
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bidragsområdet. nuvarande bidragsornrådet framgår tabellDet 2.1av
och figur

ransportbidragets bidragszoner denTabell 1 1997.2.1 T januari

Zon Kommuner

Säffle, Torsby ochVärmlands län: Arvika, Edna, Sunne,1 Inom
Årjäng

ÄlvdalenKopparbergs län: Malung, Vansbro ochOrsa,Inom

Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,Inom
Ovanåker och Söderhamn

Västernorrlands länSamtliga i2

Jämtlands län StrömsundSamtliga i3 utom

Skellefteå, UmeåNordmaling, Robertsfors,Västerbottens län:4 Inom
och Vännäs

ÄlvsbynPiteåBoden, ochNorrbottens län:Inom

län: StrömsundJämtlands5 Inom

Lycksele, Malå,Bjurholm, Norsjö,Västerbottens län: Dorotea,Inom
ÅseleVilhelmina, Vindeln ochSorsele, Storuman,

Haparanda,Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare,Norrbottens län:Inom
Överkalix ÖvertorneåochPajala,Jokkmokk, Kalix, Kiruna,

Källa: 1995:892.SFS

År Värmlands länKopparbergs ochantal kommuner ilyftes1995 utett
till gleshetskriterium.för området EU:sstödområdet att anpassaur

relativtstödområdet har under hela perioden varitFörändringarna av
stödområdenjämfört med andra regionalpolitiskaspecielltsmå, som

betydande förändringar.genomgått mer
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transportbidrag den 1997.Stödområdet för 1 januari2.1Figur

1996:69, 274Källa: SOU s.
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För erhålla utjämning transportkostnadema på långvägaatt trans-av
överkompensera de korta avstånden infördes avstånds-porter utan att

graderade bidragsklasser. landetsFöretag i delar skulle kompen-norra
for kostnader för frakter längre den genomsnittligaän transport-seras

sträckan hela landet, beräknadesi 300 km. lägstaDetsom vara ca
bidragsgmndande avståndet från början km.300 sänktesDetta årvar
1974 till km för stimulera251 de inornregionala ochatt transporterna
uppkomsten regionala nätverk underleverantörer. Vid årsskiftetav av
1996/97 sänktes besparingsskäl samtliga bidragsnivåer medav

procentenheter. Bidragets for5 nivåer respektive transportsträcka och
framgår tabell 2.2.zon av

Tabell 2.2 ransportbidragets konstruktion frånT den 1 januari
Bidragssats1997. transportkostnaden föri procent av

respektive bidragszon och avståndsklass kilometer.i

Bidragszon

Avståndsklass 1 2 3 4 5

251 400 5 5 5 5 5-

401 700 5 15 25 30 30-

701 5 15 25 30 45-

Källa: SFS 1996:1569

Ursprungligen omfattade transportbidraget endast frånuttransporter
stödområdet. Stödet dessutom aldrig till samtliganämntsgavs som

vissa varuslag undantogs från stödet. Som särskilttransporter, utan
krav infördes redan från början skulle förädlas icke ringaatt varan
omfattning" regionen, för transportbidrag skulleinom kunna utgå.att

detta inledningsvis bidrag förTrots krav gavs varor som pappersmassa,
sågade eller mindre förädladevissa jäm- och stål-trävaror samt mer
produkter. utfonnades dock undantag i förordningenDetta ettsom om
transportbidrag och motiverades särskilda förhållanden stöd-inomav
området. Bland ville motverka frakter rundvirke till såg-annat man av
verk i södra Sverige bidrag för sågadeatt trävaror, trots attgenom ge
dessa inte förädlade omfattning. Förädlingskraveti icke ringavar
skärptes dock tidigt, ochvilket innebar att transporter av pappersmassa
vissa järn- och stålprodukter undantogs från och med 1979. Intematio-
nella regleringar bidrog undantogs från bidrag.till de Kravetatt senare
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på vidareförädling återkommer dei regionalpolitiska propositionema
under både 70- och 80-talen: för få till stånd önskad regionalatt en
utveckling måste ökad vidareförädling inom stödområdeten upp-

prop.muntras 1981/82:30. Den skarpare tolkningen bidrags-av
reglerna ledde till uttransportbidraget för delar järn- ochatt stora av
stålindustrin slopades från 1986, eftersom dessa till deltransporter stor
bestod råvaror och insatsvaror med låg grad föräd-exportav av en av
ling.

Tidigare hade bidraget utgått för antal vilketett oavsettvarugrupper
företag betalade frakten. uppstodDet med tiden svårigheter attsom

denna lista Från och med bransch-avgränsa 1981över varugnipper.
inriktades därför bidraget. Branschinriktningen innebar endast före-att

verksamma inom branschervissa kunde söka transportbidrag.tag I
denna ordning styrde reglerna vilka kunde fåöver intenya varor som
transportbidrag se tabell 2.3.

Tabell 2.3 fårVaror uttransportbidrag 1997.som

Salt, svavel, jord- och kalkgips, och malm, slagg,stenarter, cement,0
aska

Mineraliska fasta bränslen, mineraloljor, bituminösa ämnen samt0
deras destilat

Rundvirke ochoch massaved, brännved, flis, såg- och0 pappers-
hyvelspån, pappersmassa, papper, papp

och stål järn-Järn inom och stålsektorn bearbetatsintesamt0 varor som
bockats,pressats, proñlerats ellersvetsats, sättstansats, annat

manufakturerats

Andra metaller, metallegeringar, begagnat gods, skrot eller avfall0
Livsmedel fárskvarukaraktär dagligen eller regelbundet0 av som

inom det naturliga omlandet. Lokala uppsamlings- ochtransporteras
distributionstransporter jordbruks- livsmedelsprodukterochav
Sågade inte hyvlats eller ämnesbearbetats ochträvaror0 som
producerats vid bulksågverk belägna i kustkommuner. Bulksågverk är

m3.sågverk med kapacitet 60-80 000överen

Källa: Transportrådets föreskrifter TPRFS 1985: 14

Regeringen ville med denna förändring dels minska kostnaderna för
administrationen bidraget, dels få tydligare inriktning indust-motav en
riell utveckling prop. 1978/79: 152. verksamhet skulleFöretagens
fortsättningsvis möjligheten få bidrag, varuslaget.inte detNärattstyra
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bidrags-införa antal speciellatvingadesgäller sågade ettträvaror man
deför alla sågadegenerellt bidragregler. Idag utgår trävaror, ävenett

produktion vid sågverk iförmed undantagvidareförädlats,intesom
de så kalladeKopparbergs län,Värmlands ochkommuner ivissa samt

Definitionentabell 2.4.norrlandskusten sevidbulksågverken av
till hamn.produktionsvolym och tillgång Ettkopplades tillbulksågverk

virke årsågatkubikmeter80 000produceradesågverk än permersom
företagdeupprättades 1985bulksågverk. listaEn överansågs ettvara

Bulksågverkendärefter ändrats.har inteuppfyllde kraven. Dennasom
med bidragetsenlighethyvlade iförtransportbidragerhåller dock varor

förädling.stödjagrundtanke att

års beslut.Bulksågverk enligt 1985Tabell 2.4

Ljusnesågverk iTimber AlaStora0
StockaHudiksvall ochIggesunds Bruk iAB0

RundvikBollstabruk ochGraningeverkens iAB0
HolmsundochMunksundTunadal,Lugnvik,Timber iSCA0

DomsjöAB iMoDo0
PiteåiLövholmens ABträ0

1985: 14.föreskrifter TPRFSTransportrådetsKälla:

eftersombörjanfrånredanundantogs nämntsSjötransporter som
visade sjötransporterutredningkommunikationsdepartementets att var

subventionerbl. isbrytning. Dessaförbidragsubventionerade a.genom
Kommunikationsdeparte-och 1992.mellan 1988dockavskaffades

främstdenna tidvidsjöfraktemaocksåvisadeutredningen attmentets
bidragsberättigade, medbordedärföroch intebulkbetonade varavar

dockförutsatteförädlade Dettapåtanke på kravet resonemangvaror.
principförädladeforutgickbidrag endast transportatt varor; enav mer

sågadebidrag förgälldedet trävarortidigt närövergavs varaensom
framför allt järnvägen.medkunde konkurreravälsjöfarten mycketdär

transportbidraget inteutanförsjöfartenhållaförArgumenten att var
omfattade sjö-transportbidrag,utvidgat ävenövertygande. Ett som

leddebörjan. Dettaunder 1980-taletsdärfördiskuteradestransporter,
hamntransportbidrag,kompenserades medsjöfartentill ett somatt

särskiltBidraget innebar1986. generösamedfrån ochinfördes att
till hamnar,vissaför oavsett trans-lämnadesbidragssatser transporter
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motsvarande kr kubik-portsträckans längd. speciellt bidrag, 10Ett per
komplettera hamntransportbidraget förhar kommit att attmeter, senare

fram till godset liggersubventionera hela ända lastat påatttransporten
finns dock reglerat förordningenbåten. bidrag inte iDetta trans-om

tolkning reglerna Transportrådet ochportbidrag ärutan en av som
sedan 80-talet. Bidraget idag heller inte allmäntNUTEK gjort ärsenare

och hamnar.känt bland rederier
har endast för yrkesmässigaTransportbidrag utgått Härtransporter.

neutralitet bidraget mellan ochfinns bristande i externa trans-egnaen
med transportmedel ansågsKontrollen transporterporter. av egna vara

skulle kunna utgå föralltför besvärlig för bidrag itransporteratt egen
fåtal tillfällen lämnat dispenser i dehar dock vidRegeringenregi. ett

saknats eller då särskilda förhål-tillfall då alternativ transporteregna
fördispensenkan till exempellanden råder. Här nämnas transporter av

stålvaror med priservill järn- ochCECA-gods, det vissas.k. säga
medinfördes 1973internationella avtal. dispensreglerade Dennai

kräver specialkon-CECA-godset ofta har dimensionermotivet att som
inte bestämsprissättningenstruerade lastbilar att transportensamt avav

nämnda interna-Jemkontoret med utgångspunkt idistributören utan av
ifall leveransernakompliceras oklarheteravtal. Frågan vissationella av

idagbidragsreglerna för grossistverksamhet. Dispensenstrider ärmot
och utgår den 30 juni 1997.ifrågasatt

tillsamordnaföretagen sina störreFör transporterattuppmuntraatt
stödetför administrationenminska kostnadenoch försändningar att av

kgendast sändningar 500viktgräns därinfördes från början över varen
sändning.sänkt till kgkrav idag 100bidrag. Dettaberättigade till är per

fraktkostnadbidragsgnindandeförminimigränsbörjan gälldeFrån en
administra-för underlättainfördeskr år. Dennapå 3 000 gräns attper

höjdes vid års-till kr och6 000höjdesstödet. Gränsention senareav
skiftet kr år.till 25 000 per

stöd-för tillstödinfördesFrån och med 1974 intransporteräven ett
branscher blev stödberätti-tillhalvfabrikat vissaområdet. Råvaror och

tillbranscher har intransport-vilkatabell framgårgade. 2.5 rättI som
stöd skullestödområdet förförädlasskulle inombidrag. Varorna att

totaladet20intransportbidrageterhållas. Idag procentutgör ca av
transportbidraget.
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intransportbidrag 1997.Branscher berättigade tillTabell 5

lädervaruindustribeklädnads-, läder- ochTextil-,0

Färgindustri0

Läkemedelsindustri0
toalettmedelsindustriTvättmedels- och0

Gummivaruindustri0

Plastvaruindustri0

lergodsindustriPorslins- och0

glasvaruindustriGlas- och0

Verkstadsindustri0
Musikinstrumentindustri0

Sportvaruindustri0

föreskrifter TPRFS 1985:14TransportrådetsKälla."

utformningtransportbidragetshargjortsförändringardeTrots som
harsedan Förändringarna1971.grad kontinuitethöguppvisat aven

fokuserat påocksåblivitbidragetinneburit generöstatt men mermer
tillhöjts från 35 50stödprocent harförädling. Högsta procent, men

avståndet för stöd harårsskiftet till Lägsta45sänktes vid procent.
sänkts.bidragsgrundande vikt hartill km. Lägstafrån 251sänkts 301

dessutom1996:69 föreslogFöretagsstödsutredningen SOU ytter-en
för vissainskränkningar gjortsSamtidigt hartill kg.sänkning 20ligare

helt uteslutits.har principoch metallverk istål-branscher. Järn-,
innebärförädlingskrav, vilkethar fått skärptaPappersindustrin att

förlängre utgårbidrag inte transport papp, papperpappersmassa,av
bidragsågverken däremotträindustrin har generö-ärInom ettetc. som

harFörädlingskravetinledningsvis använtsvad avsett.än varsomsare
ibidragsområdet,ökad förädling istimuleramedel för attett mensom

för bidraget.kostnadernaminskapraktiken också för att
dåtransportbidraget,administreradestill 19801971Under perioden

periodenFraktbidragsnämnden. Under 1981fraktbidraget,benämnt av
transportstödet,då benämnttransportbidraget,administreradestill 1990

föradministrativavilar detSedan 1991Transportrådet. ansvaretav
understödetliggeroch sedan 1995på NUTEKtransportbidraget
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och handelsdepartementet.närings- Transportbidraget utbetalas efter-i
skott för samtliga bidragsgrundande fraktkostnader. Idag söker företag
transportbidrag halvårsvis. Ansökan bidrag skall lämnas tvåsenastom
månader efter kalenderhalvårets utgång. förfarande harDetta praktise-

under hela perioden, med skillnaden ansökningarna de förstarats att
åren på 70-talet gjordes kvartalsvis.

Riksrevisionsverket fick 1987 i uppdrag granska Transportrådetsatt
administrativa hantering transportbidragsärendena. Verket konstate-av
rade hanteringen stödet fungerade relativt effektivt. Till exempelatt av
arbetar idag handläggare med transportbidragsärenden,4-5 trots att
transportbidraget bland de regionalpolitiska stöd har flest antalär som
handlingar år. Antalet ansökningar transportbidrag har varieratper om
från till år. Antalet stödmottagande2300 3200 företag harca ca per

mellan ochvarierat 1100 1400 år. hanteringNUTEK:sca ca per av
transportbidraget från och med 1 juli 1996 lokaliserad till Arjeplog.är

Transportbidragets kostnader2.3 och

fördelning på företag

gäller kostnaden förGenerellt transportbidraget följer både den all-att
konjunkturutvecklingen och allmännaden prisutvecklingen,männa

vilket framgår figur 2.2. Högre priser på och/eller Ökadetransporterav
fraktvolymer ökar automatiskt kostnaderna för bidraget. Kostnaden

bidragsreglernaspåverkas därutöver också utformning. Som nämntsav
har olika branscher, produkter och transportslag uteslutits från trans-
portbidrag.
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1995godstransportbidraget 1971Utveckling iFigur 2.2 av -
inklusiveUttransportbidragetoch fastalöpande priser.

från årenhamntransportbidragochintransportbidrag
årskronor 1971Miljonerrespektive 1986. i1974

priser.

Mkr. 45° priser" Löpande
priserFasta- - - - - --400 --

350 --

300 --

250 --

200 --

150--

100--

_.-"-.-""----"&#39;"50"

: å 2 i 4.: :0 a c :: : : : :a :: : a :l :
1993 19951989 19911985 19871981 1983197919771971 1973 1975

År

Källa: NUTEK

uppfyller kravenfrakterallaså visgenerellt påBidraget attär som
i detaljomöjligblir därmedbidragetförKostnaden atterhåller bidrag.

för bidra-kostnadstakordandra ingetmedfinnsförväg.fastställa Deti
åtgärderna. Deregionalpolitiskabland deuniktbidragetDetta görget.

frånavvikitflera tillfällenvidharbidragetförkostnadernafaktiska
sekonjunkturlägetdel påtillberoranslag.riksdagens Detta stor

tabell 2.6.
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Tabell Riksdagens anslag och faktiska6 kostnader för trans-
portbidraget. Miljoner kronor, löpande priser.

BidragsårBudgetår Anvisat anslag Faktiskt bidrag Differens

1989/90 1989 287 294 -7

1990/91 1990 300 309 -9

1991/92 1991 300 282 18

1992/93 1992 300 269 31

1993/94 1993 300 293 7

2871994/95 1994 341 -54

1995/96 1995 303 384 -81

månaderårsanslaget. Budgetperioden och Mkr.18 430Anm: äravser

Källa: NUTEK

betydande delBidragets fördelning följer till närings-på näringsgrenar
får tabellstrukturen för de bidrag i regionen. 2.7näringar Avsom

särställningframgår trävaruindustrin har mottagareatt en som av
bidrag. tredjedel det totala transportbidraget går till sågar,Mer än en av

rikligtsnickerier beror både på trävaruindustrinDetta ärattetc. repre-
och bidraget har struktursenterad bidragsområdet påi att en som

trävaruindustrins Transportkostnaden ochbranscher typ.gynnar av
därmed bidraget blir för branscherstörre transporterarsom varor som

fallet för delaroch skrymmande, vilket trävaru-är är storatunga av
bidrag mellan branscherindustrin. Generellt skillnaden iär större än

stödområdet. Se Transportstödetmellan bransch iinom sammazoner
NUTEK.och företagens ekonomi, 1993:47,R
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fördelning på 1995.ransportbidragetsTabell näringsgrenar7 T

ProcentNäringsgren

35Trävaruindustri

14Tillverkningsindustri/Metallframst.

13Transportmedelsindustri

11industriKemisk

Övrig 10Verkstadsindustri

Livsmedelsindustri

och stenindustriJord-

Övrigt

100Totalt

Källa: NUTEK.

deochbranscher ifördelning påbidragetstabell framgår2.8I en avvar
bidraget i 5för 57fem bidragszonema. Trävaror procent zonavsvarar

framgåri Häroch2 24för ibara 12 procentprocent zonzonmen
bidragsområdet.delar Denolikanäringsstruktur mellanskillnaden i av

förbidragsprocent sinahögstbidragsområdet har trans-del somav
andel bidrag förfårdet vill trävaror.störstsägaporter, zon
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Tabell ransportbidragets2.8 T fördelning på ochnäringsgren
stödzon 1995. Miljoner kronor.

Bidragszon

Näringsgren 1 2 3 4 5 Totalt
Trävaruindustri 9 5 17 38 66 136
Metallframställning 3 4 5 25 18 55
Transportmedelsindustri 2 l O 45 3 5 1
Kemisk industri 4 23 l 10 6 42
Verkstadsindustri 6 6 5 15 7 38
Livsmedel 3 4 4 17 3 32

stenindustriJord- och 1 1 2 2 5 21
Övrig tillverkning 1 0 2 2 5 10

ochMassa l 1 0 0 2 4papper
Jord, skog, fiske O 0 0 2 1 3
Tekoindustri O 0 O 0 1 1

30 45 36 156Totalt 117 384

Källa: NUTEK

Transportbidragets fördelning på bidragszoner och avståndsgränser
omfattarframgår tabell 2.9. Bidragszon kommunerna längssomav

får totala bidraget.norrlandskusten, drygt 41 det Detta ärprocent av
intressant med tanke på flera dessa kommuner ligger utanföratt av
andra regionalpolitiska stödområden. dessa kommuner därförI är
transportbidraget det enda regionalpolitiska stöd kan kommasom
ifråga.
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påprocentuella fördelningransportbidragetsTabell T2.9
årstödzon 1995.respektiveavståndsklasser i

Avståndsklass i kilometer

401-700 701-251-400Zon
383527l
652782
663 133
851324
90825

78175Totalt

NUTEKKälla:

bidraget gårfjärdedelarocksåframgårtabell 2.9 änatt treAv avmer
Fördelningenmil.70avståndsklassen överi dentill öppnatransporter

procentuell andelhögrekonstruktion,bidragetspådelvisberor som ger
bidragsdelSkillnaden itransportsträckor.vid längrefraktkostnadenav

avståndsgruppenochkilometertill 400251avståndsgruppenmellan
5.bidragszonprocentenheter i40kilometer700 mestäröver som

tillgårbidragetdelliten transporterindikerarTabellen även att aven
inland.ochkustmellansträckorpå kortare

mycketfigur 2.3,framgårockså,Transportbidraget är avsom
bidragsbeloppenspåavseendemed stor-företagfördelatojämnt över

50fåtal företag. Detill störstagåttbidraget harandel ettlek. En stor av
medan 1370bidraget,halvafick år 1995 änbidragsmottagama mer

företaghela 319fickSamtidigtandra hälften.dendelade påföretag
för samtligaMedelbidragetår.bidragkr i000mindre 10än per

00040medianenmedankr000företag 270bidragsmottagande varvar
och med lFrånbidragsområdet.företagsstrukturen ispeglarkr. Detta

frånfraktkostnadenbidragsgrundandeden lägstahöjdesjanuari 1997
företag,168inneburitskulle år 1995kr. att000 Dettakr till 256 000

erhålla bidrag.skullelängreföretagen, inteeller 13 procent avca
kr, eller000Åtgärden på 500besparinginneburitendastskulle 1995 en

bidraget.totaladetpromille1,5 av
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Figur 2.3 Fördelningen företag med avseende på det utbe-av
talade bidragets storlek år 1995. Tusentals kronor.
Löpande priser.

Antal företag 600
i intervall

500.

400.

300

200.

100r

0.

"§§§§åå§§
mv-tv-NNH

Bidragitusentalskronor

Även fördelningen bidraget på de olika länen inom stödornrâdetav
Bidragetvarierar. har allti utsträckning hamnatstörre i Västerbotten

och Norrbotten se tabell 2.10. Idag företag i Västerbotten drygtmottar
40 det totala bidraget.procent av

Tabell 2.10 Transportbidragets procentuella fördelning på län
åren 1971, 1977, 1982, 1988 och 1994.

Län 1971 1977 1982 1988 1994

Värmland 5 5 3 3 3
Kopparberg 8 8 4 4 3
Gävleborg 7 6 5 4 4
Västernorrland 25 27 15 13 l 1
Jämtland 5 6 1l 10 11
Västerbotten 25 27 36 41 41
Norrbotten 25 22 26 26 27

Totalt 100 100 100 100 100

Källa: NUTEK
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högrekonstruktion,stödets ettbåde påberorFördelningen gersom
påVästerbotten,ochfrån Norr- samtochtillförbidrag transporter

Fleralän.respektive export-i storasammansättningnäringslivets
förgenomslaghar4bidragszon storti ettindustriföretag gettinriktade

tillväxt inomsnabbdessutomskerlän. Detrespektiveibidraget en
Umeåexempel Volvo itillnorrlandskusten,längsindustriervissa stora

ibidragetsnabb ökninginneburiti sinLuleå,Scania ioch tur avensom
4.zon

påförändringarspeglartransportslagÄven påfördelningbidragets
framgårSomkonstruktion.bidragetsitransportmarknaden avsamt

tilljämvägsfraktertillbidragfrånövergångsnabbskeddetabell 2.11 en
delsberor1970-talet. Dettaalltframförunderlastbilsfraktertillbidrag

pappersmassaindustrinochståltill järn-,transportbidragetpå att
denpååttiotalet, ävenbörjanochsjuttio-slutetslopades i menavav

samhället.ilastbilstransporterökadetrendenallmänna mot

fraktkostnad mellanbidragsgrundandeFördelningTabell 2.1 1 av
1982kombitrafik år 1971,inklusivelastbilochjärnväg

Löpande priser.1993och i procent.

199319821971Transportmedel

263054Järnväg
747046Lastbil+kombi

100100100Samtliga

Källa: NUTEK

lastbilstransporter.tillbidragetfjärdedelarIdag går nästan tre av
räknasstatistikenidock inte utanredovisas separatKombitransporter

skett pådelen transportenstörrelastbilstransporter, även avomsom
järnväg.

tilllandtransporterstödjaförinfördes attHamntransportbidraget
förKostnadernaoch Vänern.Mälarenoch istödområdetinomhamnar

ellerMkr,10omkringendasttill1994uppgickhamntransportbidraget
kostnaden ingår2.12.tabell lsebidragettotaladet3 procent avca

kubikmeter.krpå 10omlastningsbidraget per
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Tabell 2.12 Hamntransportbidragets fördelning år på1994 ut-
tranporthamnar längs olika kuststräckor. Tusentals
kronor och transporterade ton.

Kuststräckor Bidrag Ton

Norrbottenskusten 2 143 47 260
Västerbottenskusten 4 425 131 378
Västernorrlandskusten 1 892 85 659
Gävleborgs läns kust 907 69 178
Mälaren 152 4 052
Vänern 440 34 120

Totalt 9 959 371 647

Källa: NUTEK

tabell framgårI 2.13 relativt del hamntransportemaatt storen av passe-
länsgränsema. Det finns relativt flöden framförmellan alltstorarar

Norrbottens län och harrmar i Västerbotten.

Tabell 2.13 Hamntransportbidrag år 1994 hamnar längs olikaper
kuststräckor och ursprungslän. Tusen-transporternas
tals kronor.

Ursprungslän Avsändarhamn

BD AC X Mälaren TotaltY Vänern
Norrbotten 1870 1674 215 185 5 3949
Västerbotten 180 2628 545 47 47 55 3502
Västernorrland 51 475 268 33 23 855
Gävleborg 93 13 480 304 5 7 596
Jämtland 59 475 82 60 51 727
Värmland och 3 21 7 299 330
Kopparberg

Totalt 2143 4425 1892 907 440152 9959

Källa: NUTEK

Hamntransporten går alltså inte alltid till kanhamn. del-Dettanärmaste
förklarasvis utbudet på sjötransporter, har olika karaktär i olikaav som
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för linje-underlaggodsvolymnåSvårighetenhamnar. att gersomen
specialiseringframdrivitdelsharnorrlandshamnamatrafik på en
landpåöka träva-tillbidragit transportendels atthamnarna,mellan av

utredning,sjöfartspolitiskaårs1995sevästkustenpåtill hamnarror
transportbidragetsförklarasdelviskan1995:112. Detta nuva-SOU av

orsakmed.finns Enintedär sjötransporterkonstruktion,rande annan
regionen.ifraktvolymematotalabegränsadedekan vara

transportbidragetprocentenheterfemmedsänkning somDen av
debidraget påmotsvarade 50årsskiftet procentvidgenomfördes av

bidrags-sträckor ipå längreendast 10 procentsträckomakortare men
påfördelningdärför bidragetspåverkarFörändringen zoner.fem.zon

omfattande Inågra protester.dockgenomfördes utanFörändringen
sjöfar-landtransportertillbidraget attminskadedetinnebarpraktiken

förstärktes.konkurrenskraftrelativafraktflygetsochtens

tillStöd persontransporter2.4

tillbidrag1986inrättades år äventransportbidragetförInom ramen
förkostnaderföretagensminskaSyftet attvissa persontransporter. var

mellansverige. Person-söderochområden imedpersonkontakter om
kritikbesparingsskäl,alltframföravskaffadestransportstödet menav

konstruktion.stödetsriktades även mot
personalföroch järnvägmed flygomfattade tjänsteresorStödet

produktionstödområdet. Företagetsindustriföretag inomvidanställd
inriktadellergodstransportbidragtillberättigadskulle antingen vara

dessutomskullekonsultbasis. Företagetpåteknikeller varadatamot
idet villpersontransportstödområdet, sägakalladedet såinombeläget

Örnsköldsviks,eller iJämtlands länellerVästerbottensNorrbottens,
harBidragetVästernorrlands län.iKramfors kommunerochSollefteå

riktadesenbartdeteftersomjämställdhetbristandeförkritiseratsäven
därnäringsgrenarvilldetbasindustrier, sägaochteknikföretagtill

bestårhuvudsakligen män.arbetskraften av
företag i Norr-förresekostnadenmed 40utgickBidraget procent av

Älvsbyns Ikommuner.ochPiteåLuleå,Bodens,förutomlänbottens
iresekostnaden. Företag35företagenfick procentdessa kommuner av

företagochresekostnadenmed 30län procentVästerbottens ersattes av
fick 20länVästernorrlandsikommunerberördaoch iJämtlands läni

inombelägnafrånförkunde orterStödersättning. resorprocents ges
linjelängskommunersöderellerbelägna itillstödområdet enorter om

Örebro fickSom nästanVästerås.och mestNorrtälje viatillEdafrån
persontransportstöd.företag500
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I praktiken styrdes stödet till Stockholm, eftersommot s.k.resor
"vinkelresor", det vill frånsäga i stödområdet tillortresor orten en
söder Stockholm med mellanlandning och byte på Arlanda, inteom var
stödberättigade, till Stockholmäven stödberättigad. Stödetom resan var

med andra 0rd ingen hänsyn tilltog Arlanda fungerade flygnavatt som
för de flesta med andra slutmål Stockholm. Stödet kritiseradesänresor
också för byråkrati och krångel och utnyttjades i långt mindre
utsträckning vad regering och riksdag förutsatt.än Det uppgick som

till 10 miljoner kronor och inräknadesmest i kostnaden för trans-
portbidraget. Stödet avskaffades 1991.

2.5 Stöd till datakommunikation

År 1986 inrättades bidrag föräven vissa datakommunikationer.ett
Bidraget riktades till Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner i Norr-
botten och skulle subventionera för datakommunikations-taxoma
tjänster till frånoch området. Syftet utveckla data- ochattvar
rymdverksamhet malmfältsområdet.i Bidraget därför betydligtvar mer

Ävengeografiskt begränsat både gods- ochän persontransportbidragen.
kostnaden för detta belastadestöd godstransportbidragets anslag. Kost-
naderna för stödet aldrig miljon kronor1översteg år.per

Post- och teleutredningens betänkande från 1990 fann företagensatt
kostnader för telekommunikationer sällan överskred 0,2 procent av

dataintensivaomsättningen. De företagen befann sig på kost-mest en
nadsnivå för telekommunikationer motsvarande mellan och1 4 procent

företagets Utredningensomsättning. slutsats blev därför det ärattav
regionalpolitiskt angeläget stödja rikstäckande utbyggnadattmer en av
infrastrukturen för telekommunikationer själva driften. Dettaän synsätt
betonades också, tillsammans med besparingsskäl, stödet avskaffa-när
des 1991.

2.6 Erfarenheter från andra länder

Både Finland och harNorge haft regionalpolitiskt motiverade trans-
portbidrag ungefär lika länge Sverige. Bidragen konstrueradessom
ursprungligen efter liknande principer. Från och med har1988 det
norska transportbidraget förändrats i rad avseenden och ävenen
decentraliserats till fylkesnivå för samordnas med de övriga regio-att
nalpolitiska stöden. åtta fylkenAv har möjlighet användaatt trans-som
portbidrag har Hordaland, Sogn Fjordeme Sør-Trøndelagtre samtog

Ävenvalt prioritera andra regionalpolitiska medel. bidragets regel-att
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mellanskillnaderdärför trans-finnsdecentraliserades. Det storaverk
bidragetriktavaltharfylkenNågra attfylke.respektiveportbidragen i

tillbidragetandramedanföretag, styrtmedelstoraochsmåenbarttill
65 procentbidragsprocent ärHögstaekonomin.ifåtal sektorerett

miljoner75till1995uppgickkostnadernatotalaoch de c.a.Troms
förslagmed detlikheterhar vissabidragetnorskaDetkronor.norska

presenterade. Detta1990:73Transportstöd SOUutredningensom
motsvarandeföreslogpropositiongrund förtilllågförslag somen

riks-dock iföllPropositionenbidraget.svenskadetdecentralisering av
dagen.

svenskadetcentraliseratÄven bidragetfinländska ärdet somom
bero-enbartbidragsprocentenbidragetfinska ärdetskillnader. Ifinns

iindelningdenalltsåsaknaslängd. Härtransportsträckansende av
Å sidanandra ärbidraget.svenskadetifinns sombidragszoner som

flerbetydligt änindelad i stegtransportsträckan2.14tabellframgår av
infrastruktu-deförklarasdeltill visskanDettabidraget.svenska avdet

frånlandtransporterförBidragländerna.mellanskillnadernarella ges
Sverige.inedreden gränsenkm251medan ärFinlandkm i266

hamntransport-land- ochFinlandsiProcentsatserTabell 2.14
1997.bidrag

HamntransportbidragLandtransportbidragAvståndsklass

7130101 - 9160131 - 10210161 - 12265211 - 147300266 - 1411400301 - 1515500401 - 1818600501 - 2222700601 - 2424800701 - 29261000801 - 29291001 -

613/96Källa: Lag

yrkesmässigförenbarttransportbidragSverigeiliksomFinlandI ges
ansökningaransökningstid,bestämd utanfinns ingentrafik. Däremot

Varjetiden.tillbaka iårfleraförinlämnaskantransportbidragom
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ansökan måste dock gälla transportkostnad på minst 2000 mark.en
hamntransportbidrag.Finland har bidrag framgårDettaäven ett är som

tabell förmånligt det2.14 ordinarie transportbidraget, efter-änav mer
bidrag utbetalas mellan km och km och bidrags-101 265ävensom

högre på avstånd till km.400ärprocenten upp
finns andra skillnader mellan det svenska och finländskaDet även

Finland kan för det första enbarttransportbidraget. I små och
företag, det vill företag med mindre anställda,medelstora 250säga än

få transportbidrag. det andra finns intransportbidrag förFör inget
till stödområdet. det tredje fårFör medäventransporter transporter

sjöfart transportbidrag enligt särskild tariff, framgår tabellen som av
2.15.

Finlands transportbidrag för sjöfart mark ochTabell 2.15 1997 i
kronor.

SEK/tonFmk/tonZon

12,20 191
2 6,20 8

och Kalajoki kommun.hamnar inomAnm: zon norr om
kommun och Kalajoki kommun.hamnar mellan Sastmolazon

613/96Källa: Lag

avseenden frånmodellen för sjöfartsstöd avviker i tvåfinländskaDen
tariff okänslig förDels sjöfartsstödetslandtransportbidraget. är trans-

med antal mark tillportsträckans längd, dels utgår bidraget ett ton,per
vid på land. Sjötransport-skillnad mot procentsats transporteren

zonindelning saknar avståndskänslighet, medanbidraget har en men
landtransportbidraget saknar zonindelning avståndskänsligt tillärmen

har förklaringar. det första sjöfarts-sin konstruktion. två FörDetta är
avståndskänsliga på land. godsetmindre Närän transportertransporter

totala fraktkostnaden relativt lite förväl lastat på fartyget stiger denär
innebär dock relativtfraktad kilometer. Lastning och lossningvarje

kostnader detta sammanhang. fast bidragssummai En ärtonstora per
stödkonstruktion med tanke sjöfartens egenskaper.därför rimlig påen

zonindelningen fördyrardet andra kan motiveras isgränsen,För av som
isklassade fartyg krävs denna vidsjöfart eftersom gränsnorr om

RobertsforsKalajoki kommun påvintertrañk. iZongränsen motsvarar

1.7-09492
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Sastmolastödområdets nedre isidan, medanden svenska gräns
Hudiksvall.kommun motsvarar

Sammanfattning2.7

formulerat. Sedanmycket allmänttransportbidragetförMotivet är
skildautifrån tvåhar det motiveratsinfördes 1971transportbidraget

rundareskulle bidraget göra Sverigedet förstautgångspunkter. För
andra skulle bidra-transportkostnader. detFördet gäller företagensnär

stödområdet krav påutvecklingindustriell istimulera till ettget genom
för transportbidrag.komma i frågade kundeförädling innanVarornaav
transportkostnaderföretagensutjämnabidragets förmågaOfta har att

den önsk-indirekta effekter påendast hardettaframhållits, atttrots
kostriadsutjämnande effekten harutvecklingen. Denvärda regionala

tredjekonstruktion.praktiska Ettför bidragetsgrundlegat tillockså
sågverk.tillexplicit stödet vissauttrycktsmotiv inte ärsom

möjligheternahar försvåratmotivMångfalden transport-att geav
stödexempel börkonstruktion. Tillkonsistentbidraget ett somen

för allarundare utgåSverige oavsettsyftar till göra transporteratt
syftar tilldäremottransportmedel. stödEttValetellerart somavvarans

branscher ochriktas tillandra sidanbör ånäringslivetutvecklaatt
Även fördel-utveckling.sådanåstadkommaföretag kan väntas ensom

för motiveraanvändaskommitharningspolitiska attattargument
bidraget.

föränd-stödområdenregionalpolitiskasamtligaharUnder 80-talet
ingår iNorrland längreintekustkommuner ivissaattrats genom

kvarändringarmed mindrehar dockTransportbidragetstödområdet.
grundläggande princi-och debidragsområdetursprungligadetbåde

konstruktion.för stödetsperna
såväl beslutenhanteringenadministrativadenharDessutom som

decentraliserats underhuvudsakstöden iregionalpolitiskadeöver
behållithar dock sinTransportbidragetlänsstyrelserna.1980-talet till

myndighet på riksnivåansvarigstöd medcentraliseratprägel ett ensom
stödområdet.för hela

Finland och Norgenärhet hargeografiskaomedelbara ävenvårI
transportbidraget harfinskasedan 1970-talet. Dettransportbidrag en

frakterförmed undantagsvenska,detkonstruktionliknande attsom
skiljer sig pånorska bidragetbidragsberättigade. Detsjöfartmed är

decentraliseratdetframför alltfrån det svenska, ärflera attsätt genom
Avslutningvis kanåtgärder.regionalpolitiskamed andraoch samordnat

identifieras.bidragetdet svenskaproblemområden iövergripandetre
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Dessa är:

med flygneutralt med avseende påbidraget inte är transporteratt-
sjöfart.sannolikhet medmedoch ävenstor

oklar. Undantagetförädlade och andramellan ärgränsenatt varor-
i relationkommuner svårt motiverasågade i vissaför är attträvaror

för bidraget.reglertill övriga
analysenformulerad samtidigtmålsättningbidragets är vagtatt som-

till förädling ochutsträckning bidraget incitamentvilkeni gerav
bidragetssammanhangetoutvecklad. dettillväxt Iregional ärär

trafikpolitiskaregionalpolitiska ochtill andrarelationverkan i
analyserad.hellermedel inte
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Aktuella synpunkter på3

transportbidraget

3.1 EU

för närvarande principiellTransportbidraget på nivåär etten av- -
godkänt regionalpolitiskt stöd. TransportbidragetEU-kommissionen

vilar dock på undantag från generella statsstödsregler.EU:s Dettaett
skallundantag gäller till den december 2006, då bidraget återigen31

statsstödsreglema.utvärderas och bedömas utifrån de allmänna
bidragetshar haft del synpunkter det gällerKommissionen även nären

Statligtkonstruktion. Följande principer måste enligt kommissionen
uppfyllas för bidraget skall brytastöd 82/96 Sverige inteNN att mot-

de allmänna statsstödsreglema:

Transportbidraget får gruvprodukter ellerinte utvinningengagna av
produktion och för vilka det finns någondistribution energi, inteav

placeringsort. för tilläggskost-alternativ Bidraget skall kompensera
fördel för företag för vilka stöd-nader och inte orättmätig dege en

naturliga lokaliseringsorten.regionen denutgör

villfår bara till områden glesbygd, detTransportbidrag i sägages
Särskildaområden mindre kmz. EU-reglermed 12,5än personer per

omfattasskall gälla för och stålprodukter Paris-vissa järn- inte avsom
fördraget, för bilar, syntetfibrer och skeppsbyggnad.samt

för långa avstånd. Bidra-Transportbidraget får inte överkompensera
avgifter överkom-får heller kombination med sänkta socialainte iget

jämförelsestödområdet. konstaterarKommissionen att enpensera
stödprocentmellan företag och utanför stödområdet visar bidragetsi att

stödområdetföretagens merkostnader for iinte överstiger transporter
tillsammans medmed nuvarande bidragskonstruktion. Effekter övriga

företagsstöd analyserade.inteär ännu
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särskiltföretagsstöd snedvrider konkurrensen,i principEU är mot som
förmågaEftersom betonar bidragetsdriftbidrag. EUdet attärom

det endastdet problemtransportkostnaderutjämna attettser man som
branscher bidragsområdet.omfattar fåtal iett

förändrafinns dock möjligheterkommande årenUnder de tio att
EU-kommissionen,det krävs någon prövningbidraget attutan ny av

uppräknadedeförändringar inte striderförutsatt dessa motatt ovan
punkterna.

under årriksdagenBehandling i3.2 senare

riksdagen vidtidigare behandlats iframgåttTransportbidraget har som
allt handlatframförunder 90-talet. hartillfällen Detflertalett om

bidragetsoftast utvidgningar iförändringarkrävtmotioner som --
genomgripandeförslagmedoch propositionerkonstruktion om merom

ochredovisas hur dessa motionerbidraget.förändringar Här propo-av
riks-itrafik- och arbetsmarknadsutskottetbehandlats isitioner samt

dagen.
behandlades den1990/1991: TU2lbetänkandetrafikutskottetsI

regionaliseringdärkommunikationsdepartementetfrånproposition en
delarnade inrekoncentrationochtransportbidraget mot avenav

systemförändringinnebäraskulleFörslagetföreslogs.stödområdet en
följande inslag:med bland annat

mil.under 40avskaffas förBidraget transporter
Värmlands, Koppar-iflesta kommuneravskaffas för deBidraget

Gävleborgs län.ochbergs
ochSundsvalls, Timråsavskaffas bidraget iVästernorrlands länI

Ånge kommun.höjs iHärnösands kommuner men
kustområden sänksNorrbottensVästerbottens ochBidraget i 44. zon

från till 2035 procent.
storleksordningen 70ibedömdesfrigjordaDe vararesurserna, som

länsstyrelserna itillanslagskullemiljoner kronor, utgöra ett nytt
Jämtlands län.ochVästernorrlandsVästerbottens,Norrbottens,

utvecklingsbidrag förtill regionaltanvändasskulle attMedlen ett
berörda områdena.detransportkvalitet för företag ihögreuppnå en

invänd-vanligasterad motioner. Demotstånd iFörslaget mötte stort en
ansågstransportbidragetsystemförändringenningarna attmot varavar

detform ochnuvaranderegionalpolitiskt medel i sinverksamt attett
bidragetsmenaderundare. VidareSverige attbidrog till göraatt man

företagensförbetydelsekalkylerbarhetochförutsägbarhet storvar av
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möjligheter verka stödområdet.i Därför borde omfattande föränd-att
ringar bidraget undvikas. flestai De motionärer yrkade därför på att
bidraget skulle kvarstå oförändrat, vilket också blev utskottets yrkande
och riksdagens beslut.senare

arbetsmarlcnadsutskottetsI betänkande 1994/95:AU13 behandlades
från arbetsmarknadsdepartementetproposition föreslogen som en

stödområdet tillanpassning EU:s gleshetsområde. Följden dettaav av
skulle bli antal kommuner i Kopparbergs och Värmlands länatt ett
slopades från stödområdet. I propositionen föreslogs också att rege-

fortsättningen skulle fattaringen i beslut bidragets omfattning ochom
vilka branscher och varuslag skall berättigade till transport-som vara
bidrag. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Riksdagen följde
utskottets förslag.

antal riksdagenI motioner under 1994/95 kritiseradesett transport-
bidraget för snedfördelat mellan företag inom stödområdet ochatt vara
dessutom konserverandeverka på näringsstrukturen. Motionärerna

finnasmenade bidraget bör kvar möjligheterna förändraatt attmen
bidraget det bättre kan stödja framväxtenså branscher måsteatt av nya
utredas Andraytterligare. motionärer menade förstärkningar bordeatt

bidragszoner,bidraget i vissa medan ytterligare andra krävdegöras av
inkluderas bidraget försjöfarten måste i skapa neutralitet mellanatt att

transportmedlen.

3 Företagen

mycket uppskattatTransportbidraget regionalpolitiskt stöd blandär ett
företag stödområdet. Faktoreri bidraget populärt dessgör ärsom
kontinuitet och kalkylerbarhet den enkla och relativt snabbasamt
administrativa hanteringen. uppfattar också bidragetFöretagarna som

Eftersom det kompenserar förrättvist. de långa avstånden kan företag i
bidragsområdet konkurrera likvärdigapå villkor med företag landetsi
södra delar. Bidragets legitimitet därför mycket stark bland företa-är

debland andra regionalpolitiska bidrag böräven attgarna, som anser
avskaffas. bidragande orsak till legitimiteten ocksåEn bidragetär att

till företag redan bevisat de kan producera förattges som varor en
Till skillnad från flestamarknad. de andra regionalpolitiska bidrag går

redantransportbidraget till etablerad verksamhet. Bidraget påverkaren
därför direkt företagens beteende, vilketinte positivt.anses

Framför allt och bidraget till bulksågverkensjötransportema har
diskuterats i samband med eventuell utvidgning transport-en av

SÅGAB,bidraget. sammanhang hardetta organiserar köpsågverkI som
Örnsköldsvik,ochi Västerbotten, Norrbotten betonat vikten av
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förhållan-eftersombidragskonstruktionen,hänsyn iregionalpolitiska
gäller utbudinlandet detjämfört med ivid kusten närolikadena såär

infrastrukturtransporttjänster, mm.av
bulksågverkkalladeskogsindustrins såför attRepresentanter anser

förordningsågverk i NUTEK:sför dessagäller"svartlistning"den som
orimlig och måstetransportbidragfråndessa ärutesluteroch upp-som

mellanvarierarför bulksågning,nuvarandehöra. Den gränsen som
mellaninkonsekventtillämpasår,kubikmeteroch 0008060 000 per

låsabidrar tillochsågar, trä-skogsindustrinsoch attköpsågverken
nyinvensteringarmotverkaföråldrad strukturindustrin i attgenomen

stordriftsfördelar.exploateringoch av
förfår bidragbulksågverkenifallmineral ABBoliden attmenar

efter-exempel koppar,tillförfå bidragBolidenbordesågade trävaror
de bådaförädlingsgrad mellanskillnader ihävdasvårtdet är attsom

verksamheterna.
och stål-CECA-gods vissa järn-kallatmed såhandlarFöretag som

transportbidragsreglemafrånundantagsedan 1973harvaror ett som
undan-fordon. Dettamedförfår bidragdeinnebär transporteratt egna

och stålgrossisternaJärn-juni 1997.den 30upphörakommer atttag
special-krävsdetkaraktärhar sådanCECA-godsetdock atthävdar att
vanligtupphandlas påkanintedessa tjänsterochfraktenfordon för att

blibörundantaget permanent.Därför attsätt. mananser
intransportbidrag. EttfrånundantagendagLivsmedelsbranschen iär

socker,mjöl,motiveringenmeddetta atthar inväntbagerierantal mot
måstestödområdet,tillgängligt inom transporte-finns utanjäst inteetc

livsmedels-heladärförBageriema attSverige.från södra anserras
redaninteför insatsvarorintransportbidragfåbordebranschen som

stödområdet,produceras i
denträindustrin, ärframförs ävenMotsvarande somavresonemang

snickerierframför alltintransportbidrag. Detfrån ärundantagen som
förintransportbidrag insatsvarorskall fåbranschenför attargumenterar

Nuvarandeexempel ädelträ.stödområdet, tillfinns iredanintesom
branschensförhinderuppfattasintransportbidrag ettregler somom

kundanpassadochprodukterförädladeutveckling mot mermer
produktion.

mjukasbörregleradministrativavissaföretagFlera att upp.anser
börmånader.endast två Dennaansökningstiden för kort,Framför allt är

infallerdå denkalenderhalvåret,förstaför detframför alltförlängas,
sommarledigheten.under

allariksorganisation attför FöretagarnasRepresentanter menar
effektivitetssynpunkttveksammatill företagdriftstöd ärformer urav
företagsbeskattning.sänktmedochavskaffas ersättasoch borde

transportbidrag tillutvidgathandelskammare ettVästerbottens attanser
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sjöfart och flyg fårinte innebära mindre bidrag för på land.transporter
flera fall finnsI inga alternativ till landtransporter för företag i till

exempel Västerbottens inland och dessa skulle drabbas hårt ettav
minskat bidrag för landtransporter ha möjlighet välja andrautan att att
transportmedel. sjötransportbidragEtt bör också differentieras med

förädlingskravet,avseende på eftersom oftaötransporter transporterar
relativt lågförädlat gods. Sjötranspoiter bör därför subventioneras i
mindre utsträckning på land. När det gäller förädlings-än transporter
kravet betonar handelskammaren vikten detta skärps föratt attav
stimulera till ökad förädling inom regionen. Sågade trävaror anses vara

alltför låg för förädling. Handelskammaren i övrigtgräns positivären
till persontransportbidrag, betonar de kommunalasmå flyg-ett attmen
platsernas överlevnad viktigare inlandsföretagens synpunkt.är Detur

också viktigt transportbidragetär i regionalpolitisktatt störreettse
perspektiv tillsammans med andra företagsstöd och regionalpolitiska
åtgärder. dag saknas helhetssynI denpå regionala utvecklingen.en

Norrland hävdarCenter AB persontransportbidrag kanatt ett vara
så verksamt för stimulera företagens utveckling bidragsom-iattnog

rådet. skulleDetta inte minst gälla företagsamhet harny som svagare
koppling till regionens råvarutillgångar, basnäringama kundeävenmen
dra persontransportbidrag för marknader ochnytta ett mötaattav nya
nå ökad vidareförädling.

3.4 Landtransportnäringen

förRepresentanter åkerinäringen i bidragsområdet har åsikten att trans-
portbidraget bör neutralt mellan transportslagen på så vis att trans-vara
portslagens egenskaper pris, snabbhet, säkerhet etc bör valetstyra av
transportmedel. Detta innebär transportbidraget inte skallatt
neutralisera prisskillnader finnsde mellan transportslagen föresom
bidraget. Transportslagen skall istället komplement tillses som
varandra verkar olika delarinom transportmarknaden. Densom av
kraftiga övervikten statistiken för lastbilstransporteri beror idag till viss
del på kombitransporter räknas lastbilstransporter,att trots attsom

delen transportsträckan sker på järnväg. Statistiken därförstörre ärav
missvisande eftersom den överskattar lastbilarnas andel transport-av
ema.
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Sjöfartsnäringen3.5

sjöfarten diskriminerassjöfartsnäringenfrån attRepresentanter anser
borde isjöfart integrerasochbidragsreglema trans-nuvarandede attav

på fastbyggasjötransportbidrag börportbidraget. De att ett enanser
obyråkratiskt. Enochenkeltförgods,lastat attton varasumma per

kreller 90kubikmeterkr ton.kunde 50nivårimlig perpervara
gällabordeprincipdennadessutomredareförening attSveriges anser

nuvarandetransportmedel. Dettranspoitbidragethelaför oavsett
hävdarRedareföreningenkvar.ocksåbörhamntransportbidraget vara

innebärakunnaskullesjötransportbidragsynpunkten ettatt enäven
billigareoftasjötransporter äneftersom är motsva-förbesparing staten

transportbidrag. Dessutomfårifall dessa intelandpårande transporter
sjöfarten imedför transport-miljöargumentolikahävdar att taman

bidraget.

NUTEK3

transportbidraget. EnpåsynpunkterradharhandläggareNUTEK:s en
gammal-regelverk präglastransportbidragetsåsiktallmän är att enav

bidragetdettaexempel på ärtransportsektorn. Ett är attpåmodig syn
avstånd,geografiskalångamed trots attproblemför lösakonstruerat att

långtmarknad kan störretillavståndet etttidsmässigadet varaen
perspektiv bördettastödområdet. Uriexpansionföretagensförhinder

expressgods.ochflygfraktbådeförbidrag ges
möjlig-diskuteravillutformningstödornrådetsgällerdetNär man

tillkopplingenbortochtill tvåbidragszonerantalet taminskaheten att
Denföravståndsberoende transporten.påoch kravet taxaavstånd en

förbort.den Dettakg bör att100på tasviktgränsen ävennuvarande
bidragetsochkonstruktionbidragets styraeffektiviseraochförenkla

kanAdministrationenproduktion. görasförädladinriktning mot mer
ansökningstidenföretagenoch attbåde NUTEKförsmidigare genom

kalenderhalvår.efter varjemånadertill 3förlängs från 2
sank-saknarbidragetsidafrån NUTEK:s attpåpekarSlutligen man

kontrollera tillsvårtdetoch attfusk attärtionsmöjligheter attmot
möjlighetfraktsedlama. Enpå attangivnakorrektvaruslagexempel är

upptäcker oegentlig-ifall NUTEKtransportbidragfrånföretagutesluta
reglerna.skärpningrimlighantering kanföretagensheter i avvara en
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4 Regionalpolitiska och andra motiv
för bidrag till godstransporter

l Inledning

Vilka förmotiven bidrag till transportkostnader för företagär som
väljer lokalisera sin produktion till ochviss region sälja den iatt en
andra regioner Som tidigare berörts saknas genomarbetaden argu-

kringmentering transportbidraget medel och förmågadess attsom
uppnå sitt mål. En möjlig tolkning detta faktum kopplingenär attav
mellan medel och mål mycket bidraget existerarär attsvag men av
fördelningmässiga skäl eller motiveras den politiska vilja attav arenans

handlingskraft.visa
det följande kommer inledningsvisI i avsnitt 4.2 argument om

bidragets ochmotiv dess effekter lyfts fram tidigare utredningarsom av
belysas. indikation på bristenEn i motivargumentering någraatt är att
dessa denintar ambivalenta hållningen bidraget antingen börattav

avskaffas eller det bör utvidgas för eliminera olika brister iatt att nuva-
rande regler. faktum företagareDet vanligen framhåller bidragetsatt
förtjänster förhållandei till andra stödformer har sammanhangeti det
ofta för bevaragivit bidraget. Utredningen två skälargument att attser

diskussioninleda transportbidraget och de regionalpolitiskaen om
ambitionerna fokuserar på bidragets möjligheter faktiskt stärkaattsom
näringslivet transportbidragsområdet.i

första skäletDet regionalpolitiken alltför angelägen förär att är att
fyllas symbolhandlingar. skallFöretagens positivaav gensvar
visserligen allvar,på samtidigt måste de mekanismertas antasmen som
leda från transportbidraget till regional tillväxt identifieras och
analyseras bättre. andra skälet transportbidraget förutomDet är att att
utjämna transportmerkostnader skall driva påäven moten process
förädling i regionen. Gränsdragningen mellan olika företag kräver även
i detta fall analys och i såfall hur ochtransporteren av om
transportbidrag till förädling.relaterade regional diskussionDennaär

transportbidragets och effektermotiv kan däremot givetvis inteom
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kanDäremotutredningen.givitsdenslutföras inom ram som
diskussionenvilka den fortsattairiktningarindikera någrautredningen

peka på detsammanhanget intressantdetiföras. attkan Det är nya
regionerslitteratureninternationelladenfinns iintresse omsom

roll iochtillväxtregionalutvecklingsförutsättningar, transportemas
denna.

transportbidragförregionalpolitiska motivet är atttraditionellaDet
tillBidragproblem.regionenfråntransportkostnadema ettses som

redskap.politiskt Ettmöjligt ärannat attdåtransportkostnaden är ett
möjlig-tredjetransportmarknad. Enfungerandetill bättrestimulera en

tillbidragFråganinfrastruktur. trans-i attinvesterahet är att geom
utför-behandlatsinfrastruktur har inteiför investeraställeti attporter

förgrundtilllegat transport-deeller ilitteraturenligt i texter som
avsnittiDettabelysas görsdärför närmare.förtjänarochbidraget, att

4.3.
samhälls-depåpekarrad analysersamtidigtfinnsDet somen

liknandeochtransportbidrageffektivitetsproblemekonomiska som
full-kännetecknasövrigtekonomi itill iupphovmedel avsomenger

krävs ivälfárdsvinsterskallbidragetFörkonkurrens.ständig att ge
påojämvikter,existerandeminskar t.ex.detfalldetta att

formspridningseffekter itill t.ex.stimulerarellerarbetsmarknaden, av
självklarthellerintedet dessutom attfalldessaIregion. ärkunskap i en

medel.möjligflerabästadettransportbidrag är av
kännetecknasinteekonomierregionalpolitik iFrågan avsomom

studerad.Väl Nyarelikaintedäremot teore-fullständig konkurrens är
handelinternationellinterregional ochförlitteraturenbidrag inomtiska

teoretiskaytterligaredifferentieradeochfåtalskonkurrensvid gervaror
landet.detindustri ivissstöd förtillförmotiv egnaattstaten enagera

studeras.förtjänarkonsekvenserpraktiska attderasochmotivDessa
regionalåtgärder iolikamotiveraeventuelltkanHandelsteorin även en

regionvälståndet i attvill ökadärfördelningspolitik genomenman
för-till regionenshandelnmellanregionaladenomfördela vinsterna av

4.4.behandlas i avsnittteoribildningdel. Denna
relateradgivetvisframgåttTransportbidragsproblematiken är som

iföretagfåvillnäringspolitiken. Man typerregionalatill den avnya
stimuleramedeltransportbidraget attoch ettbidragsregionen, somses

kantransportbidragetvilken månföretag. Idessaframväxt ansesav
avsnitt 4.5.belyses iuppnå dettaförverksamt attsom

medliksomtransportbidraget,medproblemgrundläggandeEtt
bidraget-påvinnerfråganstödregionalpolitiska ärandra somom vem

tredjeeller någonkunder part.företagetsbidraget,företaget mottarsom
problematiseragrund förmodell kan tjäna attenkelmycketEn som

transportbidragetsmodell illustrerasenkladennafrågeställning. Idenna
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företagkonkurrera med andra imöjlighetföretagenseffekter på att
markerats.företag och Slokaliseringen två Nfiguren harfigur 4.1. I av

utanför.transportbidragområdet medan S liggerligger inomFöretag N
denenhetproduktionskostnaden förochPriset varan anges aven av

teknik ochhalinjen.vertikala Företagen antas samma
dvs.vid fabriken,innebär prisetvilketproduktionsförutsättningar att

Transportkostnaden ökarför båda företagen.linjens höjd, densammaär
fårföretag. Företagenfrån respektiveavståndetmedprisvarans

alltid kan levereradärförområdesittdärmed monopol inom att manvar
bäggefigurenframgårkonkurrenten. Som ärbilligare än av

kunderpunkt medan övrigakunden i Aför ärlika dyraproducenter
lägreprisalltid kan lägga sitt änenda producenttillhänvisade somen

producentens.den andra

med ochtransportkostnaderochMarknadsområdenFigur 4.1. utan
transportbidrag.

SBAN

från företag NförkostnadernasänkerTransportbidraget transporter
bidraginklusivetransportkostnadenoch denför företaginte nyamen

bidraget Detvinner påstreckade linjen. Vemblir denföretagför N
konkurrent. Närdet finnsochbefinner sigkundenberor på enomvar

tillgodo-älvkan företagetAkunder tilltillföretaget säljer vänster om
ochtidigarehålla priskaneftersombidragetsiggöra samma somman

till hö-kundervinnaFörkonkurrenten.billigarefortfarande attänvara
konkurrentens pris. Dettatill ärsänka prisetpunkt måsteA manger om

delar vins-ochMellan Bpunkt Afram till B.bidragmöjligt med man
Bidragetpris.erhåller lägre ärkundenmedbidragetfrån ettten som

tillbidragproducentenstöd till även ettentydigtdärmed utaninte ett
stödom-befinner sig inödvändigtvisoch inteB,mellan Akunder som



SOU 1997:94 Regionalpolitiska och andra 46motiv

rådet. Producenten får ökad försäljning och kan tillgodogöra sig vinster
stordriftsfördelar.eventuella Om dessa användsvinster till priskon-av

kurrens kan han konkurrentens omland ytterligare. Dessutompenetrera
han kan konkurrera kunder tillvi höger S där hansattser nu om om

understiger det kräver inklusive transportkostnaden.pris pris S
Flera olika specialfall kan diskuteras. Finns konkurrentingen kan

företaget tillgodogöra sig hela transportbidraget ändra sinutan att
produktionsinriktning. vanliga dock det finns olikaDet produ-är att

eller mindre likartade varför företagets möjlighetcenter av mer varor
tillgodogöra transportbidraget med marknadssituationen.sig varieraratt

dessa fall innebär transportbidraget alltid kunden tillgodogörI sigatt en
del bidraget. kunden lokaliserad utanför transportbidragsom-När ärav
rådet innebär det bidraget praktiken subvention till kunderi äratt en
utanför området. dessutom erhåller givetvis företag ökadMen N
produktion vilket kan sysselsättnings- och lärdomsvinster inomge
transportbidragsregionen.

observera för där transportkostnademaMan kan även äratt varor
brant krävs bidrag förhöga och prislinjemas lutning ett stort att

företagen har liknandepåverka marknadsfördelningen. Om däremot
produktionsförutsättningar och transpoitkostnadema begränsade kanär

konsekvenser för företagens konkur-liten subventionäven storageen
kan dessa fall innebärrenslcraft. iOmvänt säga transport-attman en

kostnadsnackdel företaget förlorar viktiga marginaler. För över-attatt
öka kundanpassning och utvecklaleva detta fall företaget sinmåste i en

lokaliseringen.produkt tål den sämresom
alltför och schematisk för kunnaNaturligtvis modellen enkelär att

analys transportbidragets konsekvenser. Ickeligga till grund för en av
den transportbidragets effekter och fördelningendesto mindre visar att

bidraget kan komplicerad vad oftavinsterna än somav av vara mer
hävdas.

Tidigare utredningar4.2

har ända sedan det etablerades på 70-talet fåttTransportbidraget en
regionalpolitiskarelativt uppmärksamhet jämfört med andrastor sats-

tillfällen. flera falloch bidraget har utvärderats vid rad harningar Ien
utredningar resulterat justeringar bidragsbestämmel-också dessa i av

principella utformning och inriktning hardock stödetsattutanSema,
ändrats.

skilda utgångspunkter för utvärderafinns två principielltDet att ett
utgångspunkt skillnadernai itransportbidrag. Antingen tar man en

försökerför olika företag landet eller såtransportkostnader i man
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regionala utvecklingen.för den Ibetydelsetransportbidragetsutvärdera
betydelse för sysselsätt-bidragetsundersökerfalletdet mansenare

de utred-näringsstrukturen Ifömyelsenningsutvecklingen, etc.av
båda dessaexempel pååren finnsde tiogjortsningar senastesom

angreppssätt.
från SOU1990utredningKommunikationsdepartementets

hante-transportbidragetsregionaliseringförespråkade1990:73 aven
administ-skötaskulle få uppdragetlänsstyrelsernaring, attattgenom

dedärmed integreras iskulleTransportbidragetbidraget.rationen av
haderedantill företagen,stödformemaregionalpolitiskaövriga som

denocksåmenadeUtredamalänsstyrelserna.till attdecentraliserats
kundebidragskonstruktionen inteautomatiken ikostnadsuppdrivande

borde andraåväsentligt. Dettaändradesstödreglernabrytas attutan
dåkalkylerbarhetochförutsägbarhetstödetsundvikas eftersomsidan

villighetföretagenspåverkaskulle kunnaminska vilket attskulle
borde dessutom,Stödetverksamhet.med sinregionenkvar istanna

alternativatilltidigareutsträckningutredarna, iansåg änstörre
försökolikalogistikutbildningar ochexempel bordeTill attinsatser.
erbjuds ifrakttjänsterpå dekvalitetenutbudet ochförbättra som

budgetpropo-lades idenna riktningFörslag istödområdet prioriteras.
förändring-huvuddelendockgickRiksdagen1991.sitionen emot av

transportbidragetförfördes docksamband med dettaI ansvaretarna.
arbetsmarknadsdepartementettillkommunikationsdepartementetfrån

regio-formermed andravissacentral nivå integrerasför där påatt av
tillknytningstarkarefick därmedBidragetnalpolitiska insatser. en

tidigare.målsättningarregionalpolitiska än
Regio-teknikutvecklingsverkets NUTEKoch rapportNärings-I

förbetydelsebidragetshävdas1993,företagsstödnalpolitiskt att
sig.stödområdet de befinner I Värm-ilängreföretagen ökar norrut

beräkning-stödet enligthöjerlänKopparbergsochGävleborgslands,
genomsnitt 0,2medkapitalet itotalapå detavkastningen pro-arna

5 höjer stödetinland zonVästerbottensochNorrbottenscentenheter. I
specielltoch vissaprocentenheter2,2genomsnittmed iavkastningen

tillhöjd med 4avkastningfå sin procenten-branscher kangynnade upp
det befintliga närings-stödjafrämstbedömdesTransportbidragetheter.

bedömdesnyetableringarstimuleraFörmåganstödområdet.livet i att
produceradeför företagbetydelsehadeStödetliten. störst somvara

stenvaruindustrin, plastvaru-jord- ochexempeltilllågförädlade varor,
stödethadeverkstadsindustrinFörträvaruindustrin.industrin och

mindre betydelse.
förutsättninghaftbidragetutredningen större attTotalt ansåg attsett

storlekeftersom derassituation,ekonomiskapåverka små företags
förhållande tilliförhandlingsposition transport-demkunde svagge en
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företagen. Utredarna pekade också på det tveksamma tlygtrans-i att
fortfarande diskriminerades bidraget, med tanke på tidsav-porter attav

ståndet fall kani många lika avgörande för företags lokalise-ettvara
ring det geografiska avståndet.som

En återkommande kritik transportbidragets utfonnning har varitmot
det diskriminerar sjötransporter och därmed snedvrider konkurren-att
på transportmarknaden. direktiven tillI 1982 års regionalpolitiskasen

utredning aktualiserades frågan vidga transportbidraget tillatt attom
omfatta sjötransporter. hadeDet hävdats från sjöfartsnäringen,även

hamnar och angränsande län transportbidraget verkade snedvridandeatt
på konkurrensen mellan transportslagen. utredningensI betänkande
Regional utveckling SOU 1984:74 ansåg utredarna det inte fannsatt
skäl vidga stödet till omfatta sjöfart, framför allt eftersomävenatt att
sjöfarten redan subventionerad isbrytning och andra formervar genom

bidrag. lade utredningen förslagDäremot särskilt hamn-ett att ettav
transportstöd skulle utgå för landtransporter till hamnar i Norrland,
Mälaren och aktuellaVänern, där den högsta stödprocent skullezonens

landtransportensutgå längd. stöd skulle dock endastDetta utgåoavsett
för frakt sågade då utredarna detansåg önskvärtträvaror, att styraav

dessa till sjöfart miljöskäl. Utredarna menadeöver transporter attav
detta också skulle bidra till skapa likställighet mellan fartygs- ochatt
landtransporter för denjust där sjötransportema kundevarugrupp
hävda sig.

års sjöfartspolitiska utredningI 1994 SOU 1995:112 hävdade
utredarna nuvarande stödsystem stimulerar ökade och järn-väg-att

i stället för bidra till den totalt kostnads-vägstransporter att att sett mest
effektiva lösningen väljs. exempel där de totala transportkostna-Ett
dema för bidragsberättigad från Umeå tillträvarortransporten av
Bayern hade beräknats, visade det med nuvarande regler är väsent-att
ligt billigare dra till sydsvensk hamn för utskeppningträvaroratt en
jämfört med välja den belägna norrländska hamnen.närmastatt
Utredarna föreslog därför transportbidraget skulle slopasantingenatt
helt eller förändras konkurrensneutralitet skapasså kunde mellanatt

och jämvägstrafik respektive sjöfart. kunde lösas praktisktDettaväg-
schablonavdrag oberoende eller ersättningtransportsättettgenom av

för landtransporter endast till lämpliga hamn.närmast
Företagsstödsutredningen SOU 1996:69 ställde sig kritisk till

transportbidraget och ansåg inte det effektivt medel föratt ett attvar
främja lämplig lokalisering, enligt bidragets förordning. Utred-en
ningen betvivlade också de beräkningar företagens transportkost-att av
nader gjordes på 1970-talet fortfarande relevant utgångs-ärsom en
punkt för bidraget. Vidare ansåg utredningen bidraget inte äratt
styrande övergripande målsättningar. därförnågra angelägetDet ärmot
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tydligt syfte läggs fast för bidraget, inte förminst det skallatt ett att
kunna utvärderas framtiden.i

Utredningen fann bidraget hade liten inverkan företagenspåatt
lokalisering stödområdet möjligeni med undantag för fördelningen-

produktionen koncerner.inom Bidraget påverkar företagensav
ekonomi allmänheti mindre andra regionalpolitiska stöd, ifallänmen
sådana lämnas samtidigt.

Utredningen miljökonsekvenser följernegativa medattanser nuva-
rande transportbidrag, därför främjardels det transportarbeteatt över-
huvudtaget förläggning produktionen lång frånattgenom gynna en av
såväl leverantörer avsättningsmarknaden, dels därför detattsom

på och missgynnar på sjö.vägtransporter transportergynnar
transportbidraget,Utredningen ansåg det skall behållas, böratt om

konkurrensneutralt mellan transportslagen. Bidraget borde ocksågöras
utsträckning inriktas på stödja industriell utveckling.i Utred-större att

syfteningen ansåg därför stödets borde Bidraget börpreciseras.att
förädlingskravetinriktas på stödja utveckling och tillväxtatt attgenom

till omfatta flyg-skärps och bidraget vidgas och ötransporter.att
har de utredningar gjorts under 90-talet visatSammantaget attsom

transportbidraget inte oproblematiskt regionalpolitiskt stöd. Detär ett
finns klart behov förändra bidragets konstruktion för det skallett att att

de krav ställs på de regionalpolitiskakunna insatserna.möta nya som
bör företagens önskemål tillgodoses det gäller finnaSamtidigt när att

form för bidraget stabilitet och kalkylerbarhet. Företagenen som ger
generellt uttalat transportbidraget medhar också sig positivt moti-om

det betydelsen regionalt ämnande och obyrå-veringen rättvist i utjäratt
kratiskt.

kan delas in två kategorier. DelsKritiken stödet imot system-en
kritik transportsubventioner i allmänhet, delsriktar sig mot ensom
kritik olika delar bidragets nuvarande konstruktion. System-mot av

frånkritiken bygger transportsubventioner svåra motiverapå är attatt
eftersomsamhällsekonomiskt perspektiv. Dettaett transporten repre-

transportkostnader bör därförfaktisk resursåtgång. Högasenterar en
betraktas för lokaliseringen industriellgiven förutsättningsom av enen
verksamhet. dessa relativt högre kostnader kansubventionera bortAtt
då leda till samhällsekonomiskt mindre effektiv lokalisering aven
företagen. perspektiv kunna få konserve-Bidraget skulle med detta en
rande effekt stödområdet.på näringsstrukturen i

allt handlatkritik bidragets konstruktion har framförDen rörsom
öfartendiskriminering transportslag och branscher.vissa vissaom av

föroch bulksågverken har detta avseende fått stöd sin kritik i dei visst
har haftutredningar under år. kritik regelgjorts Dennasenare somsom
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regionalpolitikochtrafikpolitikmellanden spänninggrund isin som
etablerades.sedan detändakonstruktionbidragetsinbyggdfunnits i

trafikpolitisktTransportbidraget4.3 som

verktyg

syfta tilluppfattasallmänttransportbidraget attMed tanke på att
förlite gjortsmärkligt såtyckasdettransportkostnader kan attutjämna

mellan olikafaktiskt varierartransportkostnademaundersöka huratt
påfallandebitvisuppvisartransportforskningSvensklandet.delar enav
storstads-utanförliggerlandetdelarför depå intressebrist somav

regionerna.
detDelspåpekas.dock kunna är natur-samband tordeenklaNågra

mellan-syd- ochimarknadertilltransportkostnadernaligtvis så att
utgångsläget.ibefinner sigföretagetlängreblir högresverige norrut

företag iGenerelltinfrastrukturen.emellertid ärbetydelsefullså ärNog
betydligttillhänvisade sämrebidragsornrådetinlandsdelama av

liggerföretagmedförvilketvid kusten, attföretaginfrastruktur än som
förtransportkostnader sinaskillnader ikan halika långt storanorrut

Till dettakusten.eller vidinlandetide liggerpåberoende omvaror
allmänhet ochfrån regionen igodsvolymemamindredekommer att

transportmarknadentill är svagtledersynnerhetinlandet i attfrån
för varjefåtal aktörer typkännetecknasoftautvecklad och ett avav

lederandelhög returtransportermed tommaTillsammanstransport. en
ytterligare.drivstransportkostnadernatilldetta att upp

mellanbarainteskiljer sigdettatranspoitkostnadema på sättAtt
tillockså legatinland harochkustmellanocksåsydnord och utan

Jämtlands läni ärindelning. Företagtransportstödzonernasgrund för
företag i Väster-transportbidraghögre äntillberättigadesåledes ett

och Norr-Västerbottensfrånnorrland. Företag transporterar varorsom
vidföretagbidragsprocenthögre änfår påinland sättbottens ensamma
förbaraord inteandramedkompenserarTransportbidragetkusten.

förocksåavståndgrundpå utanuppkomnamerkostnader stora mer-av
funge-dåligtellerinfrastrukturbristfälligpåberorkostnader ensom

transportmarknad.rande
förkompenseraföranvändasbidrag bör attsjälvklartinteDet attär

lokalise-olikaiföretaghurKunskapeninfrastruktur.bristfällig om
infrastrukturproblemolägenheterdevärderarbranscherochringar som

lagerhållningpå ärleveranstider, kravosäkraforminnebär i m.m.av
förleveransertill dyrarelederinfrastrukturbristandeofullständig. Att

problemet. Endelsamtidigt bararegionföretagen i är annanavenen
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del problemet de leveranser inte alls blir därförär att poten-av som av
tiella kunder andra delar landeti väljer lokal produkt kanav en som

dyrare, där gengäld levererasi i tid.vet attvara men man varan
Lika viktigt torde i sammanhangmånga region går misteattvara en

därför företag beroende korta ledtiderinvesteringar ärattom som av
kan lokalisera produktion till med bristandeinte sin regionen

infrastruktur. torde därför allmänhet bättre kompenseraDet i attvara
bristfällig förbättrad infrastrukturinfrastruktur ängenom snarare

transfereringar.olika typergenom av
innebär infrastrukturinvesteringar också samhälls-Samtidigt en

ekonomisk kostnad. glest befolkad och lokalt före-Om region är etten
har problem grund det dåliga lokala kan väginveste-på vägnätettag av

främst till för det företaget naturligtvisringar justärsom gagn vara en
säkert det den samhällsekonomiskt bästalösning, det inteär ärattmen

samhällsekonomiskt bättre ställetlösningen. kan iDet att statenvara
till företaget fråga, befolkningssituationentransportbidrag i iett omger

företag kommer etablerasdet troligtregionen inte gör att attnya som
kan utnyttja vägsatsningen.

befolkningsutveck-transportbidraget bidrar till positivden månI en
transportbidragsområdet kan det naturligtvis bli såling i att orter, som

blirmål för bidragförsta hand blivit investeringar,tidigare i änsnarare
därför befolkningsunderlagetinfrastrukturinvesteringaraktuella för att

minskadesänkta transportkostnader ochökat. Diskussionen trans-om
Kusten-bronNorrlandskusten och med byggetportbidrag till i Högaav

detta perspektiv.och Botniabanan kan ises
infrastrukturinvesteringamas lokalise-debattårensDe omsenare

tillväxteffekter infra-har samtidigt visatoch regionalarings- att en
villkor för erhållakan tillräckligtstrukturinvestering inte ett attses som

för kantillväxt. Starka skäl talar regionregional att gynnas av enen
konkurrensinfrastruktur för ökadsamtidigtinvestering, öppnarmen

enskildavarför nettoeffekten för denföretag utanförfrån regionen
entydig.regionen inte är

stödjamöjlighet asymmetriskt in-Transportbidraget däremot attger
skyddafinns balansgången mellanoch härMen även attuttransporter.

därmed hindra dess utveckling tillbransch för mycket och enen
konkur-utomregional aktör och förkonkurrenskraftig öppnaatt extern

företag branschen.konkurrerar regionens iutrens som
grundas dåligtgäller merkostnader för iVad transporter som en

infra-bilden entydig.fungerande transportmarknad Oavsettär mer
samhälletsligger det i såväl istrukturförutsättningar transport-som

fram-från sidaköpande företags intresse uppmuntraratt statensman
oberoendetransportmarknad med mångadynamiskväxten enav

före-åstadkomma dettaaktörer. möjligtEtt överärsätt att styraatt
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medtilli regifrån transportertransportertagens transporter egen
finnaskan det givetvisenskilda företagetdetoberoende speditörer. För

från egenregi-övergångfördelar med egentransporter, men en
andrakanoberoende speditörermed äventill transportertransporter ge

ha inci-speditörer kanOberoendevalmöjligheter. störreökadeföretag
minska antalet Attochsamordna tomtransporter.transportertament att

utvecklingsådanbidra tillkan äninte annattransportbidraget en
uppenbart förbudetdet samtidigtklart,torde ståmarginellt attärmen

fler aktörerförregi motivitill attbidrag transportermot agerageregen
kontroll-bidragetsförsta handHittills har itransportmarknaden.på

trafikpolitiskadendiskuterats,egenregiförbudetbeaktats dåaspekt men
och betona.analyseraså viktigaspekten kan attnogvara

Transportbidraget4.4 ettsom

redskaphandelspolitiskt

uppenbarakanske detperspektivet när trans-trafikpolitiskaDet är mest
kanperspektivdock andrafinnsanalyseras. Detskallportbidraget som

har ökat intresse1990-talenochUnder 1980-så intressanta.vara nog
näringspolitik, därhandelspolitik ochstrategiskteoribildningägnats om

handelnspåverkaåtgärderpolitiskamedel viaolikaundersökt attman
mellanhandelns vinsteroch fördelningeninriktningochomfattning av

detta perspek-analyserasTransportbidraget kan ävenolika regioner. ur
ambitio-förverkligaförredskaphandelspolitiskt statenstiv, attettsom

mellan olika delaroch fördelningutvecklingvad gäller resurseravner
främstskälnaturligahar intressethandelsteorilandet. Inom avav

de frågormångaemellan,länderhandelspolitikriktats mot somavmen
svensk regional-förhandelsteori intresse ävenanalyseras inom är av

ellernationerbestårundersökerregionerdepolitik. Om avavman
alltid viktigt.synpunkt intehandelsteoretisknationdelar är urav en
handelsteoretiskaandraochstrategisk handelsteoriskäl tillEtt att

politikgenomslagskraft praktiskilite ärhaft relativt attöverväganden
har mycketofta förutsätterrekommendationer statenattteoriernas

både detbranschen, ienskildadensituationen iinformationutförlig om
behö-lämpliga insatserutformaländer. Föroch andralandet i attegna

används i deteknikvilkendelskännedomingåendestaten somomver
efter-förändringar ipåföretagendels hurföretagen,olika reagerarom

frågorsådanadetaljerad informationharfrågan. inteOm staten gerom
lämpli-denvadbeskedklaraallmänhet inga ärhandelsteori i somom

konkurrensfullständighandelspolitik iförmotivåtgärden. Ettgaste en
ekonomin.föreligger ifonn obalansnågonkanekonomi att avvara
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Hög arbetslöshet i region kan motivera använder handels-atten man
politik för fulltuppnå utnyttjande arbetskraften. Ett motivatt annatav
kan vill kunskapsspridning mellan företaguppnå viaattvara man
arbetskraften eller lärdomseffekt tid utveckla. dessa fallItar atten som
kan bidrag till bransch öka produktionen, minska arbetslöshetenen
eller öka hastigheten och omfattningen kunskapsuppbyggnaden.på En
viktig komplikation sammanhanget det finnsi givetvis radär att en
möjliga politiska redskap, och det alls säkertinte äratt att transport-
bidrag det bästa dessa.är av

återkomma till diskussionen bidragetskan vi incidens.Här även om
branschen kännetecknas hög grad konkurrens kan före-Om ettav en av

leda till företaget sänker Eventuellt neutraliserastagsstöd sina priser.att
därmed stödets direkta Verkan för företagets ekonomi helt. De som

utanförframför allt på stödet blir kunderna regionen fårvinner som
sänkta.sina priser

Påpekas bör detta naturligtvis gäller i bägge riktningar. Geratt man
företagsstöd till syd- och mellansvenska försäljning till transport-

bidragsområdet kan resultatet bli köparna får lägrei regionen priser.att
syd- företags för-Intransportbidraget, stöder och mellansvenskasom

råvaror för vidareförädling transportbidragsområdet, isäljning i ärav
redskap för stödja företag bidragsområdet.så fall verkningsfullt iett att

konkurrens därförbranscher med hög grad kan det minstFör av vara
intransportbidrag uttransportbidrag.lika motiverat attatt som gege

påpekas effektdetta sammanhang kan positivI att transport-en av
ökar konkurrensen mellan-faktiskt det i syd- ochbidraget justär att

priserna där och skärper företagensoch därigenomsverige pressar
sänka priserna för syd- och mellansvenskakonkurrensförmåga. Att

dock aldrig syftet medhar varitkonsumenter och företag transport-
bidraget.

ofullständig konkurrens blir bildenkännetecknasbranschenOm av
antal företag bransch, ellerinomkomplicerad. Finns litetett en ommer

specialiserade deras kansåde olika företagen i branschen är att varor
kan väl tänkaprodukter, så mycket sigdelvis olika attmanses som

fördelningenverkningsfullt medel påverkatransportbidraget är attett
transportbidragetför den regionhandelns till fördelvinster man gerav

till.
exempelvis form produktions-Transportbidraget kan ses som en av

företagens kundkrets förändrasstöd. Under förutsättning inteatt
ökning företagets produktionkraftigt från till år kommerår atten av

och till ökat finnsleda transportmängd transportbidrag. Dettill ökaden
koppling mellan producerad mängd och erhålletmed andra ord klaren

fall produktionsstödföretaget. del kanbidrag för det enskilda I en vara
förstanäringspolitiska verktyg. företag imycket kraftfulla För som
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öka ellerefterfrågantill förändringar ihand sig attgenomanpassar
del produk-företag därdet villproduktionenminska säga storen av

produktionsstöd i allmänhetkostnaderrörligationskostnadema ärär
sin produktionGenerellt utvidgar företagenverkningsfulla.mycket sett

högreproducerade enheten betingar prisså länge den sist är änett som
leder tillproduktionsstödden. Omför producerakostnaden attettatt

producera blir detbilligareproducerade enheten blirden sist att
Konkurrenterytterligare.öka produktionenlönsamtnaturligtvis att som

marknadsandelar och tvingasdåmotsvarande stödfårinte tappar
minskade utbudoch derasmotsvarande mån,produktion iminska sin

exempel på kvantitetsanpas-Typiskatill hålla prisetbidrar att uppe.
verk-betydelsekan ha positivproduktionsstödföretag där ärsande stor

stadsföretag.
emellertid betydligtproduktionsstödandra fall tveeggatI ettär mer

fastaproduktionskostnademadeldär ärredskap. Företag stor aven
all-massaföretag, sig iochsågverkexempelviskostnader, anpassar

Produk-priserna.efterfrågantill förändradmänhet attgenom anpassa
till företagetförsta handleder iföretagtill sådanttionsstöd attett

produktion. Företagetsökar sinsänker sina priser än att mansnarare
ochsänka sina priser,konkurrenternai sinsänkta priser attturpressar

företagetbidragsmottagandedetleda tillpriskriget kan attäven om
blir det kundernasåkonkurrentermarknadsandelar från sinalyckas ta

det företagbidraget och intepåekonomisktvinner man gavsom
begrän-företagproduktionsstöd får för dessatill.bidraget Ett samma

konkurrens.vid fullständigeffektersade som
handelsteoretiskaallmänt vedertagnapåpekasförtjänarDet attatt

fallåtgärden dettastatliga ibästahanden denvid attresonemang ger
fördyrar for konsumenternapunktskatt,faktiskt är men sam-somen

ochintäkterföretagetsochdriver prisernatidigt gör att summan avupp
skulleblivit. principskulle Ivad dehögreintäkter blir änstatens annars

införa punkt-regionvälståndet iökaalltså kunna attgenomenman
tillskatteintäkternaanvändaochregionenföretag i attskatter på vissa

region.företag itill andraproduktionsstödfinansiera samma
mellanläge mellannaturligtvis ibefinner sigflesta företag ettDe

produktionsstöddärsituationdåextremfall. Vi harbådadessa en
stödet skalldåliga.smula Förellersmula bra attantingen är enen

mellan total kvanti-skalanexakt påfungera väl krävs staten vetatt var
debefinner sig. Iföretagettotal prisanpassningochtetsanpassning
förenkla reglervill haomöjligt. Ompraktikenflesta fall detta iär man

stöd kanvilka inte börstöd ochbörvilka företag mangessomgessom
högrebetydligtförädlingskravhögt änrelativti princip sätta ett

stöd- dettafårförädlingskravetklararföretagdagens och säga att som
kännetecknarkostnader allmänhetrörliga iutgångspunkt imed att stora
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företag producerar förädlade produkter, medan höga fasta kostna-som
der vanligen återfinns den s.k. basindustrin.inom blir dockDetta en
mycket skiljelinje, och med tanke på de höga rörliga kostna-attgrov
derna inom förädlingsindustrin ofta hänger med den högresamman
sysselsättningsgraden skulle lika kunna utöka det stödgärnaman som

reduceradevia sociala avgifter. Andra skulle kanske hävda attges
personalkostnadema förädlingsindustrini den verkligt fasta kostna-är
den. Enkla regler för produktionsstöd utfonna.svåraär att

och med transportbidraget stabilt förutsägbartI varit och underatt
lång tid kan det emellertid också kapacitetsstöd. ochI medettses som

bidraget företag tillgång till marknadstörreatt garanterar ett änen man
hade haft kan företagendet byggauppmuntra störreattannars upp en

produktionsapparat vad krävs för leverera till den lokalaän attsom
marknaden. handelsteorin detInom relativt vanlig uppfattningär atten
problemen med kapacitets- och investeringsstöd olika slag mindreärav

problemen med direkta produktionsstöd. Kapacitets- och investe-än
möjlighet för kvantitetsanpassande företagringsstöd öka sinattger

produktion till lägre kostnad skulle haft och Verkarän man annars
därför riktning produktionsstöd för företag.i denna typsamma som av

därförFöretag prisanpassare det dyrt bygga produk-är äratt att utsom
tionskapaciteten kommer inte litet kapa-pånämnvärtatt ettreagera
citetsstöd eftersom utbyggd produktionskapacitet fortfarande kommer

kosta de intäkter det får med andraKapacitetsstödet ordänatt mer ger.
verkan denna företag. Medan produktionsstödingen på antingentyp av

bra eller dåliga kapacitetsstöd bra eller overksamma.antingen Detär är
lika avgörandedärför inte drar mellan de företagär gränsenvar man

får stöd och de fårinte stöd.som som
skulle ordmed andra eventuellt kunna försvara transportbidra-Man

handelspolitiskt perspektiv, där målet fall stärkai så ärget ett attur
ställningen för företag transportbidragsområdet, dels företagi gentemot
i landet kanske framför allt företag i regionerresten gentemotav men
med liknande produktionsförutsättningar, exempelvis Finland ochnorra

Norge. både Finland och har transportbidragAtt Sverige, Norgenorra
denna synvinkel helt logiskt.är ur

bör dock handelspolitiska övervägandenDet understrykas att av
detta slag aldrig samband med beslut transportbidraget,gjorts i iom

fallvarje offentligt. stärka transportbidragsområdets ställninginte Att
Norden har aldrig varit uttalat mål medgentemot resten ettav norra

transportbidraget, och bidragets effekter i detta avseende har heller
aldrig analyserats. helst kan transportbidraget knappastHur sägassom

idealiskt utformat kapacitetsstöd- kaninte sägaett attvara man ens
entydigt huruvida bidraget fungerar produktionsstöd ellerettsom som

fingervisningkapacitetsstöd klar vilket trubbigt instru-ett ger en om
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Eftersom det stödsammanhang.dettatransportbidraget i är ettärment
effektenkapacitetsstödj andeblir dentransportkostnaderbaseras påsom

branscher.olika olikamycket idessutom

betydelse förTransportbidragets4.5

lättrörliga företaglokalisering av

ochförordningartransportbidraget iförmålDet angetts propo-som
ochsamhällsekonomiskt i övrigt"främjaskalldetsitioner är att en

dettauppnårnäringslivet. Attlokalisering attlämplig genommanav
och fråganalldeles självklart,transportkostnader intesubventionera är

belysasförtjänar närmare.att
transportbidrageteffektensamhällsekonomiska ärdirektaDen av

med de inne-hängerkostarentydig. attAtt transporter sammanpengar
ekonomibegränsade Iförbrukning utan externa-bär enresurser.aven

företags-transportbidraget densänkermarknadsojämvikterochliteter
samhällsekono-denintekostnaden förekonomiska transporter men
företagsekono-vadmellandärför obalansskapar ärmiska, och somen

direkta effek-lönsamt. Densamhällsekonomisktvadmiskt och ärsom
bidragsområdet produ-därför företag iblirtransportbidraget attten av

samhällsekonomisktvadtransportberoende ärän somvarorcerar mer
transportintensivatillhuvudsakligenochlönsamt styrsatt resurser

bidragsberoendefortsätta ävenkommerbranscher attatt varasom
framgent.

motverkakanbranschertransportintensiva transport-stödjaAtt
förädlade Högaproduktionenöka trans-målbidragets att varor.avom

tilllokal bearbetningfrån regionportkostnader uppmuntraren
förandel prisetmindretransportkostnadenförädlade är avenomvaror,

transportkostnadensänkaför Attråvaran.förädladeden änvaran
förädlaenklaredetförädling ochtill lokal attincitamentet görminskar

mycket välalltsåkanstället. tillspetsatLitemarknaden inära man
förädlingmotverkarfall änsådanatransportbidraget ihävda att snarare
transportbidragetriktatshar ocksåKritikden. motuppmuntra avatt

utred-regionalpolitiskatill 1984 årsdelrapporternaskäl.detta I en av
transportbidraget inte böruppfattningenexempelvisframfördesning att
huvudregional produktiontill taget utanstöd över snarareettsomses

mellanregional handel.stöd tillettsom
smula. OmbildenanledningfinnasdockkanDet att ennyansera
produkten,färdigaför denför råvaranlägretransportkostnadema änär
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exempelvis för den färdiga produkten skrymmande elleratt ömtålig,är
finns det starka förädlamotiv råvaran marknaden.att Transport-nära
bidraget kan då bidra till flytta förädlingsverksamhetenatt närmare
råvarukällan. Bidraget kan då motiveras dessa företag har indirektaom
positiva effekter på regionen eller det skapar starkare marknadatt en
och leder till negativ kausalitet i förbytsregion i positivatt en en
utveckling. Med sänkta transportkostnader blir det lättare fåatt t.ex.

koncerner investera i regionen. Typiska exempel på dettastora att är
Volvo och Scania, tämligen entydigt aldrig gjort sinasagt attsom man

investeringar i Umeå och Luleå inte transportbidragetstora hadeom
påverkat investeringskalkylema. lockaAtt transportberoende företag
till främjarregionen inte i sig samhällsekonomiskt lämplig lokalise-en
ring näringslivet, i den mån transportbidraget kan bidra till flerav men
företag och fler arbetsplatser i området har detta möjligen positiva
effekter för mindre transportintensiva företag och medäven i att man
får bättre lokal avsättning för sina produkter, lättare rekryteraatten
kvalificerad arbetskraft Om transportbidraget leder till företagetc. att

inte speciellt transportintensiva kan bygga lönsamärsom upp en
produktion så kani regionen det långsiktiga samhällsekonomiska
nettoresultatet bidraget olikavia spridningseffekter positivt.av vara

Det bör i sammanhanget transportbidraget de fånämnas att är ett av
regionalpolitiska stöd företagtill längs norrlandskusten. Somsom ges

kännetecknas norrlandskusten generellt betydligt bättrenämnts ovan av
infrastruktur inlandet. Med tanke denpå utveckling pågårän motsom
just-in-time-leveranser och minskad lagerhållning kan det viktigtvara

påpeka de investeringar transportbidraget lockat tillatt att som norr-
landskusten inte hade infrastruktureninte hade möjliggjortägt rum om
korta leveranstider. Om norrlandskusten från transportbidragutestängts
hade dessa investeringar inte lagts i Norrlands inland; de hade lagts
längre söderut. effekterDe dessa investeringar form bättreisom ger av
lokal marknad och bättre möjlighet rekrytera personal har däremotatt
betydelse för företag inlandet.i kritiseraAtt transportbidraget föräven

del går till företag utanför det allmänna stödom-att storen av pengarna
rådet detta perspektiv missriktat. just påverkaär Det är attur genom
företagens lokaliseringsval mellan attraktiva lokaliseringsorter i
bidragsområdet och attraktiva lokaliseringsorter andrapå håll som
transportbidraget får betydelse.sin Om enbart företag inom det all-

stödområdet berättigade till transportbidrag så skullemänna vore
bidragets effekt på företagslokaliseringar sannolikt betydligtvara
mindre.

Om transportbidragets viktigaste positiva effekter främjaär atten av
företagslokaliseringar till norrlandskusten ligger det däremot tillnära
hands fråga detsig inte möjligt transportbidragetersättaatt attom vore
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omfattatillutvidgas ävenlokaliseringsbidrag attmed norr-ett som
samhällsekonomiskt olönsammatilllederinteochlandskusten som

utanfördockliggerfrågeställningsådantransportmängder. En ramen
utredning.för denna

specifikafinnsdetfråga sigskälfinnaskan det attDäremot om
torde ståinrikta sig på. Detbörföretagsetableringartyper manav
dettransportbidragetmed ärfördelen attganska klart upp-att om

stånd såtillkommitskulleinteföretagsetableringarmuntrar annarssom
lättrörliga.relativtbranscherochföretag ärinriktas påbidragetbör som

råvarukällanskäl måste liggaproduktionstekniska näraFöretag avsom
eftersomtransportbidrag,speciellt intressanta mottagareinteär avsom

lokali-valderasbetydelse förbegränsadharändåtransportbidraget av
loka-väljakanföretagpåinriktasställetbör iBidragetseringsort. som

betydelsekan hatransportbidragetoch där storfrittganskaliseringsort
transportbidragetsmåndeninnebär ilokalisering. Det attvaletför av

bidragsområdettillsiglokaliseraföretagbetydelse för attuppmuntraatt
rela-medföretaginriktas påtransportbidragetbörsådet intressantaär

bundna tillmindreallmänhetdessa ieftersom ärförädling,högtivt
framför såg-snickerierord prioriteraandramedbörråvarukällan. Man

stålverk.framförverkstadsföretagochverk
positivaviktigastetransportbidragetsnågratanke påMed att av

deföretagandra mottarpå änspridningseffektemaeffekter somär
sprid-till sådanamöjlighetenockså övervägabordestödet så omman

skallbranschervilkabedömerinskall närningseffekter vägas somman
påtillgångenpåinverkanha positivkanstöd. väntasfå Företag som

lokalautnyttjakommakanellerarbetskraft attkvalificerad som
inteframför företagfall prioriterasi såbörunderleverantörer som

bedömningregler fördetaljeradeutarbetadet. Att avgöraväntas
iingåttnågotinteoch leverantörsnät ärutbildningskravföretags som

utredningentiddenmöjligt inomvaritelleruppdragutredningsdenna
vidmedfinnasdefinitivtaspekt bördennaförfogande,tillhaft men

transportbidraget.förföreskriftemaframtida översyner av

Sammanfattning4.6

regionalpolitiskaflestadeflitigarehar änTransportbidraget utretts
påtransportbidragetkritikriktatharutredningar motstödfonner. Dessa

grundpåkritiseratsbidragetutformningenharDelspunkter. avtvå av
företag iolikamellanochtransportslagenmellanickeneutralitetdess

systemkritik riktatsallmän mot attDels harbranscher. merensamma
Utredningenstöd.regionalpolitiskttransportsubventioner serettsomge

dettastöd påregionalpolitisktutformaförmotivallt ettframför atttre
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det trafikpolitiska,sätt; det fördelningspolitiska och det lokaliserings-
politiska motivet.

Transportbidraget kan trafilcpolitiskt redskap. Omettses som orten
i glesbygden har företag lider dåligett infrastruktur kan detsom av vara
samhällsekonomiskt bättre kompensera företagetatt bidragettgenom

förbättra infrastrukturenän omfattandeatt investeringar. Bidraggenom
kan inte ersättning för infrastruktur generellt, i speci-ses som en men
ella fall kan avvägningar detta slag motiverade.av vara

Företag i transportbidragsområdet lider dåligt fungerandeav en
transportmarknad med litet antal aktörer och omfattandeett egenregi-

och tomdragningar, vilkettransporter torde höja transportkostnadema
Förbudet bidragavsevärt. till imot regi därmedtransporter äregen

välmotiverat barainte kontrollsynvinkel trafikpolitiskutan ävenur ur
synvinkel.

Transportbidraget kan också handelspolitiskt redskap,ettses som
syfte påverka handeln och fördelningenär handelnsatt vinstervars av

mellan olika regioner till bidragsområdets förmån och därmed främja
det lokala näringslivets utveckling. I princip kan transportbidraget ses

produktions- eller kapacitetsstöd,ett syfte i så fall skullesom vars vara
stärka bidragsområdet konkurrenseniatt med liknande företag i södra

Sverige och företag i motsvarande regioner i Norge och Finland. Detta
har dock aldrig varit uttalat mål med bidraget.ett

Den betydelse transportbidraget har det gäller "främjanär att en
samhällsekonomiskt och i övrigt lämplig lokalisering näringslivetav
ligger i stället främst i dess möjlighet företag med lätt-att uppmuntra
rörlig produktion etablera sig bidragsområdet.iatt Att transportbidraget
till skillnad från de flesta andra regionalpolitiska stöd tilläven ges
företag längs Norrlandskusten betydelsefullt iär sammanhanget, efter-

infrastrukturen i denna region det relativt lätt locka företaggörsom att
dit och eftersom ökade företagsetableringar i denna region leder till en
förbättrad lokal avsättningsmarknad och bättre möjligheter rekryteraatt
kvalificerad personal för företag i andra delaräven regionen. Före-av

rörlighetsgrad och deras spridningseffektertagens på andra företag i
området bör in vid framtidavägas föreskrifternaöversyner förav
transportbidraget. detI perspektivet måste givetvis bidragets förmåga

uppfylla sitt mål analyseras ochatt ställas i relation till andra medels
förmåga uppfylla detta mål.att

Överlag det problem kunskapernaär ett svenskatt transport-om
marknad och transportbidragets och andra bidrags inverkan påom
denna begränsade.såär Det går föra principiellaatt resonemang om
teoretiska för- och nackdelar med transportbidraget, de bristfälligamen
kunskaperna transportmarknaden det svårt utvärderagör att är attom
de praktiska effekterna transportbidraget och jämföra dem medav
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integreradforskningpåsatsningbidrag. Enandraeffekterna somav
nödvändig förforskningregionalvetenskaplig attäroch entransport-

möjlig.skall blistödregionalpolitiskautvärderingseriös av
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5 Utredningens överväganden

l Inledning

Utredningens huvudsakliga uppgift analyseraär att transport-om
bidraget har snedvridande effekt på konkurrensen mellan olikaen
transportslag på godstransportmarknaden så fallet föreslåsamt ärom
förändringar skapar neutralitet mellan olika transportaltemativ.som
Dessutom skall utredningen sig behovetyttra över och data-av person-
kommunikationsstöd. Under arbetets gång har utredningen uppmärk-

andra aspekter bidragetsammat i eller mindrestörre grad ärav som
relaterade till frågan konkurrensneutralitet. Speciellt har förhållan-om
dena inom bidragsområdets träindustri visat sig begränsande förvara
möjligheten reformera bidraget.att

Som berörts det nuvarande kunskapsläget godsflöden iger om
Norrland inte underlag för detaljerade beräkningar förslagetsmer av
konsekvenser på transportmarknaden. Detta innebär frågan vilkaatt om
åtgärder krävs för erhålla konkurrensneutraltatt bidrag inte kanettsom
besvaras entydigt. Däremot kommer de åtgärder utredningen föreslår

leda till minskad snedvridningatt och förbättrad samhällsekonomisk
effektivitet på den norrländska godstransportmarknaden. Inom ramen
för de utredningen föreslagna bidragsfonnema kan eventuelltav senare
utvärderingar Visa vilka ytterligare justeringar krävs för trimmaattsom
bidraget förbättrad konkurrensneutralitet.mot

harDet i olika sammanhang framförts transportbidraget bordeatt ta
hänsyn till de olika trafikslagens miljökonsekvenser. Utredningen delar
inte denna ståndpunkt. Utredningen det har varit Kommunika-attanser
tionskommitténs uppgift via trafikpolitiken uppnå prissättningatt en

miljösynpunkt samhällsekonomiskt effektiv.är Därutöversom ur er-
bjuder transportbidraget regionalpolitiskt motiverat medel till före-ett

lokalisera och förädlatag inom bidragsregionen.att Transportbidraget
skall därmed inte förstärka eller motverka trafikpolitikens miljö-
baserade medelsarsenal enbart påverka företagets Iokaliserings-utan
och förädlingsval, det skall med andra ord neutralt mellan olikavara
transportslag eller kombinationer dessa. Bidraget givetvisav ger
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falletskullevadtransportarbete än varatill störreincitament somett
samhälletsspeglarprisertransportmarknadensOmbidrag.utan
dettamiljökonsekvenser är urvärdering transportemasav

dennaenbartuppstårProblemproblem.miljösynpunkt inget om
samhällsekonomiskasådanatilllederintemerproduktion transporterav

ibidragsregionentillväxteffekter iochhelhetlandetivinster som
uppvägsförresursåtgången transporterökade avdensynnerhet att

ochfalletsåFrågan ärsamhället. omförvinsterdessa om
däremotharmåldettauppnåmedletbästadet atttransportbidraget är

studera.uppgifthaft till attutredningeninte
företagtill vissariktasskallenbartbidragetfrågangällerdetNär om

det visasKanmotiv.bidragetstillkopplasdettamåstebranschinom en
uppfyllsbättreambitionerförädlingsoch avlokaliserings-motivetsatt
ellerstorlekpå mot-baseratt.ex.företagurvalbegränsatett av

funnitintedäremot attharUtredningenriktigt.givetvisdetsvarande är
uppgiftbidragetsdet intekangjortintedetlänge ärSå varavisats.detta
såledesbörBidragetbransch.inommarknadsstrukturenpåverka enatt

produktion.liknandemedföretagolikaneutralt motvara
har över-utformningtill singenerelltÄven bidraget enärom

visatsSomomfattning.bidragetspålagtsbudgetrestriktiongripande
bidragetssedannågorlunda konstantlegatpriserfastanivån iharovan

regleras attkanbidragetpåOmfattningen genom1971.årintroduktion
bidrags-antaletellerpåverkas atttransportersättningenantingen per

olikaförMerkostnaden trans-sortersbegränsas.berättigade transporter
punktertänkta utan-någraellertill någonfrån transportzonemaporter

däremotharDettaolikaför transporter.beräknaskunnabörför zonema
nivånförgrundtillliggamaterial börSådantkontinuerligt.gjortsinte

kompensationgradenmellanRelationenolikaför avbidragetpå zoner.
förviktigmarginalen attärpåmåluppfyllelsenochmerkostnadernaför

budgetrestriktion.uppnåföranvändaskunna attskallbidragsnivån en
effektingenkompensationhalveffektfullkompensationfullGer men

kompensationhalvdäremotbegränsad. Om germöjlighetendenär
överkompensationskerkompensationfull aveffekt ensomsamma

företagen.
branscherochföretagvilkabedömaentydigtsvårtlikaså attDet är

Ambitionenbidrag. atterhållabörintevilkaochfäskall somsom
Medutgångspunkten.givetvisregionen enförädling i äråstadkomma

dra gränsenbehov attdärutövertillkommer ettbudgetrestriktion av
företagVilkauppfylls.restriktionensåbidragfårbör attbland de som

iutvecklingenochförädlingsgradenpåeffektenpositivaden störstager
grund-ochmotiveringiÅterigen bristernadet sigvisar attregionen

godtycke ivisstförtransportbidraget ettöppnarbakomanalysläggande
defleraGivetvis ärutformning.bidragetsvid avgränsdragningen
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frågeställningar vi här aktualiserat omöjliga besvara i detalj.att
Däremot vi utförligare analystror ochatt argumentering kringen trans-
portbidraget och andra regionalpolitiska medels motiv och effekter kan

regler för bidragens fördelning möjligage är erhållagrova bredattsom
uppslutning kring.

Utredningen har självt för verksamhetensargumenterat lokalise-att
ringsmässiga rörlighet kan centralt kriterium vidett gränsdrag-vara
ningen mellan bidragsmottagande och andra företag. Verksamhet som

transportkostnadsskäl tenderar råvaruorienteradeatt i loka-av sinvara
lisering bör inte erhålla transportbidrag. Rörlig verksamhet som
antingen kan lokaliseras marknaden ellernära i närheten råvarornaav
eller insatsfaktor t.ex. billig och kvalificerad arbetskraft elleren annan
god tillgång på mark eller vid logistiskt kan med bidragett fåsettnav

lokaliseras till transportbidragszonen.att Därmed kan sådana företag
bidra till den lokala marknadenatt i omfattningväxer och mångfald för

positiv tillväxteffektatt i regionen. Transportbidragetsgenerera en
djupare liggande motivering det finnsär sådanatt positiv effekt enen
dynamisk extemalitet den handel och det transportarbeteav som upp-
står med hjälp bidraget marknadsprissättningens signaler inteav som
själv kan förmedla företagen.till

Utredningen har däremot inte funnit studier visar vissatt typsom en
företag i vissa lokaliseringar med säkerhet sådana positivaav genererar

spridningseffekter. relativtEn samvariation mellanstor rörlighet och
förädlingsgrad torde däremot finnas. Utredningens förslag därförär att
bidraget generellt bör ha ambitionen högt förädlande företag främstatt
skall bidrag. Samtidigt vill utredningen uppmärksamma bristerges att
finns i den samhällsekonomiska analysen bakom bidraget och dess
effekt för lokaliseringen företag, den otydliga motivformulering-attav

försvårar utvärderingar bidraget det empiriska materialsamt atten av
i dag föreligger transportmarknaden, företagenssom transport-om

medelsval och mängden transporterade flöden i relation till transport-
bidragsområdet undermåligt.är
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transportslagolikamellanNeutralitet5.2

förbehålletendastdetbidraget ärutformningennuvarandeMed den av
särskiltetttill sjötransporterstimuleraFör geslandtransporter. att
Utred-hamnar.svenskaantaltillför etthamntransportstöd transporter

angeläget transport-det attuppfattningen ärgivetvis attdelarningen
pris-Givettransportslagen. attmellankonkurrensneutraltbidraget är
olikaförtransportkostnadtransportmarknadenpåsättningen enger

konsekvenserpositivaochnegativasamtligainbegriperalternativ som
transportbidragetsmedförknippadedeförutom ärextemaliteter som

beslutrationellasamhällsekonomisktfatta omföretagetförutsättsmotiv
destination.tilltransportvalet en

neutralitetmed attvineutralt OmÄr stödetnuvarande menardet
transportmedel ivalföretagenspåverkaskallintebidraget av

densänkaskallenbartbidragsituation utantill utanförhållande en
konstateraförst attvikanförkostnaden transportensamlade

bedömning.sådanbestämdhetmed göraförsaknas eninformation att
gällerdetgradbetydande närtransportmedlen ivarierarandradetFör

uppvisarTransportslagenattribut.s.k.egenskaper,olikautbudet av
olikakostnad för storaavståndskänslighet,flexibilitet,skillnader i

detbestämsdelbetydandeTillfrekvensservice, etc.sändningar,
transportslagetsattributdessautbudetmöjligatekniskt avav

täthet.nätverketsochutformning
transportslagutbudet trans-faktiskadet avbestäms avDessutom

länkar. I transport-olikaoch längsregionerolikaiportunderlaget
frekven-högreupprätthållamöjlighetererbjuds attregionerintensivare
samtligaiflerproduktfördelarochstordrifts-exploateraoch attser
delartransportglesaredessa. Ikombinationer avochtransportslag av

speci-transportslagolika attförrationelltdärfördetkannätverket vara
andra. Stor-lämnafullständigtochvarukategorierolikasigalisera mot

gradbetydandetransportslag iinnebäradärmed ettattdriftsfördelar kan
Vilketattribut.utbudnäraliggandemed ett avkonkurrerar annatut ett

slumpmässigakandominerandedetblirtransportslagen varasomav
marknadsutfall.ellerpolitik-andraresultatindirektaeller av

koncentrationsåledessynpunkt kansamhälletsoch enföretagensUr
därmedochtransportkostnademasamladedesänkatransportslagtill ett

svensk järn-tillstödetskulleHypotetiskttransportsbidrag.behovet av
fråntrafikslitageskäl överocholycksfall styramiljö-,för attväg av

erhållastordriftsfördelarviamöjlighet enattjärnvägenvägarna ge
öfart. Somkustsjsubstitutetnäraliggandedetkonkurrensfördel mot mer

norrlandskusten.längskustsjöfartingendåutvecklaskonsekvensen
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Därmed det inte säkertär jämnare fördelningatt transportarbeteten av
på både järnväg och sjöfart skulle innebära systemkostnaden föratt

skulle sjunka. Snararetransporter kan detta via minskade stordriftslör-
delar leda till ökade kostnader.

Begränsad konkurrens, oförmåga till förnyelse, brist på risktagare
och institutionella trögheter på själva transportmarknaden kan å andra
sidan i sig skapa utbudsluckor i Just stordriftsför-transportsystemet.
delar kan begränsa konkurrensen och skapa inlåsningseffekter för-som
svårar omställning till behov. De kortsiktiga vinsterna för företagnya
och samhälle betalas i dessa fall med långsiktiga kostnader i fonn av
minskad dynamik. faktumDet flöden idag inte jämnt fördeladeatt är
mellan transportslagen därmed sammanfattningsvisär inte tillräck-ett
ligt villkor för slutsatsen transportbidragetatt i sin konstruktionatt är
icke-neutralt. Eftersom transportbidraget stimulerar till ökade trans-

och ökat transportarbete detporter inte heller säkertär fördelningenatt
transportarbetet mellan olika transportslag blir densamma medav som

transportbidrag bidragetutan i sig iäven någon mening neutralt.ärom
Stordriftsfördelar i företagets godshantering och på transportmarknaden
kan leda till bättre påatt transportsätt hanteraär mindreatt mäng-som
der lägre nivå på handeln och transportarbetet.gynnas av en

Olika utforrrmingar transportbidraget i fasta ochtermerav av
procentuella bidrag olika transportslag på olika Detsätt.passar
procentuella stödet incitament välja billigaste alternativattger men ger

ersättning till företagäven väljer dyra alternativ kunden sånärsom
lcräver. Utredningen har inte fått uppfattningen det nuvarandeatt

med procentuellt bidrag skulle påverkasystemet valet mellan järnväg
och lastbil. Däremot inte med säkerhet hamntransportbidragetär till-
räckligt för erhålla neutralitet mellan sjötransporteratt och landtrans-

Om avsaknaden bidrag till fraktflygporter. hittills har hämmat frakt-av
flygets utveckling svårare bedöma.är Däremot detatt representerar en
uppenbar icke-neutralitet bidragetsi utfornming.

Tre former icke-neutralitet kan således identifieras i nuvarandeav
bidrag. det förstaFör missgynnas de delar fraktflyget tillämparav som

avståndskänslig tariff. Fraktflyg däremot marknad tillväxtär i ochen en
transportmöjlighet lokaliseringsmöjligheter för högför-en som ger

ädlande företag inom transportstödornrådet. Utredningen detanser
därför viktigt följa utveckling och insatser för fraktflygetatt nära att

Överhuvudtagetskärps inom regionalpolitiken. finns inga motiv att
inom bidragets diskvalificera snabba expressorienterade transpor-ram

Sådant motverkar ambitionen medter. bidraget.
För det andra innebär nivån på hairmtransportbidraget och undan-

för bidrag till sjöfart sjötransportertaget missgynnas. detatt För tredje
missgynnar hamntransportbidraget via norska hamnartransporter till

17-09493
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icke-neutralite-rådandeKonsekvensenhamnar.svenskaförförmån av
neutraltitransportkostnader än etthögredrabbasföretagenär attter av

allokerings-samhällsekonomiskadirektatilldelslederDetsystem.
de iöverstigerkostnader etttransportbidragetsförluster attävenmen

till följdidag vinsterdettamotverkasdelTill avneutralt avsystem. en
stordriftsfördelar i jämvägsnätet.

starka incitamentgivittransportbidraget attdärmed troligt attDet är
tillsspeciellt framgälldetill sjöss. Dettaföriställetlandgods pådra

sedanstödetistabilitetenrelativainfördes. Denhamntransportbidraget
varit såintedäremotharSystemetförstärkt detta.årenunderhar1971

frånSjöfartland.pågodsbidragsgrundat transporteratsalltskevt att
förframförallttransportuppgifthaftharbidragsregionenihamnar en

hamnardirekt påleveranservidSpeciellt somträindustrins varor.
Detfunnits.fördelarharStorbritannientillellerRotterdam, Antwerpen

lokaliserade näraföretagmöjlighet även norr-däremot attfinns en
dradetfunnitha gynnsamt attkanbidragettackländska hamnar vare

landtrans-sänkningDenSverige.södraihamnarland avgods på mot
årsskiftetvidgenomfördesprocentenheterfemmedportbidraget som

sjöfarten.förkonkurrenskraftenförbättratgivetvishar
egenskapertransportmedlenstillkoppladefaktorerMen även

omfatt-begränsarfaktorertransportmedel. Dessavaletpåverkar av
överflyttningoch denfinnssubstitutionsmöjligheterpå deningen som

sjöfartoch görframförallt järnväg-iStordriftsfördelarnamöjlig.ärsom
bådamångfald iupprätthållagårsäkerhetmed attintedetsamtidigt att

mångfald iförunderlagfinnshellersamtidigt. Intetransportslagdessa
specialise-betydandeEnhamnar.samtligaibåttyperochdestinationer

konkurrens-idetvarför ettävenhamnarmellanidagredanskerring
väljerintegodsflödenfinnaskommer att sombidragssystemneutralt

transportalterna-billigastekostnadsmässigtdetellerhamnnärmaste
tivet.

asymmetridenpåpekaviktigtdet att somsammanhanget ärdetI
tillintransporteradeochuttransporterade varormängdenmellanråder

asymmetrierSådanagodstransportnätverket.norrländskadetolika inav
lokalise-företagbelastarför transporterkostnaderleder till tomma som

Manflöden.symmetriskaharochlänkardesidanrade vid somnavom
lokalise-erhålls iför uttransporterförutsättningargodakan säga att

omfattande.ärdär intransporternaringar
förmotivfinnsdetsammanfattningsvis attkonstaterarUtredningen

antaletreducerasjöfart. Förmed atttillbidraget transporterförstärkaatt
kvar i sinhamntransportbidragetböri varaförändringar systemet

landtransportenförutgåenbartbörbidragetutformning. Detnuvarande
sjötranbörDessutom ettursprungligen avsett.detsåtill hamn varsom

tabell 5.1.enligtnorrlandskustenlängstill hamnarinförassportbidrag
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Tabell 5.1 Förslag till sjötransportbidrag till hamnar inom
transportbidragszonerna.

Hamnar Sjötransportbidrag
kronor/ton

Norr Umeå kommun 40om

Från och med Umeå kommun till 30ner
och med Kramfors kommun

Söder Kramfors kommun 20om

förslagetI och med avskaffas den "tio-lcrona" i vissa fall utbe-som nu
talas inom för hamntransportbidraget för hanteringen gods iramen av
hamn. Utredningen har fastnat för de föreslagna nivåerna efter haatt
hört olika på transportmarknaden hänsyntagit tillparter samt att
hamntransportbidraget kvar. Stödets storlek bör påär grund stor-av
driftsfördelama i sjöfarten och konkurrensytan järnvägen regel-mot
bundet och takti med kunskapenöver faktiskaattses anpassas om
transportkostnader i olika transportslag ökar. Eftersom antalet företag
och andra aktörer utnyttjar sjötransporter inledningsvis begrän-ärsom

informationkan anpassningar i bidraget relativt enkelt fönned-sat om
las till marknaden.

föreslagnaDe motiveras med avståndsfaktomgränserna vidsamt
den särskilt med de ökade kostnadergränsen uppstår vidnorra som
isgränsen i Kvarken. motsvarandeEn gränsdragning återfinnsnorra

i det finska sjötransportbidraget.även
Budgetmässigt innebär bidraget kostnadsökning för leveranseren

redan idag går med sjöfart. Det gäller flöden erhållersom som nu
hamntransportstöd flöden bidragsberättigadesamt trans-av varor som

eller mindre direkt från hamn och där hamntransport-porteras mer
bidrag inte aktuellt. reduktionEn bidragskostnademaär kan däremotav
erhållas för flöden idag erhåller bidrag överförs från landsom men som
till sjöss.

Utredningen hamntransportbidraget bör utvidgas tilläven attanser
omfatta hamnar i Nordnorge. Lämpligen gälleratt dettransporter mot

hamnar från Trondheim och Stödet utgår i detta fall enbart förnonut.
den svenska delen transportsträckan.av

I övrigt gäller i likhet med förhållanden för landtransporter att
till utesluts frånsjöss stöd. Utredningen har funnitegentransporter två

motiv för skallNUTEK ställa höga krav ekonomisktpåatt ytterst
oberoende mellan transportköparen och det förstaFörtransportören.



överväganden 68Utredningens1997:94SOU

fuskförebyggandetoch attikontrollerbarheten systemetkräver av
sidasamhälletsfinns frånandradetupprätthålls. Föroberoende

kostnadsreduktiontillstimuleraochflexibilitetenökaincitament att
Sverige. Ettarbetartransportsektorn motdeldeninom norrasomav
mellan flerkonkurrenstillstimuleradettaåstadkomma är attsätt att

utgådärmed intebörBidragtransportmarknaden.påaktörer agerarsom
hamnverksamhet,iintressensamtidigt hartill företag som

rederier.ochstuveriverksamhet
ytbaseradeochflyg-mellan trans-neutralitetåstadkommaFör att

lämpligen påutformasinföras.flygfrakt Dettatillbidragbör ettporter
flyg-föreslårUtredningensjöfart. att etttillbidragetliknarsättett som

införs. Bero-harrmtransportbidragetmotsvarandeplatstransportbidrag
årnågradiskussionbör tasbidragdettautfalletende på uppomenav

harUtredningenflygtransporten.självatillbidragpåstorleken ettom
konsek-ochstorlekenutfominingen,analyseramöjlighethaftinte att

denutredningenföreslår även attSenarebidrag.sådantettavvenserna
kilo100för gods ärviktentransportbidragsgrundademinsta som nu

Även fraktflyget.förfördeltilltordedettaavskaffas. vara

trävaruindustriniFörädlingskravet5.3

inomförädlingpåkravetgällerdetuppdelningen närnuvarandeDen
utredningenfinnersågverkandraochbulksågverkmellanträindustrin
ambitionuttryck för attUppdelningenför.motivfinna ensvår geratt

åter-ambitionerMotsvarandebransch.inomföretagmindrestödja en
bidragerhållerbranscherandrainomförsta intedetfinns för som

konsekvent.ellerrelevantkännssig inteiuppdelningensamtidigt som
kustbaseradeantalnamngivetuteslutaföranförts ettmotiv attDe som m300060-80 är statattpåproduktionskapacitet övermedsågverk en

hamnkapacitet att ettsamtetablerandettillbidragitoch kommun av
tillredandelbetydande transporterartilldagisågar,till dessastöd som

virkes-påkonkurrensenpåverkaförutnyttjas attkommersjöss, att
marknaden.

förädlatvirke attsågat ärkonstaterasinledningsvis attkan menDet
relativtutförstransportkostnadssynpunktnaturligtbearbetningen av
snicke-självklartexempel intetill attdetråvarukällan. Däremot ärnära

gränsdragningFråganbidragsområdet. ärtilllokaliserasrier enom
sågverksin-möjlig inomsåledesförädlatoch icke ärförädlatmellan

vidareförädlinggradhögrebör initieraStödetsortimentdustrins aven
Virke.hyvlat Dettakankravminstavarförtransportstödsområdeti vara

andraflertalskerSamtidigtbulksågverken. ettföridagtillämpaskrav
både köp-kundanpassning inomökadvidareförädlingfonner motav
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Märgfrittsågverk och skogsindustrins sågverk. virke, specialdimensio-
färdiga möbeldetaljer, olika grader torkning och framställningner, av

exempel.lirnträ kan Grundläggande det detnämnas är trots attav som
sågverken finns klara naturligainom incitament driva förädlingenatt

dessa fall. Båderåvarukällan i transportkostnads- och prisskäl.nära av
Till läggas kvalitetsskillnaderdet kan mellanäven att t.ex.senare gran
och furu betalningsviljan högre för de varför behovetgör äratt senare

förädlat furu förädladbidrag till mindre tillär änav gran.
gäller för andra finnsLika lite det råvaror torde det långsiktigasom

skäl för samhället stöd till transportkostnaden stimuleraettatt genom
marginella fyndigheter förnyelsebararåvaruuttag bland och råvarorett

hosbetalningsviljan kunden.överstigersom
Även förjämförbarheten med andra råvaror talar restriktiv håll-en

förtill transportbidrag sågat virke. Olika former pellets, järn-ning av
och stålämnen befinner sig på motsvarande förädlinggradetc en som

för bidrag till dessasågat virke. svårt motivDet är att transporter.se
utformningen bidraget där sågverken erhållernuvarandeDen av

bidrag förädling. motverkarför sågat virke stimulerar inte till Däremot
struktureffekter virkesmarknaden. Utredningendet möjligen vissa på

haft överblicka de samhällsekonomiska konsek-har inte möjligheter att
strukturella effekterna trävarumarknadende på ettsomvenserna av

medför. Utredningens uppfattningborttaget bidrag till sågat virke är att
utformningensärskilt transportbidrag inte med säkerhet den bästaärett

eller motverka icke-bidrag har ambitionen korrigeraattettav som
samhällsekonomiska effekter utvecklingen sågverks-önskade inomav

både omställningsstöd för uppnå ökadbranschen. möjligtDet är attatt
åtgärder virkesmarknaden föredraförädling särskilda på iär att ettsamt

läge.sådant
således och möjligen hyvlat virkeUtredningen sågat ävenattanser

Sågverk haralltför ställda förädlingskrav på trävaruindustrin. tilllågtär
starka ekonomiska motiv lokalisera sigskillnad från snickerier attt.ex.

fall begrän-varför transportbidragets betydelse i dettaråvaran ärnära
flera medan bidrag tillBidraget till sågverken skäl tveksamtärsat. av

för stödets nuvarande ambitio-snickerier motiverat inomäretc ramen
uppenbart stödet till köpsågverken inte kanSamtidigt detär attner.

finns branschen analyseratsavskaffas de strukturproblem iinnan som
effekter skulle fall uppkomma föroch åtgärdats. Dramatiska i så vissa

inlandskommuner. talarsågverk sysselsättningssvaga Sammantageti
virke skalldetta för den generella regeln sågat inteatt transporter av

bidraget avskaffas för de sågarerhålla transportbidrag inteattmen som
bidragsområdetsidag erhåller bidrag förrän strukturproblemen inom

Utredningenoch lämpliga åtgärder vidtagits.såverksindustri utretts
genomförs.angeläget sådan utredningdet att enanser vara

4 17-0949
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bidragetsFörädlingskravet och5.4

viktgräns

medtill enbart gällabegränsatTransportbidraget transporterär att en
Syftet medkilo sändning.vikt 100transportgrundad gränsenöver per

transportflödenmindre tilltill samordningstimulerakan ha varit att av
kring stödet.reducera administrationenellersändningarstörre att

fått bekräftat,samtal med företagareharoch iUtredningen attanser,
förädlingsgraden, differentierahöjaambitionenmotverkar attgränsen

utveckling logistiskamedkundanpassningenoch ökaprodukter av
snabba leveranser. Frånsändningar ochsmåbaserade på tätasystem

framhållitsframförallt dennasmåföretagarhåll harkvinnligt gräns som
transportbidraget.möjligheten utnyttjadiskriminerande attmot

finns starkabakgrunden detdenbedömningUtredningens attär mot
bott. Meddrastiskt ellerreducerasviktgränsenskäl talar för tasattsom

bör gränsdrag-transporttarifferavståndsberoendekravet påtanke på
problem.innebära någotdirektbrevförmedling inteningen etc.mot

viktgränsenborttagandetkonsekvenskanDäremot nyaavavsom
kanerbjudas marknaden. Detpåtariffer kommatransportberoende att
föroch reglernautvecklingenföljaangelägetdärför att anpassavara

vill utredningensammanhangetdetkontinuerligt. I ävengodslättare
expressgodsförmed-undantamotivnågotframhålla den inte attatt ser

bidrag.frånleveranserling mindreav

bidragsgrundad årligpå minsta5.5 Kravet

transportkostnad

finns enbarttransportkostnadbidragsgrundadårligför minstaGränsen
allt transportintensivaframfördrabbarskäl. Gränsenadministrativaav

bidragsgrundade beloppethöjdes detårsskiftet 96/97Vidsmå företag.
kan intekonsekvenserHöjningenskronor.kronor till 25 000från 6 000

nuvarandedenfasta priser liggeri gränsenutvärderas. Räknatännu
Medkronor.infördes på 0001971 3denenbart något gränsöver som

kronormaximalt erhålla 11 250företagkannuvarande bidragssatser
nuvarandemotsvarande dentransportkostnad gränsen.år vid enper

företag.livskraftigtproblem föravgörandebör inteDetta ettettvara
halvårsredovisningkravet påfunnitdäremotUtredningen har att av

kalenderårsbaseradbidragsgränsensamtidigttransportkostnader ärsom
drabbar företagochhandläggningenmerarbetetill iupphov bådeger

företagenföljduppstår tillMerarbetetflöden.oregelbundna attmed av
förstavidandra halvåretmängdenbedömahar svårt transporteratt av
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huvudsakligaoch företag medansökningstillfállet. Mindre företag nya
till bidrag.möjligheterårsskiften riskerar missakring atttransporter

tillgodose före-punkt skall bådetill ändringar på dennaFörslag
och kontroll-administrativ enkelhetoch behovetbehovtagens av

behålla den nuvarandemöjlighetvidmöjligheter NUTEK. En är att
införa därsöktillfálleförbidragsgränsen varje ett systemattmen

halvårs-, helårs- ellerintervall två årunderföretagen registeras somom
söker halvårsvis medanvarannatårsökande. Enbart transportörerstörre

samla ihop två års Imöjlighetharmindre transporter.transportörer att
genomsnittligenbart harinnebär det depraktiken gränsatt ensenare

tidlängre påfår dessa givetvisår. Däremot12 500 väntaperom
finns isnabbare ansökningarvarför tillincitamentbidraget systemet.

kontrollera tidigarebehovmed aldriguppstårFör NUTEK attsystemet
förstöd redan utgåttförhandlingaransökningsomgångars att ense om

transport.
periodens slutmånader efterskall inlämnasAnsökan senast tre men

den ordningbidrag till ansökningar ioch betalabör hanteraNUTEK ut
specielltupplevsmånadersnuvarande tvåde inkommer. Den gränsen

börjatredanmedan den rutinenför kortpå senaresomsommaren
företagen.hostill snabbare hanteringstimuleraoch visat sigtillämpas

Intransportbidraget5.6

trävaruindustriochlivsmedelsindustriomfattas intenärvarandeFör av
snickerierochsågverkTrävaruindustrin bestårintransportbidrag. av

falldessaSnickeriema har iintransportstrukturer.med olika mer
snickeriernasFrånVerkstadsindustri med sågverk.med ängemensamt

för sådanaintransportbidragönskarframhållitssida har det att man
metallanvänderSnickerierregionen.produceras i äventräslag intesom
Utred-sluttillverkning.delar i sinverkstadsprodukteroch egensom
förädlaför ambitionenviktigasnickerierna attningen ärattanser

ocholika träslagmedarbetaFörmåganskogsråvaran inom regionen. att
föravgörandeplastmaterialochmetall attmed kombinationer ärträ,av

intransportbidragerhållabör därförSnickerierskall utvecklas.näringen
tillverkas i regionen.för de insatsvaror intesom

livsmedelsindustrinkan förasmotsvarande argumenteringEn om
koncentrationeninsatssidan medförtstordriftsfördelar pådär att av
bidragsornrådet. Deutanförfåtal anläggningarskett tillproduktion ett

intransportbidrag tilluteslutaförkan ha funnits tidigaremotiv attsom
kanintransportbidragdärmed fallit bort. Ettlivsmedelsindustrin har
denochandra näringarmed neutralitetfalldärför detta motiverasi mot
detBåderegionen.produktionförädla inom närfinnsambition attsom
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liksomlivsmedelstillverkning måste, i övrigtochgäller snickerier när
finnas för företag villlyhördhetintransportbidraget,det gäller somen

bidragsområdet.motsvarande produktion inometablera

Åtgärder påkonkurrensenökaför5.7 att

förtransportmarknaden attsamt

missbruk bidragetmotverka av

funnit detutredningstiden intebegränsadedenhar underUtredningen
faktumsystematiskt.missbrukas Dettransportbidragetbelagt attatt

med delutgårbidragetfrån bidragutesluts attsamtegentransporter en
företagenförstarka incitamentgivetvistransportkostnaden attgerav

kan uppståOklarhetertransportkostnadema. närsjälva varu-pressa
detbidragbransch erhållerdelendast närfrån samtsortiment av enen

transportmedelmellankostnaderfördelamöjlighetfinns att som
påbidrag. Konkurrensenerhålleroch sådana intebidragerhåller som

självtransportsektornföravgörande intehärtransportmarknaden attär
principenutredningenDärförbidraget. atttillgodogör sig attanser

kontollerbarhetenökarviktig. Det samtutesluta äregentransporter
transportmarknad.uppträder på regionensfler aktörerleder till att

omfattandedetförvånande intebakgrunden någotdenDet attär mot
för ansökningarunderlagbildatmaterial under åren transport-omsom

normalaidentifiera någon meningiför transport-bidrag utnyttjats att
transportmark-konkurrensproblem påidentifieraförkostnader attsamt

naden.
erhållit inte ide uppgifter vienligtkonstaterarUtredningen även att

tillförts vidareansökningaricke-verifierbaraellerfall felaktiganågot
den sökande.åtgärd förnågoneller orsakaträttslig instans annan

ärendensådanadrivaregler ha möjlighetgällandebör inom attNUTEK
till rättslig bedömning.

bidragszonemasJusteringar gränser5.8 av

och procentsatser

uttryck förintegällertransportbidragszoner äriindelningDen som nu
utveckling inomtransportkostnademasanalyskontinuerlig aven

bekräftas denregionenmed företagen isamtalVidbidragsområdet.
inomtillgänglighetssituationenochkostnads-bildenallmänna av

flygplatser,närhetenE14, ilängslängs E4,Lokaliseringarregionen. av
formfördelar iuppenbarajärnvägsknutpunlderhamnar samt avger
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mångfald transportlösningar, frekvensi ökad och minskade kostnader
för Nav i kan erbjudatomtransporter. transportsystemet över-som

mellangångar olika transportslag och höga flöden uppenbara loka-ger
liseringsfördelar eller mindre väl speglas i markprisema runtsom mer
navet.

råder därmed betydandeDet skillnader i tillgänglighet inom regio-
Som diskuterats tidigare det trafikpolitikens uppgift till-är attnen.

godose behovet infrastruktur. Det samtidigt inte rimligt hävdaär attav
varje lokalisering skall erbjudas transportstandard.att samma

och förtätningar företag agglomerationerTransportsystem av
kännetecknas flera fall betydande stordriftsfördelari sammantagna av
och fördelar till följd tillgången till olika nätverk nätverks-av
extemaliteter. Utredningen vid nyetableringar inom regionenattanser
där regionalpolitiskt stöd utgår det vikt diskuteraär största ävenattav
företagens förhållande förändrings-lokalisering i till de långsiktiga

sker infrastrukturen dess förmåga tillgodosei och attprocesser som
företagets behov transporter.av

Inlandsregionema betydligt missgynnadhar situation änen mera
kustregionema gäller långväga kortvägabåde det ochnär transporter.
Utredningen det därför angeläget förstärka bidraget tillävenattanser
kortväga dessa regioner. ambition hari Denna äventransporter ut-
tryckts i tidigare utredningar vid sänkningen minsta frångränst.ex. av

till300 251 kilometer. Förslag sänka till kilometer har150gränsenatt
framförts. Syftet fall förbättra företagensi detta inteäven är att

konkurrenskraft lokalsieringar södra ochmed i mellansverige utan att
förstärka interaktionen transportbidragsregionen. Utredningeninom
föreslår därför bidraget till kortaste transportavstånd feminomatt zon

frånhöjs fem till tio procent.

5.9 regionalpolitiska transportbidraget iDet

nordiskt perspektivett

Tankegången utformningbakom det nuvarande transportbidragets är att
företag föri delen Sverige har högre transportkostnader attnorra av
konkurrera marknader syd- och mellansverige. Motsvarandeiom
bidrag med olika utformning till företag och Finland.i Norgeges
Bidraget förstärker därmed nord sydligt nationelltett transport--

marknaderde länderna. konkurrerar på ii Företagmönster öst-tre som
västlig avstånd erbjuds därmed motsvaranderiktning på intesamma

nationellabidrag. den begränsningen här avgörandeGivetvis är ett
förädlings- och tillväxt-dock det kan visasmotiv. Frågan är attom
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vilken riktningberoende ieffekten transportbidragsregioneni är av
produkter.företagen levererar sina

nordiska ländernasdeden bakgrundenföreslårUtredningen attmot
de länder-perspektiv därutifrånanalyserasolika transportbidrag treett

sådanEnintegreratgodsmarknader transportsystem.ettses somnas
medicke-neutraltsamlade bidragetdetpåanalys bör visa är avse-om

förhållande till inommellan länderna ipående transportertransporter
flödes-och etableradebarriäremanationelladeländerna samt om

öst-västliga flödenutvecklandeframväxtenförhindrarstrukturer av
länder och dessarespektiveför utvecklingen ifördeleller de tillärom

tillsammans.taget
fråganangeläget hanteradetperspektivsådant attI är ävenett om

landtransportbidragIdagoch Sverige.Finlandfárjetrañken mellan ges
Finland. Medför färjan tillinteFinlandsoch etttill Norges gräns men
svenska delenförerhållas denbidragprincipsjötransportstöd kan i av
landtransporter iviamed fartyg inteHelsingfors hamnflödet till men

följdtillreducerasKvarken kraftigtfärjetrafiken på attFinland. Om av
landtransport-församtidigt kostnademaavskaffas kommertaxfree

ökar.KapellskärHaparandaflödena tillöka eftersombidraget samtatt
därvid analyserasmed färja börför godstransporterSamhällets insatser

vidGotlandstrafikensker fördejämställas med insatser samtoch som
mellan länder.ochinombrobyggen
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Utredningens förslag och förslagens6

konsekvenser för statsbudgeten

förändringar i detFörslag6.1 om

regionalpolitiska transportbidraget

den nuvarande utformningenUtredningen har konstaterat detatt av
transportbidraget i flera avseenden kännetecknasregionalpolitiska av

mellan olika torde habrister neutralitet Dettai typer transporter.av en
transportmarknadenbåde företag och i regionen.effekt pånegativ

utformningbidragets begränsningar motverkarfinns iDessutom som
företagkvinnodominerade branscher arbetarföretag,små samt som

branschinriktningTransportbidragetskundanpassademed transporter.
motverka förädling. Utredningen föreslår denfallkan i vissa mot

åtgärder.följandebakgrunden

Transportbidragets motiv6.1.1

Bidragetsföreslår bidragets motivering preciseras.Utredningen att
kostnadsnackdelar tillkompensera förbör uttryckligenmotiv attvara

bristande infrastruktur med syfteföljd transportavstånd och attav
transportbidragsområdets näringsliv.till höjd förädlingsgrad istimulera

infrastrukturUtveckla transportmarknader och6.1.2

för dynamiskt näringslivett

fullständighet.analyser transportbidraget brister iHittillsvarande av
måluppfyllelse kräver ökad kun-Utredningen framgångsrikattanser

struktur och kost-transportmarknadens konkurrenssituation,skap om
företagens subjektiva värde-Kunskapennadsrelationer i regionen. om

för-infrastrukturens kvalitet itransportslagens egenskaper ochring av
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och produktionsvalförädlings-, leverantörs-hållande till lokaliserings-,
fördjupas.måste även

med regionalpoli-bör analyserasbidragetUtredningen att enanser
bidraget samtidigt måstebetonavillutgångspunkttisk även attmen

ochtransportmarknadutveckla regionensförtill åtgärderrelateras att
utred-den bakgrundenambitioner.trañkpolitiska Mottill andra ser

restriktivitetfortsättningsvisangelägetningen det även ytterstaattsom
stimuleras fler aktörerregi. Därigenomför itillämpas transporter egen

transportmarknaden regionen.ipåatt agera

mellan land- ochKonkurrensneutralitet6.1.3

sjötransporter

konkurrensneutralitet mellanåstadkommer inteHamntransportbidraget
sjötransportbidragföreslårUtredningenland- och sjötransporter. ettatt

bety-till hamn påsvenskttransportkostnader påförinförs vatten annan
från ursprungshamnen.milavstånd fyrtiodande minst

hamnarfrånutgå förskall endastSjötransportbidraget transporter
avseende på ham-medoch differentierastransportbidragsområdetinom

kommun.Umeå Engårnaturligläge. motsva-En gräns omnorrnens
sjötransportbidraget.finländska Nästadet gränsåterfinns irande gräns

Kramfors kommun.söderläggs lämpligen om

frånsjötransportbidrag förFörslag tillTabell 6.1 transporter
transportbidragsområdet.hamnar inom

sjötransportbidrag iHamnar
kronor/ton

40Umeå kommunNorr om

30med Umeå kommunFrån och ner
Kramfors kommuntill medoch

20Kramfors kommunSöder om
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Utredningen föreslår frågan bidrag till fárjetrafik ochatt transportom
färja mellanpå Sverige och Finland i Kvarkenregionen utreds enligheti

med förslag under punkt 6.12 nedan.

6.1.4 Konkurrensneutralt harnntransportbidrag

Utredningen föreslår det nuvarande hamntransportstödetatt namn-
ändras till hamntransportbidraget. Det nuvarande bidraget vissaiger
fall, för företag inlandeti inte incitament tillt.ex. att transportera

lämplig hamn. Utredningen föreslår bidragets konstruktionnännast att
bibehålls bidraget konkurrensneutralt med avseende pågörsattmen
leveranser till svenska och norsk hamnar och därför skall omfatta trans-

till hamnar i från och med Trondheim och EnbartNorgeporter norrut.
landtransportenden svenska delen till dessa hamnar bidrags-ärav

berättigad. Utredningen föreslår konsekvens med förslag under punkti
det särskilda bidrag kronor för hante-6.3 på tio implicit utgåttatt som

ringskostnader hamnar avskaffas.i

Konkurrensneutralitet mellan fraktflyg och6.1.5

ytbaserade transporter

Transportbidraget konkurrensneutralt förhållande till fraktflyg.inte iär
föreslår bidrag företag flygfraktUtredningen till utnyttjaratt ett som

flygplatstransportbidrag till lämplig fraktflyg-införs närmastettsom
transportbidragsområdet. utfonnasplats Bidraget påinom sättsamma

hamntransportbidraget. i uppgift analysera ochNUTEK attgessom
följa fraktflyget i transportbidragsområdetutvecklingen samt attav

utvecklingföreslå för påskynda fraktflygmarknadens iåtgärder att
regionen.

Konkurrensneutralitet och förädling i6.1.6

trävaruindustrin

centrala problemkomplex finnsTransportbidragets inom trävaru-mest
neutraltindustrin. transportbidraget skallUtredningen attanser vara

Därförmellan jämförbara företag inom bransch. bör densamma nuva-
bulksågverk och andra avskaffas. Utred-rande uppdelningen i sågverk

förädlingskraven lägre trävaruindustrinningen konstaterar inomäratt
varaktighetbranscher. Med tanke på bidragets långainom övrigaän

förändrade villkorkonsekvenserna det inteoch oklarheten äravom
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till sågverken.transportbidraget Inomsnabbt reduceramöjligt att
utformaplatsheller funnitstidsram har intebegränsadeutredningens att

övergångsregler.lämpliga
där åtgärderbör tillsättasstrukturutredningUtredningen attanser en

sågverksmarknad till situa-regionensanpassningföreslås för enaven
för enskildaskallMöjlighetertransportbidrag.reducerademedtion ges

konkurrenskraftstärkaövergångsperiod sinundersågverk att genomen
nuvarandeUtredningenkundanpassning.ochförädling attökad anser

åtgärder vidtagits.sådanatill desssågverkgälla förregler bör
för intransporter. Dettabidragerhåller idag inteTrävaruindustrin

träslagmed andralokal råvaravill kombineraföretagmotverkar som
Utredningenktmdanpassning.ochförädling attmaterial, dvsoch anser

byggnadssnickeriermöbel- ochträhus,tillverkningverksamhet inom av
inteför intransporterbidragetomfattasskall somav varorav

transportbidragsområdet.produceras inom

inomförädlingsambitionHöjd6.1.7

livsmedelsindustrin

bearbetade ellersäljer lågtföretaginteUtredningen att somanser
erhållaskalloch köttbärråvarorprodukter uttrans-obearbetade somav

livsmedelsindustrin förutredningen attportbidrag. Däremot attanser
inteförintransportbidragfåförädling börökadstimulera till varor som

transportbidragsområdet.produceras inom

Ökad företagenskundanpassning6.1.8 av

transporter

kg100viktgränsenlägsta transport-denUtredningen att omanser
sänd-kundanpassademångamedföretagvikt missgynnargrundad

skälfinnsDetlätta att troföretagningar transporterarsamt varor.som
mindreföretagarekvinnligaspeciellt samtslårviktgränsen motatt
tillviktgräns 20sänktföreslogFöretagsstödsutredningenföretag. en

vid dennatydliga motiv gränsframkommithar inte att stannakilo. Det
skälavskaffas. Avföreslår viktgränsenvarför utredningen att samma

ställertransportbidragetkravuppfyller deexpressgods i övrigtbör som
erhålla bidrag.
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Minskade6.1.9 tröskeleffekter mellan kust och
inland

Utredningen föreslår transportstödzonema namnändras tillatt trans-
portbidragszoner. reducera tröskeleffektemaFör mellan två ochatt zon
fem i nuvarande zonindelning föreslår utredningen att transport-
bidragzonema ändras så Sollefteå kommun Skorped, Anund-att samt

Örnsköldsvikssjö, Bjöma och Trehömingsjö församlingar inom
kommun förs till tre.zon

Nuvarande bidragssatser inte ofta påtalad skillnad imotsvarar en
transportförutsättningar det gäller andel ochnär tomtranspotter
frekvenser transportutbudet mellani inlandslokaliseringar och kusten.
Bidragssatsema därmed förhållandevis lågt bidrag till transporterger

bidragsområdet förhållandeinom i till kundertransporter mot utom
området.

framväxtentorde motverka lokala underleverantörsystemDetta av
och dynamik hemmamarknad. Utredningeninom regionens anser
därför, framgår tabell för kortaste avstånd6.2, att procentsatsensom av
för inlandsföretagen fem höjs tilli tio procent.zon

Tabell Förslag till bidragssatser. Bidragsprocent6.2 inom
avståndsklass ochrespektive zon.

Transportbidragzon

Avståndsklass 21 3 4 5

251 400 5 105 5 5-

401 35700 5 15 25 30-

45701 5 25 3015-
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förSmåföretagsanpassning rutinerna6.1.10 av

transportbidrag

bidragsgrundande fraktkostnadför lägstaUtredningen gränsenattanser
får däremotansökningstillfálle. Gränsenkronorskall 25 000 pervara

eller småoregelbundna leveransermedför företaghinderinte ettvara
intervaller tvåföreslår företag iUtredningennystartade företag. att om

sökande.årellerhalvårsvis, årsvissig vartannatår registrerar som
för idagmånader, iställetskeskallbidragAnsökan senast tre somom

ansökningsperiod. NUTEKrespektiveefter utgångenmånader,två av
deden ordningibehandla ansölcningamafortsättningsvisbör även

inkommer.
underbyggdaofullständigtellerfelaktigaUtredningen attanser

tydligarebörNUTEKbidragets legitimitet.motverkaransökningar
lämpligavidtasådana ansökningaromfattningen samtrapportera av

åtgärder.rättsliga

datakommunikationochPersontransporterl l
för företagenviktiga

nuvarandemedmissnöjeframfört sittharorganisationerochFöretag
harUtredningenpassagerarflyget.förmarknadslösningenochpriser

generelltföreslåmöjligt persontransport-detfunnitdock ettinte att
förIstället börgodstranspottbidraget.motsvarande utrymmebidrag ges

tillbidragselektivamed persontransport-försöksverksamheten
och förädling inomlokaliseringstimulera till trans-kostnader för att

för länsanslagen ibör inomportbidragsområdet. Utrymmet ramenges
nordligaste länen.de två

idagdatakommunikationerutnyttja ärförmågatill ochTillgång att
marknadermedinteraktionefterför företagviktigt närasträvarsom

funnitdäremot inteharUtredningeninternationellt.såvälnationellt som
Istället bördatakommunikation.tilldriftbidragförmotiv ett

prioriteras.företagenkompetensuppbyggnad inomochinfrastruktur
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transportbidrag förmarknadsneutralt den1 12 Ett
.

nordiska transportmarknaden

marknaderTransportbidraget tenderar idag att transporter motgynna
förhållande tilltransportbidragsområdet isöder transporter motom

transportbidragsområdet övrigtoch på imarknader västeröster om
föreslår därför de nationellaUtredningenavstånd. transport-attsamma

ländernafrån perspektiv där deNorden analyserasbidragen i treett
analys börsådan visaintegrerat Enbehandlas ett transportsystem.som

avseendeicke-neutralt med påsamlade bidragetpå det är trans-om
nordiskt transportbidrag intemellan ländema samt ettporter somom

marknader kan formuleras.mellan öst-västligamotverkar integration
transnationella färjetrafikens iintegrationdenFrågan transport-om
sammanhanget analyseras.bidraget bör i det

statsfinansiella konsekvenserFörslagens6.2

samlade bi-huvudsakligen två effekter på detOvanstående förslag har
överflyttningförslagen för möjligheter tillstorlek. Delsdragets öppnar

tidigare erhållit bidrag till defrån sådanatransporter som som nuav
konkurrera effektivare. mån dedärmed kan denbidrag och Ierhåller

billigare minskar företagens transportkost-transportlösningama ärnya
Ävenbidrag. fall där överflyttning intebehovet iochnader även av

företa-skärpta konkurrenssituationenmedför dentillståndkommer att
avtal med nuvarande Ettsluta bättremöjlighethar transportörer.attgen

potentielltdärmed positivharkonkurrensneutralt transportbidrag en
ekonomi.både statsbudgeten och företagenseffekt på

konkurrensneutralitetinnebär förslagenSamtidigt transporterattom
dessaellerfördelar med flyg sjötransporterredan idag finnsdär det att

Speciellt påökade kostnader.entydigtbidrag. uppstårerhåller Härnu
andraöverflyttning fråninnebär eventuellkort sikt. Samtidigt trans-

dekan tillgodogöra signuvarandeportslag transportörerävenatt
dessatransportmöjligheter inomflereventuella fördelar trans-gersom

reducerande riktning påsikt verkaportslag. bör på iDetta transport-
motsvarande kostnaderkanbidragets storlek. Givetviskostnader och
landbaseradeutnyttjafortsätteruppträda för företag transport-attsom

konkur-dendäremot präglatsi dessaslag. den mån prissättningenI av
påverkasintehaft möjligt prissättningendetrensfördel de tidigare är att
entydigtinnebär däremotförslagendelarAndranegativt. meraav

utred-fall hardessakostnader för bidraget. Iökadebegränsade men
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företag med inriktningdessa motiverasningen attansett att motav
kundanpassade småföretag och företagförädling och itransporter samt

möjlighet förbättrad konkurrens-kvinnodominerade branscher tillges
motiverade bidragets allmännadärmed ambitionkraft. Förslagen är av

bidrag till råvaruleveranser frånförädling. Förslaget bortstödja att taatt
linje med detta ochlivsmedelsindustrin i minskarden lokala är

bidraget.kostnaderna för
haft möjlighet be-framhållits tidigare inteUtredningen har attsom

Ävenöverflyttnings- och nettoeffekter.samladeräkna förslagens om
således svår bedöma och knappastnettoeffekten statsbudgetenpå är att

konjunkturcykel det troligtnormalt inomvadöverstiger ärär attensom
enligt utredningenkostnad motiveraskostnaden ökar. Denna attav

trafikpoli-motverka ambitionen inomkan tillåtastransportbidraget inte
transportslag. konkur-mellan olika Brister ierhålla neutralitettiken att

samhällsekonomiska kostna-ineffektivitet ochinnebärrensneutralitet
transportbidragsom-därförutredningen inteder. kan enligtDet gagna

regionalpolitiska ambitioner nuvarandeochrådets utveckling övriga att
transportbidraget bibehålls.brister i
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Kommittédirektiv

transportbidragregionalpolitisktUtvidgat Dir.

1997:40

februari 1997.den 13regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

förutsätt-och analyserakartläggaskallutredaresärskildEn
regionalpo-utvidgning deteffekternaför ochningarna avav en

transportbidraget.litiska

Bakgrund

januari 1971deninfördes ltransportstödetregionalpolitiskaDet
olägenheterkostnadsmässigademinskabl.a.med syfte somatt

utvecklingenfrämjavisoch såavståndenlångadeföljer av
transportstödområdena.inäringslivetav

transportbidrag,tillnamnändratTransportstödet, numera
bidragsnivâer 5-45%med deochstödområdendelämnas i -

lämnasStödetbeslutatriksdagen om.som

halvfabrikat,ellerhel--till genom-uttransporter somvaror,av
transportstödomrâdet. Avenibearbetningbetydandegått en

stöd.beviljaskanjordbruksproduktervissatransporter av

skallhalvfabrikat,ellerråvarortill intransporter somav-
stödområdet.ibearbetningbetydandegenomgå en

exklude-hartransportstöd. Defâintei dagkanSjötransporter
omfattargradbetydandeidärför de transporterbl.a. avattrats

medelanvisatbulksågverksprodukteroch att statensamtmassa-
för sjötrans-problemisbrytning störretill ettansetts varasom

porterna.
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mellanvalsituationlikvärdigåstadkommasyftel att en mer
hamntrans-s.k.detl986infördesland- och sjötransporter

ihamnamatillförlämnaskanportstödet transportersom
landtrans-och Vänernvid MälarenNorrlandslänen oavsettsamt

längd.ponsträckans
för1986-1991under åren ävenlämnadesTransponstöd
förkostnaderföretagensminskaför attpersontransporter

Sverige.mellerstasödra ochmedpersonkontakternödvändiga
besparingsskäl.slopadesStödet av

datakommunikationskostnader.förlämnatsStöd har även
besparingsskäl 1991.avskaffadesl986infördesStödet avmen

ochdatakommunikationtillstödenUtnyttjandet person-av
slopades. Denstödetdåtämligen lågt samman-transporter var

år.kronormiljonerl1medelsåtgångenlagda pervar ca
sedan 1991betydligtutvecklatsharInformationstekniken

kompetensutveckling,förförutsättningviktigi dagoch är en
stödområdena.iekonomisk tillväxtochsysselsättningsökningar

transportstödlämnaeffekternaochförFörutsättningarna attav
utredasdärförbör nännare.telekommunikationtill nu

inomintegrationenökandeoch denspecialiseringFöretagens
mellanpersonkontakterkravalltställernäringslivet större

återinföraFråganstödområdet. ettutanföri och attföretag om
utredas.därförskallpersontransportstöd

betänkandesittiansågutredningenSjöfartspolitiskaDen
1995:112framtiden SOU attförnäringsjöfartSvensk -

bördir. 1995:01 övervägaKommunikationskommittén om
begränsadetill dessmed hänsynbör slopastransportstödet

statsbudgeten.belastningförhållandevisocheffekter stora
måstebehållas,skadetstödet,utredningenansågVidare att om

transportslagen.mellankonkurrensneutraltgöras
medKommunikationskommitténnärvarande arbetarFör en
medochSverigeikommunikationerna ettförplannationell

trafikpolitiskt beslut.förunderlag nyttett
betänkande Kompe-i sittföreslogFöretagsstödsutredningen

1996:69SOUföretagstöd tillstatligt attkapitalochtens om
omfattatillutvidgaskonkurrensskäl bör atttransportstödet av

konstateradeUtredningen attflygtransporter.ochsjö-även
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3

för näringslivet. Vidareblir alltmer viktigapersontransporterna
till IT-kommunikation inte bordeansåg utredningen stödatt

förordades samhällets stöd i förstakomma i fråga. ställetl att
hand bör ske uppbyggnad god infrastruktur.genom av en

det svenskaEG-kommissionen godkände i princip trans-
uppfylldaportstödet förutsättning vissa villkor1994 under äratt

för närvarandeEGT 94/ 364/06. KommissionenC prövar
stödet och beslut under våren 1997.väntas

Uppdraget

tillskall transportbidraget bör utvidgasDet utredasnärmare om
Konkurrensförut-andra transportslag de stödberättigade.än nu

sättningar och integration olikamellan de transportsätten samt
budgetkonsekvensema förslagen skall analyseras.av

särskild utredare skall tillkallas förEn att

flyg-utvidgat till sjö-,kartlägga behovet transportbidragettav-
och för telekommunikation,persontransporter samt

genomförasbehövabedöma vilka andra förändringar kansom-
transportbidrag,till följd utvidgatettav

andra effekteranalysera budgetkonsekvensema och ettav-
utvidgat transportbidrag,

i förstautvidgat transportbidrag kan finansierasföreslå hur ett-
anslagregelförändringar inom för dethand ramen somgenom

andrahands-föreslagits budgetpropositionen föri år 1997. Som
motiveraderegionalpolitisktalternativ bör finansiering genom

utjämning ochomfördelningar Regionalinom utgiñsomrâde 19
utveckling analyseras.

intestödetandra förändringarUtredaren får föreslåäven somav
ändockhar direkt koppling till utvidgningen anses an-men som

gelägna.
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4

Utredningsarbetet

Kommunikations-medkontakthaarbetei sittUtredaren bör
fordir.l995:0lKommissionenochdir.1994: 140kommittén

infonnationsteknik.användningfrämja bredatt aven
kommittéersamtligatilldirektivbeaktaskallUtredaren även

offentliga åtagandenutredaresärskilda prövaoch att
dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisadir.l994:23,

detochbrottslighetförkonsekvenseroch1994:124 även
regionalpolitiska1996:49dir.arbetetbrottsförebyggande samt

förslagen.dir.l992:50konsekvenser av
ibeslutkommissionensbeakta trans-skallUtredaren även

portbidragsärendet.

maj 1997.den lredovisasskallUppdraget senast

handelsdepartementetochNärings-

1997StockholmOFFSETCENTRALREGERINGSKANSLIETSTrycktav
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Bilaga Förändringar2 transportstödetav-

År Beräkningsgrunder StödområdetKriterier

1971 Minst 300 km "Förädling icke ringa Norrbottenav
omfattning. Endast Västerbotten

Västernorrlanduttransporter
Minst 500 kg Jämtland

Fraktbidragsnämnden Gävleborg samt
15%-33% inrättas administrativ kommunervissa isom

instans Kopparbergs och
Värmlands län.

kr årMinst 3000 Indelning i 5per zoner
Minst 251 km Stöd till1974 ävenges

intransporter
250 kgMinst

Stöd till kemiska1975 även
produkter kisel.samt
Stödet för1978 pappers-
produkter slopades

km Branschinrikming1981 Minst 151 i stället Utökning till 6
för varuinriktning. flerochzoner
Transportrådet bidragsnivåerövertar
administrationen stödetav

Minst kg från fraktbidragsnämnden100
läggs ned.som

Minst till sågade1982 251 km Stödet 5trävaror zoner
slopas. Stöd till varor

10%-50% och stålsektominom järn-ersätts
slopas.

1983 jäm-ochVissa inomvaror
stålsektom får återigen
stöd. Sträckor i Finland

får räknasoch Norge med,
bidrags-ärmen

grundande
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År StödområdetKriterierBeräkningsgrunder

Uttransportstöd till jäm-1986
stål-metall- ochsamt

verksprodukter slopades.

hamntransportstödEtt
uttransporterendast for

stimulerainfördes for att
Stödet tillsjöfarten.

ochpersontransporter
telekommunikationer
infördes.
Stödet till1991 persontrans-

telekommu-ochporter
slopadesnikationer av

besparingsskäl. NUTEK
administrationenövertar

frånstödet Transport-av
rådet läggs ned.som
Arbetsmarknads-
departementet ersätter
Kommunikationsdeparte-

stödetsmentet som
huvudman.politiska

kommuner iVissa1996
Värmlands och
Kopparbergs län
utesluts stöd-ur
området, p g a

tillanpassning
glesbygds-EU:s

definition.
Transportstödet byter1997 5% 45%-

till transport-namn
bidraget.

årkrMinst 25000 per
beslutarFortsättningsvis

mindreregeringen om
stödetsförändringar av

konstruktion
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Bilaga 3 Inkomna skrivelser och yttranden-

Avsändare påEventuellt Eventuelltnamn
skrivelsen pådatum

skrivelsen

Ahlmark Lines AB m.fl. Stödtankar om
transportbidrag

Ahlmark Lines m.fl.AB ochHamn transportstödet 1994

Ahlmark Lines m.fl.AB Transportstöd 04-04-97

Ahlmark Lines m.fl. SkrivelseAB 16.04.97

Alimak AB Skrivelse 1997-03-19

Bottenvikens Stuveri AB Transportstödet hotett mot
norrlandshamnama och
miljön

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, 1997 01 08
Folkrörelserådet medverkan
vid översyn av
transportbidrag

Kvarkenrådet Kvarkenförbindelserna efter 1997-04-23
avregleringen 1999

Kvarkenrådet till kommunikations-PM och 1997-02-21
näringsdepartementet ang
Kvarkentrañken

Kvarkenrådet Transportlänk Kvarken 1997-03- 19

Kvarkenrådet Arbetsgruppen för utredning 7.4.1997
nuläget och behovet attav av

utveckla trafiken Kvarken-i
området, speciellt med

på åretavseende runt-
fárjetrañken

Mekaniska verkstädemas Förlängning dispens 1996-11-25av ang
Riksförbund godkända fraktkostnader för

transportstödet

Nedre Norrlands Yttrande till Transport- 1997-04-30
Sågverksförening stödsutredningen
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på EventuelltEventuelltAvsändare namn
pådatumskrivelsen

skrivelsen

04/1797TransportbidragBett.Norrfrys

24/3 1997transportbidrags-AngPiteå Hamn
utredningen

03 201997Öst/Väst regionalpolitiskAngåendeSamtransport
transportbidrag 1997

199719TransportbidragetSkogsindustriema mars

1997-04-24TransportbidragetSkogsindustriema

1997-04-18Skrivelsemetall-ochStål-
föreningen

förnuftSuntSundsvall turism
versionpreliminär rapportav

Turistdelegationenfrån

97-04-28SÅGAB Yttrande till transport-
stödsutredningen

1997-04-08statistikDiverseRiksförbundSågverkens

1997-04-24SkrivelseTibnor

SundsvallTidtabellTibnor

1997-03-07SkrivelseTuristdelegationen
slutgiltigfomuft,bilaga Sunt

iTuristnäringenversion samt
SCBSverige,

1997-03-24KonsekvensutredningUmeå Hamn av
transportbidraget

KompendiumUmeå Hamn

1997-04-21utredningaktuelltillYttrandeVästerbottens
TransportstödetHandelskammare om
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