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Sammanfattning

miljöstyrandelagstiftningtillförslagUtredningen ettpresenterar omen
betänkan-sammanfattningföljandedetvägavgifter i Itätort. avges en

avsnittsindelning.betänkandetsföljerSammanfattningendet.

direktivUtredningens m.m.

generelltillförslagvarit lämnauppdrag harUtredningens att en
ochvägavgifter imiljöstyrande övervägalagstiftning för tätort samt att

kompletteraslagstiftning kangenerelladennatill hurförslaglämna
enskildvägavgifter imiljöstyrande tätort.försärskilda reglermed en

lagstiftningen börvaritharuppdragetförUtgångspunkten att vara
avgiftssysteminförandetframgårdet klart ettutformad så attatt av

ocksådetochbeslut ärkommunsrespektive attskeskall genom
avgiftssystemetförändraochutformakommunsrespektive attansvar

varituppgiften harcentrala attställer Denlagendeinom upp.ramar
miljöstyrandeförförutsättningarnakonstitutionella ettdeanalysera

beslutakommunernaförsärskilt rätt attvägavgiftssystem, att omge
belysa hurvarituppgift harvägavgifter. En attmiljöstyrande annan

sådantillämpningvidsäkraskanenskildedenförintegriteten av en
lagstiftning.

biltrafikföravgifterrörandeövervägandenTidigare

tidigaregjortsövervägandenolikakortfattatredovisar viavsnitt 2l som
förVi redogöriframför alltbiltrafikför tätortema.avgifterangående

1990-taletinförtrafikpolitiken1987/88:50bl.a.uttalanden i omprop.
StorstadstrafikdelbetänkandeStorstadstrafikkommitténsoch

slut-Kommunikationskommitténs1989:43,Bilavgifter, SOU samt
redovisasVidare1997:35.trafikpolitiken, SOUibetänkande kursNy

prissättningeffektivochrättvisgrönbok FörEG-kommissionens aven
förmodelltrafikavgifter: EnRättvisavitbokentransportsektom och
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stegvist införande avgiftsprinciper förett transport-av gemensamma
infrastruktur i EU.

Termer och begrepp

I avsnitt förklaras3 några vanliga benämningar på olika avgifts-
principer, betalningsmetoder, kommunikationstekniska lösningar m.m.
Några dessa benämningar följande.ärav

illträdesavgiftT eller passageavgift, innebär trafikantenattsom
betalar för få tillträde till vägavsnitt såsom i stad,att ett gatunätet en en

bro eller tunnel.motorväg, en en
Vistelseavgzft, innebär trafikanten betalar för vistas inne iatt attsom
definierat område.ett
Färdvägsrelaterad avgifl, innebär trafikanten fortlöpandeattsom

betalar för körd vägsträcka.
Fordonsenhet, elektronisk enhet inne i fordonetärsom en som

möjliggör elektronisk kommunikation med omvärlden.

Internationell utblick

Innehållet i syftaravsnitt till4 kort utblick vad skeratt överge en som
utomlands. Avsnittet uppdelat enligt följande.är

Avgifter för motorvägsutnyttjande——
Avgiftsupptagning städeri-
Forsknings-, utvecklings- och försöksprojekt-

-Initiativ inom EU
Standardisering-
Hannonisering-
Nya planer.-

Avgifter för användande fråga stårvägtransportsystem ärav en som
högt dagordningenpå internationellt, inte minst inom EU. Det senaste
initiativet inom de uttalandenEU i den angivnaär görssom ovan
vitboken i vilken det framhålls angeläget utveckla metoder förattsom

med differentierade vägavgifter i städerna.system

Olika syften med vägavgifter

avsnittI redogör vi för de olika syften5 kan ha för att ta utman
avgifter för få framföra fordon de diskussionerIrätten väg.att en

förs och har förts tidigare sådana avgifter kan tvåsom som om
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miljöstymingochfinansieringnämligenurskiljas,syftenhuvudsakliga
Praktisktkostnader.vägtrafikens tagetintemalisering externaavgenom

syftehar tilli Europaavgiftssystemexisterande attsamtliga nu
finansiering.åstadkomma

kostnadervägtrafikensintemalisera externatalarNär attomman
deåstadkommaförsökeravgifterhjälpmed attatt avmanmenar man
defalleller isamtligafår bära merpartenvartenskilda trafikantema av

kostnaderdetill. Utöverupphovvägtrafikenkostnader somgersom
medförkostnader,internadvs.trafikantema,enskildadedirekt belastar

påverkannegativocholyckorinfrastruktur,förkostnadervägtrafiken
interna.kostnadersådanaintemalisering görs ävenmiljön. Genom

intemaliseringgenomförandetemellertid konstateraskan attDet av en
praktisktproblem. Ettpraktiskadelhel annat,innebär meren

redanmiljön påvärderingenstället baseraitillvägagångssätt, är att av
miljömål.bestämda

påverkaföravgifteranvändahandlar attuppdragVårt attom
villmiljömålderiktningiskebörförändringtrafiken. motEn mansom
inteenstaka undantag,någotfråndock, bortsettharHittillsuppnå.

bruk.tagits i Detsyfteprimärasittmed dettaavgiftssystemnågot som
hurländereuropeiskai bl.a.utredningarfleraemellertidpågår om

utformas.skulle kunnasådana system
kravställer någraintedeavgiftssystemmed sådana är attFördelen

kräverprincip intede i taroch attintäkter attpå manatt generera
resultatjust detleder tillsådanafaktorertill andra än manhänsyn som

detgenomföramöjligt ärskall attvill uppnå. För systematt ett vara
uppfyller vissaavgifternabestämmandetviktigtemellertid ävenatt av

ändamåls-upplevsavgifternaalltframfördåochandra krav att som
enliga.

vägavgifteröstyrandemiljförpåKrav systemett

förutredningen systematt ettde kravredovisasavsnitt 6I ansersom
skallförframför alltuppfylla,bör attvägavgiftermiljöstyrande man

avgifterna.föruppnå acceptans
användaochförstålättskallbl.a. attframhållerVi systemetatt vara

skallkostnader. Detrimligainnebäraskalldetochtrafikantemaför att
ochrättvisatrafiksäkerhet,kraverforderligauppfylladessutom

integritetpersonlig m.m.
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Konstitutionella aspekter på milj östyrande vägavgifter

Utredningen har sina främsta uppgifter haft analysera deattsom en av
konstitutionella frågor med miljöstyrande vägavgifterett systemsom

upphov till. analys iDenna avsnittgörsger
första konstitutionella fråganDen den miljöstyrandeär väg-om

avgiften skall definieras skatt eller avgift. Gränsen mellansom en en
skatter och avgifter flytande, skatt kan karaktäriserasär ettmen en som
tvångsbidrag till det allmänna direkt motprestation medanutan en
avgift penningprestation betalas för specificeradär en som en
motprestation från allmänna.det Det avgörande för deärsom om
miljöstyrande vägavgiftema kan betraktas avgifter i statsrättsligsom
mening den aktuella motprestationen, dvs. föra bil påär rätten attom

och inom visst omrâde, kan sådanvägargator ett art attanses vara av
den vägavgiftenmiljöstyrande kan betraktas avgift. Medsom en
hänsyn bl.a. motprestationen ifrågatill inte kan tillräck-att anses vara
ligt specificerad individuellt bestämdoch utredningen denattanser
miljöstyrande vägavgiften inte kan definieras avgift måsteutansom en
betraktas skatt. med hänsyn till kommun inteFrämst harattsom en en

beskatta andra sina medlemmar det inte möjligt harätt än äratt attegna
miljöstyrande vägavgifter kommunala skatter vilket endastgör attsom
alternativet statliga skatter kvarstår.

Enligt regeringsformen skall föreskrifter bl.a.8 kap. 3 § skatterom
därmed beslutas riksdagen.meddelas lag och Eftersom detgenom av

inte möjligt för riksdagen delegera beslutanderätt avseende skatterär att
framkomligfår det konstateras delegation inte någon förär vägatt att

kommunerna inflytande de miljöstyrande vägavgiftema.överge
avseende har delegation skett redan bestämmelserna iI ett genom

regeringsfonnen. kap. första stycket stadgas regeringenI 8 13 § att
förordning får besluta föreskrifter verkställighet lag.genom om av
tillämpning kapitel kan kommun lag fåGenom 5 § samma en genomav
befogenheter regeringen beträffande kommunala angelä-samma som

grad beslutanderätt de miljöstyrandegenheter. Frågan vilkenär överav
skulle kunna erhålla beslutavägavgiñema kommun rätten attgenomen

verkställighetsföreskrifter. genomgång olika exempel lederEnom av
slutsatsen för med hjälp verkställighets-till utrymmet attatt av

lagstiftaren direkt inflytande lagenföreskrifter någon påän ettge annan
fårmiljöstyrande vägavgifter mycket begränsat. Genomanses varaom

verkställighetsföreskrifter kan det endast bli fråga beslut i såom
sådanabegränsad omfattning taxeändringar endast utgörsom som

anpassningar det allmänna prisläget och tillfälliga inskränk-till om
avgiftsbelagda området grund anläggningsarbetenningar det påav av

medföra i trafiken.eller andra förhållanden kan störningar Det ärsom
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verkställig-sådanameddelakommunernaföruppenbart atträttatt en
inflytandetönskvärdadetkommunernaskullehetsföreskrifter inte ge

avgiftssystemet.över
inflytandeavgörande överkommunernamöjlighet ettEn att ge

iden kommundetpå sålagstiftningen ärutforma sätt attär attsystemet
fårvägavgiftermiljöstyrandeinföraaktuelltvilken det är att som

bör dåDetkommunen.inom attfår tillämpaslageninitiera angesatt
olägenheter inombetydandeorsakarvägtrafikenkommunen, om

myndigheteller denregeringentilldettaanmälafårkommunen,
berördaövrigamedsamråd skefårDärefterregeringen bestämmer.

förutsättningarföreliggerdethuruvidamyndigheterochkommuner om
harkommunvägavgifter i denmiljöstyrandeinföra lag somatt omen

skallförutsättningarsådanaföreliggadetanmälan. Omgjort anses
lokalafråga. Dessaikommunenförutarbetasbestämmelserlokala

i lag.fastställasochriksdagengodkännassedanfårbestämmelser av

öaspekterMilj

medsambandmiljöproblemensförredogörelseinnehållerAvsnitt 8 en
miljöstyrandemedbetydelsevilkenoch systemvägtrafiken ett

imiljöproblemenpåverkaförhaskulle kunnavägavgifter att en
medslutsatserUtredningens är ett systemattriktning.gynnsam

positivpåtagligtmedföraförväntaskanvägavgiftermiljöstyrande en
iluftföroreningamapå tätortema.därmedochträngseln äveneffekt på

sigavgifterna ifårbullemivåerocholycksfrekvensBeträffande anses
bullerolyckor ochInverkaneffekter.begränsadetämligeninnebära

övervakningdenvetskapenindirektframför allterhålls att omgenom
trafikantemaseffekthamedför kansystemet gynnsamensom

negativaeventuelladeframståri dagvi harkunskapMed denkörsätt.
föranordningamatekniskademiljöndeneffekter på yttre som

hälsoriskereventuellamedföra,kanregistreringoch samtövervakning
i detsammanhang,i dettaanvändsmikrovågsteknikmed den somsom

försumbara.närmaste

vägavgiftermiljöstyrandepåIntegritetsaspekter -
kontrollochövervakningregistrering,

vid denuppstårintegritetsaspekterdevibehandlaravsnitt 9I som
efterlevnadenför etterfordraskontrolloch attregistrering avsom

upprätthållas. Deskall kunnavägavgiftermiljöstyrandeförsystem
regeringsforrnen,ifinnsaktuelladärvid ärbestämmelser som
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sekretesslagen 1980:100, sekretessförordningen, personuppgiftslagen
1998:204 och lagen 1998:150 allmän kameraövervakning.om
Utredningens förslag innebär betalning eventuellt inte kanatt ske

vilket dock godtagbart frånanonymt, integritetssynpunkt.anser vara

Skatterättsli konsekvenserga

De slutsatser redovisas i avsnitt 10 det inte skall medgesär attsom
avdrag för kostnaderna för miljöstyrande vägavgifter vid till ochresor
från arbetet däremot vid i tjänsten och i näringsverksamhet.men resor
Eftersom den miljöstyrande vägavgiften statlig skatt faller denär en
utanför mervärdesskattelagens räckvidd.

Utformning för miljöstyrande vägavgiftersystemav -
tänkbara principertre

avsnittI beskrivs11 olika metoder för hur avgiftssystem förtre ett
miljöstyrande vägavgifter kan utformas vilka för- och nackdelarsamt

förenade med dessa. Den avgörandeär skillnaden mellan de olikasom
metoderna avgiftsprincipen, dvs. vad avgiftenär baseras på. harSom
redogjort för i avsnitt skiljer3 mellan tillträdesavgift ellerman
passageavgift, vistelseavgift och färdvägsrelaterad avgift. Utredningen
konstaterar i fall inte inledningsvis bör väljaatt vart ettman
avgiftssystem bygger på färdvägsprincipen tillträdes-attsom men
principen och vistelseprincipen får likvärdiga. Det böranses som som

föravgörande vilket dessa alternativ bör välja framförärvara av man
allt de lokala förhållandena, varför inte bör låsa fast sig vidman en
avgiftsprincip i den generella lagstiftningen.

Utredningens förslag till lagreglering miljöstyrandeav

vägavgifter

Utredningen föreslår lagstiftningen skall bestå dels lagatt av en som
innehåller generella bestämmelser miljöstyrande vägavgifter, delsom

lagar innehåller lokala bestämmelser för respektive kommun.av som
Detta utvecklas i avsnitt lag12. Den innehållernärmare desom
generella bestämmelserna skall behandla frågor allmän ellerav mera
formell karaktär bör enhetligt reglerade, såsom lagens syfte,som vara
under vilka förutsättningar den kan tillämpas, regler för hur de lokala
bestämmelserna kommer till och ändras, för attvem som svarar
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avgiftenvad gäller inte betalasavgiften erläggs och Deom m.m.som
föreslås reglera frågor inte möjligalokala bestämmelserna är attsom

avgifts-avgränsningen detgenerell lag såsomreglera i t.ex. aven
sammanhängandeavgiftemas storlek och därmedbelagda området,

beräkningar utifrån de lokalautredningar ochfrågor kräversom
bestämmelserna innehålla vissafår lokalaförhållandena. deDessutom

föreskrifterden generella lagen, såsomfrån vad iavvikelser som anges
avgiftsskyldigheten och undantagomfattasvilka fordon avsomom

därifrån.
omfattas avgifts-endast bilarförslag innebärUtredningens att av

föreskrivsde undantaggenerella lagen ochskyldighet i den att som
lokalatill användningsområdet. Deregistrering och intetill bilensknyts

hänseenden.avvikelser i dessafår innehållabestämmelserna
innehålla differentieringar ifårlokala bestämmelsernaDe även

beroendeavgifter för olika bilarolikaolika hänseenden, sorterst.ex.
tidsmässig differentiering.ellermiljöproblem de orsakarhur stora en

skall finnas något kravdet inteföreslårUtredningen attatt
avgiften i direkt sambandbetalningerläggatrafikanten skall kunna av

efterskall såuppstårbetalningsskyldighetenmed strävaattatt men man
ske iBetalning skall kunnamöjligt.betalningsställen ävenmånga som

fordonsbundna eller centralahjälpautomatiskt medefterskott samt av
konton.

videokameror ochutrustade med bådeKontrollstationema bör vara
fordonsenheter.kommunikation medförelektronisk utrustning

bilar beträffande vilkaregisteringsskylten på deFotografering sker av
betalning intebetalning har erlagts. Omkan konstaterasdet inte att

betalningsanmaning till denmedsänds fakturatiderläggs i rätt enen
med upplysningtill bilenregistrerad attägareär omensomsom

inombetalning inte skerpåförasvägavgift kommerförhöjd att enom
efter färden.viss angiven tid

fatta beslut i frågorinstans skalli förstaVägverketDet är omsom
överinstans.vägavgifter.miljöstyrande Länsrätten är
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Författningsförslag

miljöstyrande vägavgifter itill lagFörslag tätort1 om

syfteLagens

införamöjlighetkommunernalagSyftet med dennal§ är attatt ge
undanröja eller minskaförebygga,förmiljöstyrande vägavgifter att

vägtrafiken iorsakasskador i miljön tätort.avsom

vägavgifter anmälanmiljöstyrandeBehov av --

itill skadeverkningarupphovvägtrafiken inomOm2§ tätort geren
miljöskadliga eller olyckorutsläppform trängsel, buller, ämnenavav

skadeverkningar kandessafinns anledningdetoch att anta att
eller kommunervägavgifter, får den demiljöstyrandebegränsas genom

tillmiljöstyrande vägavgifteranmäla behovetbelägendär tätorten är av
bestämmer.regeringenmyndighettill denregeringen eller som

planerade ellertill följddetfår ocksåAnmälan närgöras annarsav
riskerarvägtrafiken iförändringarförutsägbara tätorten attav

skadeverkningar.uppkomma sådana
handläggningenföreskriftermeddelaRegeringen får närmare om av

anledningsamrådsförfarandet iochenligt första stycketanmälan omen
anmälan.sådanav en

Lokala bestämmelser

regeringenuppfyllda fåri 2 §de förutsättningarOm är3§ angessom
bestämmelserutarbetabestämmerregeringenmyndigheteller den som

har anmälteller de kommunervägavgifter i denmiljöstyrande somom
skallbestämmelsernalokalabestämmelser. Deenligt lokalabehov 2 §

i lag.och fastställasriksdagen for prövningunderställasregeringenav
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skall avgränsning detlokala bestämmelserna4 § De ange aven
innehålla uppgifter avgiftsprincipenavgiftsbelagda området samt om

den förhöjda vägavgiftens belopp.och vägavgiftens ochom
föreskrifterbestämmelserna får meddelas vilkade lokalaI även om

från avgiftsskyldigheten.omfattas eller undantasfordon skall avsom

Ändringar lokala bestämmelseri

bestämmelser godkäntsför vilken lokala harkommun5§ Om aven
lokala bestämmelsernai lag de börriksdagen och fastställts attanser
eller den myndighetske till regeringenändras får anmälan som
skall tillämpas.sådan anmälan 3 §bestämmer. Påregeringen en

bestämmelserlokalaUpphävande av

godkäntsbestämmelser harför vilken lokalakommun6§ Om aven
bestämmelserna skallde lokalafastställts i lagriksdagen och attanser

skall tillske. Uppsägninggälla får uppsägningupphöra görasatt
regeringen.

regeringen bestämmer skallmyndighetRegeringen eller den som
avgiftssystemet.för avveckling Närutarbeta planskyndsamt av enen

förslagtill riksdagen lämnaskall regeringenutarbetatssådan plan har
bestämmelserna.de lokalaupphävande avom

första dagen i den månadfrån och med denavgifter inflyterDe som
därefter skallhögst månaderoch under 18uppsägningenföljer påsom

gälla.i 8 § återDärefter skall vadtillfalla sägsstaten. som

vägavgiftermiljöstyrandereglerGenerella om

miljöstyrandeskall tillämpas på8-16Bestämmelserna i§7
bestämmelserenligt lokalavägavgiftervägavgifter och förhöjda som

riksdagen.och godkäntshar prövats av

användningAvgifternas

vägavgifternade förhöjdavägavgifterna ochmiljöstyrandede8§ Av
avgiftsbelagt områdeeller inomkommunbetalas inom ett somensom

motsvarande fjärdedelarbeloppskallflera kommuneromfattar treett av
i fråga.eller kommunerna Omtillfalla kommunenavgifterna uppsäg-

ivad 6gäller dockning har skett sägssom
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Avgiftsskyldigheten

avgiftsbelagt område eller inomfärd med bil in i9 § För ett ett
vägavgift betalas tillavgiftsbelagt område skall miljöstyrande staten.

fordonskungörelsendenna lag detsamma i 3 §Med bil iavses som
1972:595.

avgiftsskyldighetbestämmelserna får föreskrivasde lokalaI att
för andra fordon bilar.föreligger änäven

framgår lokala bestämmel-avgiftsbelagt områdeVad utgör avsom
ser.

avgiftsskyldigVem ärsom

miljöstyrande vägavgift betalas.forFordonets10 § ägare attsvarar
fordonetsSom ägare anses

infördavgiftsbelagda färdentidpunkten för denden vid var somsom
eller i detmotsvarande utländska registerelleri bilregistretägare

införts sådanthar ifordonsregistret, eller denmilitära senaresom
tidpunkten,vid den aktuellaregister ägaresom

turistvagns-,används med stöd saluvagns,fordoni fråga avsomom
vid den aktuella tidpunkteninterimslicens, denellerexportvagns- som

innehade licensen.

avgiftsskyldighetGenerella undantag från

vägavgift betalas inte förMiljöstyrande11 §
enligt lagen 1976:661registreradebilar ägareär omsomsom

från skatteplikt,fall undantagnaprivilegier i vissaimmunitet och är
utryckningsfordon ochregistreradebilar är somsom

funktionshindrade beviljatsregistrerade påbilar är somsom
vägtrafikkungörelsen 1972:603. Anm.parkeringstillstånd med stöd av

trafikförordningenkommerVägtrafikkungörelsen ersättasatt av
oktoberkraft den 1999.träder 11 998.12 76 isom

undantag frånytterligarebestämmelserna får föreskrivasde lokalaI
avgiftsskyldigheten.

avgiftsskyldighetTillfälliga undantag från

fårregeringenmyndighet bestämmereller denRegeringen12§ som
avgiftsbelagda området påinskränkningar dettillfälligabesluta avom
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medföraeller andra förhållanden kangrund anläggningsarbeten somav
störningar i trafiken.

Vägavgiftens storlek

vägavgift framgårmed vilka miljöstyrandebeloppl3§ De tas ut av
årligen till det allmännaBeloppenlokala bestämmelser. anpassas

de deberäknas till belopp ioch skall därvidprisläget motsvararsom
multiplicerade med detangivna beloppenbestämmelsernalokala

prisläget julimellan det allmänna iförhållandetjämförelsetal som anger
det dåoch prisläget år deföre år beräkningenmånad året det avser

träder i kraft.bestämmelsernalokala

beloppföre oktober månads utgång defastställerRegeringen14 § som
kalenderår. Beloppen avrundaspåföljandeskall underenligt 13 § tas ut

till hela kronor.

uppbördsmyndighetochBeskattnings-

för miljö-och uppbördsmyndighetbeskattnings-Vägverket15§ är
vägavgift.styrande

örhájd vägavgiftF

dygn efter färden,betalats inomvägavgift inteföreskriven16 § Har tre
tid, minstskriftlig anmaning viss 14skall fordonets ägare gesgenom

vägavgiften inte inomBetalasbetala vägavgiften.efter färden,dagar att
stället förhöjdpåförs ibetalningsanmaningen,iden tid angettssom

det finnsinte påförasvägavgift får dockvägavgift. Förhöjd om
betalningsan-har mottagitfordonetsanledning ägareanta attatt

sig betala inom denskälig tidinte fåttmaningen hanså attattsent
färdpåföras för högstvägavgift fårFörhöjdangivna tiden. peren

fordon och dygn.
skallotillräckligt belopp,eller medförvägavgift betalatsOm sent

vägavgiften.förhöjdaavräknas från deninbetalt belopp
frånmånad dagen förinomvägavgift skall betalasFörhöjd senast en

förhöjd vägavgift.beslutet om



örfattningsförslag 23SOU 169 F1988:

återbetalning avgiftEftergifi och av

vägavgift förhöjd vägavgift helt ellerbesluta ellerVägverket får17 § att
framstå uppenbartdet skulleskall i den måndelvis inte tas ut som

vägavgiftVägverket förhöjdavgift. Beslutarsådanoskäligt attatt utta
vägavgift, intebetalaskyldigheteninte skall kvarstår annatattut,tas om

bestäms.
återbetalasförhöjd vägavgiftvägavgift ellerBetald

första stycket,följer beslut enligtutsträckning deti den av
beslut harundanröjtsharbetalningsansvaret genom somannarsom

kraft, ellervunnit laga
tagitsborde haavgiften inteuppenbartdet ut.är attom

Överklagande

förvaltningsdomstol.hos allmänfår överklagasbeslutVägverkets18 §
överklagande till kammarrätten.vidPrövningstillstånd krävs

Verkställighet

tid,föreskrivenbetalas inomvägavgiften inteförhöjdadenOm19§
indrivninglagen 1993:891enligtför indrivningskall den lämnas om

enligtverkställighet skeindrivning fårVidstatliga fordringar m.m.av
utsökningsbalken.

Överklagande föreskrivenbetalaskyldigheteninte påinverkar att
avgift.

regeringen bestämmer.dagkraft denlag träder iDenna
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miljöstyrande vägavgifter iförordningFörslag till2 om
tätort

vägavgifter i skallmiljöstyrandeenligt § lagenAnmälan 2 tätort§1 om
innehålla redovisninganmälan skalltill länsstyrelsen. Dennagöras en

hjälpuppnå medmiljöeffekter kommunende att avavserav
avgiftssystemet bör hautformningvägavgifter, vilkenmiljöstyrande

samhälleliga konsekvenserövrigasamhällsekonomiska ochvilkasamt
anmälan har gjortssådanmedföra. Närkan förväntasavgiftssystemet en

geografiskt närliggandeberördaandrasamråda medlänsstyrelsenskall
polismyndigheten rörandeNaturvårdsverket ochVägverket,kommuner,

vägavgifter lokalamiljöstyrandelaginföraförutsättningarna att omen
gjort anmälan. Omharde kommuneri den ellerbestämmelser ensom

län, skallinomskall ske liggersamrådmed vilkenkommun annatett
samrådsförfarandet.delta ilänetlänsstyrelsen i detäven

de§samrådsförfarande enligt lefterlänsstyrelsen att2§ Om anser
vägavgiftermiljöstyrandei § lagen är2förutsättningar omangessom

förförutsättningarföreliggerövrigtidetuppfyllda och attävenatt
gjort anmälaneller de kommunerbestämmelser i deninföra lokala som

elleroch kommunenVägverketsamråd medilänsstyrelsenskall
redovisa deskallLänsstyrelsensådana.utarbetaifrågakommunerna

regeringen.förbestämmelsernalokala

skallvägavgifter imiljöstyrandelagen tätortenligtAnmälan 5 §§3 om
länsstyrelsen iskallhar skettanmälanlänsstyrelsen. Närtillgöras

ändringarutarbetaförordningi denna2 §med demsamråd angettssom
ändringarna iredovisaskallLänsstyrelsenbestämmelserna.lokalai de

regeringen.förbestämmelsernalokalade

ivägavgiftermiljöstyrandelagenenligt 6§uppsägningVid4§ om
i i2§dem harsamråd medilänsstyrelsen angettsskalltätort som

avveckling.avgiftssystemetsförplanutarbetaförordningdenna en
för regeringen.avvecklingsplanenredovisaskallLänsstyrelsen

miljöstyrandelagenenligt 8§avgifternadel5§ Den omsomav
Vägverket.överförstillfalla kommunerskallvägavgifter i tätort av
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lagen miljö-beslut enligt l2 §myndigheter får fattaFöljande6§ om
vägavgifter istyrande tätort.

polismyndigheten såvitt gällerellerVäghållningsmyndigheten
allmänna vägar.

såvitt gäller för vilkapolismyndighetenellerKommunen gator
huvudman.kommunen är

bestämmer.kraft dag regeringeni denförordning träderDenna
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Förslag till lag ändring i lagen3 1993:891om om

indrivning statliga fordringarav m.m.

Härmed föreskrivs i fråga lagen 1993:891 indrivningom om av
fordringarstatliga skall ha följande lydelse.2 §attm.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Under indrivningen gäller bestämmelserna i kap. §utsöknings-7 14

balken företrädesrätt vid utmätning lön för böter och viten samtavom
för fordringar påförts enligt bestämmelserna isom

överlastavgift,lagen 1972:435 om
lagen felparkeringsavgift,1976:206 om
lagen saluvagnsskatt,1976:339 om

punktskatter och prisregleringsavgifterlagen 1984:151 ellerom
författning första stycketi kap. § lag,1 1 1som anges samma

fordonsskattelagen 1988:327,
särskild inkomstskatt för utomlands bosattalagen 1991:591 om

m.fl.,artister
lagen lagen 1994:4191994:419 om om

brottsofferfond, eller skattebetal-brottsofferfond, eller skattebetal-
ningslagenningslagen eller 1997:4831997:483

skattebetalningslagenskattebetalningslagen
eller 1997:483,1997:483,

lagenlagen 1997:1137 1997:1137om om
vägavgift för fordon,vägavgift för vissa fordon. vissa tungatunga
eller

lagen10. 0000:000 om
miljöstyrande vägavgifter i
tätort.

lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.Denna
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i lagen 1998:150ändringFörslag till lag4 omom

kameraövervakningallmän

allmänfråga lagen 1998:150föreskrivs iHärigenom omom
följande lydelse.skall hakameraövervakning §7att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§7
kamerövervakningför allmänTillstånd krävs inte

övervakningskameramedövervakningen skernär som aven
arbetsmiljönsäkerheten ieller förtrañksäkerhetsskäl är uppsatt

sikten för föraren ellerförbättraliknande förmaskin ellerfordon, att
användaren

utförsövervakningvidutförsövervakningvid somsom
trafik-Vägverket vidtrañköver-vidVägverket avav

övervak-vidövervakning ellervakning eller
0000:000enligt lagenning om

vägavgiftermiljöstyrande i tätort
eller

förstai 4§fallsker i sådanaövervakningennär som avses
stycket.

regeringen bestämmer.kraft den dagträder ilagDenna
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Utredningens direktiv1 m.m.

direktiven dir. 1997:98 till uppdraget utredaren skall,I medattanges
utgångspunkt från målet avgiftssystemet skall vägtrafiken tillatt styra

för miljö och framkomlighetgagn
analysera de konstitutionella förutsättningarna för miljöstyrandeett~

vägavgiftssystem,
lämna förslag till generell lagstiftning för miljöstyrande väg-en-

avgifter,
lämna förslag till hur den generella lagstiftningen kan kompletteras-

miljöstyrandemed särskilda regler för vägavgifter i enskild tätort.en
Direktiven i sin helhet intagna bilaga Här skall endastär som

de innehåller förredogörelse vägtrafikens negativanämnas att en
framför framhållseffekter allt i och det det därförtätortema att att

krävs lokalt inriktade styrmedel för komma tillrätta med problemen.att
problem framhålls trängsel, olyckor, bullerDe och utsläppärsom av

giftiga ämnen.
för utredningsuppdraget finns iUtgångspunkten 1996/97:l60prop.
trafiklösningarLångsiktigt hållbara i Stockholm och Göteborg i vilken

regeringen uttalade den tillkallaavsåg särskild utredare medatt att en
uppdrag utreda och lämna förslag till lagstiftning föratt en
miljöstyrande vägavgifter skulle därmedi Staten det möjligttätort. göra

införa med miljöstyrande vägavgifter önskemålnäratt system om
sådana framställs i viss kommun. propositionen framhöllsI atten
sådana avgiftssystem förutsätter blocköverskridande majoriteter i

fungeraregionerna eftersom skall under lång tid framöver.systemen
Samtidigt regeringen tillkallade den särskilde utredaren ficksom

Vägverket och Riksskatteverket i uppdrag utreda de tekniskaatt
förutsättningarna för införandet avgiftssystemet. Vägverkets utred-av

skulle omfatta:ning
redovisning miljömål för trafiken i respektive stad,av-
förslag till teknisk lösning för avgiftssystem,miljöstyrandeetten-

miljökonsekvensbeskrivning det föreslagna inklusivesystemeten av-
redovisning hur framkomligheten påverkas förslaget,en av av

fördelningspolitisk analys tidsplan för införandetsamten en av-
avgiftssystemmiljöstyrande i Göteborg respektive Stockholm.
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och deprincipernaförslagetkravetställdes det attDessutom
användas ikundedeutformas så ävenskullelösningarnatekniska att

skulleRiksskatteverketochVägverketSverige.iandra tätorter succes-
utredaren.särskildetill denutredningsarbetetresultatetredovisasivt av

Riksskatte-ochVägverketsregeringenåterkallade1998börjanI av
miljöstyrandetill hurförslaglämnautreda ochuppdrag ettverkets att

skulle utformas.innerstadStockholmsbiltrafiken iföravgiftssystem
medöverläggningarefterdetbeslutetförskälSom attuppgavs

landstinglänsStockholmsochstadStockholmsförrepresentanter
förmajoritetblocköverskridandefanns attinteframkommit detatt

Stockholm.isådantinföra systemett
Göteborgangåendemotsvarande beslutnågotfattades inteDet men

inteutarbetadesGöteborgföravgiftssystemtillförslagnågot av
Vägverket.

vägavgiftermiljöstyranderegleringtillförslagutredningsDenna av
underlagtekniskatill dettillgångutarbetatsåledes somutanär

komplette-varförtänktursprungligenutredning attVägverkets ge,var
utredningfortsatthänseende. Eni dettaerfordrastorderingar av

tordevägavgiftermiljöstyrandeinförandekonsekvenserna ett avav
kompen-viss måndock ibrister kankrävas. Dessakommaockså att

lokalasamband medimåste attutredningarde görassomseras genom
utarbetas.bestämmelser
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Tidigare överväganden2 rörande

avgifter för biltrafik

Inledning1

Vägtrafikens negativa effekter har uppmärksammats länge och har
föranlett flera diskussioner vilka åtgärder börunder årsenare om som

trafiksituationenför skall kunna komma till med ividtas rättaatt man
storstadsområdenasamhället i allmänhet och i i synnerhet. detI
för överväganden gjorts tidigareföljande redogörelselämnas somen

aktuella utredningen.relevanta för deninom områden är nusom

1987/88:50Proposition2.2 om

trafikpolitiken inför 1990-talet

trafikpolitiken inför 1990-talet gjordes vissa1987/88:50I prop. om
i huvudsak innehöll följande.uttalanden storstadstrafiken, somom

storstadsregioner, Stockholms-,Trafiktillväxten i landets tre
utvecklats i sådan riktningGöteborgs- och Malmöregionema, har atten

klarar de växande transportbehoven,inte längretransportsystemen
med trängsel, dåligtill överbelastningar i vägtrafiksystemetvilket lett

följd. krävsframkomlighet och allvarliga miljöstömingar Detsom
framför allt i de centrala delarnaför minska biltrafikenåtgärder att av

förbättra framkomligheten för denstorstadsområdena och för att
förbiltrafik busstrafik nödvändig klara innerstädemasoch är attsom

trafik-lösa storstadsområdenas och miljöproblemförsörjning. För att
investeringar kollektivtrafiksystem och Möjlig-krävs i vägar.stora

med problemen helt avhängigaheterna komma till rätta är attatt av
skapa finansierings-finansieringsfrågoma kan lösas. Ett sätt att nya

särskilda avgifterför erforderliga investeringar kankällor att ta utvara
trafiken i tätortema.av
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Storstadstrañkkommittén, STORK2.3

ansågs såstorstadsregionemaimiljöproblementrafik- ochväxandeDe
kommittétillsättabeslutade1988i majregeringenbetydande attatt en
trafikensför begränsaunderlagsamlatframuppdrag attmed ettatt ta

uttalades bl.a.direktivenstorstadsområdena. Imiljöeffekter iochhälso-
förbetalaskullevägtrafiken iborde tätortemamålsättningen attatt vara

möjlighetenochmarginalkostnader attsamhällsekonomiska attsina
bordefärdavgifterformerandra över-områdesavgifter elleranvända av

storstadstrafikkommittén, STORK.Kommittén namnetantogvägas.
Bilavgifter, SOUStorstadstrafikdelbetänkandekommitténsI

införandeskulle möjliggöralagstiftningföreslogs ett1989:43, somen
miljönoch förbättraträngselnminska gatunätetbilavgifter för attav

konstitu-bilavgiftemasfråganKommitténstorstäderna.i tog omupp
definierasde skullehuruvidadiskuteradeställning ochtionella som
skäl taladedet fannskonstateradesoch detavgifterellerskatter att som

iståkundedemnågoninteståndpunktemaför båda att ansesavmen
slutligenförordadeKommitténregeringsfonnen. attstriddirekt mot

skulleoch kommunernaavgifterbetraktasskullebilavgiftema attsom
avgiftssystemet.förhuvudmänvara

Storstadsöverenskommelserna2.4 m.m.

för deförhandlareapril 1990i trebeslutade utseRegeringen att
medöverenskommelserutarbetauppdragmedstorstadsregionema att

samladeåtgärder i detförregionrespektiveiberörda attparter genom
tillgänglighetenökamiljösituation,förbättra regionenstrafiksystemet

Tillutveckling.regionensförförutsättningarbättreskapasamt
iDennis,förordnades BengtStockholmsregioneniförhandlingsman

SvenMalmöregioneniochAdelsohnUlfGöteborgsregionen
Hulterström.

respektiveträffas inomkomsedanöverenskommelser attDe som
vägtrafik-ochkollektivtrafik-iinvesteringarinnebarregion nya

såvittregionenochfinansieras samt,skulle statenanläggningar avsom
avgifter påGöteborgsregionema,och ävenStockholms-avsåg genom

legaladärefter deutreddeKommunikationsdepartementetbiltrafiken.
utredningsarbeteavgifier. Dettasådanaförförutsättningarna utatt ta

modellinnehållande1993:52promemoria Dsutmynnade i avenen
PromemorianStockholms län.ivägtullarvissalagförslag tillett omen

revideratremissutfallettillmed hänsynochremissbehandlades ett
endastinnebarförslag1994. Dettabörjanipresenteradesförslag av



1998: 169 TidigareSOU överväganden rörande avgifler för biltrafik 33

justeringar i vissa detaljer det här saknas anledningsmärre attsom
redogöra för.närmare

2.5 Vägtullsutredningen och bakgrunden
till utredningen miljöstyrandeom

vägavgifter i tätort

Våren 1994 tillsattes utredning med uppdrag införandetövervägaatten
vägtullar i Stockholms- och Göteborgsregionema. Det lagförslagav

utredningen fram tillledde presenterades i delbetänkandet SOUsom
1994:142. Utredaren behandlade bl.a. vägtullamas rättsliga ochnatur
kom, i till fram till definieraSTORK, de skatter.motsats att attvar som

frammaj 1996 lade regeringen lagförslag i alltI väsentligtett som
överensstämde med utredningens. Förslaget remitterades till lagrådet

lagförslagnågot kom aldrig läggas fram för riksdagen.attmen
konstaterade regeringen i 1996/972160 LångsiktigtDäremot prop.

hållbara trañklösningar i Stockholm och Göteborg de tidigareatt
planerade vägtullssystemen skulle genomföras.inte Stockholms delFör

till denna ändrade inställning framför alltorsaken det planeradeattvar
dels tillräckligt lätt förstå ochinte ansågs för denattsystemet acceptera

enskilde trafikanten, bristfälligt utformatdels placeringenattvar genom
tullstationema ledde till minskninginte önskvärdav en av genom-

fartstrañken i innerstaden. Orsaken till inte längre ansågsatt systemet
denaktuellt i Göteborg överenskommelse mellanattvar gemensamma

och företrädarna införandet byggde intede regionalastaten som
längre accepterades de regionala företrädarna. Regeringen uttaladeav

tillkalla särskildden hade för avsikt utredare med uppdragattatt atten
förslag till lagstiftning för miljöstyrandeutreda och lämna en

vägavgifter i tätort.

och klimatkommittén,2.6 Trafik- TOK

Samtidigt pågick våren utredning begränsasedan 1993 attomen
koldioxid från trafiken. uppdraget ingick bl.a.utsläppen l attav m.m.

för införa miljözoner i vissautreda förutsättningarna tätorter.att
Kommittén, Trafik- och klimatkommittén,namnetantog avgavsom
delbetänkandet Miljözoner för trafik i SOU 1994:92.tätorter,

begreppet miljözon skulle användas förKommittén ansåg att att
särskilt känsligt för störningarbeteckna område tätort ärett av en som

från trafiken där restriktioner skulle gälla för trafiken. Kommitténsoch
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vägtrafikkungörelsenmed stödkommunernagick påförslag attut av
inte uppfyllde vissafordonförbjudaskulle få1972:603 rätt att som

ellerkomplementSommiljözonen.framföras inommiljökrav att
styrmedel i formekonomiskaföreslogsförbudalternativ till av

fördelardet förelågframhöllKommitténmiljöskatt.miljöavgift eller att
skatt.avgift och inte Ettutformamed systemetatt som ensom en

eventuella andratillkunnaskulle lättareavgiftssystem anpassas
framhöllsfördellokalt. Enbeslutasåtgärder attvarsomannansom

fördes ocksåför.ändamål de Detdetdirekt tillskall gåintäkterna tas ut
preciserasskullemotprestationhur deni fråganett somomresonemang

avgift. Iklassificerasskulle kunnaförnödvändig systemetär att som en
exempel påredovisade kommittén1995:64,SOUslutbetänkandet, ett

fordonstrafik i miljözon.föravseende avgifterlösningtänkbaren
överväganden.ytterligareföranlett någrahar inteKommitténs förslag

Kommunikationskommittén,2.7

KOMKOM

KommunikationskommitténsförredogörasskallavsnittdettaI även
i slutettillkalladesKommittén,vägavgifter.angåendeförslag avsom
kommuni-förnationell planutarbetauppgifttillhade bl.a.1994, att en

kurs iNyslutbetänkandet, SOU 1997:35,Sverige.i Ikationerna
bilavgifter idifferentierademedförordadestrafikpolitiken, ett system

skillnaden mellandenframhöllKommitténför vägtullar.stället att stora
byggertullsystemetbilavgifterdifferentierade attoch ärbiltullar att

differentierademedanbetalar gränsnär passerar enmanman
Kommitténkör.den sträckabetalar förinnebärbilavgifter att manman

skulle utformassådanthurförslagnågotlämnade inte systemettom
vidare.skulle utredasfråganföreslog attutan

grönbok FörEG-kommissionens2.8 en

prissättningeffektivochrättvis av

transportsektom
försändsnormalfalletdiskussionsunderlag i utgrönbokEn är ett som

Iblandmedlemsländerna.och tillinom EUberördayttrande till organ
handlingspro-tillförslagvitbok meddiskussioner idessaresulterar en

kommissio-publiceradesgrönbokenangivnarubrikeniDen avgram.
inomprissättningenfrågan transport-behandlaroch1995år omnen
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boken konstateras det i utsträckning saknas rimligsektorn. I att stor en
relation priser betalas de enskilda konsumenterna ochmellan de som av

upphov till. Vissa kostnader,de kostnader ärsom resorna ger som
olyckor och täcks endast delvis ellerknutna till miljöproblem, trängsel,

åtgärder föreslogs för komma tillrätta med dessainte alls. radEn att
effektiv prissättning.problem och åstadkomma rättvis och Etten

införande vägtullar isådan åtgärd överbelastadeexempel på är aven
områden.eller känsliga

remissyttrande grönboken dekonstaterade i sittSverige över att
prissättningen förordas i grönboken iprinciper för transporterav som

trañkpolitik gäller i Sverige.med den Iöverensstämmerstort sett som
transportsek-framhölls vikten samtliga styrmedel inomyttrandet attav

för åstadkomma helhetssyn.behandlas i sammanhang attetttorn en

vitbok RättvisaEG-kommissionens2.9

fortrañkavgifter: modellEn ett

stegvist införande gemensammaav

avgiftsprinciper for
EUtransportinfrastruktur i

fram till kommissionens vitbokgrönbok har lettEG-kommissionens av
avgifter för användningprinciper förden juli 199822 uttag avavom

stegvisttrafikavgifter: modell förRättvisa Eninfrastruktur, ett
transportinfrastruktur iföravgiftsprinciperinförande gemensammaav

för hurhandlingsprogram bl.a.EU. I Vitboken ettpresenteras man
förför med sigkostnaderskall åstadkomma de transporternaatt som

ienskilde. ledfaktorer täcks den Sommiljön och andra ettexterna av
förutvecklandet metoderframhållshandlingsprogramdetta av

i städerna.differentierade vägavgifter
remiss till medlemsländerna.Vitboken har sänts
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och begrepp3 Termer

Inledning3.1

vägavgifter avgiftssystem förekommeroch olikadiskussionernaI om
betalningsmetoder, kommuni-avgiftsprinciper,rad benämningar påen
sammanhängande ochoch därmedkationstekniska lösningar termer

de vanligast före-redogörelse för någraNedan följerbegrepp. aven
kommande benämningama.

PricingRoad3.2

vägavgifts-begrepp iförekommandevanligtRoad Pricing är ett
betydelser. används delsi olika Detsammanhang används somsom

vägavgifter,för delstekniskaavanceradebeteckning på system som
användningvägavgiftsområdet. Ensamlingsbegrepp för hela annan av

syftar tillavgiftssystembetecknaförbegreppet att styraär att som
samhällsekonomiskautifrån deberäknasdär avgiftenefterfrågan och

individuelladenmarginalkostnader transporten.genereras avsom
kommer vi inteentydiginteEftersom innebörden begreppet är attav

använda det.oss av

Intemalisering3.3

intemali-förekommande begrepp. AttoftaIntemalisering är annatett
med hjälpinnebärkostnadervägtrafikens attexterna avmansera

kostnaderför deenskilda trafikantemaavgifter låter de somsvara
förkostnaderi övrigt, dvs.till i samhälletvägtrafiken upphovger

liknande kostnader.trängsel, olyckor ochmiljöpåverkan,
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för avgiftsupptagningPrinciper3.4

definieras med utgångspunkt frånkanAvgiftsprincipen för ett system
olika avgiftsprinciperavgiften baseras på. Deden händelse somsom

följande.används är
trafikanten betalar förpassageavgift innebärillträdesavgift ellerT att

i stad,vägavsnitt såsomtillfå tillträde gatunätet motorväg,ettatt en en
således relaterad till detAvgiftsupptagningentunnel.bro eller ärenen

vanligen Dennadeñnierats,betalsnitt gräns.passage av ensom
olika håll världen.i dag på iavgifisprincip tillämpas

för inne itrafikanten betalar vistasinnebärVistelseavgifi att ettatt
ellerfärdas inom området ha sittkan gälladefinierat område. Det attatt

känner till, inga exempelfinns, såvitt viområdet.fordon inom Det
i världen idag.sådana system

fortlöpande betalartrafikantenavgift innebärFärdvägsrelaterad att
till, exempel påsåvitt vi känner ingafinns,för vägsträcka. Detkörd

idag.i världensådana system

Betalningsmetoder3.5

betalnings-specifik kombinationbetalningsmetodMed avavses en
dvs. betalarbetalningssätt,kontokort,medel, sedlar ellert.ex. om man

och betalningsområde,i bruktjänsteneller efter detföre, under att tas
det betalningendvs. avser.som

sinatrafikanten förvararför hurgrundläggandefinns tvåDet system
nämligenvärderättigheter,

elektroniskkontanter ellersitt värde,självtrafikanten förvarar t.ex.-
card ellerkort,elektronisk börstillämpningbörs. En är smartsmartav

card.IntegratedIC-kort Circuit
kontokort.centralt konto,värdet förvaras t.ex.ettsom-

kontonoch centralaelektronisk börshjälpBetalning med av
elektroniskfordonsenhet,s.k.användningförutsätter ärsom enenav

kommunikation medelektroniskmöjliggörfordonetenhet inne i som
elektroniska brickorenklafrånkan alltFordonsenheteromvärlden. vara

utföravancerade fordonsdatorertillidentitetendast somanger ensom
operationer.formerolika av
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Manuell betalning3.5.1

betalningsmetoder där användaren inteDetta använder någonavser
teknisk utrustning. Man kan skilja mellan betalning i kassa,egen

betalning ochi penningautomat olika former tidsbegränsadeav
värdekort.

Elektronisk börs3.5.2

elektronisk börs kort med särskilda förEn egenskaper lagraär ett att
och hantera information. Betalning med hjälp elektronisk börs gårav en
till trafikanten lagrar elektroniskt värdeså specielltsätt att ett ett

kort. kommunikation mellan detGenom kortet,smart smarta
fordonsenheten och betalningssystemets utrustning dras avgiften från

kortet.det smarta

Centralt konto3.5.3

Med hjälp fordonsenhet identifieras unik identitet förenav en
trafikanten hör till centralt konto. Avgiften dras sedan från detettsom
centrala kontot enligt princip för vanliga kontokort. Kontotsamma som

trafikantenregleras antingen betalar i förskott tillattgenom pengar
fakturering i efterskott.kontot eller i dag vanligasteDet sättetgenom

identiteten korthållskommunikation mellanäratt uppge genom en
fordonsenhet och vid vägsidan. kallas oftaDetta dvs.AVI,antenner

Identification.VehicleAutomatic

Kommunikationsteknik3.6

Identifiering fordonen avgiftssystemoch registrering i förutsätterettav
form kommunikationsteknik. dettanågon sammanhang förekom-Iav

följande begrepp.mer
GPS förkortning för Global Positioning Systemär ären som en

satellitbaserad infrastruktur för positionsbestämning. signalerGenom
från antal satelliter kan GPS-enhet bestämma sin position enligtett en

standardiserat koordinatssystem. inte satelliterna harDet ärett som
kontroll GPS-enheten Satellitema inte enhetentvärtom.utan vet var
befinner sig.
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for Mobileförkortning for Global SystemGSM, är ensom
användascellradioteknik kanexempel påCommunications, är ett som

fordon och betalningssystem.kommunikationslänk mellansom
benämningen Shortdvs. den svenskaKorthållskommunikation,

fordonkommunicera mellanolikaRange Communication, sättär att
kort tidavstånd meter påförhållandevis korta 5-25vägsidaoch över

mikrovågor ellervanligaste mediernasekund.tiondels De ärca en
kommunikation lämplig därinfraröda vågor. Denna ärtyp av

sambandavgränsade ställen, iske välkommunikationen skall t.ex.
vägskyltar.ellermed biltullar
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utblickInternationell4

Inledning1

fråga ståranvändandeför ärAvgifter vägtransportsystemet somenav
harminst inom EU. Dettainternationellt, intedagordningenhögt på

vitbokkalladeEG-kommissionens såaktualiseras omsenast genom
modell förtrafikavgifter: EnRättvisatransportsektornavgifter i ett
föravgiftsprinciperinförande transport-stegvist gemensammaav

EU.infrastruktur i
föravgiftsupptagningförfunnitssedan längehar detVidare system

hel del forskning,världenochi Europa samtrestenmotorvägar enav
avgiftsupptagning.för Europasteknikförsökutveckling och nyom

istadstrafik finns Norge.förenda avgiftssystem
ocheuropeiskiintevägavgifter såledesrörandeFrågor är ennya

bakgrundhar ökatför frågornaomgivning.internationell Intresset mot
behovetochdelar Europafinns itrafikproblemde storastora avsomav

problem.dessalösningar påhittaatt nyaav
vadutblickinternationellkorttill översyftaravsnittDetta att ge en

avsnittetläsbarhetförståelse ochökad ärutomlands. Förskersom
följande.uppdelat enligt

motorvägsutnyttjandeAvgifter för-
i städerAvgiftsupptagning-

försöksprojektochutvecklings-orsknings-,F—
-Initiativ inom EU

Standardisering-
Harmonisiering-

planer.Nya-
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motorvägsutnyttjandeförAvgifter4.2

Frankrike, Spanien, Portugal, Italien ochisödra Europa,I t.ex.
avgifter förförlång tidGrekland, finns sedan motorvägs-system

offentligtprivatägda och ägdaförekommer bådeutnyttjande. Det vägar
uteslutandeavgiftssystemenSyftet medoch är nästan attsystem.

vägtrafikledning gengäldunderhåll, Idrift,byggnation,finansiera m.m.
god framkomlighet.och har oftastkvalitetgodär vägarna av

speciella tullstatio-avgiftsbås vidmanuellt ivanligenBetalning sker
Även Antingenbetalningsmetoder förekommer.automatiskaner.

ellerför kommafast avgiftbetalar motorvägenatt enuppman en
har kört.sträckaavgift baserad på den man

bemannadeeller betalkort imed kontanterManuell betalning görs
Automatisk betalning skermyntmaskiner.förekommerbås. Det även

kommunicerarfordonsenhetAVI-principen. Enden s.k.oftast enligt
frånidentifierar kontoochmed vägsidanmikrovågormed hjälp ettav

Övervakning i Frankrikemed video,sker ävenvilken avgiften dras.
med bommar.

de mycketbetalstationerförhållandevis fåfinns storDet tarmen
körfält förmångatid och kräverlängrebetalningManuell attplats. tar

betalstationerfordon. Dessatillräckligt många ärigenomkunna släppa
stadsmiljö.iföralldeles förvanligen attstora rymmas

Även bl.a. iliknandedetvärlden finnshåll iandrapå system,
Sydostasien.Nordamerika ochLatinamerika,

avgiftssystem förvarianter på dennaocksåNorden finnsI typ av
och StoraiAvgiftssystemen Norgebroar.vägavsnitt,speciella t.ex.

Öresund exempel på detta.framtiden vidi ärBältförbindelsen samt

städerAvgiftsupptagning i4.3

iavgiftsupptagningförinföramyckettalatsharDet systemattom
i dag endastdetta detåren. Trots10-15 ärunder destadsmiljö senaste

finnssådana Dethar ävenTrondheimochOslo, system.Bergen som
Avgiftssystemen istäder.andra norskaibetalsystemicke-elektroniska

enligtoch fungerar1990-1991drift åreniTrondheimOslo och togs
följande principer.

tider påunder vissastadenin iavgift förBetalning passageenav—-
dagen.

tullring.s.k.staden enavgift för köra-Ingen utatt ur
lastbil,bil,fordonsklasserolikamellanTariffdifferentiering motor-——

betalningsmetod.dagentidpunktcykel, samt
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AVI-betalning. andelbetalning, HögManuell samtmyntautomater-
betalande.automatiskt

Övervakning videofotografering.med-
och förhållandevis billiga i drift.tekniskt enklaAvgiftssystemen är

automatisk betalning deanvänder sigTack så många taratt avvare
anspråk jämfört med vanligaiganska lite markutrymme motorvägs-

mikrovågskommunikation ochbaserasavgiftssystem. Tekniken
skall dock bytas i slutetfordonsenheter i bilarna. Systemetenkla ut av

med europeisk standard,år 2000 överensstämmerett systemmot som
interoperabilitetmöjliggörakan kommaGHz-länken, och5,8 attsom

tillämpning inom Norden.med förstainom EU en
trafik-finansiera vissafrämstSyftet med de norska är attsystemen

trafiken.städernainvesteringar i även att styramen
i Singaporedet endastnorskadeUtöver är systemetsystemen som

betalningsmetoder. SingaporeIautomatiskabaserat på ersatteär man
period-utgjordesmanuellaår gamla1998 det 20 systemet, som av

möjliggörs bl.a.automatiskt Dettamedbiljetter i vindrutan, system.ett
inkl. motorcyklaralla fordonkräveri Singapore ärattatt manav

alternativa betal-Därför behövs ingafordonsenheter.utrustade med
får betraktaslösningickeutrustade fordon. Dennaningsmetoder för

speciell för Singapore.mycketsom

ochutvecklings-Forsknings-,4.4

försöksproj ekt

vägavgifter harteknik förkringoch försökutvecklingForskning, ny
harl980-talet.sedan slutet Maniganska aktivt Europapågått av

avgiftsupp-för självalösningarhitta enklareförsöktframför allt att
eftersomcentrala kontonstället förkort itagningen såsom smarta

ochpersonliga integritetenskydd för denbättreinnebärsådana ett
förmetoderutvecklaockså försöktharadministration. Manmindre att

bättrekörfält, vilketavgränsadefordonsflödenfå fria utanatt enger
trafikmiljö.

möjligheterna tillundersöktprojekti olikaharDessutom merman
tyskahela detbetalningföromfattandeavancerade eller t.ex.system

följerNedanavgifter idifferentieradeeller tätorter.motorvägnätet en
år.underviktigare projektendenågrakort genomgång senareavav
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ItalienTelepass,4.4.1

tidfunnits sedan långvägavgifterhari ItalienPå motorvägsnätet en
automatiskaanvändarehalv miljondaghar itillbaka. Man över aven

AVI-principen medbaseradTeknikenbetalningsmetoder. är men
kontinuerligtharidentiteten. Systemetbärarekortsmarta avsom

betalstationer.f0rd0nsf1öde vid vissamed frittuppdaterats, senast

FrankrikeTIS,4.4.2

modernisering ochprojekt förSociété,InterTIS, Télépéage är ett
har tagitfranska Manbetalsystem motorvägar.harmonisering av

kort och harförförberett ävenfram smartaärnytt system,ett som
fordonsenheter tillbeställninggjorthösten 1998under större aven

drift 2000.skall i årDet tassystemetsystemet. nya

Spitsbijdrage,Rijden,Rekening4.4.3

Nederländerna

undersöka1980-taletunderredanbörjade attNederländernaI man
Projektavgiftsupptagning på motorvägnätet.tillmöjligheterna

rusnings-avgiftsbeläggagickidéSpitsbijdrage attutsomvar en
virtuelltendasthafordonsenhetförställetoch i etttrafiken att

projekt,Nuvaranderegistreringsnumret.tillkopplatperiodkort
styrandeblitänkt utanRijden, systemRekening ett rentär att

därmedochrusningstrafikendämpaförfmansieringsavsikt att
tullringarbestårProjektet runtutnyttjandeteffektivisera vägnätet. avav

500 000innehållerNederländerna och änistädernafyrade största mer
barainnehållerochdrift år 2001iskallfordonsenheter. Systemet tas

alternativ.manuellaingadvs.betalningsmetoder,automatiska

ÖsterrikeÖkopunkte,Tauernautobahn,4.4.4

Österrike avgifts-finnsiTauernautobahnsträcka ettspecifikPå en
frittiavgifterskalamindreifordon ettför tar utsystem tunga som

dekort. Systemetanvändning ettmedf0rd0nsf1öde smarta avvarav
drift.verkligiförsta i sitt slag testasatt

Ökopunkte avgiftsbeläggaforprojektparallellt attProjektet är ett
Österrike.helatrafiktung genom
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iSalzburgmil söderTauemautobalm, 10Friñödesstationen omca
Österrike, i sitt slag där bilistemavärldens förstaochinstallerades år 1995 var

vägavgiñenfarten för betalasaktaellerinte behövde attstanna ens
Combitech Traffic System.Foto:

TysklandBonn/Köln,55-försökenA 54.4.5

förskapamöjlighetentidigareutreddesTyskland ettI att system
tyskaomfatta hela detskulle motorvägnätet.avgiftsupptagning som

mellanvid A 555testades därförUnder 1994-1995 motorvägenåren
vägavgifter baseradeförolikatiotaloch KölnBonn systemett

teknikenfann dockGSM/GPS.eller Mankorthållskommunikation att
skulle gåinförandestorskaligtförinte attettännu manmenvar mogen

sannolikt detyska försökenfordon. Demed för ärvidare tyngresystem
genomförts.teknik/systemtesterjämförandeomfattandemest som

Storbritannien4.4.6

liknande försökunder 1996-1997genomfördes årenStorbritannienI
Syftetdeltagande leverantörer.endast tvåmedi Tyskland varmensom

förteknikerhos olikatillämpbarhetenTysklandliksom i testaatt
avgiftsupptagning.
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4.4.7 Gemensamma oU-projF ekt

antalEtt FoU-projekt har genomförts, framför allt inomgemensamma
för de forskningsprogrammen.europeiska hade tidigareDe storramen

betydelse för framväxten koncept för vägavgifter har i dagav nya men
mindre roll. florancentral sådana projekt kanUr följandeen av

nämnas.
PAA/IELA/ADEPT I+II, serie projekt med förtestersom var en—

föranvändning mikrovågslänk vägavgifter och andra tjänster iav
trafiken. Göteborg betydelsefull försöksplats inom detta projektvar en
åren 1992-1995 åren projekt1997-1998, ADSW.samt

GAUDI/CONCERTI ägnade försöksig medsom gemensamma-
betalningssystem trafiken främsti baserade kort. flertalEttsmarta
försöksplatser i ingick under årenEuropa 1992-1997.

CASH/MOVE hade till syfteIT, etablera mellanattsom samsyn-
kring avgiftssystem och funktionalitet.dessoperatörerna

försökUtöver de beskrivs har omfattande produkttestersom ovan
genomförts internt de tillverkare aktiva området. Dettaärav som
arbete har vid flerademonstrerats anläggningar i världen. Ur gruppen

tillverkare i kan centralaEuropa några de aktörerna:nämnasav av
Combitech Traffic Micro DesignSystems S, N, Bosch D, Siemens

Alcatel F, F och CGS-MarconiD, CS Route I.

Initiativ inom4.5 EU

EG-kommissionen vitbok Rättvisa4.5.1

förtrañkavgifter: modell stegvistEn ett

införande avgiftsprincipergemensammaav

transportinfrastrukturför i EU

För effektiv prissättningEG-kommissionens grönbok rättvis ochen av
småningom fram till kommissionens vitboktransportsektom ledde så

principer för avgifter förden juli användning22 1998 uttagom avav
trafikavgifter: förinfrastruktur, Rättvisa En modell stegvistettav

införande avgiftsprinciper för transportinfrastruktur iav gemensamma
EU. Vitboken innehåller bl.a. följande. Principen för avgiftssystemet
bör användaren betalar, vilket innebär alla använderatt att somvara

för inklusivetransportinfrastruktur skall stå alla kostnader, kostnader
effekter,för miljöeffekter och andra de orsakar. Denexterna storasom

för infrastrukturavgifter både mellan olikamängden olika system
mellan medlemsländerna undergräver det europeiskatransportslag och
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nödvändigtvarför dethållbarhetocheffektivitet ärtransportsystemets
föravgifterförprincipernaharmoniseringgradvis uttagmed avaven

medArbetetgemenskapen.helaikommersiellaalla viktiga transporter
i Itänktharmonisering äga steg.denna treåstadkomma är att rumatt

avgifternaförbör1998-2000,pågåskall årenförsta,det ramensom
kommissio-skall2001-2004,omfattar årentvå,fastställas. I steg som

föravgiftssystemenbörja attmedlemsstaternaoch genom-anpassanen
skall övergångendärefter,tidenomfattarföra I tre,steg somramen.

baseradeavgiftssystemomfattastransportslagallafullbordas och av
marginalkostnader.

vägavgifts-omfattandeutvecklaavsiktförharKommissionen ettatt
kommersiellaochlastfordon passagerartransporter,försystem tunga

i städerna.vägavgiftssystemmedförenligtskallocksåvilket vara
städernaivägavgiftssystemutvecklaMedlemsstaterna attuppmuntras

trängsel-inklusivekostnader,stadstrafikenshanteraför extemaatt
påsådanaorganiseralämpligt systemintekostnaderna. Det attär

fortsättakommerkommissionen attattgemenskapsnivå, även om
vägavgifter idemonstrationsprojekt rörochforsknings-finansiera som

hindratänkaskangemenskapslagstifiningAllstäderna. genom-som
undanröjasyfteiskallavgiftssystem attöversådanaförandet sesav

åstadkommaangeläget ettdetvidare attärhinder. Detsådana sägs att
inom Europa,avgiftsbetalningelektroniskförinteroperabelt system

kommissio-frånmeddelandeiutvecklas ettvilket kommer närmareatt
avgifter i Europa.betalningdriftkompatibel avomnen

och tillmedlemsländernatillremisspåVitboken har sänts utnu
förränintekanministerrådeti väntasbeslutNågotinstanser.olikaEU:s

år 1999.sluteti av

Eurovinj4.5.2 ettsystemet

fordonvissaför överens-vägavgift1997:1137 tungaLagen om
1993oktoberden 2593/89/EEGdirektivEU-rådetsmedstämmer av

fordonvissapåskattertillämpningmedlemsstaternas somavom
föravgifterochtullarochpågodstransporter vägföranvänds

följerartikel 7direktivets attAvinfrastrukturenvissaanvändningen av
användandetförsamtidigtfårintetrafikavgiftervägtullar och uttas av

uppfattaskunnaskulleför sigi ochvilketvägavsnitt,ochett samma
fordons-vägavgifter denmiljöstyrandehinder uttamot att avettsom

före-artikel b10angivna lagen. Idenomfattaskategori ovanavsom
tillämp-medlemsstaternashindrarintedirektivetemellertidskrivs att

enligt lagenavgifterEftersomstadstrafikavgifier.särskildaning omav
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miljöstyrande vägavgifter i måste formtätort sådanautgöraanses en av
särskilda avgifter lagen inte oförenlig med direktivet.är

4.6 Standardisering

Standardisering vägavgiftssystem sker europeisk nivå inomav
standardiseringsorganet CEN/TC278 CENC0mité Européen de
Norrnalisation och TCTechnical Committe global nivå inomsamt
ISO/TC204. finnsDet dock avtal mellan dessa inteett attorgan om
dubbelarbeta vilket medfört arbetet koncentrerats till CEN-gruppenatt
och USA och harJapan i dennaäven Olikaatt experter grupp.
arbetsgrupper, WGs WGWorking Group, arbetar med olika saker.
WGl standardiserar själva avgiftsupptagningen, WG9 kommunika-
tionslänken och WGl2 identifiering fordon.av

kommittéEn inom CEN, TC224, standardiserar kortsmartaannan
och dess användning.

Standardiseringsarbetet har varit svårt och långsamt vilket till stor
del har berott på nationellt betingade läsningar i befintliga påsystem
hemmaplan och meningsskiljaktigheter önskvärd teknik. Efter fleraom
omröstningar finns i varje fall antal standarder klara. De behand-ettnu
lar kommunikationslänken och dess applikationsgränssnitt, själva
betalningsapplikationen integrerad betalning.samt

På grund de meningskiljaktigheter förekommit inne-storaav som
fattar dessa standarder brett spektrum olika lösningar. Fleraett av

valfria. interoperabilitetFör uppnå på tekniskt planärparametrar att ett
måste det till ytterligare specifikationer. arbeteDetta pågår i dag dels

samarbete mellan tillverkare, dels inom pågående projekt bl.a. igenom
Österrike.Norge och

Fortfarande kvarstår vissa andra delar standardema fastställa.attav

4.7 Harmonisering

Harmonisering betalsystem i Europa mycket angelägen uppgiftärav en
for EG-kommissionenEU. har varit aktiv for underlätta harmoni-att
sering särskilt avseende s.k. interoperabilitet, dvs. förmågasystemens

verka tillsammans med varandra. handlarDet bl.a. kunnaatt attom
använda fordonsenhet från land då skall betala avgift iett etten man

och vidarebefordrakunna penningkrav mellan olikaannat att system.
Interoperabilitet har flera sidor såsom teknisk interoperabilitet, dvs.

datahastighet, frekvenser, och kontraktuell interoperabilitet, dvs.etc. att
kontrakt ingånget i i andraärett ett system accepteras system samtsom
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procedurell interoperabilitet, dvs. hur hanterar kunder ochsystemen
avvikare. Alla dessa punkter måste lösta för interoperabilitetattvara
skall uppstå.

forCARDME, Concerted ResearchAction Demand Managementon
startades EG-kommissionenEurope, år i syftein 1994 tacklaattav

dessa frågeställningar. På grund svåra nationella låsningar harav
inteCARDME löst fåtal frågor.än ettmer

exempelEtt på EU-samarbete INIT INdustryärannat
Initiative T0 Introduce Tolling VehiclesAutomatic In Europe,in som
har uppgifttill till stånd interoperabilitet mellan vägavgiftssystematt
baserade mikrovågskommunikationpå och satellit-ärsystem som
baserade. huvudsakliga uppgiften detDen gäller åstadkommanär att
detta utveckla fordonsenheter går använda i bådaär att att typernasom

kommunikationssystem.av
intresse det nordiska projektet förAv harmoniseringärstort av

MÅNS, ll/Älinriktatavgiftssystem i trafiken, Nordiskt Samarbete.
MÅNS skapades vägverken i Danmark, Finland, och SverigeNorgeav
för tackla interoperabilitet nationellt beställarperspektiv. Syftetatt ettur

fram förslag till harmoniserade betalningsmetoder för deär att ta
nordiska länderna för först och främst vägavgifter förävenmen senare

MÅNSkollektivtrafik och parkering. viktig del iär ävent.ex. en
MÅNSCARDME-projektet. arbete inte klart i skrivande stundär men

projektet kommer leverera förslag rörande interoperabilitet ochatt
harmonisering manuella och automatiska betalningssätt, övervak-av

MÅNSning, klassificering, användarinformation.procedurer och har
viktig roll i stödja det norska projektet med uppdateringäven atten av

avgiftssystemen i Oslo och Trondheim.
detta sammanhang bör också EU-rådets resolution denI nämnas av

utveckling telematik inom sektorn förjuni 1997l vägtranspor-om av
särskilt elektronisk avgiftsbetalning framhåller97/C 194/03ter, som

vikten arbetet inom och påskyndas.CARDME MOVE ITattav

4.8 planerNya

På tid börjat diskutera utarbetandet införandethar ochattsenare man
avgiftssystem andra syften finansiering, vilketmed än resonemangetav

i nämnda vitboken exempel på.den Ett exempelär ärannatettovan
Norge där sedan antal år tillbaka har finansierandeettman

ochvägavgiftssystem i Oslo, Trondheim, s.k. bompenge-Bergen
avgifter. avgifter har enda syfte finansiera vissaDessa attsom
bestämda väginvesteringar och kan inte lagligen användas i trafik-
reglerande eller andra liknande syften. vägprojekten färdig-När är
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2000-taletfallet några årkommerfinansierade, vilket att vara
planerarupphöra. Manvägavgiftssystemennuvarandedärför deskall

trafiken, s.k.avgifter för regleramedavgiftssystemdessa attersättaatt
tidsdifferentierade påavgifterna skalltänktvegprising. Det är att vara

till dehänvisningrusningstid mediskall högrede attså sätt att vara
rusningstid deibelastningenden höga ärorsakartrafikanter somsom

de kostnadermedutbyggnadförorsakar behovet vägarna somavav
den tillgäng-leda tillbl.a.Tidsdifferentieringenmedför. attdetta anses

till miljömässigaochbättrefördelasvägkapaciteten sättliga ett
vegprisinglagförslag tillmedpropositionfördelar. En ett omen

under år 1999.gångstortinget någonfram förläggaskommer att
Även införandetdiskuterabörjatStorbritannien hari att avman

vitbokbrittiska regeringensdenvägavgifter. Avdenna omtyp av
fram-EveryoneforBetterDeal for Transport:transportfrågor A New

skalllagstiftningutarbeta göraregeringen planerargår attatt somen
förtrafikenavgiftsbeläggabeslutsorganför lokala attmöjligtdet att

effekternegativatrafikensminskadärigenomträngseln ochreducera
och buller.luftföroreningarsåsom
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Olika syften med vägavgifter5

Inledning1

för få framföra fordonavgifterUttagandet vägrätten ettatt enav
förs har förtsde diskussioner ochkan ha olika syften. I som som

syften urskiljas,avgifter huvudsakligasådana kan tvåtidigare om
intemalisering vägtrafikensnämligen finansiering och externaav

för vissavi redogöradet följande kommerkostnader. I närmareatt
tillgodoseför avgiftssystem avseddautmärkandefaktorer är attsom

utsträckning möjliggörför belysa i vilkendessa två syften systemenatt
definiera vår uppgiftocksåmiljöhänsyn. Vi kommer ärnärmareatt som

intemaliseringregelverk byggeråstadkomma externaettatt avsom
politiskt bestämdatill uttryck i vissakostnader de kommersåsom

miljömål.

Finansiering5.2

avgiftemasfinansiering. Eftersomvanligaste syfteti särklassDet är
tillinkomster får dettasådantenda funktion i ärsystem attett generera

nackdelar frånfrån eventuellaföljd princip kan bortseiatt man
medförenadeDit hör de nackdelarmiljösynpunkt. är attt.ex. som

betalning. köbildningar dettaför erlägga Defordonen måste attstanna
trafikensammanhängande tidsförluster fördärmedkan leda till med

påverkareffekter på miljönavgasutsläpp med negativaoch ökade
striktmöjlighet medför sig.inte intäkterna i och En ettannan

avgifts-progressivt inslag iinföraekonomiskt synsätt är att ett
innebäröka intäkterna.differentieringen för på detta vis kunna Dettaatt

bärkraft får betala högre avgifterekonomisktrafikanter med änstoratt
dessutom svårtmotiverat miljöhänsyn. Detandra detta ärärattutan av

och den ekonomiskamellan fordonetanvändbart sambandhittaatt ett
högreincitamentFinansieringssyftet inte någotbärkraften. att uttager

miljösynpunkt. kan alltsåDethar bristeravgifter på fordon ursom
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finansiering enda syfte intemedavgiftssystemkonstateras att som
Positiva miljöeffektereffekter miljön.positivanödvändigtvis har är

uteslutna.skullför dennaturligtvis inte
avgiftssystem i har tillexisterande EuropasamtligaSå gott nusom

eller tunnlar.broarfinansieringåstadkommasyfte vägar,att av av
för svenskt vidkomman-avsnitt har dettidigareframgåttharSåsom av

avgifter.införa sådanamajoriteter förpolitiskafåde varit svårt attatt

Intemalisering5

kostnadervägtrafikensintemaliseratalarNär externaatt menaromman
enskildaåstadkomma deförsökeravgiftermed hjälp attatt avman man

defalleller isamtligafår bäratrafikanterna merpartenvart av
kostnadertill. deupphov Utövervägtrafikenkostnader somgersom

medförinterna kostnader,dvs.trafikanterna,enskildabelastar dedirekt
negativ påverkanolyckor ochinfrastruktur,forvägtrafiken kostnader

kostnader interna.dessaintemaliseringmiljön. Genom görs externa
prissättningoch effektivrättvisgrönbok FörEG-kommissionens en

prissättningenmed hjälphurbehandlartransportsektom avmanav
kostnaderna förverkligadeåstadkommakantransportsektorninom att

detgrönboken konstaterasIkonsumenterna.betalas atttransporterna av
bristandesynnerligenråder överens-fråga mångai enresorom
enskildadebetalaspriserdestämmelse mellan transport-avsom

upphov till.kostnaderdeochkonsumenterna gerresornasom
och detillanslutningi direktsällanbetalasKostnaderna transporten

för den.kostnadernaverkligadesällanavspeglarbetalaspriser som
trängselolyckor ochmiljöproblem,tillknutnakostnaderVissa ärsom

infrastruktur-utsträckningvilkenalls.inte Idelvis ellerendasttäcks
olikaoch mellanbåde inomkraftigtvarierar transport-kostnader täcks

för litetandramycket ochförbetalartransportkonsumenterVissasätt.
ineffektivt.ochbåde orättvistvilket är

förmodelltrafikavgifter: EnRättvisavitbok ettEG-kommissionens
avgiftsprinciper for transport-införandestegvist gemensammaav

medför hurhandlingsprograminnehållerEUiinfrastuktur ett man
avgifterförprincipernaharmoniseringstegvis uttaghjälp avavenav

problem.dessaskall bemötakommersiellaviktigaför alla transporter
trafikpoliti-islutbetänkande kursNyKommunikationskommitténs

förgenomföraförslaginnehöll systemettken, SOU 1997:35, attett om
deintemaliseraforibilavgifter externadifferentierade tätorter att

någon slutliginteFörslaget,biltrafiken.effekterna gavssomav
Någotoch sårbart.kompliceratförkrititeratsutformning, har att vara

världen.ii bruk någonstanstagitshar inteavgiftssystemsådant
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för hållbar1997/98:56 Transportpolitik utvecklingI enprop.
vikten transportpolitiskt motiverade skatterframhöll regeringen attav

samhällsekonomiska marginalkostnaderavgifter deoch motsvarar som
marginalkostnadema förupphov till detrafiken externasamt attger

drivmedelsskattemaintemaliseras. det gällerolika Närtransporter
de kan inkluderakonstaterade regeringen sådana skatter, ävenatt om en

miljöeffekter, trubbigadifferentiering med avseende påviss utgör
skälintemalisering eftersom skattesatserna praktiskaförinstrument av

eller tilllandet drivmedlet säljs Dettalika imåste oavsett vem.varvara
skillnaderna effekterhänsyn till imedför inte kan ta externaatt man

mellan egenskaperna hos olikalandsbygd och ellermellan tätort
därför bäst för intemaliseraDrivmedelsskattema lämpar sigfordon. att

bränsleförbrukningen ochdirekt relaterade tillmiljöeffekter ärsom
exempel utsläpp därKoldioxidbilen körs.oberoende är ettettav var

bra styrmedel. Gradenfungerardrivmedelsbeskattningen ett avsom
koldioxidutsläppen,samband medhar direktmiljöpåverkan ärett som

mängden bränsle. Eftersomförbrukadeproportionella denmot
miljöeffek-atmosfären och sikt klimatetpåkoldioxid påverkar äräven

förbrukningen sker.koldioxid densamma oavsettten varav
följd miljöpolitikenintemalisering får tillgenomfördvälEn att

innebär skall hittasamhället effektivtför Detbedrivs på sätt. attett man
miljönvärdet skadekostnaden pådär det marginelladen punkt ärav

utsläppen.för rening Genommarginalkostnadenlika attstor avsom
åstadkommeravgiften detta uppnåssånivån påbestämma att enman

och samhälletsför enskildmellan prisetöverensstämmelse transporten
påverkasi fråga. Konsumenternakostnader förtotala transporten

medför lägstdetkostnadsstrukturen välja transportsättatt somgenom
miljö-innebär styrningsamhället, vilketkostnader för mot meraen

vänliga transportsätt.
effekterna innebärintemalisering degenomföraAtt externaen av

Internalisering förutsätter högpraktiska problem.dock hel del enen
mellan och inom olikabådedifferentiering i prissättningengrad av

för kan varierakostnadernaOrsakentransportsslag. är transporternaatt
mellan olika fordon.landsbygden Detochmellan bl.a. tätorter samt

ibland inteomfattande inhämtande datamycketerfordras ett somav
beräkna dekunnaför på korrektfinns tillgängliga sätt externaatt ett

generaliseringarantaganden och måsteLångtgåendekostnaderna. göras
ekonomiska värdetuppskatta detskall möjligtför det attatt avvara

komplice-blir med nödvändighetBeräkningarnaolika miljöstömingar.
denåstadkommadet kan svårtrade och transparensatt somvara

accepterade. alltså svårtavgifter allmänt Detför få dessabehövs äratt
intemaliseringsprincipen eftersom många miljö-tillämpapraktisktatt
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vilket det svårtekonomiskaivärdera görproblem svåra termer,är att
skallavgifter bestämmas.deunderlag förfå braatt ett som

utifrån fastställdaIntemalisering5.4

miljömål

intemaliseringenvidtillvägagångssätt,praktiskt ärEn attannat, mer
miljömål.bestämdapolitisktpåmiljönvärderingenbasera av

ellerför olika utsläppgällervilka målfastställtharRiksdagen som
utvecklingför hållbarTransportpolitik1997/98:56sektorer. I enprop.

klimat-ochluftföroreningaretappmål för utsläppfyra olika avangavs
transportsektorn:förgaser

stabiliserats påhabör år 2010koldioxid frånUtsläppen transporterav-
nivå.års1990

ha minskat2005bör årfrånkväveoxiderUtsläppen transporterav-
nivå.med 1995 årsjämförtmed minst 40 procent

minskathabör år 2005svaveldioxid frånUtsläppen transporterav-
års nivå.med 1995jämförtmed minst 15 procent

bör år 2005frånorganiskaflyktigaUtsläppen ämnen transporterav-
med år 1995 sejämförtminst 60medha minskat procent a. prop. s.

27.
tidigarebulleravseendeetappmåldeVidare att somangavs

fast.bör liggariksdagenbeslutats av
iåterfinnsmiljömålredovisninggenerellEn prop.avmera

Sverige.hållbartMiljöpolitik förmiljömål.Svenska1997/98: 145 ett
värderingindirektmiljömålenangivnariksdagenDe avengerav

detsåavgift kan bestämmasEnmiljöeffekterna. attochmiljön
uttryckavgiften blirvilket innebäruppnås, ettmiljömål attangettssom
pris påavgiftenDärmedmiljön.värdering utgör ettsamhälletsför av

Även avgiftvilkenberäknasvårtkan detfalli dettautsläppet. attvara
dock imiljönVärderingenmiljömålet. äruppnåförbehövs att avsom

åtgärder, bl.a.hittaställetgäller ioch detgjordfallet redandetta att
leda tillkostnadseffektivt kanstyrmedel, sätt attekonomiska ettsom

målet uppnås.
miljöstyrandesyfteprimärafördel med är attEn systemett varavars

dockintäkter. Detkrav ärställer någradet inte attär att generera
dvs.godtagbara,samhällsekonomisktharmålviktigt de ärsattsatt som

åsyftadevärdet denmiljömål tillsebestämmerbör attnär avmanman
uppstår förkostnaderdeminst likamiljöförbättringen stortär somsom

skall uppnås.måletatt



Olika syfien med vcigavgifler 55SOU 1998: 169

avgifter föranvändahandlaruppdragVårt att styraattom
de olikastyrning liggerönskantrañkarbetet. Bakom denna om

från någotdock, bortsettHittills harvill uppnå.miljömål som man
sitt primäramed dettaavgiftssystemundantag, inte någotenstaka som

i bl.a.emellertid flera utredningarbruk. pågårsyfte tagits i Det
utformas.skulle kunnasådanaländer hureuropeiska systemom

utformas såstyrmedlenprimära börmåluppfyllelse det attOm är
vadexempel påuppställda målet. Somdetkan uppnåbästapå sättman

Naturskyddsföreningen harkaninnebäraskulle kunnadetta nämnas att
förväntas ha sånivå,iavgiftemas storlek,beräknat oavsettstort settatt

dessainte motiverarmiljöhänsynyrkestrafikenstyreffekt attliten att
saksedanavgiftssystem. Deti sådantmed är attfordon etttas annanen

till börhänvisningolämplig medlösning kansådan att manansesen
hosfåmöjlighetenhar denutforma att acceptansstörstasystemett som

genomföramöjligtskall ärtrafikanter.alla För attett systematt vara
de kravavgifterna uppfyllerbestämmandetviktigtdet ävenatt somav

avgifterna upplevsframför alltdåochbehandlas i avsnitt 6 att som
ändamålsenliga.

utredningens arbeteförmålsättningen sägasSammanfattningsvis kan
avgiftssystemregelverk förutforma ettettatt somvara

bidrar tillförändringartilloch lederi atttrafikenpåverkar tätort som
ochuppnåsmiljömål kanfastställda

samhället i övrigt.ochanvändarnaoch förståskan accepteras av
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på milj Östyrandeför6 Krav system
vägavgifter

Inledning1

för egenskaperredogöra dedetta avsnitt viI ett systematt somavser
för förenligt med den ivägavgifter bör hamed miljöstyrande att vara

målsättningen. här redovisadeavsnittet angivna Dedet föregående
för skall uppnåframför allt betydelseegenskaperna har att man

förförsta förutsättningavgifterna eftersom dettaför är attacceptans en
införandebibehållas.införas och Ettskall kunna ett systernsystemet av

innebärfärdasavgiftsbeläggaför vägarrätten attatt genom-en
politisk enighet långi samhället kräverförändringgripande översom

sammanhängandedärmederforderlig styreffekt medför medföratid att
bruk underimiljön. krävspositiva effekter Det ärsystemetatt en

trafikarbetetförändringskall uppnå dentid föravsevärd att av somman
vägtrafikenspåtaglig minskningskall leda tillför denfordras att aven
uppbyggnadavgiftssystemetsdärför viktigteffekter.negativa Det är att

alltförbestående och intebehovvärderingar ochförenlig med ärär som
detta enligt vårKonkret innebärtid tillsnabbt växlar från annan.en en

långt det möjligtbeaktas och såkrav börmening följande äratt
uppfyllas systemet.av

förstå ochlättskallSystemet6.2 attvara

för trafikanternaanvända

praktiskt inteanvända harfåavgifter förAtt vägar tagetattta ut
försåledes något heltoch innebäri vårt landförekommit tidigare nytt

åtminstone iinnebär detbefolkningen. Dettadelenden attstörsta av
avgiftssystemetkrav påställasinledningsskedet måste ärattstora

lämpligthärtill det inteMed hänsynokomplicerat.enkelt och attär t.ex.
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från börjanvälja avgiftsystem redan ställer krav allaett attsom
fordonsenheter eller liknande.fordon medutrustas

innebära rimligaskall6.3 Systemet
kostnader

vägavgiftssystem skall får det intemiljöstyrandeFör accepterasatt ett
påfrestningar för de enskildaalltför ekonomiskainnebära stora

för det allmänna.trafikantema eller
vägavgiftssystem medmiljöstyrandeEftersom syftet med är attett

trañkantema i något miljösyn-styrning påverkahjälp ekonomisk urav
naturligtvis innehållamåstepunkt önskvärt hänseende ettsystemet

önskvärdaden enskilde dettaincitament förekonomiskt att agera
förkan tillåtas alltför kostsamtinnebär inteDetta systemetsätt. att vara

härledas direkt tillinnehålla pålagor inte kanellertrafikanterna som
kan också uttrycka det såavgifterna.syftet med Man att systemets

stötande.inte får uppfattasfördelningspolitiska konsekvenser som
frånför det allmänna kan utgågäller kostnadernaVad sedan attman

det medförskulle dessutomavgiftssystemet inte accepteras om
överstiger intäkterna och därmedför det allmännakostnader somsom

enskilda medbor-ytterligare pålaga deinnebäraslutligen skulle en
avgiften.självautövergarna

trafiksäkertskall6.4 Systemet vara

vägavgiftssystem detmiljöstyrandekrav bör ställas ärEtt attettsom
kan uppnås redantrafikolyckor.minska risken för Dettabidrar till att

framkomligheten ökar. Detblir glesare såtrafiken ärattattgenom
konstrueratinteväsentligtsamtidigt sättär ettsystemetatt som

lämpligttrañkstockningar. därför inteDetmedför köbildningar och är
erläggafordonen måste förinnebärha stanna attattatt ett system som

betalningen.

rättvistskallSystemet6.5 vara

avgiftssystemetprisskillnaderdifferentieringar ocheventuellaDe som
hänförbaradirektomständighetergrundaskan innehålla bör ärsom

påverkanvägtrafikens negativaminskadvs.till syftet med attsystemet,
trafikanterinnebära vissafår intemiljön. Avgiftssystemet att
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drabbas högre kostnader motiverat miljöhänsyn ellerän ärsom avav
fårvissa, skäl uppfattas godtyckliga, lägre kostnaderatt somav som

Ävendelvis från avgiftsskyldigheten. deeller helt eller undantas om
trafikanterna drabbas inte nödvändigtvis behöverkostnader som av

kostnader vägtrafiken upphov till bör det intedemotsvara som ger
skillnader mellan det enskild trafikant fårfinnas alltför stora som en

kostnad enskildes verkligenbetala och den den transportersom ger
upphov till.

effektivt ochskallSystemet6.6 vara

pålitligt

tekniskhögt ställda krav driftsäkerhet ochbör uppfyllaSystemet
betalning ställer kravutformning. Särskilt automatisk attstora

liknande.för felaktiga debiteringar eller Etttrafikanterna inte utsätts
förhindrai möjligaste mån skallväsentligt krav är attatt systemetannat
manipulerarundgår betalningsskyldighet ellertrafikanter oriktigt

felaktig debitering.åläggsså någonattsystemet enannan

erforderligaskall innebäraSystemet6.7

på personlig integritettill kravenhänsyn

avgiftsskyldigheten nödvändigefterlevnadenkontrollDen ärsomav av
personligakränkningar trafikantemasinnebära otillbörligafår inte av

övervakningsmetodentänkbaraenda praktisktintegritet. Den är
omfattandetill denSärskilt med hänsynanvändning videokamera.av

andra områdenövervakning har fått inomsådananvändning som
hjälpövervakning medintedet anledningsaknas att acceptera av

miljöstyrandeändamålet med lagentillgodosevideokamera för att om
Videofotograferingen kan inriktasjämför avsnittvägavgifter,

i fordonet. Detoch inte påfordon och registreringsnummer personerna
de fordon redanbehöver skefördel registrering inteär somavomen

avgift.färden har erlagt korrektföre
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utvecklingsbart ochskallSystemet6.8 vara

flexibelt

tekniskt utformatavgiftssystemet såställasbör är attkravEtt är attsom
lösningar ochtekniskatillenkelt gårtämligendet att nyaanpassa

skallprobleminledandeEventuelladifferentieringar.ytterligare vara
kan införaflexibeltbör såtill. Systemetenkla atträttaatt manvara

fordonstyper.för olikadygnet ochtider underolikaförolika t.ex.taxor
försvårarsådan den intekonstruktionen börlagtekniska attDen vara

heller inteliknande.eller Detteknikinförandet ärhindrareller nyav
förändringsådanvarjeinnebärregleringlämpligt med att avsomen

lagändringar.kräversystemet
skaffaintressetrafikantemasrimligt attDet anta attär att av

öka i taktkommertillhörande kontondärmedoch attfordonsenheter
därförbörmed Detförtrognablirtrañkantema systemet.med att mer

kan skaffasmidigtenkelt ochpå sätttrafikanternapåställas krav ettatt
konton.olikaanvändakanutrustning ochsådan typeratt avman

lokalttillåtaskallSystemet6.9 ett

inflytande
skallvägavgiftssystemmiljöstyrandeförförutsättningviktigEn att ett

initiativrättenövrigtsamhället ioch ärtrafikanterna attaccepteras av
område tillkommervisstinomavgiftssystemetinförande etttill ett av

invånarna ibarainteDetberörs ärförsta handidem systemet.avsom
avgiftssystemetvill införamiljöproblemgrundden kommun avsom

dagpendlargrannkommuneriboende t.ex.berörs ävenutan somsom
därför angelägetavgifter. Detdet attvilken äritill den kommun uttas

införinnanregional samverkanform ettnågondet förekommer manav
avgiftssystem.

Sammanvägning6.10

uppställda iinteegenskapernaönskvärda ärangivnaavsnitti dettaDe
förenaheltgårinteegenskapernaOmrangordning. attinbördesnågon

för någottillbakafår ståönskemålnågot attnödvändigtdet blikan att
givetvismåstesituationersådanatillgodoses. Ikunnaskall manannat

prioritering.göra en
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krav med miljöstyrande vägavgifterDe måsteett systernsom
uppfylla och framhålls utredningens direktiv,i nämligen detattsom
uppfyller

de konstitutionella förutsättningarna för kommunerna rättatt attge-
besluta avgifterna,om

önskemålet förebygga, undanröja eller minska skador ideattom-
imiljön orsakas vägtrafiken ochtätortemaavsom

personligaerforderliga krav på skydd för den integriteten-
utvecklas i de följande avsnitten. avsnittkommer 7Inärmareatt tre
hur skall kunna få den önskvärda beslutande-redovisar vi kommunerna
avgifterna avsnitten och behandlar miljö- ochoch 8 9rätten över

integritetsfrågor.
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Konstitutionella7 aspekter på
miljöstyrande vägavgifter

1 Inledning

Enligt direktiven bör lagstiftning miljöstyrande vägavgifteren om vara
utformadså det klart framgår införandet avgiftssystematt att ettav

skall ske respektive kommuns beslut och det respektiveärattgenom
kommuns utforma förändraoch avgiftsystemet inom deattansvar

lagen ställer Utredningen skall särskilt analysera deramar upp.
förutsättningarnakonstitutionella för detta.

vägavgifterMiljöstyrande skatt eller7.2 —

avgift

första konstitutionella frågan den miljöstyrande vägavgiftenDen är om
skall definieras eller avgift. denna frågaskatt Svaret harsom en en

fattabetydelse bl.a. för har beslut och meddelarätt attvem som
föreskrifter Inledningsvis konstateraspålagan. kan valetatt avom

avgift saknar betydelse för den statsrättsligabenämning skatt eller --
definitionen f..1973:90 219se s.prop.

avgift definierade i regerings-skatt och inteBegreppen är närmare
formen propositionen framhöll departementschefeneller i förarbetena. I

skattmellan skatter och avgifter flytande kanärgränsenatt attmen en
allmänna direktkaraktäriseras tvångsbidrag till detett utansom

förmotprestation medan avgift penningprestation betalasär en somen
från ochspecificerad motprestation det allmänna se 213a. prop. s.en

sammanhang gränsdragningen219. har konstaterats i olikaDet att
avgifter svårighetmellan skatter och ibland svår Enär göra. äratt att

motprestation i för det skalldet oklart vad måste beståär att varaen
emellertidfråga avgift. Avgiftsbegreppet har kunnaansettsom en

omfatta fall motprestationen inte individuellt bestämddär äräven utan
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fall föreliggersådantmotprestation. Etts.k. kollektiv närutgörs enav
syfte och i sinnäringsreglerandeendast ipenningprestationen uttas

reglerenligt särskilda sei fråganäringsgrenenhelhet tillförs prop.a. s.
ledsyfte de utgårmed sådantpå avgifterExempel är219. ettsomsom

för dessaKännetecknandeoch fisket.jordbruketprisregleringen inomi
fall där detstatsbudgeten.i Ettinte redovisasavgifternafall annatär att

olika kontroll-motprestationkollektivavgifter medförekommer är
inspektioner. Exempeltillsynkontroll ochfinansieraavgifter för att av

läkemedelskontroll ochSocialstyrelsensavgifter försådanapå är
avgifter harBeträffande sådanaBankinspektionen.avgifter till man

samband medkostnader imyndigheternasomfattade skallansett att
anmälningsärendenikostnadertillsyn och attprövning samt men en

avgiftsförordningamautformningen ärvidschabloniseringviss av
f..1997/98:45 932nödvändig se s.prop.

vägavgifterna kanmiljöstyrandeför deavgörandeDet är omsom
aktuelladenmeningstatsrättsligiavgifter ärbetraktas omsom

inomochbilföra vägar ettmotprestationen, dvs. gatorrätten att
miljöstyrandedensådanområde, kanvisst attartvara avanses

dettveksamtavgift. Detta närbetraktasvägavgiften kan ärsom en
redan fårtrafikanternaeftersomochbefintligagäller det gatunätetväg-

debeskattningen sedetbetalat för argumentha somgenomanses
tillkom framslutligendär108,1989:43 attanfördes i SOU manmens.

avgifter.kunde betraktasstatsrättsligtbilavgiftemade föreslagna som
trafiklederbeträffandegällandeintesigaspektDenna gör som

miljöstyrandelaginförthardeteftertillkommer att omenman
de kostna-bestämmasvårighetenstället uppkommervägavgifter. I att

utgångspunktmedavgiften beräknastäcka. Omavgiften skallder som
deninnebär dettrafikledemadeför attkostnadernafrån nya

bestämdindividuelltinte utgörerhållsdärvid utanmotprestation ärsom
kollektiv. Såsomtillhandahålls trafikanternadel i vad ovansomsomen

medi regelsystemgodtagbartavgiftsbegreppetanförts har ansetts
näringsreglerande syfte.iavgiftenmotprestationerkollektiva när uttas

inteemellertidvägavgiftermiljöstyrande är attmed lagenSyftet om
bättreåstadkommanäringssynpunkttrafikenreglera attutan enur

möjlighetenhärtill och dåMed hänsynmiljöskäl. atttrafikmiljö av
individu-specificerad,de fall någonavgift ipålagabehandla ensomen

restriktivt,utnyttjasbörutgårmotprestation inteellt bestämd anser
definierasvägavgiften inte börmiljöstyrandedenutredningen att som

skatt.avgift utan som enen



SOU 1998: 169 Konstitutionella aspekter på miljöstyrande vägavgifter 65

7.2.1 Statlig eller kommunal skatt

kap. andraI l 4§ stycket och andra stycket7§ regeringsformen
stadgas riksdagen beslutar skatter till och kommunernaatt staten attom
har skatt för skötseln sina uppgifter. Begreppet sinarätt att ta ut av
uppgifter innebär begränsning i kommunernas kompetens tillsåen
vida kommun endast har sig och skatt föratt rätt ägnaatt ta uten
sådant kommunala angelägenheter. Den innebördenutgör närmaresom

vad kommunala angelägenheter inte klart definierad ochär ärav som
har upphov till omfattande domstolspraxis. syfteDet villgett en man
uppnå med hjälp miljöstyrande vägavgifter, dvs. förbättra miljönattav
inom visst i förområde, kan och sig kommunalett anses vara en
angelägenhet. medför emellertid inteDetta kan överlåtaatt man
kommunerna handha den beskattningsrätt uttagandetatt som av
avgifterna innebär eftersom kommun inte har beskatta andrarätt atten

sina medlemmar. Eftersom sådan begränsning inte kanän egna en
det gäller miljöstyrande vägavgiftemade det intenär äraccepteras

möjligt låta dem kommunala skatter. gäller förDetsammaatt vara
landstingskommuner. utvidgande den kommunala beskattnings-Ett av

till andra kommunmedlemmar skulle innebärarätten änatt avse en
grundlagsändring och kräva omfattande utredningsarbete avseendeett
skatterättsliga och därmed sammanhängande konstitutionella frågor,
vilket ligga utanför dennamåste utrednings uppdrag.anses

7.2.2 Slutsatser

anförda leder till utgångspunkten för fortsattaDet det arbetet äratt att
den miljöstyrande vägavgiften skall statlig skattanses vara en som
beslutas riksdagen. Enligt kap. regeringsfonnen8 3 § skall före-av
skrifter bl.a. skatter meddelas lag. 7§ kapitelAvom genom samma
följer riksdagen hinder denna bestämmelse lag kanatt utan av genom
bemyndiga regeringen förordning meddela föreskrifteratt genom om
bl.a. trafik. delegationsmöjlighet gäller endast föreskrifterDenna om

skatt. kapitel stadgas riksdagen iI ll § sådantänannat att ettsamma
delegationsbeslut kan medge regeringen i sin överlåteratt tur
förvaltningsmyndighet eller kommun meddela bestämmelser iatt

miljöstyrande vägavgifter otvivelaktigt trafikLagenämnet. om avser
och det tilltalande tanke tillförsäkra kommunerna inflytandeär atten

den med tillämpning dessa delegationsbestämmelser. Detöver ärav
emellertid för omöjligtsvårt inte tänka sig konstruktionsäga attatt en
där med stöd dessa bestämmelser kommunerna rätt attman av ger
meddela föreskrifter komma i konflikt med förbudetutan att mot att
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införande sådanavseende skatter. Ettbeslutanderättdelegera av en
grundlagsändring vilket utred-delegationsmöjlighet skulle kräva en

fårförhindrad föreslå.anförda skäl sig Detningen attanserav ovan
enligt kap.till delegation 8 ll §möjligheternasåledes konstateras att

kommunernaframkomlig förnågonregeringsfonnen inte väg attär ge
vägavgiftema.miljöstyrandedeinflytande över

tillVerkställighetsföreskrifter7.3 vägen-

inflytandekommunalt

bestämmelserna iredandelegation skettavseende harI ett genom
stadgas regeringenförsta stycketkap. l3§regeringsformen. I 8 att
verkställighet lag.föreskrifterfår beslutaförordning avomgenom

fålagkapitel kan kommuntillämpning §5Genom genomensammaav
kommunalabeträffanderegeringenbefogenheter ange-somsamma

267 ochHolmberg-Stjemquist, Grundlagamalägenheter se s.
dåFrågantidsskrift 1976 66.Förvaltningsrättslig ärStrömberg, s.

vägavgiftemamiljöstyrandedebeslutanderättgradvilken över enav
verkställig-beslutaerhållaskulle kunnakommun rätten att omgenom

hetsföreskrifter.

verkställighetsföreskrifterDefinition7.3.1 av

i första handförarbetenaenligtverkställighetsföreskrifterMed avses
framhållskaraktär. Detadministrativtillämpningsföreskrifter rentav

ofrånkomligtfårutsträckningvissemellertid det i attatt enanses
materielltlagregel fylls iverkställighetsföreskrift medför utatt en

den lagmåsteför dettaförutsättningenhänseende attatt somvaramen
väsentligttillförs någotden intedetaljeradså nyttkompletteras attär

uppfattaskanverkställighetsföreskriften. Något ettsomsomgenom
betraktaskaneller någotenskildaför ettåliggandenytt somsom

ekonomiskapersonliga ellerenskildasiföreliggande ingrepptidigare
1973:90 211.formdenna sebeslutas iinteförhållanden får s.prop.

verkställighetsföreskrifter tillåtnamateriella ärtolkas såbörDetta att
någon principkompletterasskalllagregeldenendast angersomom

verkställighets-utformningenvägledande vidskall avvarasom
enligt årsNorrngivningsmakten 1974Strömberg,föreskriften se

regeringsformentillförarbetena153. Iregeringsform, uppl.2 angess.
verkställig-föremål förkanvadexempel påkonkretainga varasom

lagstift-offentligrättsligaemellertid inom denhetsföreskrifter. Det är
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verkställighetsföreskrifter sin betydelseningen har sestörstasom
Strömberg, och lagrådets i 1986/87:166s.133 yttrandea. a. prop.

lagrådets yttrande framhölls den delen den239. I störreatts. av
offentligrättsliga lagområdet,detaljinriktade normgivningen inom det

däribland skattelagstiftningen, sker verkställighetsföreskriftergenom
godtagits riksdagen.och denna vidsträckta användning haratt av

påExempel godtagna7.3.2

verkställighetsföreskrifter

skattelagstifiningen där materiellaexempel område inomEtt ett
betydelse fastighetstaxeringenverkställighetsföreskriñer har fått ärstor

Enligtoch 167. kap. 7 §Strömberg, 141 SOU 1979:32 7se a. s.a. s.
skall regeringen eller myndighetfastighetstaxeringslagen 1979:1152

föreskrifter indel-beslutaregeringen bestämmer närmare omsom om
värdefaktorer, klassindel-klassindelningning i värdeområden, av
för i lagen angivna bygg-värdeserier och värdetabellerningsgrunder,

nadstyper och ägoslag.
verkställighetsföreskrifter kanadministrativaSom exempel på anges

det föreskrivs regeringenstycket jordabalken därkap. § sista12 44 att
fastställer formulär tillregeringen bestämmermyndigheteller som

underrättelser och meddelanden.i angivnavissa lagrummet
fannsverkställighetsföreskrifter harexempel påEtt accepteratssom

föravgifttidigare gällande lagen 1978:478i anslutning till den om
avgiftsskyldig-föreskrevslagtexteninnehav televisionsmottagare. Iav

verkställighets-innehavare sådan Iför denhet mottagare.avvarsom
för tidkvarstodavgiftsskyldighetenföreskrifterna föreskrevs ävenatt

avanmälan hade gjorts.inte skriftligupphörtefter det innehavetatt om
för vad kanföreskrift rymdes inomHuruvida denna som vararamen

och godtagits i fleraverkställighetsföreskrifter harförföremål prövats
och 1987 916. Dessa1984 886 NJArättsfall RH 22:83, NJA s.s.

uttalatStrömberg, harkritiserats Håkanbedömningar har skarpt somav
föröverskridit vad kani hög grad harbestämmelsen gränsenatt som

Förvaltnings-verkställighetsföreskrifter Strömberg,seregleras genom
gällandelagen med denff..rättslig tidskrift 1988 54 När ersattes nus.

iändringen innehålletTV-avgift gjordes denlagen 1989:4l attom
konstitutionellatill lagen.verkställighetsföreskriften flyttades Den

emellertid inte.verkställighetsföreskriften berördeslämpligheten av



Konstitutionella aspekter miljöstyrande vdgavgifler SOU 1998:16968 på

på icke godtagbaraExempel7.3.3

verkställighetsföreskrifter

hänförsverkställighetsföreskrifter inte kan godtas iTill som
bestämmelserregeringsformenförarbetena till ärom vem som

skattesats se 1973:90skattskyldig, vad skatten skall utgåpå samt prop.
verkställighetsföreskrifterexempelsådana302. Andra är soms.

lagrådetseller andra sanktioner sestraffbestämmelserinnehåller
och1987/88:3 198.yttrande i l94s.prop.

verkställighetsföreskrifter inteexempelYtterligare ansettssom
växtförädlarrättslagenutformningenden tidigaregodtagbara fanns i av

växförädlar-objekt omfattadesgällde vilkadet1971:392. När som av
tillämplig pålagenföreskrevs i lagtexten växtsorterrätten att var

regeringensådanväxtsläkte ellertillhörande sådant växtart som
i bilaga tillochväxtsläktenbestämde. Dessa växtarter angavs en

Föreskrifter privaträttsligaväxtförädlarrättskungörelsen. som avser
regeringsform endasttillkomsten 1974 årsefterförhållanden kan av

delegeringverkställighetsföreskrifter eftersomuppfattas annan avsom
med vissa ändringar imöjlig. sambandintenormgivningsmakten Iär

konventionSverigegrundgjordes pålagen att antagenen avavsom
förenligt med kravet påintekonstaterades detreviderades, att var

verkställighetsföre-regeringsformenlagform i kap. 2§8 att genom
tillämpningsområde ilagensregeringsnivåskrifter på avgränsatagna

möjligtheller ansågsEftersom det inteavseende.så väsentligt attett
beskrivningallmäntillämpningsområdet någonavgränsa avgenom

skyddadeförteckningenblev resultatetdessa över växterväxtsorter att
NormgivningsmaktenStrömberg,till lagen sebilagatogs s.som en

1982:991.och SFS1981/82:136 27137, s.prop.
får innebära någotverkställighetsiöreskrift intePrincipen nyttatt en

har i fleraRegeringsrättenskatteområdet.inomfastställts i praxishar
efterföreskrifterochanvisningarrättsfall konstaterat att som

har inneburitRiksskatteverketbl.a.meddelatsbemyndigande av
och därför stått iföreskrivits i lagtexthari vadinskränkningar som

RÅRÅ ref. 151,regeringsformen 1988semed kap. §strid 8 3 t.ex.
RÅ rättsfallet fanns detsistnämndaref. detref. och 1996 5. I1461988

i lagens förarbetenförordningeninnehållet ivisserligen stöd för men
förordningen gickuppenbartdettafann utöverregeringsrätten atttrots

i lagtexten.vad kunde inrymmassom
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Slutsatser7.3

redogjorts för konstateras det knappastde exempel kanGenom attsom
klar mellan godtagbara ickemöjligt någon ochgränsär att se

verkställighetsföreskrifter. orsakerna tillgodtagbara En detta ärav
få konkret vägledning förarbetenagivetvis det svårt någonäratt att av

anledning många bestämmelsertill regeringsformen. En är attannan
regeringsform då mellanhärstammar från tiden före 1974 års gränsen

verkställighet lag tämligen flytandelag och föreskrift seav varom
bl.a. de redovisadeStrömberg, 131. genomgångEn av ovana. a. s.

lagstiftningsarbetetemellertid iexemplen tyder att numeraman
grad från reglering verkställig-förefaller i högreatt genomen

direkthetsföreskrifter till reglera i lagen.att
med hjälp verkställig-finner förUtredningen att utrymmet att av

lagstiftaren direkt inflytandehetsföreskrifter någon än ettannange
vägavgifter mycket begränsat.miljöstyrande fårlagen anses varaom

verkställighetsföreskrifter endast bli fråga beslut ikan detGenom om
sådana taxeändringar endastomfattningså begränsad utgörsom som

prisläget och tillfälliga inskränk-till det allmännaanpassningar om
avgiftsbelagda området grund anläggningsarbetendet påningar avav

trafiken.kan medföra störningar i Detförhållandeneller andra ärsom
medföra kommunernareglering endast skulleuppenbart attatt somen

verkställighetsföreskrifter inte skullemeddela sådanafick rätt att ge
iavgiftssystemetinflytandedetkommunerna över angessom

direktiven till utredningen.

till kommunaltUtredningens förslag7.4

bestämmelserlokalainflytande -

itill detta avsnittför i inledningenredogjordesSåsom det anges
skall skeavgiftssysteminförandetdirektiven ettatt genomav

kommunsskall respektivebeslut och detrespektive kommuns att vara
de lageninomoch förändra avgiftsystemetutformaatt ramaransvar

ställer upp.
beslutanderättså avgörandekommunernamöjlighetEn att ge en

utforma lagen såvägavgiftermiljöstyrande sättlagen är attöver om
införa miljöstyrandeaktuelltvilken detidet den kommun är attäratt

tillämpas inom kommunen.lagen fårvägavgifter får initiera attsom
betydandeorsakarvägtrafikenkommunen,bör dåDet att omanges

miljöskad-eller utsläppolyckor, bullerträngsel,olägenheter såsom av
dentill regeringen ellerf°ar anmäla dettaliga inom kommunen,ämnen
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Regeringen eller dennamyndighet regeringen bestämmer.som
med berörda kommuner ochfår därefter samrådamyndighet närmast

föreligger förutsättningar införa laghuruvida detmyndigheter att enom
gjort anmälan.vägavgifter i den kommun harmiljöstyrande somom

föreligga förutsätt-samrådsförfarandeefter sådantOm det ett anses
vägavgifter i kommunen skall lokalamiljöstyrandeningar för införaatt

avgiftsbelagda områdetreglera bl.a. detutarbetas fårbestämmelser som
möjlighet direktHärvid får kommunernavägavgiftens belopp.och att

bakgrund debestämmelsernautformningenpåverka mot avav
inte skallspeciella för kommunen. Förförhållanden attär mansom

beslutanderättendelegerakonflikt med förbudetkomma i mot att om
riksdagenbestämmelser godkännsdessa lokalaskatter krävs det att av

anledning inte nöjd mednågonoch fastställs i lag. kommunenOm ärav
hindrarbestämmelserna det ingentinglokalautformningen de är somav

införaanmälansindessförinnan återtarkommunen attatt om
vägavgifter.miljöstyrande

vägavgiftermiljöstyrandevilken lagenkommun inomEn om
eller ändras.avgiftssystemet upphörinitieratillämpas kan även att

ellerregeringendetta hoskommunen begäråstadkomsDetta attgenom
Avgiftssystemetsregeringen bestämmer.den myndighet upp-som

får sedan beslutasavgiftssystemetieller ändringarhörande av
i lag.fastställasriksdagen och

i tvålagstiftning7.4.1 En steg

visserligen fråganmedförförfarandetbeskrivna attattDet omovan
riksdagen påunderställasmåsteenskild kommunitillämpa lagen en

generella lagen,införa denfattatsharefter det beslut attattnytt om
Åförfarande. andraomständligtförkritiserasvilket kan ettatt vara

inte möjligavgiftsbelagda områdetdetutformningensidan attär av
Även storlek i hög gradavgiftemashållen lag.allmänt ärigöra en

kräver detochtrafiksituationenlokala görsberoende den attav
vilketaktuella regionendenförhållandena inomutifrånberäkningar

kangenerell lag.fastställa i Detheller detta gårmedför inte attatt en
med särskildanödvändigtdetsammanfattningsvis konstateras äratt

inteutformningdessasochvarje kommunbestämmelser för närmareatt
utifrånutredningarerforderligaföretagitsdetkan bestämmas attutan

för ochutredningarSådana specifikaförhållandena.lokalade en avvar
miljö-införa lagenaktuelltdet kani vilkade kommuner att omvara

förslag tillgenomföra införmöjligavägavgifter intestyrande ettär att
lagstiftning.generellen
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Även till lagenfår initiativrättenkommunerna att omom
fort-tillämpas inom kommunen kommer devägavgiftermiljöstyrande

med berörda ochske i samråd andraövervägandena attsatta man
till aspekter intehänsyn sådanaåstadkommer därmed ävenatt tas som

andramöjlighetendast den enskilda kommunen. Denna vägarör att
förhållandena i den aktuellaföranledsfaktorer vadän avsom

värdefull det gäller bedömainte minstkommunen kan när attvara
miljöeffekter.vägavgiftemas totala

tillförsäkras kommunernaIntäkterna7.4.2

vägavgiftermiljöstyrande visserligenlagstiftningSyftet med äromen
otvivelaktigtintäkter detdet skallinte är att ettatt menge

ansenligamed säkerhet kommeravgiftssystem största att generera
införaför kommunväsentlig frågaintäkter. En överväger ettatten som

får intäkterna.därför disponera Detavgiftssystem måste vara vem som
konstitutionellt definieras statligaavgifternaförhållandet att som

kommunalt inflytandehinderbehöver inte innebäraskatter ett mot ett
kommuner-tillförsäkrafrån avgiftssystemet. Ettintäkterna sätt attöver

det överskottinflytande i lagtextensådant är attattett somangena
fjärdedelarförväntas uppgå tillvilket kanavgiftssystemet tre avger,

detmånga sammanhang brukartillfalla kommunerna.avgifterna, skall I
inkomster destinerasinvändningaremellertid framställas statensmot att

uttalatdirektiv det dock starktutredningensdettapå I är ettsätt.
beslutanderätten deskall haönskemål kommunernadet överäratt som

det inte finns något hindervägavgiftema. Eftersommiljöstyrande mot
framstår lämpligti övrigttill detoch med hänsyndetta ävenatt som

delen dei dendet regleras lagenföreslår utredningen störstaattatt av
intevägavgiftema tillfaller kommunerna. Ansermiljöstyrande attman

för kommunerna tillseinföras återstårbestämmelse börsådan attatten
träffasbestämmelsernautarbetandet de lokalameddet i samband av

inkomsterna.skall få delavtal kommunernaatt avom
föreslagna lagregleringendentänkbar invändning ärEn motannan

del i kostnaderna förskallföreskriver kommunernaden inte atttaattatt
endast tillförsäkrasEftersom kommunernaavgiftssystemet.bygga upp

lokala bestämmelsernariskerar deskulle kunnaintäkter sägsattman
införande avgifts-täckta.kostnader Ettdessa är ettutan att avupp

förförändringgenomgripandeemellertidinnebärsystem enen
överväganden.utredningar och Detomfattandeoch föregåskommun av
avgiftssystem såinförabeslutförutsättas ärfår därför ettett attatt om

bibehålls under lång tid.detförankratväl underbyggt och att en
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öaspekterMilj8

Inledning8.1

förvägtrafikenframhållsutredningentilldirektivenI att ensvarar
dessahälsa ochmänniskorsoch påmiljönbetydande påverkan att

giftigaoch utsläppbullerträngsel, olyckor,bl.a.problem utgörs avav
miljö-för de angivnaavsnitt redogöraskall i dettaVi närmareämnen.

betydelsevilkenvägtrafiken ochmedsamband systemproblemens ett
miljö-påverkaförhavägavgifter skulle kunnamiljöstyrandemed att

riktning.iproblemen gynnsamen

Trängsel8.2

1997:35, NyKommunikationskommittén SOUslutbetänkandetI av
Trängselträngsel.uttalandenföljandetrafikpolitiken,ikurs görs om

och i vissStockholmsregioneniproblemhandi första ettvägnätet är
trafikstock-medframkomlighetLågGöteborgsområdet.utsträckning i

fördyradei formkostnadermedföroch köerningar stora varu-av
avgasutsläpp.ökaderestider ochförlängdatransporter,

snabbtvägsträckahastigheten påvidarebetänkandetI sägs att en
kanTeoretisktkapacitetsgräns.sigsjunker trafiken vägensnärmarnär

omkringrestidenberäknastorlekStockholms ärför stad attavman en
maximaladentrafikvolymen 50längre är procent40 närprocent av

restidenkankapacitetenflöde på 98Vidkapaciteten. procentett av
lågtrafik 285.seunderlångsju sågånger s.somvara

effektmycketträngsel harkonstateraskan således storDet att en
skulle fåtidentrafikmängdenspridning överochrestidema att aven

miljö-medhänseende. Ettdettaeffekter ipåtagliga positiva system
antingeneffekterinnebära sådana attvägavgifter kanstyrande genom

differentierarellerrusningstrafikenendastavgiftsbeläggerman
tidsmässigt.avgifterna
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Olyckor8.3

1996/97:137, Nollvisionen trafiksäkraI och det samhället,prop.
konstaterade risken förregeringen skadas och dödas till följdatt att av
trafikolyckor väsentligt högre inom inomär vägtransportsystemet än
andra trafikslag. Vidare konstaterades antalet dödade och skadade iatt
trafiken förstaökade under 1980-talet och minskade under hälften av
1990-talet till delen förklarades motsvarande ökningvilket största av en

minskning trafikarbetet. det gäller riskerna forrespektive Närav
hänvisades till studier i vilka kommit framoskyddade trafikanter man

faktorntill fordonshastigheten den helt avgörande för vilkaäratt
skador dessa trafikanter riskerar drabbas Som exempel dettaatt av.

fotgängareomnämndes undersökning i enligt vilken löperUSAen en
påkömingshastighetrisk dödas vid 5040-80 attprocents en

risken knappt vid hastighetkilometer i timmen medan 10är procent en
och f..på kilometer i timmen se 10 3230 s.

trafikmängden och hastighetenkan konstateras detDet alltså äratt
vilken betydelsebetydelse för olycksrisken. Fråganhar ärsom

minska olyckorvägavgifter kan ha för antalet imiljöstyrande att
bidra till minska denavgiftssystem kanvägtrafiken. den månI attett

positiva effekter olycks-torde uppnåtotala trafikmängden man
inom området krävs detuttalanden frånstatistiken. Enligt experter

skall åstadkommahöga avgifter föremellertid orealistiskt att man en
användalämpligarevarför det i ställetsådan minskning är att

utjämning trafiken.stånd tidsmässigvägavgifter för få tillatt aven
vägavgifter bidra tillmiljöstyrandekonstaterade kanviSom attovan

hastigheten ökar. Medvilket får till följdi trafiken minskarträngseln att
hastigheter har antaletnegativa inverkan högrehänsyn till den

avgiftssystem i sig skulle kunnahävdaolyckor det svårt ettär att att
det emellertid viktigtdetta sammanhanginnebära fördelar. Inågra är att

beteende erhållsinverkan trafikantemasframhålla den positiva som
användas förkameraövervakning kommerden attattsomgenom

finnsvägavgiftema.de miljöstyrande Detkontrollera efterlevnaden av
denna övervakningutvisar vetskapenundersökningar göratt omsom

vilket påverkaroch mjukareblir lugnaretrafikantemas körsättatt
riktning.olycksfrekvensen i gynnsamen

Buller8.4

Kommunikationskommitténsönskvärt ljud.Buller definieras ickesom
formBuller berör i någonföljande buller.slutbetänkande innehåller om

vittvår hälsanegativa effekternamänniskor.alla De ärnästan av
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buller psykiskahörselskador kandirektaslag.skilda Förutom ge
ochblodtryck, koncentra-förhöjtsömnrubbningar,störningar, stress

buller-dominerande källan tilldenVägtrafikentionssvårigheter. är
förmänniskor beräknasmiljonerCirka 1,5stömingar. utsattavara

vilket enligtdBA,överstiger 55trafikbuller utomhus prop.som
föreslåsframtidaInfrastrukturinriktning för1996/97:53, transporter,

byggeröverskridasinte börriktvärde närdet nyamansomsom
föreslår iRegeringentrafikanläggningar.ellerbostäder samma

omfattar bostads-förstaiåtgärdsprogramproposition etappett som en
medvägtrafikbullerförfasadvidutomhusmiljöer är utsatta ensom

dBA.överstigande 65bullemivågenomsnittslig
åtgärdsprogramdetvidkommande omfattarvägtrafikensFör som

hastighetennedbl.a. åtgärder1996/97:53 sätterföreslås i somprop.
åtgärder.avskärmandesträckorkorta samt

uppmärk-vägtrafiken harfrånbullerstömingamaomfattandeDe
forskningsarbeten. Avochutredningarantal t.ex.i ett stortsammats

vägtrafikbullretframgårbuller,Handlingsplan att1993:65,SOU mot
drivenhetsbullernämligenhuvudsakliga komponenter,tvåbestår av

fordonetsjälvafrånförstnämnda kommerdäck/vägbanebuller. Detoch
1993:65SOUIrullningdäckenssistnämnda från vägytan.denoch mot

vägtrafikbullretdominerardäck/vägbanebullretdetuttalas äratt som
medminskasdetta kanochkm/tim40alla hastighetervid attöver ca

möjliggörhastighetsgränserlägrebl.a.fem-sju dBAcirka somgenom
gummimjukaretillverkadedäck samtsmalareanvändandet avav

drivenhetsbullret ochbådevägbeläggningar. Förtystaregenom
denökninghastighetsfördubblinginnebärdäck/vägbanebullret avenen

och bilaga127dB 111,cirka 10 semedljudnivånmaximala s.s.
41.

skulle ledavägavgiftermiljöstyrandemeddet fallFör att ett system
sigförväntagivetviskantrafikminskningallmäntill enmanen

emellertid inteminskningvägtrafikbullret. Denna ärminskning även av
begränsadesynnerligenfrågadetproportionell ärpå något utansätt om

reducerartrafikmängdenhalveringeffekter. kanDet nämnas att aven
trafikreduktion 20dBA ochcirkamed endastbullemivån atttre en

bilaga 87.11SOUcirka dBA sesänkning s.procent a.enger en
trafikmängden harminskningalltså konstateraskanDet att enaven

ytterli-begränsasEffektenbullemivåema.effektbegränsadtämligen
ledatenderartrafikminskningallmän attförhållandetdet att engare av
kanbuller. Däremottill ökatlederi sinvilkethastighetertill ökade tur

bullretsminskartrafikenminskningallmäntänkasdet att aven
varaktighet.

vetskapenharangående olyckorförredogjordeSåsom vi omovan
trafikantemasinverkanpositivexistenskameraövervakningens en
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körsätt. förhållandet körsättet blir lugnare och mjukare lederDet tillatt
trafiken blir jämnare vilket i sin reducerar bullret.att tur

giftiga8.5 Utsläpp ämnenav -

luftföroreningar

Halterna luftföroreningar i har i de flesta avseendentätorternaav
minskat under den tioårsperioden. Utbyggnad fjärrvärmesenaste av
och från fasta källor har haft betydelse förrening utsläpp storav
förbättringarna tillliksom övergången bränslen och denrenare
katalytiska avgasreningen se SOU 1997:35 283. Trots dennas.

fortfarandeminskning luftföroreningama halterna så höga deär attav
bidrar försämrad hälsa för många människor. Astmatiker ochtill en

känsligaste och det i första hand luftvägamabarn de ärär grupperna
medverkar till uppkomstendrabbas. Vissa i föroreningarnaämnensom

förvärraluftföroreningar misstänks kunna allergiskaochcancerav
miljöanpassat slutrapportbesvär Påse väg mot ett transportsystem,

från Naturvårdsverkets 4636 21.MaTs-samarbetet, rapport s.
framförfrån vägtrafiken alltluftföroreningar härrörDe utgörssom

flyktigasvaveldioxid och organiskakoldioxid, kväveoxid, ämnen,av
har redogjorts förorganiska kolväten. Såsom iVOC, lättflyktiga

1997/98:56, Transportpolitik föravsnitt5 har regeringen i enprop.
för i vilken omfattninghållbar uttalat följande etappmålutveckling,

minska.börutsläppen dessa ämnenav
stabiliserats påkoldioxid från bör år 2010 haUtsläppen transporterav-

års nivå.1990
minskatbör år 2005 hakväveoxider frånUtsläppen transporterav——

med års nivå.minst jämfört 1995med 40 procent
ha minskatsvaveldioxid från bör år 2005Utsläppen transporterav-

nivå.jämfört med 1995 årsmed minst 15 procent
bör årorganiska från 2005Utsläppen flyktiga ämnen transporterav-

medjämfört år 1995 seha minskat med minst 60 procent a. prop.
27.s.

ställningstagandenregeringenspropositionen framgårAv att
Kommunika-etappmål till del grundar sigbeträffande dessa stor

resultatet detvilka i sin byggertionskommitténs förslag tur ovanav
mellan Banverket,samarbetenämnda MaTs-samarbetet, är ettsom

Kommunikationsforskningsbered-Boverket,Bilindustriföreningen,
Sjöfarts-Naturvårdsverket,Luftfartsverket, NUTEK,ningen KFB,
SvenskaKommunikationsanalys SIKA,förverket, InstitutStatens

syftetövergripande medoch Vägverket.Institutet SPI DetPetroleum
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skapahösten 1994,påbörjades attsamarbete,detta envarsom
arbete medsittutgå ifrån iaktörer attplattform för dessa attgemensam

frånslutrapportenImiljöanpassatåstadkomma transportsystem.ett
utsläppsminskningarlångtgåendekrävsdetframhållssamarbetet att

i dekunna nåsskallmålenlångsiktigadeförvägtrafikenfrån att
allt iframfördvs.luftkvalitetsproblem,hari dagtätorter som

21-22.Göteborg seochStockholm s.
kraftträdde iMiljöbalken,börsammanhangdetta nämnasI att som

miljökvalitets-föreskrifterinnehålleri kap. 5januari 1999,den 1 om
deskalldessaföljerbestämmelsernaAv att angenormernormer.

miljön ellermänniskor,stömingsnivåerellerföroreningsnivåer som
regeringenocholägenheterförfaramed attbelastaskan utannaturen

miljökvalitetsnormermeddela demyndighettillöverlåtafår att somen
innebärvilketunionenEuropeiskamedlemskap iSverigesföljer enav

för luftföro-gränsvärdenfinnsEG-direktivtill dehänvisning omsom
skallåtgärdsprogramMiljöbalkenkap. § ett5 attreningar. I 5 anges

uppfyllasskallmiljökvalitetsnormfördet behövs attupprättas enom
Europeiskamedlemskap iSverigesföljersådant kraveller ett avom
vägavgiftermiljöstyrandeskulleåtgärdsprogramsådantunionen. I ett

aktualiseras.kunna
olikainominsatserhar minskatluftföroreningamaTrots att genom

föråtgärderfortsattamedangeläget attfortfarandedetområden är
betydelsevilkenFrågan ettallt i ärframförluftenförbättra tätortema.

avseende.dettaikunna haskullevägavgiftermiljöstyrandemedsystem
MaTs-samarbetetfrånslutrapportenföreslås iåtgärderBland de som

styrmedelekonomisktanvändbartPricingRoads.k. ettomnämns som
till.upphovvägtrafikenmiljöproblemlokalademinskaför geratt som

fordoninnebäraavgiftssystemsådant attbörEnligt somettrapporten
mångaområden därikörfordonbetalabörförorenar sommer,mer

bullerproblemendär ärochhälsovådligaförmänniskor utsätts avgaser
rusningstidihögre närbörprisetochbetalabör attstörst varamer

f..46seavgasproblem störstträngsel och är s.som
såledesinnebäravgiftssystem etttillförslagMaTs-rapportens

olikai fleradifferentieringarmedkomplicerattämligen system
detdet tveksamt äruppfattningutredningens ärEnligthänseenden. om

antalsåmedavgiftssystem stortinföra ettmöjligtpraktiskt att
sådantÄven tordegenomförbart systemtekniskt ettdetvariabler. ärom

skulle fåtveksamtdettrafikantema ärkravställa så att manomstora
detavsnitti 6utvecklat ärvi har närmareSomför systemet.acceptans

användaochförståenkeltavgiftssystem är attkravväsentligt ettattett
inledningsskedet.iåtminstonetrafikantema,för

luftförorenings-effekterpositivasigförväntaemellertidkanMan
förutsätt-underavgiftssystemutformatenklaremedhalterna ettäven
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ning det medför trängseln minskar. Såsomatt haratt vägnätet
anfört trängseln problem iär med längreett stort tätortemaovan
restider och därmed sammanhängande ökning avgasutsläppen.en av
För trängseln skall minska det tillfyllest med tidsdifferentieringatt är en

avgifterna. Om avgiftsbelägger vissa kan det dessvägar utomav man
få till följd trafikanterna väljer andra vilket medföratt resvägar en
förflyttning eller spridning utsläppen.av

8.6 miljönDen yttre

Vid redovisningen och bedömningen de miljöstyrande vägavgifter-av
inverkan miljön bör den miljön beaktas. Såsom detäven yttrenas

kommer redogöras för i avsnitt 9 förutsätternärmare välatt ett
fungerande avgiftssystem anläggningar för övervakning och registre-
ring fordonen. videokamerorDessa med tillhörande utrustningav
innebär onekligen ingrepp i stadsmiljön i likhet med denett
skyltsättning måste medföra. Med hänsyn till densystemetsom
omfattande skyltsättning och andra anläggningar för trafiken redansom
finns i städerna torde emellertid den påverkan avgiftssystemetsom
innebär i det försumbar. förutsätterDetta docknärmaste attvara man
väljer införa avgiftssystem inte kräver kraftiga portaler elleratt som
bommar förekommandeoch i fall medger diskreta mobilaattsom
anordningar används.

finnsDet ytterligare effekt denpå miljön bör beaktas,yttreen som
nämligen det förhållandet den minskade trängsel avgifts-att som

kan leda till påverkar behovet markanvändning försystemet av
vägtrafikanläggningar. kanskeDet väl optimistiskt förvänta sigär att att
behovet mark kan minska kan åtminstone förvänta sig attav men man
inte behöva ytterligare mark i anspråk för vägtrafikanläggningar. Detta
anförda innebär avgiftssystem kan bidra till det miljökvali-att ett att
tetsmål ställts angående god, bebyggd miljö kan uppnås.som upp en
Se 1997/98:145, Svenska miljömål. Miljöpolitik för hållbartettprop.
samhälle där det framhålls141, angeläget begränsaratts. som man
behovet ytterligare transportanläggningar och undviker intrång iav
värdefull stadsmiljö.

8.7 Mikrovågor

avsnittI 3.6 har vi redogjort för identifiering och registreringatt av
fordonen i förutsätteravgiftssystem någon form kommunika-ett av
tionsteknik. teknik används i vägavgiftssammanhangDen ärsom
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radio-kortvågigochhögfrekventmikrovågskommunikation, är ensom
sänds frånsignal antennkommunikation upprättas att enengenomsom

ochsignalenomformarfordonetivägsidan till mottagare somen
betecknaföranvändsmikrovågor atttillbaka. Begreppetdenskickar

DenMHz-300 GHz.frekvensområdet 100istrålningelektromagnetisk
5,8frekvensharteleunionenoch reserveratinternationella enpost-

mikrovågskommu-dennaFråganvägavgiftssystem. ärförGHz om
hälsorisker.någramedföravägavgifter kanföranvändsnikation som

inomforskningsresultatdelförföljande redogöraskall i detVi en
området.

bl.a.cancerrisk,eventuellundersökningarfåtalgjortsharDet ett om
befolkningsgrupperochpersonalmilitärmobiltelefon,användarepå av

undersökningardelEnmikrovågor.sändarei närhetenbott avavsom
påvisatharandra intemedancancerfallantaletökningpåhar tytt aven

svårtolkadevaritemellertidharResultatenförökad risknågon cancer.
gradenochför fåvaritharundersökta attantaletgrund avbl.a. på attav

för tidigtfortfarande attfastställd. Dethelt ärvaritharexponering inte
sammanfattningsvis konstateraskanoch detsäkra slutsatsernågradra

lettendast harhar gjortsundersökningarde fåfrånresultaten somatt
information.begränsadtill

harfosterskadoroch förmissfallförriskernagällersedandetNär
någotvisat påharandra intemedanriskerökadepåstudiervissa tytt

emellertidkännetecknasstudiernaföretagnasamband. avDesådant
detmikrovågorexponeringhuruppskattningar storbristfälliga avav

detvarförundersökta ärantallitetfallvissaifråga ettvarit samt avom
studier.vidareslutsatsersäkranågradra utansvårt att

kanmikrovågsstrålningkoncentreradfastställaskunnathar attDet
grad.knapptmedkroppstemperaturenökningtillleda enaven

tvåtilltemperaturhöjningar änvisatharUndersökningar enatt mer
konstaterathar atthälsoeffekter. Mannegativamedförakangrader

enklalösaförmågan ävenförsämrar atttemperaturhöjningarsådana
ochalkoholbrukmedkombinationideocharbetsuppgifter avatt

negativt.förmågavärrnereglerandekroppenspåverkakandroger
inommikrovågsstrålningpulserandegällersärskiltdetNär
medmänniskorvälkäntdetGHz attMHz-6,5 ärfrekvensområde 200
ljudpoppandeellerklickandesurrande,fömimmahörsel kannormal ett

ellerUpprepadhjärnan.ihörselcentratinverkanorsakas avsom
därmedochspänningsframkallandekanexponeringlångvarig vara

skadlig.
påforskningenframhållsstudiernaolika attderedovisningenI av

bekräftatsharvilket experterofullständig,ochbristfälligområdet avär
uppgiftersäkranågrafinnsintedetharområdet attuppgettinom som

därförkankunskapsnivånuvarandePåpåverkan.biologisk manom
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inte fastställa det några hälsorisker förenadeär med mikrovågs-om
kommunikationen. emellertidDet uppenbart denär mikrovågs-att
kommunikation aktuell förär med miljöstyrandeett systemsom
vägavgifter inte innebär någon långvarig eller intensiv exponering.

8.8 Slutsatser

Det kan sammanfattningsvis konstateras med miljöstyran-att ett system
de vägavgifter kan förväntas medföra positiv inverkan på trängselnen
vilket kan bidra till begränsa luftföroreningama iatt tätortema.
Beträffande olycksfrekvensen och bullemivåema får avgifterna i sig

innebära tämligen begränsade effekter. Inverkan olyckor ochanses
buller erhålls möjligen indirekt den inverkangenom gynnsamma
trafikantemas körsätt vetskapen själva övervakningen medför.som om

förhållande,Detta betrakta slagsnärmast bieffektär tillatt ettsom som
avgiftssystemet, ytterligare skäl för möjliggöra införandetär ett att av
miljöstyrande vägavgifter i Med den kunskap vi hartätort. i dag
framstår de negativa effekterna på den miljön de tekniskayttre av
anordningama för övervakning och registrering, liksom hälsoriskema
med den aktuella mikrovågstekniken, i det försumbara.närmastesom
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Integritetsaspekter9 på milj östyrande
avgifter registrering, övervakning-

kontrolloch

Inledning1

I detta avsnitt skall vi behandla de integritetsfrågor uppkommer isom
samband med den registrering och kontroll erfordras för attsom
efterlevnaden för miljöstyrande vägavgifter skall kunnaett systemav
upprätthållas.

framgåttSåsom har redogörelsen i avsnitt finns det3.5 tvåav
huvudtyper betalningsmetoder för vägavgifter, manuell ellerav
automatisk betalning. Manuell betalning kan i sin ske antingen närtur
betalningsskyldigheten uppstår, vid passerandet betalsnitt,t.ex. ettav
eller plats. Erläggs avgiftenpå direkt betalningsskyldighetennärannan

behövs inte registreringuppstår någon bilen kan skeutanav passagen
helt anonymt.

Manuell betalning plats och automatisk betalning förutsät-annan
däremot kontroll betalningsskyldigheten fullgörs vilketter atten av

kräver dels själva betalningen registreras, dels fordonet identifie-att att
och registreras i samband med betalningsskyldigheten uppstår.attras

betalningssättDessa kan med nuvarande teknik inte fullständigmedge
Åanonymitet, vilket kan nackdel. andra sidan detär storaanses vara en

nackdelar förenade avgiftssystemmed uppbyggt påärett attsom
trafikantema skall betalningerlägga direkt betalningsskyldighetennär
uppstår. vi förSåsom kommer redogöra i avsnitt förutsätter11att ett
sådant avgiftsprincipen tillträdesavgift ellerutgörssystem att av
passageavgift, vilket skulle innebära icke önskvärd begränsning. Enen

nackdel trañkantema måste för erläggaär att stanna attarman
betalningen, medföravilket kan köbildningar och trafikstockningar
med för trafikolyckorrisk och negativa effekter miljön.på Härtill
kommer anläggningar för manuell betalning kan olämpliga påatt vara
grund platsbrist eller estetiska skäl.av av
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flertaldetsammanfattningsvis konstateras är ettkan attDet
tillanslutningdirektbetalning imanuellmed attförenadenackdelar

fördelar medmotsvarandeochuppstårbetalningsskyldigheten att
betalning.automatiskochplatsskerbetalning genomannan

skydd för denkravettillmed hänsynFrågan är manom
inteavgiftssystemkanintegritetenpersonliga ettacceptera som

betalnings-tillanslutningdirektibetalning, dvs. attmöjliggör anonym
platsbetalning skerkräveruppstår,skyldigheten attutan annansom

automatiskt.eller
traditioner igamlaharintegritetenpersonligadenVämandet om

vilketskyddsådanthademedeltidenunderRedan ettsvensk rätt. man
myckettidvismed sinadomstolarVåraförankring.folklighade djup,

enskildeshävdat dentradition rätt motinslag harfolkligastarka av
överheten.s.k.och denmedborgareandrabåde frånkränkningar

sammanhang iolikabetydelse itillmättsharIntegritetsfrågoma stor
Sverige sådetta kanexempel sentnämnasland. attSomvårt somett

ilandet Europadet endaundantagnågot1980-talet medmitteni varav
medintegritetskränkningarskyddlagstiftninghade motomensom

Optisk-Elektronisk1987:74,SOUplats seallmänpåoptisk apparatur
TV-övervakningÖvervakning, utredningenBetänkande m.m.omav

f..och 4315s.
kanintegritetsfrågordeaktuella forbestämmelser ärDe somsom

finns ivägavgiftermiljöstyrandemed lagensambandiuppstå om
personuppgiftslagen1980:100,sekretesslagenregeringsformen,

kameraövervakning.allmän1998:150lagenoch1998:204 om

Registrering9.2

varjeföljerregeringsformen attstycketandrakap. 3 §2Av
skyddasskalli lagutsträckning närmarei denmedborgare angessom

honomuppgifterkränksintegritetpersonliga atthans omgenommot att
databehandling.automatiskhjälpmedregistreras av

intebetalningvidfordonetmåsteregistrering göras somDen avsom
skeförutsättsuppstårbetalningsskyldighetendirekt genomnärgörs

innehållamåsteregistrering,databehandling. Dennaautomatisk som
ochdatumregistreringsnummerfordonets samtuppgifter omom

centraltibörbetalningen göras ettför denkommun avser,resa som
miljöstyrandeför lagensärskiltVägverketregister upprättas omavsom

vägavgifter.
punktensjätteb§jämförd med lsekretesslagenl5§kap.7Av

bil-,Vägverketsgäller försekretessframgårsekretessförordningen att
personli-enskildasuppgifterfelparkeringsregister förochkörkorts- om
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förhållanden det särskild anledning kan den enskildeantas attga om av
eller någon honom närstående lider uppgiften röjs.men om
Sekretessbehovet för de register kommer för deupprättasattsom
miljöstyrande vägavgiftema tillgodoses lämpligen görattgenom man

tillägg i denna sekretessbestämmelse.ett
övrigt regleras uppgifterna registretI i personuppgiftslagen,av som

trädde i kraft den oktober och datalagen24 1998 ersattesom
personuppgift1973:289. Med enligt 3 personuppgiftslagen all§avses

direkt ellerslags information indirekt kan hänföras tillsom personen
i livet. innehåller bl.a. bestämmelser behandlingLagenär närsom om

personuppgifter tillåten. ocksåDär personuppgifterär sägs attav som
samlas för ändamål inte får behandlas för något oförenligtett annat
ändamål. personuppgiftslagen följer personuppgifter fårAv 10 § atte
behandlas nödvändigt för arbetsuppgiftdet i samband medär attom en
myndighetsutövning skall kunna utföras. Eftersom registrering attav

vägavgift för fungeramiljöstyrande erläggs nödvändig lagen skallär att
och helt klart myndighetsutövning föreligger inte något lagligtavser

finnshinder registreringen. Med hänsyn till det omfattandemot att en
förreglering till skydd den enskildes personliga integritet anser

utredningen den registrering måste vid betalninggörasatt som annan
direkt betalningsskyldigheten får godtas. till denuppstår Hänsynän när

integriteten således inte avgiftssystemet möjliggörpersonliga kräver att
betalning.anonym

Övervakning9.3

miljöstyrande vägavgifterefterlevnaden lagenkontrolleraFör att av om
fomiregistrering någon övervakning. Denkrävs inte bara ävenutan av

fordon färdasmetoden for identifieraenda praktiskt tänkbara att som
videofotografering. Sådanbetalaavgiftsbelagd plats ärattutanen

kameraövervak-lagen allmänövervakning regleras i 1998:150 om
den tidigareden juli ochning, trädde i kraft 1 1998 ersattesomsom

övervakningskamerorgällande lagen 1990:484 m.m.om
uttalasallmän kameraövervakningförarbetena till lagenI attom

övervakningskameror skall kunnagrundtanken bakom lagen är att
övervakning ochfinns samhälleligt intresseanvändas detnär attett av

förhindra olyckor eller liknande börintresset förebygga brott,attav
mellanroll tidigare vid avvägningenspela bör framträdande änen mer
mindreintegritetsintresset. innebärövervakningsintresset och Detta en

tillståndsprövningen tidigare se 1997/98:64restriktiv linje vid än prop.
tillståndsfri användningdessutom28 f.. innebärLagen att avs.



SOU 1988: 169verksamhetmiljöstyrandeIntegritetsaspekter på84

denutsträckning ochmedges iövervakningskameror attstörre
i lagen.reglerasanvändningentillståndsfria

kameraövervakning följerallmänlagenpunktenandra attAv 7 § om
utförskameraövervakningför allmäntillstånd inte krävs som av
sker medtrafikövervakningSådantrafikövervakning.Vägverket vid

motorvägsinfarter och ivid vissakamerorhjälp är uppsattasomav
trafikinformationförunderlaganvändsBildmaterialetvägtunnlar. som

trafik ellerdirigeraförradiovarningar viaoch attsamt om
i syfte minskatrafikhindervidhastighetlägrerekommendera att

används bildmaterialettrafikolyckor. Dessutomriskerna för som
krävs vidräddningsinsatservilkabedömningarförunderlag somav

förriskenframhållsförarbetenaolyckor.inträffade Iredan att
begränsad med hänsynrelativtbetraktasintegritetsintrång måste som

övervakningen kan haochplaceradedär kamerornatill platser attde är
för minskaellerolyckorförhindraförbetydelse attattstor
33.olyckainträffad seskadeverkningama prop. s.a.av en

kontrolleraske förbehöverkameraövervakningVid den attsom
erfordras endastvägavgiftermiljöstyrandelagenefterlevnaden omav

bild-framgårfabrikatochregistreringsnummerfordonets avatt
skerfotograferingenviddetåstadkomsmaterialet. Detta att engenom
bilden.påellerförarevarkenmaskering så att synspassagerare

direktvilka det intebeträffandede fordonendastskerFotografering av
fordonintesåledeserlagts,avgift harkorrektkonstateraskan somatt av

viaskervilka betalningenförochfordonsenhetermedutrustadeär
det viaför vilkafordonellerfordonsenhetenkommunikation med

avgift harkorrektkonstaterasregistret kancentrala attkontakt med det
avgift hade erlagtsfotograferingenefter utansigVisar det atterlagts.

fotografiet.förstörskontrolltillfálletvidregistreratshadedenatt
hartid vilkeninomdeninombetalningsker görsDetsamma manom

i efterskott.betalarätt att
iaktuellt, dvs.bliravgiftssystem senastvilketNär vet somman

ocksåutarbetas, kanbestämmelserlokalasamband med att man
då finnaskantill. Detska gåövervakningenhurregleranärmare

ellermaskeringsådan nämntsföreskrivaanledning t.ex.att nysssomen
avgift har erlagts.vilkaförfordonfotografierutgallring avav

fårsådantreglerad sättKameraövervakning ettär ansessom
integriteten. Detpersonligadenintrång ibegränsatinnebära ett

vägavgiftermiljöstyrandelagenintressetsamhälleliga att omav
ochintressemellan dettaavvägningsådantefterlevs är att en

hindrainte börintegritetshänsyn atttilllederintegritetsintresset att
detEftersomvideokamera. ärhjälpmedskerövervakning av

lagteknisklämpligdetövervakningenutföraskall ärVägverket ensom
punktenandrairegleras 7 §kameraövervakningdennalösning ävenatt
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lagen kameraövervakning, vilket innebärallmän ävenattom
övervakning enligt lagen miljöstyrande vägavgifter får ske utanom
tillstånd.

ytterligare skydd för den personliga integriteten finns i kap.Ett 7
föreskriver sekretess gäller för32§ sekretesslagen sådanattsom

förhållandenuppgift enskilds personliga har inhämtatssom genomom
kameraövervakning i lagen allmän kameraövervakningsom avses om

den uppgiften eller någon honomdet kan rörantas attom som
uppgiftenlider röjs.närstående men om

Övrig kontroll9.4

det ytterligare kontrollregistrering och övervakningUtöver är somen
automatisk betalningkan bli erforderlig vid automatisk betalning. Vid

avgiftsdebiteringen via kommunikation med fordonsenheten. Omsker
fordonstyperinnehåller olika avgiftsnivåer för olikaavgiftssystemet

avgift förfordonsenhetema anpassade så debiteraskrävs rättäratt att
förhindra fordon skalldessa olika fordonstyper. För att ettatt som

fordonsenhet avsedd förerlägga högre försedd medärtaxa en enen
stickprovskontroller förlägre det erforderligt medär atttaxa

fordonsenheter.utrustade medkontrollera bilarna Enrättär sortsatt
redan vid kameraövervakningen.sådan kontroll kan eventuellt ske

Slutsatser9.5

betalning eventuellt inte kommer kunnaUtredningen konstaterar attatt
sådant dock inte innebäraske Avgiftssystemet kananonymt. som anses

kontroll-i den personliga integriteten och denågot ingripande intrång
fårerfordrar ligger inom för vadåtgärder systemet ramen somsom

kunna minska vägtrafikens skadeverk-för skallaccepteras att man
därför utredningen miljö-ningar på miljön. Sammantaget attanser

styrande vägavgifter godtagbara från integritetssynpunkt.är
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konsekvenserSkatterättsliga10

Inledning10. 1

konstitutionella aspekterför i avsnittetredogjortSåsom vi om
definieraavgifterna statsrättsligtmiljöstyrande vägavgifter är att som

avgifternaredogöra för huravsnitt kortskall i dettaskatt. Vistatligen
övrigt.isig till skattesystemetförhåller

Avdragsrätt10.2

från arbetettill och10.2.1 Resor

§kommunalskattelagentill kap. 33anvisningarna 3punktenEnligt 4 av
från arbetetför till ochför kostnaderavdragmedges1928:370 resor

stycket dennafemteförutsättningar. Ivissabil undermed avegen
avdragför sådanaförutsättningarnai de fall ärstadgasbestämmelse att

avdragsgilla med beloppfärjeavgifterbro- och äruppfyllda väg-,även
miljöstyrandedekostnaden. Fråganfaktiskaden ärmotsvarar omsom

bestämmelsen. Ivägavgift isådanvägavgiftema utgör som avsesen
skall räknas sådanvägavgifter intetilluttalastill denförarbetena att

Översyn1993/94:90skatt serättslig meningavgift i är avprop.ensom
avdragföljerdetta106. Avtjänsteinkomstbeskattningen, atts.m.m.

vägavgifter.miljöstyrandeförför kostnadernaskall medgesinte

näringsverksamhetoch ii tjänstenResor10.2.2

med biltjänstenbil imedkostnader förförAvdrag samtegenresor
kap. § kommu-enligt 3 20näringsverksamhet medgesanvänds isom

godsbefordranochmedsambandkostnader inalskattelagen för person-
avdragsrätt börverksamheten. Dennatillgång idå bilenoch utgör en

förhöjdavägavgifter. Denmiljöstyrandekostnader föromfatta även
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trafikanten betalar föreskrivenavgiften, skall inteuttassom om
sanktionsavgift förvägavgift, betrakta s.k. vilkendäremotär att ensom

medges.avdrag inte bör

Mervärdesskatt1 0.3

första mervärdesskattelagenförsta stycket punktenEnligt kap. §1 1
betalas till vid sådan omsättningskall mervärdesskatt1994:200 staten

skattepliktig och ieller tjänsterinom landet görsärsom envarorav
miljöstyrande vägavgiftenEftersom denyrkesmässig verksamhet. är en

mervärdesskattelagensfråga omsättning iskatt det inteär om en
faller utanförmiljöstyrande vägavgiften såledesmening. Den mervär-

räckvidd.desbeskattningens
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Utformning11 försystemav

miljöstyrande vägavgifter
tänkbara principer-tre

Inledning11.1

detta avsnitt skall kortfattatI vi beskriva olika metoder för hurtre ett
avgiftssystem för miljöstyrande vägavgifter kan utformas och redogöra
för vilka för- och nackdelar förenade dessa.med avgörandeDenärsom
skillnaden mellan de olika metoderna avgzflsprincipen, dvs. vadär
avgiften baseras på. Som vi har redogjort för i avsnitt skiljer3.4 man
mellan tillträdesavgift eller passageavgift, innebär trafikantenattsom
betalar för få tillträde till vägavsnitt såsom i stad,att gatunätetett en en

bro eller tunnel och vistelseavgifi‘, innebärmotorväg, atten en som
trafikanten betalar för befinna sig med sitt fordon inomatt avgränsatett
område färdvägsrelaterad avgift, innebär trafikantensamt attsom
fortlöpande förbetalar körd vägsträcka.

Tillträdesprincipen11.2

illtrddesavgzfi eller den traditionella avgiftsprincipenT är
förekommer på olika håll i världen i avgiftssystem medsom

fmansieringssyfte. innebär endast betalar för inträdeDen i elleratt man
utträde vilket medför trafikanter inte lämnarattur en zon som zonen
inte betalar något. vanliga avgiften inte beroendeDet hurär äratt av
lång sträcka färdas inom sådana avgiftssystemävenman zonen men
förekommer. följande ifråndet utgår vi avgiften inte varierar medI att
vägsträckan.
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Betalningsmetoder.2.1l l

använda sighindertekniskapraktiska ellerfinns inga attDet mot av
automatiska. Manuellmanuella ochbetalningsmetoder, bådeflera olika

betalningsskyldighetensamband mediantingenkanbetalning attgöras
tillåtaproblemtillfälle. kanManvideller någotuppstår attutanannat

efterskott.eller ii förskottbetalning sker
fordonsenhe-i fordonet, s.k.utrustningtekniskmedtrafikanterFör
via centralaautomatisk betalningtillmöjlighetentillkommerter,

börs.elektroniskeller viakonton

Kontrollmetoderl 1.2.2

betalning ochautomatisktillfälle,vidbetalningManuell annat
formförutsätter någonefterskottellerförskottbetalning i av

föravgiftssystemetfordonet iregistreringövervakning eller att manav
avgiftssystemVidbetalningen. ärkontrollerakunnaskall som

dennanaturligtdettillträdesprincipenutifrån attkonstruerade är
kanmetoderbetalsnitt. Devidkontroll sker ett somavpassagen

samtliga fordonvideofotografering ettanvändas är passerarsomav
avgiftkorrekt harkonstateraskandetbetalsnitt attgenastattutan

stickprovskontroll.ocherlagts
fotogra-registreringsskyltenmetoden innebärförstnämndaDen att

betalningdet konstaterasfordonde attferas på attutanpasserarsom
betalningframgårdetförstörsbilden attskett ochhar att senareom
ellervidkunde konstaterasdethade erlagtsredan utan att ompassagen

efterskottsbetalning.för Itidenden tillåtnainominbetalning kommer
betalningsanmaning tillmedfakturaskickasfallannat enen

påförasförhöjd avgift kommeri vilken det attfordonsägaren attanges
tid.angivenvissinominte skerbetalning enom

stickprovskontroll tillgårtillträdesprincipenbyggerI system som
Fotografering skerbetalsnitten.vidplacerasvideokamerorså sätt att

övrigamedanvidbetalningerlagtharfordondeinte passagensomav
betalningslumpmässigt. Omfotograferasregistreringsskyltarfordons

förstörsefterskottsbetalningförtidentillåtnainom denkommer
fordonsägarenfaktureras sättfallbilden. I annat som ovan.samma

såstickprovsandelengivetvis ärkontrollmetod förutsätter attDenna
denbetalalåta blilönsamtintestatistiskt attdet är attsettattstor

förhöjdpåförasiblandställetoch iavgiftennormala attacceptera en
avgift.

i ställetkontrollerasfordonsenhetermedutrustadeFordon ärsom
fordonsenheten.medkommunikationvia
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och nackdelar med tillträdesprincipen1 1.2.3 För-

Fördelarna med tillträdesprincipen den förståenkel ochär äratt att
kontrollera. kräver inte samtliga fordonDen medatt utrustas
fordonsenheter. Nackdelen avgift inte trafikanterär att tas ut av som

trafikerar självaendast något betalsnitt.utan attzonen passera

Vistelseprincipen1 1.3

Vistelseavgift innebär i till tillträdesavgift den trafik rörmotsats att som
betalningsskyldigsig inom vilket innebär det inte endastär äratten zon

de trafikanter betalar. Avgiftens storlekzongränssom passerar en som
inte beroende hur långt kör inomär man zonen.av

Kontrollmetoder1 1.3. 1

ochSkillnaden mellan vistelseprincipen tillträdesprincipen förutomär
vilket betalningenavgifcsprincipen det på kontrolleras. Kontrollensätt

vid tillträdesprincipen ske vid betalsnittkan inte ettsom passagen av
trafikerareftersom de fordon någotäven utan attsom zonen passera

betalningsskyldiga. Eftersom förenligt medbetalsnitt det inteär är
kraven hänsyn till trafikantemas personliga integritet eller praktisktpå

samtligamöjligt kontinuerligt övervaka fordon inom äratt en zon
stickprovskontroll den enda rimliga kontrollmöjligheten står tillsom

kontrollera fordonbuds. skall kunna de endast färdasFör att man som
inne kan denna stickprovskontroll inte utformas deti sättzonen som
redogjordes för samband med tillträdesprincipeni måsteutan ut

använder sig flyttbara videokameror.att man av
fordon utrustade med fordonsenheter kandet gällerNär ärsom

dessa.kontrollen ske med hjälp kommunikation medav

och nackdelar med vistelseprincipen11.3.2 För-

Fördelen med vistelseprincipen avgift utgår för demävenär att som
trafikerar något betalsnitt. nackdelEn är attutan attzonen passera
avgiften inte beroende hur långt kör inom vilket kan fåär av man zonen
olyckliga för trafikanter endast skall flytta sin bilkonsekvenser som en
mycket eller omparkering grundkort sträcka göra t.ex.en av

förflyttningarbestämmelser datumparkering. Troligen bör sådanaom
vilket medför kontrollsystemetundantas från avgiftsskyldigheten, att
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vissa gränsdragningsproblemuppståroch detkompliceratblir attmera
avgiftsbefrielse. tänkbartDetför ärskall bestämma attgränsennär man

mellan avgiftssystemetsamordningkan lösasdessa problem genom en
aktuelladenparkering inomgäller förregleroch de zonen.som

Färdvägsprincipenl 1.4

för det faktiskabetalning erläggsavgift innebärFärdvägsrelaterad att
de kostnaderbelastas förtrafikantensåutnyttjandet väg att somav en

förutsätterintemalisering. Dettainnebärvilketfärden medför, atten
delakanEtt vägnätetkanfärdvägen på något sätt attmätas.sätt vara

elleravsnitti mindreeller gatunätet zoner.
ochundertvåfordonsenhettrafikantFör utan enzoneransesen

acceptabelt ochför vadden ärgränsenövre somresa varasamma
stadsmiljö förutsättertillämpad ifárdvägsprincipenbegripligt. Eftersom

dennakan det konstaterasdennaöverstiger attantalet gränsatt zoner
fordonsen-medfordonsamtligaförutsätteravgiftsprincip utrustasatt

heter.

fárdvägsprincipenmednackdelarochFör-11.4.1

betalar för dentrafikantenfärdvägsprincipenmedFördelen är att
beroendestorlekavgiftensoch äranvändningenfaktiska väg attenav

förses medalla fordon måsteNackdelenkör.hur långt är attmanav
fordonsenheter.

föredraprincipVilken11.5 är att

förväljasbörmetodernabeskrivnade attvilkenFrågan är mansomav
vägavgiftermiljöstyrandeför äravgiftssystemfå till ståndskall ett som

utformadvs.målsättningen,angivna5.4i avsnitt attmed denförenligt
avgiftssystemförregelverk ettett som

tillbidrarförändringartilloch lederi atttrafikenpåverkar tätort som
ochkan uppnåsmiljömålfastställda

i övrigt.samhälletanvändarna ochförståsochkan accepteras av
väsentligt kravdettidigare atthar konstateratvi är ettSom

trafikanterna.för Detanvändaförstå ochlättavgiftssystemet är att
enkelt ochavgiftssystemetkrav ärställasdärförmåste attstora

redanväljalämpligtintevarför detokomplicerat, ett systemär att som
fordonsenheter.medfordonsamtligaförutsätterfrån början utrustasatt
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Redan med hänsyn härtill kan det konstateras i fall inteatt vartman
inledningsvis bör välja avgiftssystem bygger färdvägs-påett som
principen. framhållitsSåsom har i avsnitt 6.8 bör emellertid den
lagtekniska konstruktionen sådan den inte försvårar ellerattvara
hindrar införandet teknik eller liknande. bör därförLagtextenav ny

utformad så den inte heller utesluter baseratatt ett systemvara
fårdvägsprincipen.

Tillträdesprincipen eller vistelseprincipen11.5.1

Såväl tillträdesprincipen vistelseprincipen får uppfyllasom anses
Ävenlättförståelighetkraven på och användarvänlighet. i övrigt

framstår alternativen likvärdiga. kontrollen fordonen blirAttsom av
något komplicerad vid användning vistelseprincipen jämförtmera av
med tillträdesprincipen och får utesluta vissa kortaatt man
förflyttningar från avgiftsskyldighet innebär inte några problem.stora

nackdelar uppvägdaDessa kan uppnår störreattanses av man en
rättvisa vistelseprincipen eftersommed alla trafikerar ärsom zonen
betalningsskyldiga och inte bara de betalsnitt.ettsom passerar

bör avgörande för vilket de båda avgiftsaltemativenDet som vara av
framför geografiska förhållanden,bör välja allt den lokalaärman

trafiksituationen, vilken miljöproblem vill avgiftssyste-typ attav man
skall bidra till minska andra förhållanden varierarmet att samt som

mellan olika kan aktuella för miljöstyrandetätorter som vara
vägavgifter.

lokala förhållandena kan sådana det lämpligtDe medärattvara en
kombination tillträdesavgifter och vistelseavgifter eller medav zoner

Ärolika avgiftsnivåer. fordonet försett med fordonsenhet ombesörjsen
automatiskt avgift debiteras trafikanten behöverrättatt attutan
medverka trafikanter fordonsenheterpå något För kansätt. utan ett

bli komplicerat eftersomsådant tämligen de själva måste hållasystem
reda på vilka olika färd omfattar. framgår vadSomzoner en av som
anförts fårdvägsprincipen får antalet därför begränsas så attom zoner

trafikant inte behöver fler två under ochänen passera zoner en samma
färd eftersom utformningen avgiftssystemetvid har utgåattman av
ifrån inte samtliga fordon har sådan utrustning. givetvisDetta utgöratt

begränsning hur hänsyn kan till lokala förhållandenstor tasen av som
det f°ar konstateras innebär fördelar fastställaändå detatt stora attmen

både avgiftsprincip och eventuell zonindelning i de lokala bestämmel-
för vidrespektive kommun och inte redan utformningen denserna av

generella lagstiftningen för miljöstyrande vägavgifter. skäl,Ett annat
förhållanden,vad anförts lokala för sådanharutöver ensom om
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grad lokalthögreåstadkommerkonstruktion ännuär att avenman
inflytande.

byggeravgiftssystemhardel kommunernackdel medEn att somen
kommunersmedan andratillträdesprincipen utgörssystem av

blir svåraresåavgiftssystemenkan sättvistelseavgift attattvara
sådan olikhetdock ifrågasättaskanför trafikantema. Detförstå om en

kantill demed hänsynbetydelsehar så tätorterattstor varasom
de redansådan storlekvägavgifter harmiljöstyrandeaktuella för atten

lättillgänglig förinte helttrañksituationhargrund härav ärpå somen
tillfälliga besökare.förinteoch i synnerhettrafikantema

avanceradetämligentorde krävasdetkannackdelEn attvaraannan
avgiftssystem.i olikafungeraskall kunnaför defordonsutrustningar att

inteområdet dettautvecklingentekniska utgörtill denMed hänsyn
vägavgiftermiljöstyrandelagstiftninggenerellskäl för inågot att omen

avgiftssystem.lämpligatvåanvändandet detutesluta ena avav

Slutsatser1.5.21

inte låsafördelarna medutredningenSammanfattningsvis attattanser
lagstiftningengenerellai denavgiftsprincip redanfast sig vid en

avgiftssystemen iolikhet mellaneventuellnackdelardeuppväger en
denförhållandetinnebära. Detkunnaskulle attskilda kommuner

uppstårolikhetersådanautesluterintelagstiftningengenerella att
uppkomma.måsteolikheterheller inteinnebär att
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Utredningens förslag12 till

lagreglering miljöstyrandeav

vägavgifter

12.1 Lagregler för avgiftssystemet

Såsom har framgått avsnitt innebär utredningens7.4 förslag detattav
utformas förskall lokala bestämmelser den kommun vill införasom

avgiftssystemet. Utredningen föreslår lagstiftningen består delsatt av
bestämmelserlag innehåller generella miljöstyrandeen som om

vägavgifter, dels lagar innehåller lokala bestämmelser förav som
respektive kommun.

lag innehåller de generella bestämmelserna ochDen som som
utredningen har lagt fram förslag till, behandlar frågorett av mera

karaktär bör enhetligtallmän eller formell reglerade såsomsom vara
vilka förutsättningarbl.a. lagens syfte, under den kan tillämpas, regler

bestämmelsernaför hur de lokala kommer till och ändras, ärvem som
avgiftsskyldig vad gäller avgiften inte betalasoch som om m.m.

bestämmelserna föreslås reglera förstlokala och främst sådanaDe
frågor generell laginte möjliga reglera i såsom valär att t.ex.som en av
avgiftsprincip, utformningen det avgiftsbelagda området, avgiftemasav
storlek och därmed sammanhängande frågor kräver utredningarsom
och beräkningar utifrån lokala förhållandena. den generella lagende I

de lokala bestämmelserna skall reglera dessa frågor. Vidareattanges
de lokala bestämmelserna därutöver får innehålla bestämmel-attanges

avviker fråninnebär i vissa hänseenden vadattser som man som anges
i den generella lagen, såsom föreskrifter vilka fordon omfattasom som

undantag därifrån.avgiftsskyldigheten ochav
Vi skall i det följande redogöra för utformningen det regelsystemav

vi föreslår vad bör regleras i den generella lagen respektive ioch som
lokala bestämmelser. Vi kommer också redogöra för hur avgifts-att

fungera i praktiken och kommer därförkan tänkas attsystemet
Vi har funnitden teknik kan komma användas. sådanattattsom en
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det tekniskai sammanhangetbeskrivning kan intresse trots attvara av
kan ofullständigt.skäl i avsnittunderlaget, varaav som anges

omfattasfordonVilka12.2 avsom

betalningsskyldigheten

förvägavgifter i första handmiljöstyrandemedEtt är avsettsystem
personbilar, lastbilarenligt fordonskungörelsenbilarbilar. Med avses

och bussar.
kravdet väsentligt påframhållits tidigareharSåsom är ettett system
okomplicerat, intedet enkelt ochvägavgifterför miljöstyrande äratt

avgiftssystemetväsentligt kravinledningsskedet.minst i Ett är attannat
möjligt frånfå bilar undantasför såkrav talarrättvist. Dessaär att som

skall undvikagenerella lagen. Föravgiftsskyldighet i den att man
eller mindre skönsmässigaochgränsdragningarbesvärliga mer

lagändå i dennade undantagdet lämpligtbedömningar görsär att som
användningsområdet.tilloch intetill bilens registreringknyts

Även avgiftsskyldighetenomfattasutländska bilar bör även omav
kontroll ochi samband medsvårigheterförväntas uppstådet kan

betalning.vid uteblivensanktioner
bilar omfattasendastinnebär såledesförslagUtredningens att av

undantas.motorcyklar Deninnebäravgiftsskyldigheten vilket att
övervakningtekniken för bl.a.undantagtill dettafrämsta orsaken är att

den klararutveckladinte såkontroll troligenoch är attännu att av
för sig skulle kunnadet i ochmotorcyklarhantera även ansesom

omfattasdessamiljöaspekterutifrån vissaönskvärt ävenatt av
möjligt föreskriva dettadärförböravgiftsskyldigheten. Det attvara

bestämmelserna.de lokalagenom
statsrättsligt betraktavägavgiftenmiljöstyrandeden ärEftersom att

immunitetenligt lagen 1976:661skatt bör bilägare omsomensom
befrias frånfrån skattepliktundantagnai vissa falloch privilegier är

generella lagen.denavgiftsskyldighet i
Även utryckningsfordon och bilarregistreradebilar är somsomsom

särskilda parkerings-beviljatsfunktionshindradepåregistreradeär som
dessaSkälet tillavgiftsskyldigheten.frånbör undantastillstånd

miljöstyrandeinte skulle få någonavgiftsskyldighetundantag är att en
fordon normaltutförs med dessatrafikarbeteeftersom deteffekt som

kan utförasinte sätt.annatsett
omfattas denandra bilarbör allauppfattningEnligt utredningens av

används ibussarinnebärlagstiftningen vilketgenerella ävenatt som
önskvärtEftersom detavgiftssystemet.omfattaskollektivtrafik är urav
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miljösynpunkt trafikanterna väljer åka kollektivt kan haatt att man
vissa invändningar detta. Som för inte undanta bussarmot argument att
i kollektivtrafik kan anföras dessa orsakar miljöproblem ochävenatt
inte undantagna från övrig skattskyldighet. Om kommunär ändåen

sådant undantag bör finnas kan detta åstadkommasatt ettanser genom
reglering i de lokala bestämmelserna. förEtt kommunernasättannaten

kollektivtrafiken subventionera den med hjälpatt är attgynna av
inkomsterna från avgiftssystemet.

12.3 Tänkbara differentieringar

kan diskuterasDet det rimligt det skall storlekär attom vara samma
avgifterna för alla bilar. minst miljöskälInte kan det finnasav
anledning differentiera avgifterna efter hur miljöproblem olikaatt stora
bilar orsakar. Med tanke på hur viktigt det avgiftssystemetär äratt
enkelt och förstålätt i fall i inledningsskedet utredningenatt vart anser

eventuell differentiering bör mycket enkelt utformad,att t.ex.en vara
med skilda for fordon respektive understiger vissövertaxor som en
vikt. Om kommun det väsentligt med miljömässigäratten anser en
differentiering det i och för sig ingenting hindrar de lokalaär attsom
bestämmelserna innehåller sådan reglering.en

Eftersom trafikens omfattning kraftigtvarierar under dygnet kan
diskutera det finns anledning ha tidsmässigäven attman om en

differentiering. främst underDet vardagamas morgontimmar ochär
eftermiddagar det uppstår köer och trängsel leder tillsena som som

utsläpp miljöskadliga och andra problem. Ettämnen argument emotav
sådan differentiering det framför allt rättviseskäl kanär atten av

ifrågasättas sådan differentiering lämplig med hänsyn tillär attom en
flestade trafikanter förmodligen inte möjlighethar sinaatt anpassa

arbetstider utsträckningi så det skulle leda till någonstor störreatt
Ävenutjämning trafikintensiteten. sådan differentiering skulleav en

emellertid kunna regleras i lokala bestämmelser.

l 2.4 Betalningsmetoder

Manuell betalning12.4.1

Enligt finnsutredningens förslag det inte något krav skallatt man
kunna erlägga betalning i direkt samband med betalnings-att
skyldigheten dvs. vid tillträdesavgiftuppstår, i anslutning till ett
betalsnitt.
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tillkommer aspekten det inte finnsvistelseprincipen denAnvänds att
vid.placera betalstationema trafikanternågra betalsnitt För utanatt

därför nödvändigt det finns möjlighetfordonsenheter detär att att
andra platser.erlägga betalning

skall användarvänligt böravgiftssystemetFör strävaatt manvara
möjligt. Betalningbetalningsställen måsteefter ha så mångaatt som

olika platser, både i ochdärför erläggas mångakunna automater
olikakiosker och bensinstationer, pådisk i butiker, sätt.över samt

lämna uppgifterbetalning sker måste trafikantenhurOavsett om
datum avgiften ochvilket eller vilkabilens registreringsnummer, avser

uppgifter trafikanten harskall köra.inom vilken kommun De somman
centralt registertill Vägverketlämnat vidarebefordras upprättatett av

vägavgifter.för miljöstyrande
efter färden.efterskott inom dygnbetala iskall kunnaMan även tre

inteoch andra trafikantertillfälliga besökareminst förInte ärsom
finns möjlighet betaladet viktigt detförtrogna med är attattsystemet

gäller.för sig vadefter fått klartdet att somman

betalningAutomatisk12.4.2

betalningförutsätter automatiskför tidigarehar redogjortsSåsom att
ske med hjälpBetalning kan dåfordonsenhet.utrustad medbilen är en

eller centrala konton.fordonsbundna kontonav
till såfordonsbundet konto gårBetalning med hjälp sätt attettav

kort ansluts tillelektroniskt värde påtrafikanten lagrar ett smartett som
dras automatisktbetalningsskyldighet uppstårfordonsenheten. rättNär

avgift från kortet.
ställetkonto kan ifordonsbundetvill hainteOm ett manman

fordonsenheten. Påidentifierascentralt kontoanvända sig ett avsomav
automatiskt avgiftdrasfordonsbundet kontovid rättsätt ettsamma som

betalningsskyldigheten uppstår.från kontot när

sker ochbetalningKontroll12.5 attav

betalningvid uteblivensanktioner

vidföreträdesvis skeerlagts kommerbetalning harKontroll attattav
Tillvägagångs-registerkontroll.ochsärskilda kontrollstationer genom

kan följande.sättet vara
videokameror ochmed bådebör utrustadeKontrollstationerna vara

detmed fordonsenheter. Omkommunikationutrustning förelektronisk
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vid kommunikation med bils fordonsenhet kan konstateras atten
korrekt avgift har erlagts sker inte fotograferingnågon av
registreringsskylten. det gäller bilar fordonsenheterNär kan detutan
via kontakt centrala registretmed det konstateras vilka har erlagtsom

Övrigabetalning färden.redan före bilars registreringsskyltar
Ävenfotograferas. bilar för vilka betalning har erlagts därmen

betalningen inte hunnit registreras blir fotograferade. Fotografering
bilarsker antingen samtliga eller vissa slumpmässigt utvaldaav av

Ärberoende det fråga tillträdesavgiñpå eller vistelseavgift.ärom om
det vistelseavgift kan endast stickprovskontroll ikomma fråga medan

vid tillträdesavgift kan välja mellan fotografera samtliga bilarattman
vilkaför betalning inte har registrerats och stickprovs-göraatt en

kontroll.
det betalning i tid, dvs. inom den tidKommer dagarrätt treav

inom vilken betala i efterskott,har eller konstateras deträtt att attman
färdenbetalning redan hade erlagts före förstörs bilden. skickasAnnars

faktura betalningsanmaningmed till den registreradären en som som
till bilen med upplysning förhöjd avgift kommerägare att atten om

påföras efterbetalning inte sker inom dagar färden.14 Omsenastom
betalning inte sker inom denna tid påförs stället förhöjdi avgift.en

innebär den registrerade fordonsägaren har striktDetta att ett ansvar
för betalningen avgiften vilket förutsättning förär att systemetav en
skall fungera. skäl krävs betalningsanmaningeninteAv attsamma
delges. Eftersom dessa regler tämligen bilägaren ochär stränga mot
den förhöjda vägavgiften får förutsättas innebära betydelsefullen

föreskrivsökning betalningsskyldigheten förhöjd vägavgift inteattav
får påföras finns anledningdet har mottagitägarenatt anta attom
betalningsanmaningen fåttså han inte skälig tid på sig betalasent att att
inom den får förhöjd vägavgiftangivna tiden. påföras förDessutom
högst färd bil och dygn. ytterligare begränsningSomen per en av
sanktionens föreskrivs fåromfattning Vägverket beslutaatt att
vägavgift eller förhöjd vägavgift inte skall i den skullemån dettas ut
framstå oskäligt sådan avgift.uppenbart Dennaatt ta utsom
begränsning framför allt avsedd för situationer då bilen har stulitsär
eller i nödsituation. Andra exempel på situationer däranvänts en
eftergift kan komma i fråga det har begåtts något felär om av
Vägverket gäller informationeller någon myndighet vad ellerannan
liknande betalning kommer för grund fel vidsamt sent avom

eller bankbefordring.post-
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Överklagande12.6 m.m.

förtill hands imyndighet liggerVägverket den närmast attär som
kan uppkomma bl.a.beslut i frågorförsta instans fatta omsom

förhöjd avgift ellervägavgift, påförandemiljöstyrandeuttagande avav
avgift. lämpligast överinstansenförhöjdvägavgift och Deneftergift av

följerförvaltningsprocesslagen 1971:291§länsrätt. Av 7 attär a
med vaddomstolen. enligheti IVägverket klagandensär motpart som

överklagandefristen bestämmasbörförvaltningsrättenbrukligt inomär
beslutet. Målenklaganden fick delfrån den dag dåtill veckortre av

beskaffenhet det börvägavgift sådanmiljöstyrandeangående är attav
överklagande till kammarrätt.prövningstillstånd vidföreskrivas krav på

inom föreskriven tid skallvägavgiften inte betalasförhöjdadenOm
indrivning1993:891indrivning enligt lagenlämnas förden avom

verkställighet ske enligtindrivning fårVidstatliga fordringar m.m.
Överklagande skyldigheteninteinverkarutsökningsbalken. att

avgift.föreskrivenbetala
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kommittédirektivGenerella13

Inledning13.1

kommittéer ochdirektiv tillregeringensgällerutredningens arbeteFör
dir.l994:23,åtagandenoffentligautredaresärskilda prövaatt omom

dir.l992:50,konsekvenserregionalpolitiskaredovisa attatt om
dir.1994:124konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa samt om

brottsföre-och detbrottslighetenförkonsekvensernaredovisaatt
delar skalltillämpligadir. 1996:49. I ävenarbetetbyggande

ordningseptember 1994denregeringens beslut 1principerna i enom
företagsreglerregeringskanslietisystematisk genomgångför av

marknadseffektivi-gällerbeaktas vadskall beslutetSärskiltbeaktas.
generella direktivenchecklistoma. Denämndabeslutetde iteten samt

kommittéförordningenoch14 15januari 1999denhar l ersatts av
l998:1474.SFS

1994:23dir.åtagandenOffentliga13.2

förutsättningslöstviskalloffentliga åtagandendirektivenEnligt om
uppdrag börföremål för vårtåtagandeoffentligadet ärpröva somom

leder tillåtagandetprövningenangelägenhet. Omoffentlig avenvara
angelägenhet skalloffentligfårdetbedömningen att vara enanses

eller kommunalstatligverksamheten t.ex.nivå förlämplig anges.
effekternairrelevant,ellerorimligtdet inteskall,Dessutom är avom

utrednings-inkomstökningar inomocheffektiviseringarbesparingar,
analyseras.området

denstatlig skattvägavgiftenmiljöstyrande ärdenEftersom är enen
Även handhavandetombesörjasskallangelägenhet staten. omavsom

avgifternakommermed kostnaderförenat attavgiftssystemet ärav
dettainnebärförslagVårtdet allmänna.överskott förmedföra attett

det harför vilkakommunertillfalla deskallhuvudsakligenöverskott
bestämmelser.lokalaantagits
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konsekvenserRegionalpolitiska13.3

1992:50dir.

konsekvenserregionalpolitiskabeaktandetDirektiven rörande av
skall belysa deolika utgångspunkterfrån antalinnebär vi ettatt
lagstiftning.förslag till Detkonsekvenserna vårtregionalpolitiska av

påverkar sysselsättningen ochförslagenskall beaktas hurdärvid ärsom
planeradedelar landet, huri olikaoffentliga servicenden av

påverkar deoch bidragavgifter, skatterförändringar taxor,av
och inäringslivför kommuner,förutsättningarnaekonomiska personer

omfattandetill ochförslagVidolika delar landet. större merav
motsvarandemyndigheter ellerbildandetomorganisationer eller av nya
lokaliseringdecentralisering ochredovisasskall överväganden om

utanför Stockholmsregionen.
lagstiftningförslaget tillifrånfinns skäl utgåDet attatt om

för landetsendastintresseivägavgiftermiljöstyrande ärtätorter av
regionalpolitiskamedföra någraförslaget kanmåndenIstörre tätorter.

sker iövervägandensådanaförutsättasfår detkonsekvenser att
den ellerbestämmelserna förlokalautarbetandet demedsamband av

införa avgiftssystemet.önskarde kommuner som
och uppbörds-beskattnings-Vägverketförslaget skallEnligt vara

centralaskall handha detVägverketavgifterna.förmyndighet även
torde enligt våruppgifterDessamåsteregister upprättas.som

Vägverket.omorganisation inominte kräva någonbedömning större

konsekvenserämställdhetspolitiska13.4 J

1994:124dir.

skall dekonsekvenserjämställdhetspolitiskadirektivenEnligt om
innehållaanalys ochföregåsframförslag vi lägger enenav

direkt ellerförväntas påverka,kanförslagenredovisning hurav
förutsättningarnaoch därmedvillkorrespektiveindirekt, kvinnors mäns

jämställdhet mellan könen.för
kursslutbetänkande 1997:35, NySOUKommunikationskommitténs

jämställtkapiteli 20 Etttrafikpolitiken, behandlari transportssystem,
innehållerjämställhetsperspektiv. Kapitlettrafikpolitiken utifrån ett

resandemellan och kvinnorsför skillnadernaredogörelsebl.a. mänsen
vilkaVidare redovisasåtgärder.trafikpolitiskaattityder tilloch av

för jämställdheten.betydelsesärskiltharförslagkommitténs storsom
följande.bl.a.kapitlet framgårAv
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flerMän längre sträckor och förbrukar tidgör resor, reser mer
kvinnor. Kollektivtrafikresor och gångförflyttningarän ärresor

vanligare bland kvinnor bland Flera attitydundersökningarän män.
pekar på kvinnor intresserade miljön och bereddaär än mänatt mer av

uppoffringar förbättraför miljön. Kvinnorgöra störreatt att accepterar
restriktioner biltrafiken i utsträckning vilket delvismot större än män
kan förklaras med kvinnor åker mindre bil det kanän män,att men

finnas bakomliggande skillnader i värderingar.även
Kommittén föreslog antal trafikpolitiska åtgärderett som uppgavs

särskild betydelse för jämställdheten, däribland avgifts-ettvara av
med differentierade bilavgifter i Kommittén uttaladetätorter.system att

skulle innebära kraftig minskning biltrafiken i desystemet en av
hårdast belastade vilketområdena skulle kollektivtrafiken ochgynna
gång- och cykeltrafiken och avgifterna skulle medföra kostnads-att
höjningar för biltrafiken i proportion till biltrafikens effekter på miljö,
säkerhet och trängsel hänvisade till studier enligt vilka det harsamt
konstaterats avgifterområdena med högst till del trafikerasatt stor av

med höga inkomster.män
lagstiftning kommunerna möjligheter införaEn attsom ger

miljöstyrande vägavgifter innebär förmodligen inte det införsatt
avgifter med så hög differentieringsgrad Kommunikations-somen
kommittén föreslog. Kommitténs avgiftssystematt ettresonemang om
skulle kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafrken bekost-pågynna

biltrafiken detta kvinnorsnad och medöverensstämmerattav resvanor
och värderingar förefaller applicerbart på miljöstyrandeävenatt vara
vägavgifter. Med Kommunikationskommitténs förslagetbordesynsätt
till lag miljöstyrande vägavgifter med kvinnorsstämma överensen om
uppfattning trafikpolitiken bör utformas.hurom

förslagetjämställdheten kan ifrågasättas och blirMen Dettagynnar
beroende resande huvudsakligenpå kvinnorsatt styrs avman anserom

ideologiskideologiska eller socioekonomiska överväganden. Urav
sålundajämställdhetssynvinkel kan det gynnsamt att ettanses av

kvinnor första resandesätt blir och därmedi hand valt gynnat
bådeförhoppningsvis utnyttjat och kvinnor. Om detmänavmer

däremot dominansen i biltrafiken berorså den manligaär att att
skäl hindras från bilen ikvinnor ekonomiska eller andra att taav

införandet vägavgifterönskad utsträckning befarakan attman av
ytterligare förstärker denna och leder till den manligatendens att

påtaglig. Avgiftssystemetsdominansen biltrafiken bliri ännu mera
i hög grad beroende deneffekter jämställdheten dessutom påpå är

avgifterna vilkautformningen nivån på ochnärmare systemet,av
frågor regleras de lokaladifferentieringar dvs.görs,som som genom

bestämmelserna.
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i jämställdhetshänseende får härmedEffekterna lagstiftningenav
från sammanfattandeavstårbelysta. Utredningen göraatt enanses

värdering.

brottsligheten ochförKonsekvenser13.5

brottsförebyggande arbetetdet

1996:49dir.

utredare skallkommittéer och särskildaframförslag läggsDe avsom
förslagen,redovisning huroch innehållaalltid föregås analys en avav

påverka brottsligheten och detförväntaseller indirekt, kandirekt
lagstiftningtill eller ändradVid förslagbrottsförebyggande arbetet. ny

till frågan Förslagenuppmärksamhetskall särskild uppmuntrarges om
överträdelser.missbruk ochtill

vägavgifter innebärmiljöstyrandelagstiftningEftersom attomen
detför trafikantemabetalningsförpliktelseinförsdet är enen

för undgå dennaintressetlagstiftningenoundviklig följd att attav
kanbrottslighetbrottslighet. Denförpliktelse kan medföra man

manipulera förförsökolikaförvänta sig torde bestå systemenattav
såfår förutsättasövervakning.kontroll och Dessa system vara

bli fråga någondet inte kanoch säkraavancerade att om mera
brottsförebyggande åtgärdersärskildaomfattande brottslighet. Några

därför inte.föreslås
avgifter dettillämplig påskattebrottslagen baraEftersom är om

underlåtabrottslig handlingföreskrivs det inte någonsärskilt att attär
ytterligareinnebär således inte någonLagförslagetavgift.erlägga att

införs.kriminalisering

Företagsregler13.6

genomgångför systematiskordningbeslutregeringensI avenom
typiskt ochde reglergenomgångföretagsreglema settsomavavses en

viljanmarknaden,beteende påföretagenspåtagligt påverkar attmer
marknadseffektiviteten eller sättnäring ochdriva annatsom

innebäraReglerna kanföretagandet.förpåverkar betingelsema t.ex.
offentligföretagsbeskattning,marknadskontroll,skilda former av

och miljörätten.beröra arbets-konkurrenstryck ellerproduktion utan
förenkla,företagsreglemamed genomgångenSyftet är attav

andradem medregler ochbefintligabortförändra eller ersättata
andrakostnader ellerorsakar för högafall reglernastyrmedel i de
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effektiviteteni onödan marknaden.problem störaattgenom
förförbättra förutsättningarna företagandeAvsikten därigenomär att

effektiviteten marknadenkostnader uppstår påoch bekämpa närsom
i onödan.störs

med miljöstyrandevilka konsekvenserFrågan är systemett
vägavgifter skulle få för företagen.

skatterättsliga konsekvenseravsnittvi redogjort för i 10Såsom om
betalas förför miljöstyrande vägavgifterföreligger avdragsrätt som

näringsverksamhet.används imed bilresor som
Även avgifts-för avgifterna innebärhar avdragsrättföretagenom

bl.a. ökad administra-olägenheter i formkostnader ochsystemet av en
och installationinförskaffandeexempel dettation. Ett är av

automatiskavill använda sigför företagfordonsenheter avsom
transportnäringen, taxirörel-företag inombetalningsmetoder. För t.ex.

försammanlagda avgifternaförhållandet detillkommer det ettattser,
sig påverkanförväntabeloppföretag kan uppgå till så stora att man

lönsamheten.
följder konkurrens-avgiftssystemet deeffektEn är uravannan

med varandraföretag konkurrerardet innebärsynpunkt om somsom
kan ocksåavgiftsgräns. Avgiftssystemetvarsin sidahamnar på om en

sådanetablera sig. Om det iväljerföretagbetydelse förha attett envar
inomden belägentänkbara platservalsituation finns två är ettenavarav

utanför områdetvägavgifter den andraochmiljöstyrandeområde för
har framför alltsagdapåverka valet. Detnaturligtvisdettakan ovan

för butiker.relevans
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Författningskommentarer14

vägavgifter imilj Östyrande14.1 Lag om

tätort

Lagens syfte

möjlighet införakommunernalag§ Syftet med dennaI attär att ge
eller minska skadorundanröjaför förebygga,vdgavgifiermiljöstyrande att

vägtrafikenmiljön orsakas i tätort.i avsom

programförklaring,portalparagraf ellerBestämmelsen, är enensom
syftehar tillvägavgiñermiljöstyrandevill betona lagen attatt om

för skapainte tillkommenmiljön ocheffekt påuppnå är attgynnsamen
det allmänna.inkomstkälla fören ny

anmälanvägavgiftermiljöstyrandeBehov av -

formtill skadeverkningarupphov ivägtrafiken§2 Om inom tätort geren
deteller olyckor ochmiljöskadligabuller, utsläppträngsel, ämnenavav

begränsasskadeverkningar kandessafinns anledning att anta att genom
därde kommunerfår den ellervägavgifter,miljöstyrande tätorten är

ellervägavgifter tillmiljöstyrandebehovet regeringenbelägen anmäla av
ocksåfårAnmälanbestämmer.myndighettill den görasregeringensom

förutsägbara förändringarellerföljd planeradedet tillnär avannarsav
skadeverkningar.sådanauppkommariskerarvägtrafiken i tätorten att
handläggningenföreskriftermeddelafårRegeringen närmare enavom

samrådsförfarandet anledningochförsta stycket ianmälan enligt av enom
sådan anmälan.

anmälani §vägavgifter 1miljöstyrandeförordningen attI enangesom
länsstyrelsen.till En,vägavgifter skallmiljöstyrandebehov görasom av

miljöeffekterderedovisninginnehållaskallsådan anmälan somaven
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hjälp avgifterna, vilken utformninguppnå medkommunen vill av
vilka samhälls-redovisningavgiftssystemet bör ha samt aven

avgiftssystemet kansamhälleliga konsekvenserekonomiska och övriga
länsstyrelsenanmälan har gjorts skallmedföra.förväntas När en

geografiskt närliggande kommuner,andra berördasamråda med
förutsättningar-och polismyndighetenNaturvårdsverketVägverket, om

vägavgifter lokalamiljöstyrandelagför införaatt omenna
har gjort anmälan.eller de kommunerbestämmelser i den som

länsstyrelsen beror bl.a. delagtsuppgifter hardessaAtt
miljöbalken. kap.länsstyrelsen enligt I 6 4§åvilaruppgifter som

verksamhet ellerbedrivaföreskrivs allamiljöbalken attatt avsersom
tillstånd eller liknande enligtåtgärd krävervidta någon som

Efter detta samrådmed länsstyrelsen.samrådamiljöbalken tidigt skall
eller åtgärden kanverksamhetenbeslutaskall länsstyrelsen antasom

länsstyrelsen beslutar detmiljöpåverkan. Ommedföra betydande atten
skall det enligtbetydande miljöpåverkansådanfrågakan om envara

miljökonsekvensbedömning.miljöbalken6 kap. 5 § göras en
länsstyrelsen har enligtuppgifterdetillMed hänsyn som

motsvarande uppgifterharlänsstyrelsendet lämpligtmiljöbalken är att
vägavgifter.miljöstyrandeenligt lagen om

bestämmelserLokala

uppjfvllda får§2 regeringenförutsättningar§ Om de i3 ärangessom
bestämmelserbestämmer utarbetaden myndigheteller regeringen omsom

har anmält behoveller de kommunervägavgifter denmiljöstyrande i som
bestämmelserna skalllokalabestämmelser. Deenligt § lokala2 av

och fastställas lag.förriksdagen iunderställas prövningregeringen

i deni 2§samrådsförfarandeefter detlänsstyrelsenOm som anges
förförutsättningarfinnsdetförordningenangivna attattanserovan

har gjortde kommuneri den ellervägavgiftermiljöstyrandeinföra som
och kommunenmed Vägverketi samrådlänsstyrelsenskallanmälan
för kommunenbestämmelserutarbeta lokalaifrågaeller kommunerna

redovisas försedanbestämmelserna skalllokalaeller kommunerna. De
lokalalagförslag deframläggeri sinregeringen etttur omsom

vägavgifter-miljöstyrandedeEftersomför riksdagen.bestämmelserna
endastdetstatliga skatterdefinierakonstitutionellt ärär att somna

skall införas.lagstiftningsådanbeslutariksdagen kan att ensom



SOU 1998: 169 örfattningskommentarerF 109

§ lokalaDe bestämmelserna skall det4 avgränsningange en av
avgiftsbelagda området innehålla uppgifter avgiftsprincipen ochsamt om

vägavgiftens och den förhöjda vägavgiftens belopp.om
de lokala bestämmelserna får meddelas föreskrifter vilka1 även om

fordon skall omfattas eller undantas från avgiftsskyldigheten.som av

bestämmelserna skallförsta stycket vad de lokala innehålla ochI anges
vad får innehållai andra stycket de lokala bestämmelserna därutöver.

får uppfattas anvisning för regeringens ochfrämstDetta som en
arbete med utarbeta förslag till lokala bestämmelser.länsstyrelsens att

beräkningar för utformakrävs omfattande utredningar ochDet att
avgiftsbelagda området och fastställa lämplig nivå på avgifterna.det en

till de miljöproblem vill åtgärda med hjälpmåsteHänsyn t.ex. tas man
trafiksituation de övriga förhållandenavgifterna och till den samtav

detta sammanhang fårdet aktuella området. bl.a.råder inom Isom
dvs. detavgiftsprincip bör tillämpas, börvilkenövervägas som om vara

avgiftvistelseavgift eller färdvägsrelaterad ellertillträdesavgift, en
principer härom i avsnittkombination flera se 11närmare samtav

avgifterna. differentieringar kaneventuella differentieringar De somav
eller för olikaskilda för olika bilaraktuella är taxor sorterst.ex.vara

avsnitt 12.3.tider under dygnet se
påförs för det fall denavgiften sanktionförhöjdaDen är atten som

förbetalas. förutsättningarnaföreskrivna avgiften inte De nämnare att
förhöjdai 16 Avsikten denförhöjd avgift skall ärut atttas anges

betalningsskyldigheten.betydande ökningavgiften skall innebära en av
fårföljer i de lokala bestämmelsernastycketAv andra att man

avgifts-fordon skall omfattasandra bilarföreskriva änävenatt av
från avgiftsskyldighet,vissa bilar skall undantasskyldigheten eller att

andra stycket.jämför stycket och§ tredje ll §9

Ändringar i lokala bestämmelser

har godkäntsbestämmelser§ for vilken lokalaOm kommun5 aven
börde lokala bestämmelsernariksdagen fastställts lagoch i attanser

myndigheteller denändras får anmälan ske till regeringenregeringen som
§ tillämpas.anmälan skall 3bestämmer. På sådanen

kommentaren till 3§ måsteiskälAv ävenangettssamma som
lag.beslutas riksdagenbestämmelsernaändringar i de lokala genomav
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bestämmelserlokalaUpphävande av

godkäntsbestämmelser harför vilken lokalakommun§6 Om aven
bestämmelserna skallde lokalalagfastställtsriksdagen och i attanser

skall tillske. Uppsägninggälla fårupphöra uppsägning görasatt
regeringen.

bestämmer skallmyndigheteller den regeringenRegeringen som
avgiflssystemet. Närplan för avvecklingskyndsamt utarbeta enaven

lämna förslagtill riksdagenskallutarbetatssådan plan har regeringen om
bestämmelserna.lokalaupphävande deav

dagen den månadmed den förstafrån ochinflyter iavgifterDe som
månader därefter skallhögstoch under 18följer på uppsägningensom

§ åter gälla.8skall vadDärefter itillfalla sägsstaten. som

bestämmelsernade lokalabeslutakanriksdagenendastDet attär som
vågavgiftermiljöstyrandeförordningengälla. §upphöra I 4skall att om

Vägverket ochsamråd meduppgift ilänsstyrelsensdet attärattanges
för avgiftssyste-planifråga utarbetaeller kommunernakommunen en

regeringenredovisas föravvecklingsplan skallavveckling. Dennamets
lokalaupphävande deförslagframsin får läggai etttur avomsom

syfte ilagensEftersomriksdagen. störstaför ärbestämmelserna att
miljöstyrandedeinflytandekommunernautsträckning övermöjliga ge

regeringen ochsjälvklartdetinteellervägavgiftemas är attvaravara
skyndsamtavvecklingen såmedarbetetskall bedrivalänsstyrelsen som

svårighetriksdagsbeslutförutsattharUtredningenmöjligt. utanettatt
från uppsägningen.årdrygtinomskall kunna etttas

miljöstyran-från deintäkternadelenföljer den§Av 8 störreatt av
ifråga.eller kommunernakommunentillfallaskallvägavgiftemade

tillfallai ställetavgifternaskett böruppsägning har statenEfter det att
det iOmavveckla avgiftssystemet.föranvändasi första handoch att

de lokalamånader innanlängre tid 18skulleundantagsfall ännågot ta
samtligaskäligtdock inteupphävda det attbestämmelserna ärär

möjligateoretisktfallet i denblirtillfaller Detsammaavgifter staten.
beslutar deuttalade viljakommunens attriksdagensituationen motatt

skall upphävas.intebestämmelsernalokala

avgiftermiljöstyrandeGenerella regler om

vägavgif-miljöstyrandepåskall tillämpas§§8-16Bestämmelserna§7 i
bestämmelser harlokalavägavgifter enligt prövatsförhöjdaoch somter

riksdagen.och godkänts av
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Avgifternas användning

miljöstyrande§ de vägavgifterna och de förhöjda vcigavgifierna8 Av som
betalas kommun eller avgiftsbelagt område omfattarinom inom etten som
flera kommuner skall belopp motsvarande fjärdedelar avgifternaett tre av

fråga.tillfalla kommunen eller kommunerna Om har sketti uppsägning
gäller dock vad 6isägssom

Även miljöstyrande vägavgiften statlig skatt det rimligtden är ärenom
vill införa avgiftssystemet får besluta vad detde kommuneratt omsom

avgifterna kan förväntas skall användas till.överskott Enligtgesom
erfarenheter från bl.a. kan detta överskott beräknas uppgå tillNorge ca

olämpligt destineraavgifterna. detAnser75 äratt attprocent man enav
ibland förekommer-statlig skatt detta invändning kanpå sätt- en som

den lösningen kommunen och träffari stället tänka sig statenattman
följderna avgiftssystem och dettaavtal de ekonomiska ett attavom

bestämmelserna.träffas med utarbetandet de lokalaavtal i samband av
lagregleringeninvändning den föreslagnatänkbarEn ärmotannan

skall del i kostnaderna förföreskriver kommunernaden inte attatt taatt
Eftersom endast tillförsäkrasavgiftssystemet. kommunernabygga upp

lokalade bestämmelsernaintäkter riskerar sägs utan attatt uppman
införandetäckta. Ettkostnaderna för bygga är ettsystemetatt avupp

förändring föremellertid genomgripandeavgiftssystem innebär enen
omfattande utredningar och överväganden. Detoch föregåskommun av

avgiftssystemet såbeslut införafår därför förutsättas äratt ett attom
bibehålls under lång tid, vilketförankrat detväl underbyggt och att en

effekternaskall de avseddaför uppnåförutsättning ettär att avmanen
avgiftssystem.

Avgiftsskyldigheten

område elleravgiftsbelagt§ färd med bil9 För inomin i ettett
vägavgift betalas tillmiljöstyrandeavgiftsbelagt område skall staten.

§ fordonskungörelsen3Med bil denna lag detsamma ii somavses
1972:595.

avgiftsskyldighetfår föreskrivasde lokala bestämmelsernaI att
för andra fordon bilar.föreligger änäven

framgår lokala bestämmelser.områdeVad avgiftsbelagtutgör avsom

vid olikaså den skallBestämmelsen utformad typerär att avpassa
och vistelseavgiftvid tillträdesavgiftavgiftsprinciper, dvs. både samt
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avgift, den sistnämnda enligt vår meningfárdvägsrelateradvid även om
fram i tiden i avsnittlängre se ll.kan bli aktuell först närmare

till fordonskungörelsen klargörs vilkahänvisningen 3 §Genom
omfattas avgiftsskyldigheten, nämligenhand börfordon i första avsom

innebär bl.a. bussarlastbilar och bussar. Dettapersonbilar, ävenatt som
avgiftsskyldigheten, vilketkollektivtrafik omfattasanvänds i manav

Eftersom bussarmiljösynpunkt.invändningarkan ha ävenmot ur
från övrig skattskyldighetoch inte undantagnaorsakar miljöproblem är

undantag för dem.generellt Av ll §det inte lämpligt göraär ettatt
finns hindraremellertid det inte någotstycket följerandra attatt som

bestämmelser. de lokalaundantag i lokalaföreskriver sådant Iettman
olika avgifter för olikaföreskrivakanbestämmelserna ävenman

miljöproblem de orsakar. kanberoende hur Manfordonstyper stora
fordonens vikt.avgifterna utifråndifferentierat.ex.

innebär miljöstyrandefordonskungörelsenHänvisningen till 3 § att
motorcyklar. kanför mopeder och Dettavägavgift inte utgår vara en

miljösynpunkt finns skälifrågasättas detbrist eftersom det kan urom
avgiftsskyldighet. främsta skälet tillmotorcyklar från Detundantaatt

och övervakning troligentekniken för kontrollundantagdetta är att
motorcyklar.den klarar hanterautveckladinte såär attännu att av

föreskriva i deemellertid möjlighetentredje stycketGenom öppnas att
avgiftsskyldiga.motorcyklar skalllokala bestämmelserna ävenatt vara

avgiftsskyldigVem ärsom

miljöstyrande vdgavgifi betalas.förordonets§l 0 F ägare attsvarar
fordonetsSom ägare anses

färden infördför den avgiftsbelagdaden tidpunktenvid var somsom
militärautländska eller deteller motsvarandebilregistret iregisteriägare

sådanthar införtseller denfordonsregistret, i register somsom senare
tidpunkten,aktuellavid denägare

används med stöd saluvagns-,fråga fordon turistvagns,i avsomom
vid den aktuella tidpunktendeninterimslicens,ellerexportvagns- som

innehade licensen.

harregistrerade fordonsägarendenInnebörden bestämmelsen är attav
förförutsättningavgiften, vilketbetalningstrikt för ärett enavansvar

hänvisningen tillfungera. Genompraktiskt skallavgiftssystemetatt
bilregisterkungörelsen 1972:599i §bilregistret blir ägarbegreppet 7

Även avgiftsskyldigheten.omfattasutländska fordontillämpligt. av
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från avgiftsskyldighetGenerella undantag

för§ Miljöstyrande vägavgift betalas11 inte
registrerade på enligt lagen 1976:661bilar är ägare somsom om

privilegier fall undantagna från skatteplikt,ochimmunitet i vissa är
registrerade utryckningsfordon ochbilar ärsom som

på funktionshindrade beviljatsbilar registreradeär somsom
vägtrafikkungörelsenparkeringstillstånd med stöd 1972:603. Anm.av

Vägtrafikkungörelsen kommer trafikförordningenersättasatt av
76 träder kraft den oktober 999.I 998.12 1 Iisom

får föreskrivas ytterligare frånlokala bestämmelserna undantagdeI
avgiftsskyldigheten.

de från avgiftsskyldigheten börförsta stycket undantagI somanges
Undantagen knutna till bilensden generella lagstiftningen.i ärgöras

användning itill dess användning eftersom bilensregistrering och inte
definiera och kontrollera.vissa fall svårär att

statligmiljöstyrande vägavgiften form skattEftersom den är en av
privilegier i fallenligt lagen immunitet och vissabör den äromsom

skatteplikt befriad från denna skatt.undantagen från ävenvara
undantagen för utryckningfordon och bilarSkälet till ärsom

fordonskategorier utförregistrerade funktionshindrade dessapå är att
varförnormalt kan utförasinte sättannattransporter ensom

effekt.avgiftsskyldighet skulle få någon miljöstyrandeinte
utryckningsfordon definieras i bilregisterkun-15§Vad ärsom

motorfordonambulansfordon ochgörelsen. fordonSådana utgörs av
kommunalanvändas statlig brandkår elleravsedda endastär att avsom

beredajämvägsföretag förspårvägs- ellerräddningskår eller attettav
trafikhinder,för undanröjaeller förhindra olycksfall ellerhjälp vid att

brådskandevid kustbevakningen ieller tullpersonaleller polis-av
tjänsteutövning.

privata företag fordonemellertidförekommerDet ägeratt som
Även omfattasdessa fordon tordeutryckningverksamhet.används i av

verksamhetenunder förutsättningbilregisterkungörelsen§15 att
Skulle detta intemed eller kommun.bedrivs i enlighet med avtal stat

efterlösningen fordonsägarentänka sig denfallet kan attmanvara
avgiftsskyldighet utformningenbefrielse från seansökan medges av

1988:327.fordonsskattelagen89 §
väghållningsfordon.förefallit naturligt undantahadeDet ävenatt

endastundantas detdessa fordon inte börOrsaken till ärär attatt
registrerade i12väghållningsfordon äränväger tonmera somsom

väghållningsfordon mindreundantabilregistret. Skall vägersomman
måste kontrollerafrån registreringensåledes inte utgåkan utanman
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olämpligtanvändningssättet, vilket praktiskt eftersom delär storen av
Vägunderhåll.dessa fordon används för änäven annat

emellertid oförhindradandra stycket följerAv äratt attman
de lokala bestämmelserna. så fall blirföreskriva ytterligare undantag i I

till från fordonets användningsområde. Genomhänvisad utgåattman
bestämmelserna kan undanta bussar används ide lokala t.ex.man som

miljövänliga bilar såsom elbilar.kollektivtrafik eller särskilt

från avgiftsskyldighetTillfälliga undantag

den myndighet bestämmer får§ eller12 regeringenRegeringen som
området påinskränkningar det avgiftsbelagdabesluta tillfälliga avom

förhållanden kan medföraanläggningsarbeten eller andragrund somav
trafiken.störningar i

beträffandevägavgifter föreskrivsmiljöstyrandeförordningenI 6 § om
väghållningsmyndigheten och polismyndig-detallmänna vägar äratt

inskränkningar det avgiftsbelagdameddela tillfälligaheten får avsom
huvudman gäller dessaför vilka kommunenområdet. För ärgator

och polismyndigheten.för kommunenbefogenheter
stycketväghållningsmyndighet förklaras i 6§ andraBegreppet
förvalt-Vägverkets regionaladetdärväglagen 1971:948 attanges

nämnder föroch kommunalaväghållare förningar vägarär statens
kommunernas vägar.

Vägavgiftens storlek

vägavgift framgår lokalamiljöstyrandebelopp med vilka§13 De tas ut av
det allmänna prisläget ochårligen tillbestämmelser. Beloppen anpassas

de de lokalabeloppberäknas tillskall därvid imotsvararsom
jämförelsetalmultiplicerade med detbeloppenbestämmelserna angivna

juli månad åretallmänna prislägetförhållandet mellan det isom anger
de lokalaoch prisläget det år dåföre det år beräkningen avser

träder kraft.bestämmelserna i

avgiftenstill bestämsredovisats i kommentaren 4§de skälAv som
bestämmelserna.nivå de lokalagenom

prisut-till allmännamed hänsyn denAvgifterna omräknas årligen
vecklingen.
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månads§ fastställer före oktober utgång de belopp14 Regeringen som
enligt § skall under påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till13 tas ut
hela kronor.

sker riksdagens medverkan.Denna omräkning utan

uppbördsmyndighetBeskattnings- och

§ Vägverket beskattnings- och uppbördsmyndighet för miljöstyrande15 är
vägavgift.

registrering avgifternaredogjorts för i avsnittSåsom 9.2 är attav
förutsättning för avgiftssystemet skall fungera.erläggs nödvändig atten

registennyndighet för bilregistret detEftersom Vägverket centralär är
förfår de register behövslämpligt Vägverket upprättaatt som

vägavgifter och möjlighet samköra dessa medmiljöstyrande attges
Även lämplig myndighet förbilregistret. i övrigt Vägverketär atten
uppbörden.administrera -

vägavgiftFörhöjd

efter färden,vägavgift betalats dygn§ föreskriven16 Har inominte tre
tid, dagarskriftlig 14skall fordonets anmaning viss minstägare genom ges

vägavgiften den tidbetala vägavgiften. Betalasefter färden, inte inomatt
vägavgift.påförs stället förhöjdbetalningsanmaningen, iiangettssom

finns anledningvägavgift får dock påföras detFörhöjd inte att anta attom
så hanbetalningsanmaningenfordonets har mottagit inteägare sent att

tiden. Förhöjd vägavgiftfått skälig tid på betala deninom angivnasig att
fordon dygn.får för högst färd ochpåföras en per

skallbetalats för eller med otillräckligt belopp,vägavgiftOm sent
förhöjda vägavgiften.belopp avräknas från deninbetalt

förmånad från dagenvägavgift skall betalasFörhöjd inomsenast en
förhöjd vägavgift.beslutet om

förefter färden. Specielltkunna erläggas inom dygnBetalning skall tre
det viktobekanta med avgiftssystemettrafikanter ärär attavsom

förseningspåföljd.efterskott drabbas någonkunna betala i utan att av
denför fordonsägaren bör medförastrikta betalningsansvaretDet att

påförs betalning inte erlagtssanktion form förhöjd avgifti närsomav
efterskottsbetalning utgår först sedaninom tiden förden tillåtna

betalningsskyldigheten och berettsunderrättatsfordonsägaren har om
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Betalningsanmaningen behöver inte delges.tillfälle betala. Detatt
efterskotts-mellan sista dagen för tillåtenviss tidsrymdmåste vara en

föreskrivs i betalningsanmaningen.betalning och den frist som
den förhöjda avgiften skallEftersom det meningen utgöraär att en

välbetalningsskyldigheten detbetydelsefull ökning är strängt omav
fall fordonsägaren delför detförhöjd avgift skall utgå att tar av

dag före fristens utgång ochbetalningsanmaningen endast någon
påföljd betalningeneller bankgiro medbetalar med hjälp attpost-av

härtill bör förhöjdtillhanda för Med hänsynVägverketkommer sent.
fordonsägarenfinns anledningavgift påföras detinte att attantaom

inte fått skälig tid sigså hanbetalningsanmaningenmottagit sent att
skälig tid.tiden. vecka börinom den angivna Enbetalaatt varaanses

för färdavgift endastförhållandet förhöjdDet tas utatt en per
betalabefrielse från skyldigheten denfordon och dygn innebär inte att

dygn.färder underavgiften för övrigaordinarie samma
miljöstyrandetillämpliginteEftersom skattebrottslagen är

brottslig handlingföreskrift det inte någonsärskildvägavgifter ärutan
vägavgift.vägavgift eller förhöjderläggaunderlåtaatt att

återbetalning avgiftEftergift och av

vägavgift heltförhöjd ellervägavgift ellerVägverket får besluta§I 7 att
framstå uppenbart oskäligtmån det skulleskall dendelvis inte itas ut som

vägavgift skallförhöjdBeslutar Vägverketsådan avgift. inte tasattatt ta ut
vägavgift, bestäms.betalakvarstår skyldigheten inteannatattut, om

förhöjd vägavgift återbetalasvägavgift ellerBetald
första stycket,följer beslut enligtutsträckning detden1 i av.

beslut harhar undanrajtsbetalningsansvaret somgenomannarsom
laga kraft, ellervunnit

borde haavgiftendet uppenbart tagitsinte ut.är attom

bilenavgift efterges dåförhöjd böravgift ellerExempel fall där ärpå
kunnaAndra fall börnödsituation.ihar stulits eller använts vara omen

myndigheteller någonVägverketbegåttsnågot fel har annanav
betalningentrafikanterna ellertillinformationenbeträffande attt.ex. av

bankbefordringen.ellerförsenats vidavgiften har post-
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Överklagande

18 § Vägverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vägverket klagandens i domstolen. förvaltnings-Av 23 §är motpart
lagen följer överklagandefristen för enskild frånveckoräratt part treen
den dag då klaganden ñck del beslutet. detOm Vägverketär ärav som
klagande överklagandefristen i stället veckor från den dag dåär tre
beslutet meddelades.

Verkställighet

§ den förhöjda19 Om vägavgiften betalas föreskriven skalltid,inte inom
den lämnas för indrivning lagenenligt 1993:891 indrivningom av
statliga fordringar indrivningVid får verkställighet ske enligtm.m.
utsökningsbalken.

Överklagande inverkar på skyldigheten betala föreskriveninte att
avgift.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande ClassonPetter ochexperternaav
Åsa Johannesson

Den miljöstyrande vägavgift utredningen föreslår statsrättsligtärsom
betrakta statlig skatt. Utredningen föreslår fjärdedelaratt att tresom en
avgiftsintäktema skall tillfalla kommunen i fråga. Resterande delav av

avgiftsintäktema skall redovisas statsbudgetens intäktssida. Staten
skall för kostnaderna för avgiftssystemet,stå dvs. uppbyggnad, upp-
börd, administration m.m.

Genom budgetreglering bestämmer riksdagen enligt 9 kap. 3 rege-
ringsformen till vilka belopp statsinkomstema skall beräknas och
anvisar anslag till angivna ändamål. Riksdagen kan dock enligt 9 kap.

regeringsforrnen2 § bestämma medel skall i anspråk iatt statens tas
ordning budgetreglering, s.k. specialdestination.änannan genom

Under lång tid har principerna fullständighet och bruttoredovisningom
varit vägledande vid utformningen statsbudgeten. Dessa principerav
bär lagen 1996:1059 statsbudgeten. lagenI dockgörsupp om
undantag från principerna fullständighet och bruttoredovisning.om

fullständighetsprincipenFrån sker detta inkomster uppbärsattgenom
och medel föri anspråk särskilda ändamål utanför statsbudgetentas
specialdestinering vid sidan statsbudgeten. Som exempel kanav

verksamheter bedrivs med krav på full kostnadstäckning.nämnas som
Undantag från bruttoprincipen nettoredovisninggörs genom
statsbudgeten specialdestination i anslutning till statsbudgeten. Det
kan avgiftsinkomstersig i verksamhet i övrigtrörat.ex. ärom en som
avgiftsñnansierad.

förslagUtredningens innebär avgiftsintäktema specialdestinerasatt
till kommunen i fråga vid sidan statsbudgeten. Intäkternaav
specialdestineras dock inte för något särskilt ändamål kommunenutan
disponerar avgiftsintäktema.fritt Utredningens förslag innebäröver
därför indirekt vissa kommuner får tillgång till kommunalatt en ny
skattebas, dessutom i princip omfattar invånare i andra kommunersom

den kan säkert finnas tillföraskäl landetsDet kommunerän attegna.
ytterligare Frågan dock det bör skeär attresurser. om genom
kommunerna, efterlåt beslut riksdagen, får tillgång tillvara av en ny
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miljöstyrandeinföramöjlighetenskattebaskommunal attgenom
avgifts-framhar varituppdragUtredningensvägavgifter. ettatt ta

alltså inte varitSyftet harframkomlighet.miljö ochsystem gagnarsom
väljertill de kommunerintäkterskallavgiftssystemetatt somgenerera

valtutredningenharvägavgifter. dettaTrotsmiljöstyrande attinföraatt
införkommun,kommakanförslagframlägga attett somge ensom

för sigi ochintäkter. Vi harbetydandevägavgifter,miljöstyrande
miljö-införaviljakommunernasuppfattningenför attförståelse att

får delintebegränsad dekommeravgifterstyrande att avomvara
tillmätt fråganutredningendockViavgiftsintäktema. att omanser

betydelse vidalltförför kommunernaincitamentekonomiska stor
följd dettamiljöstymingenförslaget ochutformningen att avsom enav

kommunernasdärför risk förfinnsbakgrunden. Det attihamnat
för,ställetfiskala skäl ikommerprimärtöverväganden att styras av

miljöskäl.tanken var, avsom
närvarandedet föri ljusetvidarebörförslagUtredningens attavses

sidanvidspecialdestinerasstatlig skatt stats-någonfinnsinte avsom
skallskatterkrav påytterligaretillkan leda attDettabudgeten.

bärprinciperdekan undergrävasiktvilketspecialdestineras, som
påpekassammanhangethärbör i detstatsbudgeten. Detlagen omupp

delöronmärkamotionavstyrktFinansutskottet att avenatt omen
motive-medkonsumentvägledningförreklamskattenfråninkomsterna

med denförenligintespecialdestineringsådan ärringen att en
l996/97:FiUl 227.bet.budgetlagen sebärbruttoprincip s.uppsom

suboptimeringrisk fördessutomskaparskatterspecialdestineraAtt av
för desina intäkteranvändamöjlighetintäkter. Statens attstatens

destineradeintäkternainskränks ärprioritethögstharändamål omsom
ändamål.ellersektorerför vissa

kommunmellanintäkternafördelninggenerellFörslaget avom en
förståförslagetskall enligtStatenockså ifrågasättas.kanoch stat

föreskrivslagförslaget attavgiftssystemet. Iförkostnaderna en
gällertillfalla Dettaskall oavsettavgiftsintäkterna staten.fjärdedel av

intäkterna.fjärdedelöverstigaskulleförkostnaderna systemet avenom
uppbyggnadenförkostnader etttveksamtdärförDet statens avär om

Enavgiftsintäktema.täckasinitialt kommeravgiftssystem att annanav
detavgiftsintäktema ärfördelningen attförutbestämdadeneffekt avav

förordaför kommunernaincitamentekonomiska attfinns någrainte en
avgiftssystemen.utformningkostnadseffektiv av

särskiltoch dåförhållandenredovisadebakgrundMot ovanav
ställer viskatterspecialdestineringkravytterligarerisken för ossav
avgiftsintäk-därförViförslag.utredningens atttilltveksamma anser

statsbudgeten.bruttoredovisasochbudgeterasbörtema
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Särskilt yttrande Bengt Skagersjöexpertenav

Behovet vägavgifterav

Enligt min uppfattning miljöstömingama trängsel-är ochsamt
framkomlighetsproblemen i de svenska städerna inte generellt sådanav
omfattning miljöstyrande vägavgifter för närvarande behöveratt
införas styrmedel. detJag viktigare först utveckla ochattsom anser
införa miljödifferentierade avgifter och skatter fordon och bränslen

inteoch minst miljöklassningssystem. bilavgifterAtt enligtett nytt
utredningen betrakta skatt innebär också de frånär att attsom
kommunal synpunkt mindre intressanta.är

Skatt eller avgift

Utredningen konstaterar valet benämningen skatt eller avgiftatt av
saknar betydelse för den statsrättsliga definitionen. dockJag attanser
det avgörande betydelse avgiftssystemet verkligenär blirattav en
avgift och inte statlig skatt för införande skall intressantatt etten vara
från kommunal synpunkt. enligt minDet mening vilseledandeär att
använda benämningen miljöstyrande vägavgift det i realitetennär är
fråga skatt till låt belopp motsvarandestaten, att ett treom en vara
fjärdedelar avgifterna föreslås tillfalla kommunerna öronmärktutanav
användning.

Enligt direktiven bör lagstiftning miljöstyrande vägavgifteren om
så utformad det klart framgår införandet avgiftssystematt att ettvara av

skall ske respektive kommuns beslut och det respektiveärattgenom
kommuns utforma och förändra avgiftssystemet inom deattansvar

lagen ställer Jag emellertid utredningensattramar som upp. anser
förslag inte direktiven dessa avseenden. Förmot attsvarar upp
miljöstyrande vägavgifter skall intresse för kommunerna måstevara av
kommunerna fullt förfoga styrmedlet.överut

Jag ordning bör eftersträvas där grundsystemet dvs.attanser en
infrastrukturen finansieras beskattning eller, vilket jag förordar,genom

väghållningsavgift för investering drift och underhåll medsamten va-
lagstiftningen modell, medan de kostnader formi negativaextrasom av
miljöeffekter, trängsel, framkomlighetsbegränsningar m.m. som
motorfordonstrafiken förorsakar, dem väljer sådanttas ut ettav som
transportmedel. Med avgiftdenna erhålls i utbyte färdasrättenextra att
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köra bil isamhällskostnaden. Rättenden högre attområdetinom trots
meningenligt minalltsåkan utgöratätortsområden ettmiljöbelastade

avgift.förvederlagdirekt en

modellparkeringslagstiftningenellerGrundlagsändring som

andrabeskattainte harkommun rättframhåller attUtredningen att en
kommunaldenutvidgandeochmedlemmarsina att ettän avegna

skullekommunmedlemmarandratill änbeskattningsrätten att avse
skälytterligaredettagrundlagsändring. Jag ettinnebära varaanseren

avgiftjustvägavgiftemamiljöstyrandededefinieraför somensomatt
detstyrmedel. Jagförfogar attexklusivt överkommunerna ansersom

inommiljönförbättradvs.vägavgiften, ettmeduppnåvill attsyfte man
uppgift.och Jagangelägenhetkommunaldefinitivtområde,visst är en

kommunalförslagsittborde inriktatutredningendärför enattanser
modell.parkeringslagstiftningenmedavgift som

miljöstyrandeinförandevidviktmedfasterUtredningen rätta att av
måstedettasamråd ochomfattande attmedvägavgifter sker ett

behovetuppfattningenintedockdelarförfattningsregleras. Jag avom
kompetentakommunernabedömer är attförfattningsreglering. Jag att

finnsstånd. Dettillsamråd kommererforderligtförsjälva attsvara
införakommuner attanledning än attannatingen avsertroatt som

erforderligameddettakommervägavgifter göramiljöstyrande att
Stockholm,imiljözonerInförandetreglering.statligsamråd avutan

exempel detta.meningminenligt gottMalmö ettochGöteborg är
helstnågrariktaskälingabedömningmin attenligtfinnsDet som

sitt miljözons-bedrivitkommunerdessahuranmärkningar tremot
harkonsekvensernagjorts,harutredningsarbeteomfattandearbete. Ett

slutligaoch deremissbehandlatsförslagenskett,samråd harbeskrivits,
kommunernakommunfullmäktige. Derespektive treitagitsbesluten

bestämmelser. Detenhetligaskapasyfteiarbetesittsamordnat atthar
skullegenerelltkommunernaanledningenligt ingen attfinns att tro

ellermiljözonerinförandegällersig detannorlunda avvareagera
vägavgifter.miljöstyrande

lagstiftningdubbelEn

laggenerellmedförfarandetföreslagnadetbefararUtredningen att en
måstekommunenskildilagentillämpafråganplus att enatt om

omständligtförkritiseraskan ettpå attriksdagenunderställas nytt vara
förfarandetbefararochuppfattningdenna attheltdelarförfarande. Jag
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knappast kommer främja tillämpning.kommunal dubblaDenatt en
lagstiftningen blir tillämplig såväl vid införande avgifter vidav som
ändringar och vid upphörande. denJag grundläggandeattanser
generella mycket väl skulle kunna innefattalagen befogenheter för
kommunerna själva för utformningenden lokala och självaatt svara
utforma lokalaoch besluta de bestämmelserna.om

Upphävande lokala bestämmelserav

kommun infört miljöstyrande vägavgifterOm atten som anser
avgifterna skall uppsägning enligt förslaget tillskall upphöra, göras

riksdagen beslutaregeringen. sedan bara kan de lokalaDet är attsom
bestämmelserna skall upphöra. Förslaget innebär teoretiskt att

kommunen kvar i avgiftssystemet. interiksdagen kan tvinga Detta är
strider grundsynen i direktiven införandetacceptabelt. Det mot att av

respektive beslut detavgiftssystem skall ske kommuns ochett genom
utforma och förändra avgiftssyste-respektive kommunsär attansvar

kunnalikaväl kommun inte ska tvingasJagmet. att, ettsom enanser
också garanteradavgiftssystem, måste kommunen ha möjlighet att

så finner riktigt.lämna detsamma kommunenom
finner vidare inga skäl för enligt min mening godtyckligt,Jag att,

föreslå de avgifter under månader inflyter från och med18att som
skall tillfallauppsägning lokala bestämmelser i kommun staten.av en

Lokala bestämmelser

lokala bestämmelsernatycker det bra kommunerna i deJag är att ges
fordon ska omfattasvälja avgiftsprincip, vilkarätt att att ange som av

olika formereller undantas från avgiftsskyldigheten samt att avange
vägavgifterna.differentiering miljöstyrande vill dockde Jagav

inte kommunen ifrågaunderstryka det i utredningsförslaget äratt som
regeringen eller den myndighethar beslutanderätten utan som

inte med definitionregeringen bestämmer. minDetta överensstämmer
styrmedel.kommunaltettav
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Kommittédirektiv mm

Miljöstyrande vägavgifter Dir

1997:98

Beslut vid regeringssammanträde den 28 augusti 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag lämna förslag tillatt
lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter i tätort.en
Utredaren skall med utgångspunkt från målet avgifts-att

skall vägtrafiken till för miljö och fram-systemet styra gagn
komlighet

analysera de konstitutionella förförutsättningama miljö-ett0
styrande vägavgiftssystem,

lämna förslag till generell lagstiftning för miljöstyrande0 en
vägavgifter,

lämna förslag till hur den generella lagstiftningen kan0
kompletteras med särskilda regler miljöstyrandeför vägav-
gifter i enskild tätort.en

Bakgrund

Vägtrañken för betydande och påpåverkan på miljönsvarar en
människors hälsa. dockVägtrañkens effekter varierarnegativa
kraftigt mellan speciellaoch landsbygd. lösa deFörtätort att
tätortsproblemen vägtrafiken bl.a. trängsel,orsakar,som

ocholyckor, buller utsläpp giftiga krävs särskildaämnen,av
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lokalt inriktade styrmedel. Ett åstadkomma detta kansätt att
införa miljöstyrande vägavgifter iatt tätorter.vara

Uppdraget

Utredaren förslagskall lämna till lagstiftning för miljösty-en
rande vägavgifter i Utgångspunkt för arbetettätort. är att av-
giftssystemet skall till för miljö och framkomlighet.vara gagn
En utgångspunkt lagstiftningen bör utfor-såär attannan vara
mad det framgårklart införandet avgiftssystematt att ettav
skall ske respektive kommuns beslut och det också ärattgenom
respektive kommuns utforma och förändra avgifts-attansvar

lageninom de ställersystemet ramar upp.
De tekniska förutsättningarna för införandet miljösty-ettav

rande avgiftssystem för biltrafiken i Stockholms innerstad och i
Göteborgsregionen skall utredas Vägverket och Riksskatte-av
verket. utredning skall bl.a.Denna omfatta redovisningen av
miljömål för trafiken, förslag till teknisk systemlösning fören

miljöstyrande avgiftssystem, miljökonsekvensbeskrivningett en
fördelningspolitisk analys. tekniska förutsättning-Desamt en

för miljöstyrande avgiftssystem biltrafikenförett utgör ettarna
viktigt underlag för den särskilde med uppdragutredaren att
lämna förslag till lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter.en
Vägverket och Riksskatteverket skall därför successivt redovisa
resultatet utredningsarbete för särskildesitt den utredaren.av

Utredaren skall analysera de konstitutionella förutsättning-
för miljöstyrande vägavgiftssystem. Därvid skall sär-ettarna

skilt de konstitutionella förutsättningarna för kommu-att ge
analyseras.besluta avgiftermiljöstyranderätt attnerna om

Andra aspekter bör belysas huruvida olika slag diffe-ärsom av
miljöavgifter förenligarentierade för vägtrafiken medär

gällande lagstiftning, hur integriteten för den enskilde kan säk-
vid tillämpning miljöstyrande vägavgifterras av m.m.
Utredaren skall och lämna förslag till generellöverväga en

lagstiftning för miljöstyrandc vägavgifter i tätort övervägasamt
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och lämna förslag till hur denna lagstiftninggenerella kan
för vägavgifterkompletteras med särskilda regler miljöstyrande

enskildi tätort.en

Övrigt

kommittéer ochdirektiv tillarbetet gäller regeringensFör sär-
dir.offentliga åtagandenskilda utredare prövaattom

konsekvenser dir.regionalpolitiskaredovisa1994:23, attom
konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa1992:50, attom

förredovisa konsekvensernadir. 1994:124 samt attom
dir.brottsförebyggande arbetetoch detbrottsligheten

också beakta prin-utredarendelar skalltillämpliga1996:49. I
ord-1994den septemberbeslut 1i regeringensciperna om en

företags-regeringskanslietgenomgång isystematiskforning av
marknadseffek-beaktas vad gällerbeslutetregler. Särskilt skall

nämnda checklistoma.de beslutetitiviteten samt
kommunför-med bl.a. SvenskasamrådaskallUtredaren

fått iRiksskatteverketochVägverketbundet medoch som upp-
förtekniska förutsättningarnautreda deregeringendrag attav

biltrafikenavgiftssystem för imiljöstyrandeinförandet ettav
Stockholm.Göteborg och

1999.den februarilskall redovisasUppdraget senast

Kommunikationsdepartementet
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Summary

environmental control roadproposing legislationThe Commission on
Theof the given below.urbancharges A reportsummaryareas.

thethe orderpresented in report.assamesummary

of reference,The Commission’s etc.terms

proposals generalassigned provideThe Commission to onwas
urban andenvironmental control road chargeslegislation for areas

generalhow thisand make proposalsalso deliberateto onupon
rules for environmentalsupplemented by specialcould belegislation

specific The startingof urbanthecontrol road charges area.case a
formulatedlegislation should bethat thepoint for the assignment was

of chargesthat the implementationclearly indicatesthat systemaso
municipality andof the respectivethrough decisionwill take place a

municipalityrespectiveresponsibility of thethethat also to
framework laidwithin thechargesadjust theformulate and system

constitutionalthetask analysecentralby the Thedown toact. was
road chargesenvironmental controlpreconditions for system,an

municipalities decidetheparticularly how toto onempower
consider howtaskcharges. Anothercontrol roadenvironmental towas

suchprotected when applyingindividual beintegrity of thethe may
legislation.

charges forrelatingdeliberationsPrevious to

road traffic

deliberations previouslyvariousbrieflysection 2In report onwe
relating urbantraffic, primarilyfor roadconducted regarding charges to

alia, thepresented in,opinionsdescribe the interWeareas.
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Traffic forGovernment Bill 1987/88:50 policy the and the City1990s
Traffic Commission’s preliminary City Traffic Charges,Carreport
Official Government SOU 1989:43, together with theReport -
Communications Commission’s final Direction forA Newreport
Traffic Policy, Official Government SOU 1997235.Report —
Furthermore, the Commission’s Green Paper "Towards fairEuropean
and efficient pricing policy options for internalising thetransport
external of the European Union" and the White Papercosts transport
"Fair for Infrastructure phased approachPayment Use: A to a common

charging framework theinfrastructure EU".transport

andTerms concepts

section designations of various charges principles,3 ordinaryIn some
communicationsmethods, technical solutions,payment etc. are

explained. These various designations include the following:
principle,The boundary which that the traveller obtaintomeans pays

of such network city,section road streetto aaccess a as a a
bridge tunnel.motorway, a or a

that the travellerThe principle, which to staypayspresence means
within defined area.a

that the traveller continuouslyprinciple, whichThe trajectory means
road travelled.for the length ofpays

electronic unit inside the vehicleVehicle unit, which tomeans an
communication with the surrounding world.facilitate electronic

reflectionsInternational

providing short reflectionof section aimsThe 4 currentatcontent ona
arranged follows.This sectiondevelopments abroad. as

forCharges motorway use-
citiesCollection of charges-

and trial projectsResearch, development-
Initiatives within the EU-
Standardisation-
Harmonisation-

Plans.New-
placedof roadof charges for theThe issue transport systemsuse

least within the EU. The latestinternational agenda,high the noton
made the abovementionedtheinitiative within the EU statementsare
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of methods fordevelopmentstressed that thewhereWhite Paper,
pressing issue.charges citiesdifferentiated roadofsystems a

road chargesVarious systems

ofthe collectionaims withpossibledescribe varioussection 5In we
discussionsDuringroad.vehiclefor rightcharges the to on ause a

mainsuch fees,concerningpreviously heldcurrently and two
environmentalandfundingidentified, namely,have beenobjectives

of road traffic. Atof externalintemalisation thethroughcontrol costs
thehasexisting Europevirtually chargesthe systemmoment, every

funding.of obtainingobjective
intention,traffic theof roadexternalofIntemalisation the costs means

willindividual travellersthatof charges,assistancewith the to ensure
by roadof causedportion,majortheall, inbear costscaseanyor

individualburdendirectlythatthoseadditiontraffic. In coststo
relatingtravellertheinternaltravellers, i.e. tocostscosts, causes

environmentalnegativeandaccidentsmaintenance,infrastructure
internal.also madeintemalisation sucheffects. Through costs are

ofimplementationtheobserved thatalso beHowever, can
Another,problems.practicalconsiderableinvolvesintemalisation more

thevaluation oftheinstead baseproceedingofpractical, toway
goals.environmentaldecidedpreviouslyenvironment on

traffic. changeinfluence AchargesusingrelatesassignmentOur toto
that wishenvironmental goalsthetowardsshould take place towe
chargesdate,isolated exceptions,attain. Subject systemstoto nosome

subjectinto service,beenobjective haveprimary tohaving such puta
currentlyinvestigationsseveralexceptions.isolated However, aresome

suchconcerning howcountries,aliawithin Europeanin interprogress,
designed.could besystems

do imposethat theychargesof suchadvantage notThe systems any
principle, doand that they,generating notdemands revenueon

leadingthosetaken intofactors berequire other exceptaccountto
order thatdesired.result However,particular systemtowards the a

detemiinationthethatimportantimplement,possibleshould be to
thatdemands andothersatisfies certainof the charges also
forbe appropriatefeltall else,abovethe charges,thatconnection toare

the purpose.



Bilaga136 2 SOU l998:l69

Demands made for environmentalsystemon a

control road charges

Section the requirements6 that the Commission considersreports on a
for environmental control road charges should fulfil, above allsystem

else, general of the charges.acceptance
ofWe the opinion that the other things, should besystem,are among

for travellers understand and and that the involvedto costseasy use,
should be reasonable. Furthermore, should satisfy necessary

safety,requirements for road fairness and personal integrity etc.

Constitutional of environmental controlaspects
road charges

of the primary tasks of the CommissionOne analyse thetowas
constitutional that of environmentalissues control roadsystema
charges raises. This analysis made section

The first constitutional issue whether environmental control road
charges should be defined charge. The distinction betweentaxas a or a

and fluid, but be characterisedcharges taxtaxes a may as a
compulsory contribution the without direct whileto state return,any a
charge consideration paid for specified from themonetary returna

The factor for whether environmentaldetermining control roadstate. an
charge be regarded charge, within the meaning ofas amay

whether theconstitutional law, question namely, the rightreturn —
drive and roads within particular beto streetsa car on a area can-

regarded of such that the environmental control road chargenatureas a
be considered charge. Having regard, alia, the fact thatinter tocan as a

sufficientlythe question be regarded specified andreturn cannot as
ofindividually decided, the Commission the opinion that the

environmental control road charge be defined charge, butcannot as a
be viewed Primarily result of the fact thatmust tax.as a aas a

municipality entitled other than its residents,to taxnot persons own
environmentalpossible impose control road chargesnot to as

municipal which only remainingthat the alternativetaxes, means a
state tax.

According Chapter Article of the of8 3 Instrument Government,to
alia, prescribed lawregulations be by andinter taxes muston,

the Riksdag Swedish Parliament.consequently decided by As not
possible for Riksdag delegate decision-makingthe to powers
concerning be concluded that delegation of thetaxes, topowersmay
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concerning environmental control road chargesmunicipalities not a
feasible option.

delegation already taken place through thehasIn respect,one
of the of Chapter Articleprovisions Instrument Government. By 13

ordinanceparagraph, provided that the Government byfirst may
the implementation ofdecide regulations concerning Byacts.on

of municipality relationapplying Article the Chapter,5 same a can,
thethe Government bymunicipal affairs, be givento same powers as a

which the decision-makingtheThe issue extent tostatute. powers
control road charges municipality couldenvironmentalconcerning a

implementation provisions.through the right decidebe achieved to on
conclusion that the latitudeexamples leads thereview of variousA to

implementation regulations, otherprovide, by of partyto anymeans
environmental control roaddirect influencethan the legislator on an
limited. Implementationconsidered becharges act to very

concerning decisions of limiteddeal with issuesregulations onlycan
comprise adaptations thetariffs that onlysuch alteration in tonature, as

oflimitations theof prices andgeneral development to temporary areas
otherof installation workresultchargessubject to oras a
righttraffic. clear that theinvolving disruptionscircumstances to

implementation regulations wouldsuchof municipalities issue notto
desired influence the chargeswith theprovide municipalities on

system.
municipalities with decisiveproviding theofOne powersmeans

thatlegislation suchdesign theconcerning the tosystem mannera
of controlintroduction environmentalmunicipality which thethe

initiate thetakequestion thatroad charges steps tomay
that should bemunicipality.of the within the Inapplicability act case

significant nuisance within thetrafficroadprescribed that, causes
this themunicipality Governmentthen themunicipality, toreportmay

Following this,theappointed by Government.authoritythetoor
municipalities and authoritiesotherplace withconsultation would take

exist introducepreconditionswhether theconcerned to anon
the municipality thatwithincontrol road chargesenvironmental act

localconsidered exist,preconditionsIf suchmade the toreport. are
municipality question. Thesefor thebe preparedprovisions should

and enacted byapproved by the Riksdagwould then belocal provisions
statute.
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Environmental aspects

connection between environmentalthecontainsSection 8 reporta on
withand what significancetrafficand roadproblems systema

influencingcharges could havecontrol roadenvironmental
The conclusion of thefavourableproblemsenvironmental manner.a
control road chargesof environmentalCommission that systema

positive effects concerningmanifestlyexpected producebe tomay
urbanthereby air pollution Asand alsotraffic congestion areas.on
charges beand noise levels, theof accidentsfrequencyregards the may

and noiseeffects. Effects accidentslimitedratherconsidered haveto on
monitoringknowledge that theindirectly throughprimarily gainedare

thefavourable effectshaveinvolved in the system manneronmay
have today, theof knowledgelight thedrive. thewhich travellers In we

the technicalthatexternal environmenteffects thepossible negative on
wellmight involve,and registrationmonitoringequipment for asas any

used thistechnologythe microwavelinkedhealth hazards to
negligible.virtuallyconnection, are

roadenvironmental controlofIntegrity aspects
and controlmonitoringregistration,charges -

from the registrationarisingintegritywith theSection deals9 aspects
ofcompliance withcontroland systemto aensurenecessary

the relevantthis connection,charges.control road Inenvironmental
theof SecrecyGovernment,contained the Instrumentprovisions are

Personal DataOrdinance, the Actthe Secrecy1980:100,Act
TheSurveillance 1998:150.Actand the Public Camera1998:204

makebe possiblemightproposals thatCommission’s tonotmean
acceptable fromthis beconsideralthoughanonymously, topayment we

ofviewpoint integrity.the

lawRevenue consequences

shouldthat deductionssection 10reportedThe conclusions notare
chargescontrol roadof environmentalallowed forbe costs

beshould, however,from work butandconnection with journeys to
commercialand forofficial businessallowable for journeys on

control road chargeenvironmentaloperations. the tax,As statea
valued addedambit of thefall within thedoes tax.not
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of environmental controlDesigning systema

conceivable principlesthreeroad charges —

the ofthree different methods for designSection describes1 l systema
together with the advantages andof environmental control road charges

decisive distinction betweendisadvantages associated with them. The
i.e. what the chargesmethods the charges principle,the various are

and abovebased explained theAs part terms conceptsonon. we
principle,the boundary thethere differentiations between presenceare

Commission concludes that,principle. Theprinciple and trajectory at
that based theshould be chosenleast initially, charge system not ona

principle andthat the boundarytrajectory principle, but presence
decisive factorequally suitable. Theconsidered beprinciple be tomay

should chosen abovealternatives befor which of thesedetermining
legislationfor which the generalall else, local circumstances, reason

principle.itself chargesshould bindnot to a

Commission forof theThe proposal statutory
environmental control road chargesofregulation

should partly oflegislation consistCommission thatThe anproposes
environmental control roadprovisionscontaining generalact on
provisions for the respectivecontaining localpartly ofcharges and acts

dealgeneral provisions shouldcontaining themunicipality. The act
that should be uniformlyformalgeneralwith issues of natureormorea

preconditions for itsof the theobjectiveregulated, such the act,as
provisions be laid downlocalregulations how theapplication, toareon

rulesof the charges andresponsible forand amended, who payment
proposedpaid,that the chargesapplicable the not etc.event are

regulatethat possibleregulate issuesthat the local provisions not toare
of the ofdelimitationsuch for example,under general extentact as,a

charges and issuesof thethe charge, thethe covered by amountarea
basedinvestigation and calculationsrequiringconnected therewith on

certainlocal provisions containFurthermore, thelocal conditions. may
aboutsuch regulationsgeneralfrom that stated thedeviations act, as

andobligation the chargethesubjectwhich vehicles toto payare
the charge.exceptions to

subject theonlythatCommission’s proposalsThe tocars aremean
that thosegeneral andunder theobligation the charge actto pay

of the andregistrationlinked theprescribedexceptions not toto carare
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prescribe deviations thisthe of Local provisions mayarea use.
respect.

differentiationsalso contain variousThose local provisions may
charges for different ofexample, differentforrespects, sorts cars

environmental problems theythe of thedepending extent cause or aon
differentiation based time aspects.on

that there should be requirementThe Commission not anyproposes
make of the charge directtraveller should be boundthat paymenttoa

arising, but that there should bewith obligationconjunction the to pay
should also bepoints possible.provideaim paymentto asan as many

automatically by ofand alsomake laterpossible paymentto means
centrally.the vehicle linkedtiedaccounts to or

equipped with both video andshould beThe control stations cameras
communications with vehicle units. Theforelectronic equipment

be concluded havewhichregistration plates of those cannotcars
If made thephotographed.made payment notpayment are

demand for theprescribed time, invoice with topayment sentaan
of the together withregistered thewho owner carasperson

road charge will be imposedinformation that increased paymentan
after the journey.specified timemade withinnot a

that, the first instance,Administrationthe National Road
environmental control roadconcerningdecisions issuesshould make on

administrativeAppeal lies thecharges. court.countyto



offentliga utredningar 1998Statens

förteckningKronologisk

års ochprivilegier i vissa1976 lag immunitetochbeskattning.Fi. 29.Omstruktureringar om. fall UD.Tänderhelalivet översyn.en. Utlandsstyrkan.vuxentandvård. Fö.för 30.ersättningssystemnytt- vård ochlivet. Stödoch till barn31. gällerVälfärdensgenusansikte. Detb A.. ungdomarmedpsykiskaproblem. Bilaga.S.Nivå- organisationsspecifikaalltid ochMän +passar. vårdbehov samhällsskyddvidRättssäkerhet, ochfrånhandeln. 32.medexempel A.processer
tvångsvård.och psykiatrisk S.Vårt kön.Kärlek,ekonomiskaliv resursersom. ekonomiochforskning.33.Historia,maktdiskurser.A.

idrott. In.din detrationella Femmakten MytenTy rapporterär omom. restarbetsfömiåga.med34.FöretagarearbetslivetochdetjämställdaSverige.A.
Översyn Bilagor.Förordningartill miljöbalken. M.tillsynsreglerför kollektiva 35.rörelse-och +av. ochidentitet digitalamiljöerIdentifiering iförsäkringar.Fi 36.

från novemberhearingden12 1997.alkoholdrycker ReferatAlkoholreklarn.Marknadsföring enav -. 4/98.IT-kommissionens K.Systembolagetsprodukturval.och rapport
framtidaarbetsskadeförsäluingen.S.Skattebrott. 37.Effektivitet- Fi. DenIntegritet-. ResultatstymingVad får vi för pengarna38.Campusför konst.U.10. av-

socialastatsbidragtill organisationerinomdetstatligtillsyn vissaFriståendeutbildningarmed1
området.S.områden.inom olika U.

finsk-svenskagränsälvssamarbetet.M.kontrolluppgifter DetSjälvdeklarationoch 39.12.
BROTTSOFFER.förfaranden. 40.förenklade Fi.-
Vad hargjorts Vad bör göras Ju.kemikaliehantering.Säkrare Fö13.
Läkemedelsinfomiationfor alla.frågor.näringsrättsliga Fi. 41.14.E-pengar- Försvarsmaktsgemensamutbildningförekologiskt 42.Grönanyckeltal Indikatorerfor15. ett-
framtidakrav. Fö.hållbartsamhälle.M.

måbättrekimskapsöversikt 43. skallSverigeåsikterblir handling. Hur16.När En om
nationellafolkhälsomål.förstamedfunktionshinder.bemötande stegetmotavpersoner -

samladvapenlagstiftning.44. En Ju.Samordning digitalmarksändTV. Ku.17. av
framtiden.Sotningi Fö.myndighet Fi. 45.18.Engräns en- tvångsmedel.buggningochandrahemliga Ju.OmIT ochregionalutveckling.19. . Bulvaneroch Ju.exempelfrånSverigeslän.K. 47.120 annat.

ochifrågasattKontrolleradinfrastrukturen 48.IT-kommisionenshearing20. om
funktionshinder.med medAndrakammarsalen, intervjuerför digitalamedier. personer-

taxfreeförsäljningenavvecklasKonsekvenser49.Riksdagen1997-10-24.K. attav
med inför ZOOO-skiftet. inomEU.K.Problem inbäddade2 system. underLäkemedelsutredningar50. 39anordnad kommissioneni DeHearing IT stegen.av

och underlagsmaterialtillStatskontoret 1900-taletmedIndustriförbundetochsamverkan annat
vård 1998:28.S.Läkemedeli ochhandel,SOU1997-11-14.K.

Vuxenutbildningochlivslångtlärande.Försäkringsgaranti. 522. . åretmedSituationeninför ochunderförstaförsäkringsersättningar.Fi.Ett garantisystemfor
kunskapslyñet.U.exportñnansieringen.N.23. Statenoch

arbetstagare.EU-perspektiv. Utstationering A.Fiskeriadministrationeni S2.24. ett av
Östersjöregionen.Översyn påmöjligheternai N.Tañskeriadministrationen Jo. varam.m.av . IT-användning skapatillväxtoffensiv kanstorstadspolitikfor helalandet. 54.Hur25.Tre städer.En

rådslagmindre anordnatför företag.Ettbilagor.4 S.+ st av
Kommunikations-IT-kommissionenpåuppdragMariakliniken.Frånhembränttill26. av

ochhandelsdepartementetdepartementet,Närings-ochsvartsprit.fakta ungdomarom-
ochIndustriförbundet.bankaktiebolagochNya ledningsreglerför27.

RosenbadRotundan, 1997-11-l8.K.försäkringsbolag.Fi.
frånDemokratinsräckvidd.Dokumentationvård säker,flexibel 55.28.Läkemedeli ochhandel.Om etten

skriñserie.seminarium.Demokratiutredningensochsamordnadläkemedelsförsöijning.
SB.



utredningaroffentliga 1998Statens

förteckningKronologisk

Distansutbildningskommittén.83.DUKOMökadelevnadskostnadervid tjänsteresa56.Avdragför
lärande.På utbildning,undervisningochdistansochtillfälligt arbete.Fi

Kostnadseffektivdistansutbildning.U.Distansutbildningskommittén.DUKOM57.
Distansutbildningskommittén.med 84.DUKOMdistansutbildningsprojektUtvärderingav

påFlexibelutbildning distans.U.IT-stöd.U.
medhänderna.Omframtidsscenarier. 85.Att stormöten,nationalstaten.Fyra rösta58.IT och

direktdemokratioch i Schweiz.folkomröstningar6/98.K.lT-kommissionensrapport
SB.i Sverige59.Räddningstjänsten

rättsområdet.Utvecklingssamarbete86.Skydda.Räddaoch Fö.- Östeuropa.Ju.Hallandsåsen.M.Kring60.
Fi.87.Premiepensionsmyndigheten.Livsmedelstillsyni Sverige.Jo.61.

ochBeredningsorganisationen88.kunskaperochkänslor.Om DomarenKampanjmed62.
arbetsfördelning.utbildningoch Ju.Malå kommun1997.kämavfallsornröstningeni M. -

vända regionsutveckling.avslöjanden 89.GreppetMotala.Joumalistemasgodaffär i63.En att en-
Söderhamnskommittén.från N.Demokratiutredningensskriñse- Rapportochläsarnasetik.

Nedslag detlokala90.Stegetföre. irie. SB.
brottsförebyggandearbetet.Ju.och tillgänglig information.64.Bättre mer

förnyelsekommunal ochkompetens-91.Småtöretagsdelegationens NyaN.rapport grepp-
utveckling.In.förutsättningar...65.Nya tider,nya

idéer småföretagochsamverkan.92.Goda8/98.IT-kommissionens K.rapport om
Småföretagsdelegationens N.funktionshindradeeleveri skolan.U.66.FUNKIS rapport- småföretag.Kapitalförsörjningtill93.Socialavgiflslagen.67.
Småföretagsdelegationens N.kämavfallsområdetKunskapslägetpå 1998.M.68. rapport
Förslagskatalog.personal 94.Lâmplighetsprövning inom69. av
Småföretagsdelegationens N.skolbamomsorg. 7.förskoleverksamhet,skolaoch U. rapport

naturvård.skogsmarkför M.Förstärktskyddlivslångalärandet. 95.Skolan, ochdet70. IT av
NaziguldetochRiksbanken.Interimrapport.UD.Utbildningsdepartementet 96.anordnadHearing av

bam demokratimedborgareOm och97.GörbarntillRosenbad1997-12-04,ochIT-kommissionen,
under1900-talet.SB.7/98.IT-kornrnrnissionens K.rapport

företags-Konkurrenslagensreglerdemokratiskt 98.kommunalarevisionen71.Den ett om- Bilaga.koncentration. N.kontrollinstrurnent.In. +
fråndennationellaBetänkandeñnansförbund. 99.accepteraKommunala Fi.72. sam-
Europaåretordningskomrnitténför rasism.In.Mångfald framtidaIntegration Ett73.Organisationer mot- Bilaga betänkandeslutnu till100.Harrasismentagitstatsbidragtill invandrarnasförsystem

från nationellasamordningskommitténfördenmfl.riksorganisationer In.
Europaåret rasism.In.polisen.Ju.74.Styrningen motav

frånDokumentationmedborgarskapet.101.DetDjurförsök.75. Jo. unga
idrotts- seminarium.SB.livet. stödtill76. Idrott ochmotionför Statens ett

tid. DokumentationLekrnannastyrei102.rörelsenochfriluftslivetsorganisationer.In. experternas
från seminarium.SB.småföretag.Smâföretagsdelegationi77.Kompetens ett

ochindividerna. domstolarna,lagen103 Bemäktiga OmN.rapportens
deindividuellarättigheternai Sverige.SB.Småföretags-Regelförenklingför framtiden.78.

S.Arbetsgivarensrehabiliteringsansvar.104delegationens N.rapport
kommuneroch landsting.105 Minskaregleringenregionalutveckling.79. IT och av

från under 1998. In.Erfarenheter hearingartre mars
ohälsoforsäkringen.106.Ungai9/98.IT-kommrnissionens K.rapport

utveckling.Tid för aktivitetoch S.BostadsrättsregisterJu.80.
Främjandelagen107 A.statsflygplan, SB. översyn.81.Användningen vissa enm.m.av -
Analyseraregelsystem 108. Jo.Försäkringsföreningar-ettreforrnerat82. mera.

Fi.



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningKronologisk

kvalitet tvångsvården.och i Fortsattfråntvå 140.Effektivitetsemi-RättsinformationochIT. Rapport109.
institutionsstyrelseSiSutveckling StatensIT-kommissionensoch 1998.narier 1996 rapport av

Bilagedel.S.10/98.K. +
Bilagor.Medlingochlönebildning. A.ochdödförkla- 141.dödsboförvaltareMakes +110. arvsrätt,

svenskfilmpolitik. Ku.142.Nyring. Ju.
forSverige.Ettelektroniskakulturarvet.U. 143.EttE-plikt. säkradet system111. Att gemensamttryggare

mobil kommunikation.K.på lika villkor U.112.Resurser
Automatspel.Fi.nyandligheten. 144.Samhälletoch113.I GodTro.

frånDokumentationdemokratiprojektkvaliteten de 145.EU-kanfrämja ettSvenskani EU.Hur vi114. ett
skriftserie.Demokratiutredningensseminarium.SB.svenskaEU-textema.

SB.Distansarbete.115. A.
lobbningFrån till Motionema.Om iCharta146. Magna116.Stoppreglema.Fi.

DemokratiutredningensUSA, EU ochSverige.l 17.Utgått
skriftserie.SB.Sweden" SUCCESS118."Sustainable story.a- direktstödtillhantering EU:sEffektivarefor internationalisering 147.Möjligheterochhinder aven
jordbruket.Jo.näringsliv.svensktmiljöanpassatettav

principfrågor.Rikstrafiken vissa K.148.Bilaga.N.+ —-
Götaland.försäkringskassai149. bilda Västrauppdragsverksamhet AttKommunal 1998.In.119.

omfattandeverksamhetiUtvidgatbalanskravtill detrefor- 150.anpassning120.EñerlevandepensionEn -
kommunalaföretag.In.meradeälderspensionssystemet.S.

ochlandsting.for kommunerKosnadsutjärnningArbetsforhållandenochattityder. 151.12 . ochutjänmings-statsbidrags-med Enprofessionellas med översynmöten avpersoner- Bilaga.In.funktionshinder.S. systemet.+
energikälla plats.M.vindkraftenfrågor 152.civilrättsliga Fi.122. tarE-pengar enrenm.m. -—- välfärdeni detskall finansiera153.HurFolkrättslig123. Fö.status manm.m.

IT-samhället samtal IT-globaliserade Etteuropeisknivå Demokrati-124.Demokrati om
anordnat IT-ochoffentlig ekonomiutvecklingutredningensskriftserie.SB. av

Rosenbad.och Rotundan,kommissionen ESO.for världskultur.Ku.125.Statensmuseer
12/98.IT-kommissionens K.taxfree.Fi.126.Beskattning rapportutan

iframtiden.154.OASöverklaganderegler vidTullagens127. m. enm.
exempelochLokalademokratiexperiment155.Tullverket.Fi.omorganisationav -

Demokratiutredningensskriftserie.Ju.analyser.Forskningspolitik.128. U.
ochAlkoholpolitikensmedel.Införselochmöjligheter. 156.sjöfartsnäringhot K.129.Svensk av
starköl.spritdrycker, ochpartihandelmed vinfrånKämavfall ochSäkerhet.130. Rapport ett

fordonsbränsle.N.157.Biogassäkerhetsanalys slutforvaringenseminarium somavom
oljeutsläppen.K.158. kommaAttkämbränsle.M.använtav

Kassaservice.Fi.ständigförändring. 159.CSN myndigheti U.131. En- bankerochkredit-Regleringochtillsynochdess 160.Estoniakatastrofen132.Engranskning avav
marlmadsföretag.Fi.följder. K.

Socialtjänst-intervjubokfrånPåmarginalen.En161.IT-kommissionens133.Godetik nätet. rapport
skriftserie.Demokratiutredningens Ju.utredningen.l l/98 K.

Vägtrafikregistrering.162. K.brevtill detläsandeochdemokratin134.Läsarna ett— törsäkringskassa.Skåne allmännaBildandet läns163.Sverige.SB. av
sammanställningDomstolsorganisationen135. av— marknaden.frihet.Demokratin Tre164.Allasfrån årsDomstolskommitté.Ju. mötergrundmaterial 1995

skriftserie.Demokratiutredningens Ju.ronder.Redovisningochaktiekapitali Ju.136. euro.
yrkeskompetens.U.Validering utländskfrån 165.erfarenheterMiljö grundochbotten137. i av-— pricipiellfrihet ochstatligt166.RegionalHallandsåsen.M. ansvar en-

diskussion.In.fimktionshinder.Kvinnor, och S.138. män
Överskottet nivån mellannivånipå regionaladenmed 167.utsatthet.139.En särskild Ompersoner -
Europa.In.frånandraländer.funktionshinder S.



offentliga utredningarStatens 1998

Kronologisk förteckning

168. skéimingspunkten.LandshövningarochdenI
centralaochregionalasamordningen.In.
Miljöstyrandevägavgifter förslagtill169. i Etttätort.
lagstiftning.K.



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningSystematisk

frånSocialtjänst-intervjubokPâmaginalen.EnStatsrådsberedningen
61skriftserie.lDemokratiutredningensutredningen.frånDokumentationräckvidd.Demokratins ett ronder.marknaden.TreDemokratinAllas frihet. möterskriftserie.55Demokratiutredningensseminarium. 164DemokratiutredningensskriftserieavslöjandenochJoumalistemasgodaffär Motala.En i

skriftserie.63Demokratiutredningensläsarnasetik. Utrikesdepartementet
statsflygplan, 81Användningen vissa m.m.av vissafallochprivilegier iårslag immunitet1976 ommedhänderna.OmAtt stormöten,rösta 29översyn.endirektdemokratii Schweiz.SB. -och -folkomröstningar 96Interimrapport.ochRiksbanken.Naziguldet35

underochdemokratiOmbamGörbamtill medborgare Försvarsdepartementet1900-talet.97
13kemikaliehantering.SäkrarefrånDokumentationmedborgarskapet.Det ettunga Utlandsstyrkan.30101seminarium.

utbildningförörsvarsmaktsgemensamFfråntid. DokumentationLekrnannastyrei experternas
krav. 42framtidaseminarium.102ett
framtiden.45Sotningilagenochdomstolarna,individerna.OmBemäktiga

RäddaochSkydda.59Räddningstjänsteni Sverige103rättigheternai Sverige.deindividuella -
123Folkrättsligstatusm.m.kvalitetenpådefrämjaSvenskan vi kani EU.Hur

1 14svenskaEU-textema. SocialdepartementetDemokratiutredningensnivåeuropeiskDemokrati
Tänderhelalivetskriftserie.124

vuxentandvård.2förersättningssystemtill detläsande nyttbrevochdemokratinLäsarna ett -- ochalkoholdryckerMarknadsföringAlkoholreklam. avSverige.134
produkturval.8SystembolagetsfrånDokumentationdemokratiprojektEU- ettett

kunskapsöversiktåsikterblir handling.EnNärskriftserie.145 omDemokratiutredningensseminarium.
funktionshinder.16medbemötandelobbningi USA,OmFrån Chartatill Motionerna.Magna avpersoner

helalandet.storstadspolitikförstäder.EnTreskriftserie.146DemokratiutredningensEU ochSverige.
bilagor. 254+ st

Justitiedepartementet Mariakliniken.Frånhembränttill
ochsvartsprit.26ungdomarfaktaomBROTFSOFFER. - flexibelhandel. säker,vårdoch OmLäkemedeli en40Vad bör görasVad hargjorts

28läkemedelsförsörjning.samordnadochvapenlagstiftning.44En samlad
ochvårdtill bamStödochgällerlivet.Dettvångsmedel.46hemligabuggningochandraOm

Bilaga.31psykiskaproblem.ungdomarmed +47Bulvanerochannat. sarnhällsskyddvidvårdbehovochRättssäkerhet,74Styrningen polisen.av tvångsvård.32psykiatriskBostadsrättsregister.80
restarbetsförmåga.34medFöretagarerättsområdet.påUtvecklingssamarbete

arbetsskadeforsäkringen.37framtidaDenÖsteuropa.86
ResultatstymingVad får vi för pengarna avBEREDNINGS-DOMAREN OCH -

detsocialainomtill organisationerstatsbidrag vissaORGANISATIONEN
området.38arbetsfördelning.88utbildningoch— för alla.41LäkemedelsinformationbrottsförebyggandeNedslag det lokalaStegetföre. i

måbättreskallSverigeHurarbetet.90
folkhälsomål.43nationellaförstastegetmotdödförklaring.dödsboforvaltareochMakesarvsrätt, -

ifrågasattKontrolleradoch110
funktionshinder.48medmedintervjuer personersammanställning grund-Dornstolsorganisationen -av- underLäkemedelsutredningarDe39stegen.årsDomstolskommitté.135materialfrån 1995

underlagsmaterialtilloch1900-talet annataktiekapital 136Redovisningoch i euro. 1998:28.50vårdochhandel,SOULäkemedelianalyser.exempelochLokalademokratiexperiment- Socialavgiftslagen.67skriftserie.15 5Demokratiutredningens
104rehabiliteringsansvar.Arbetsgivarens



offentliga utredningarStatens 1998

Systematisk förteckning

ohälsoförsäkringen. erfarenheterfrån hear-ingarunderUngai 1998.tre mars
Tid för aktivitet utveckling.106 IT-kommissionens 9/98.79och rapport

från tvåGod Samhälletochnyandligheten.113 RättsinformationochIT. seminarierI Tro. Rapport
Efterlevandepension. anpassningtill detreformerade 1996och 1998.IT-kommissionens 10/98.109En rapport
ålderspensionssystemet. Svensksjöfartsnäringhot ochmöjligheter.120 129
Arbetsförhållanden attityder professionellas Engranskning Estoniakatasrofenochdessföljder.och av-

med medfunktionshinder.121 132möten personer
ochfunktionshinder. Godetik IT-kommissionens 1198.133Kvinnor, 138 nätet.män rapport

mobilsärskildutsatthet.Om medfunktionshinder Ett Sverige.Ett förEn tryggare gemensamtsystempersoner
frånandra kommunikation.143länder.139

tvångsvården. Rikstrafiken principfrågor.Effektivitetochkvalitet i vissa 148Fortsatt -
skall finansieravälfärdeni detglobaliseradeutveckling StatensinstitutionsstyrelseSiS Hur manav

IT-samhället IT-utveckling offentligBilagedel.140 samtal ochEtt+ om
Götaland. ekonomianordnat IT-kommissionenochbilda försäkringskassai Västra 149 ESO.Att av

Rotundan,Rosenbad. 12/98.framtiden.154 IT-kommissionensOASi rapport
medel.Införsel ochpartihandel 153Alkoholpolitikens av

komma oljeutsläppen.158medspritdrycker,vin ochstarköl.156 Att
Bildandet Skånelänsallmännaförsäkringskassa. Vägtrafikregistrering.162av

Miljöstyrande förslagtill163 vägavgifteri Etttätort.
lagstiftning.169

Kommunikationsdepartementet
Finansdepartementetochregionalutveckling.IT

från Omstruktureringarochbeskattning.1exempel Sverigeslän. 19120
Översyninfrastrukturen rörelse-ochtillsynsreglerför kollektivaIT-kommissionenshearing avom

för digitalamedier.Andrakammarsalen, försäkringar.7
Integritet Effektivitet Skattebrott.9Riksdagen1997-10-24.20
SjälvdeklarationochkontrolluppgifterProblemmedinbäddade inför 2000-skiftet.system

förenkladeförfaranden.anordnad IT-kommissioneni 12Hearing av - :frågor.samverkan IndustriförbundetochStatskontoret näringsrättsliga 14med E-pengar- -myndighet 181997-11-14,21 Engräns en-
Identifieringoch digitalamiljöer. Försäkringsgaranti.identiteti

från den november garantisystemför försäkringsersättningar.22Referat hearing 12 1997. Ett .en- ,4/98. ledningsreglerför bankaktiebolagochIT-kommissionens 36 Nyarapport
avvecklas försäkringsbolag.Konsekvenser taxfreeförsäljningen 27attav

levnadskostnadervidAvdragför ökade tjänsteresainomEU. 49
offensivIT-användningkanskapatillväxt ochtillfälligt arbete.56Hur

rådslag Kommunalafmansförbund.72för mindreföretag. anordnatEtt av
örsäkringsföreningar-ettreformeratregelsystem82IT-kommissionen uppdrag Kommunikations- Fav

ochhandelsdepartementet Premiepensionsmyndigheten.87departementet,Närings-
Industriförbundet.Rotundan,Rosenbad1997-11- Stoppreglema.116och

frågorE-pengar civilrättsliga 12218.54 m.m.-
frarntidsscenarier. Beskattning taxfree.126ochnationalstaten.IT Fyra utan
6/98. Tullagensöverklaganderegler vidIT-kommissionens S8rapport m. m. en

omorganisation Tullverket.127Nya tider, förutsättningar... avnya
Automatspel.IT-kommissionens 8/98.65 144rapport

detlivslångalärandet. Kassaservice.159Skolan,IT och
anordnad UtbildningsdepartementetochHearing av

RosenbadIT-kommissionen, 1997-12-04,
IT-kommissionens 7/98. 70K.rapport
IT ochregionalutveckling.



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningSystematisk

kreditmarknads- Kulturdepartementetochtillsyn bankerRegleringoch av
företag.160 digitalmarksänd 17TV.Samordningav

världskultur.125förStatensmuseerUtbildningsdepartementet ñlmpolitik. 142svenskNy
Campusför konst10

handelsdepartementetNärings- ochstatligtillsynFriståendeutbildningarmed
olika områden.1 linom 23exportfmansieringen.ochStaten

livslångtlärande.ochVuxenutbildning Östersjöregionen.53möjligheternaiTa varaåretmedforstainfor ochunderSituationen tillgänglig information.ochBättre merkunskapslyftet.51 64SmåföretagsdelegationensrapportDistansutbildningskommittén.DUKOM småföretag.iKompetens
meddistansutbildningsprojektUtvärderingav 77Småföretagsdelegationensrapport

IT-stöd.57 framtiden.Regelförenklingför
eleveri skolan.66funktionshindradeFUNKIS 78Småforetagsdelegationens 4.- rapportpersonalinomLämplighetsprövningav utveckling.vända regionsGreppet att en-69skolbamomsorg.förskoleverksamhet,skolaoch frånSöderhamnskommittén.89Rapport

Distansutbildningskommittén.DUKOM småföretag samverkan.ochGodaidéeromlärande.ochPådistansutbildning,undervisning Småföretagsdelegationens 92rapportdistansutbildning.83Kostnadseffektiv småföretag.tillKapitalförsörjning
Distansutbildningskommittén.DUKOM 93Småföretagsdelegationensrapport

Flexibel distans.84utbildning Förslagskatalog.
elektroniskakulturarvet.111E-plikt. säkradetAtt 94Småföretagsdelegationensrapportvillkor 112på likaResurser foretagskoncentration.Konkurrenslagensreglerom128Forskningspolitik. 98Bilaga.+131ständigförändring.CSN myndighetiEn Sweden" SUCCESS"Sustainable- story.a—165Validering utländskyrkeskompetens.av internationaliseringhinderMöjligheteroch för aven

Bilaga.1 18miljöanpassatnäringsliv.svenskt +ettJordbruksdepartementet fordonsbränsle.157BiogassomEU-perspektiv.Fiskeriadministrationeni ett
Översyn Inrikesdepartementet24fiskeriadministrationenm.m.av

61Livsmedelstillsyni Sverige. ekonomiochforskning.Historia,
Djurforsök.75 idrott. 33FemrapporteromAnalysera 108mera. demokratisktkommunalarevisionenDen ett-tilldirektstödEffektivarehantering EU:sav 71kontrollinstmment.
jordbruket.147 framtidaMångfaldIntegration EttOrganisationer -

invandrarnasstatsbidragtillförsystemArbetsmarknadsdepartementet m.fl. 73riksorganisationer
Välfärdensgenusansikte.3 till idrotts-livet. stödochmotionför StatensIdrott

organisationsspecifikaNivå- ochMän alltidpassar friluftslivetsorganisationer.76rörelsenoch
exempelfrånhandeln.4medprocesser ochkompetens-kommunalförnyelseNya grepp-ekonomiska ochVårt Kärlek,liv kön. resursersom utveckling.91

maktdiskurser.5 nationellasamordnings-från denBetänkandeacceptera
rationelladetmakten din MytenTy är om 99Europaåret rasism.kommitténför mot

jämställdaSverige.6arbetslivetochdet frånbetänkandetilltagit slutnu BilagarasismenHar
52arbetstagare.Utstationering Europaåretav samordningskommitténförnationelladen
107Främjandelagen översyn.en rasism.100mot-

Distansarbete.115 ochlandsting.105Minskaregleringen kommuneravBilagor. 141Medlingochlönebildning.+ l 19uppdragsverksamhet1998.Kummunal
verksamhet kommu-omfattande iUtvidgatbalanskrav-



utredningaroffentliga 1998Statens

förteckningSystematisk

150nalaföretag.
landsting.Kostnadsutjänmingför kommuneroch En

statsbidrags-ochutjämningssystemet.översynav
151Bilaga.+

pricipiellRegionalfrihet ochstatligtansvar en-
diskussion.166
Överskottet mellannivånnivån idenregionala -

167Europa.
ochdencentralaskämingspunkten.LandshövningarI

168ochregionalasamordningen.

Miljödepartementet
ekologiskthållbartnyckeltal- IndikatorerförGröna ett

samhälle.15
till miljöbalken. Bilagor. 35Förordningar +

gränsälvssamarbetet.frisk-svenska 39Det
Hallandsåsen.60Kring

känslor.medkunskaperoch OmKampanj
Malåkommun1997.62kämavfallsomrösmingeni

kämavfallsområdet1998.68Kunskapsläget
naturvård.95skydd skogsmarkförFörstärkt av
från seminariumKämavfallochSäkerhet.Rapport ett

slutförvaringsäkerhetsanalys använtom av av
kärnbränssle.130

frånbotten erfarenheterMiljö grundochi -
Hallandsåsen.137

energikälla plats.152Vindkraften tarenren— -













POSTADRESS: STOCKHOLM106 47
FAX TELEFON08-690 91 91, 08-690 91 90

E—POST:fritzes.ordcr@liber.se
INTERNET:www.fritzes.se


