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Yttrande - Godstransporter på väg  
Sammanfattning 
Älvdalens kommun är remissinstans för utredningen gällande miljöstyrande system för 
godstransporter på väg. Utredningen har haft i uppdrag att analysera utformningen av 
ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften 
(Europaparlamentets och rådets direktiv om avgifter för fordon för användningen av 
väginfrastrukturer) för godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö och 
klimatmålen nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad kontroll av 
regelefterlevnaden av yrkestrafiken. I utredningens uppdrag har ingått att analysera 
olika alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften, såsom ett avståndsbaserat 
system eller ett system som varken är tidsbaserat eller avståndsbaserat. 
 
Yttrande 
Älvdalens kommun vill framhålla vikten av en livskraftig landsbygd med likvärdiga 
möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt 
hållbar utveckling i hela landet.  
 
Kommunen instämmer i rimligheten om ett större skatteuttag i större och tätbefolkade 
kommuner. En lägre skattenivå i glesbygdslän kan, bidra till bättre konkurrenskraft 
och i att hela landet ska leva.  
 
Älvdalens kommun är positiv till ett system som inkluderar utländska fordon. 
 
Systemet behöver också vara enkelt att hantera för åkeriföretagen och att administrera 
för staten. Det är också angeläget att skatteuttaget sker på ett sätt som gör att 
konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkare blir likvärdig. Systemet bör 
dessutom utformats på ett sätt och med verktyg för myndigheter som ökar möjligheten 
att hantera och hindra lagöverträdelser inom godstransportområdet. 

Beslutsunderlag 
Remiss missiv - Godstransporter på väg - vissa frågeställningar kring ett nytt 
miljöstyrande system  
 

Beslut skickas till 
Finansdepartementet (svaret ska lämnas i 2 versioner; den ena i Word och en i PDF. 
Ska lämnas till fi.remissvar@regeringskansliet.se 
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