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KS § 173 Remiss av SOU 2022:13 
Godstransporter på väg – vissa frågeställningar 
kring ett nytt miljöstyrande system 
Dnr KS 2022/228 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna följande remissyttrande till Finansdepartementet över betänkandet 
”Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system 
(SOU 2022:13)”; 

 

Yttrande 
Aneby kommun är inledningsvis positiv till utredningen och införande av 
miljöstyrande system inom området. Förändringar i skattesystemet bör ske i en 
riktning för nå större miljö- och klimateffekter i samhället i stort. Aneby 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, utöver miljöskäl, bidra till bättre konkurrenskraft och i att hela landet ska 
leva. Aneby kommun har inga synpunkter i detaljer kring avgiftsuttaget men 
menar att det är angeläget med att förstå såväl principerna som regelverket i sig. 
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. 

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun är en av 148 utvalda remissinstanser avseende betänkandet 
”Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande 
system (SOU 2022:13)”. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på 
förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del 
av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. Remissvaren kommer att publiceras på 
regeringens webbplats. 

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. Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå hur sådana 
tekniska system och sådan information som införandet av ett nytt system skulle 
medföra skulle kunna användas för att skapa förbättrade möjligheter till kontroll 
av andra regelverk för yrkestrafik. 
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Det har även ingått att analysera hur de tekniska systemen och administrationen 
av kontroll av såväl det nya systemet som regelefterlevnaden bäst anpassas till 
gällande svensk och EU-rättslig lagstiftning, behovet av att värna skyddet för den 
personliga integriteten och bestämmelserna om offentlighet och sekretess, samt 
vilka ändringar i gällande lagstiftning som skulle kunna göras för att underlätta 
detta. Vidare har i uppdraget ingått att utreda och lämna förslag på hur ett nytt 
miljöstyrande system bör avgränsas och differentieras geografiskt, åtminstone 
mellan tätort och landsbygd, och vilka effekter en sådan avgränsning och 
differentiering medför för olika delar av landet. I uppdraget har också ingått att 
analysera hur en differentiering utifrån fordonsegenskaper inom ramen för ett nytt 
miljöstyrande system kan utformas för att bidra till ökad miljöstyrning. 
Utredningen har även haft i uppdrag att analysera om det är juridiskt möjligt och 
om det är lämpligt att kombinera ett avståndsbaserat system med ett system för 
återbetalning av bränsleskatt och, för det fall ett sådant system bedöms möjligt 
och lämpligt, föreslå hur det i så fall bör utformas. Vidare har i uppdraget ingått 
att följa pågående arbete kring utvecklingen av elvägar och i den utsträckning det 
är möjligt analysera om ett avståndsbaserat system skulle kunna spela en roll i 
samband med tillträdeskontroll och debitering av kostnader för elvägar. 

Det nya miljöstyrande systemet bör vara avståndsbaserat. Utredningen anser att 
ett avståndsbaserat system är det enda alternativet som uppfyller de syften och 
krav som uppställs i kommittédirektiven och förordar därför ett avståndsbaserat 
system som alternativ till det nuvarande tidsbaserade systemet. 

Det skattepliktiga vägnätet ska omfatta europavägar, riksvägar och primära 
länsvägar. Inom det skattepliktiga vägnätet ska de vägar som har en trafikintensitet 
som understiger 500 tunga fordon per dygn som huvudregel undantas från 
beskattning. Utredningen föreslår att med tätort ska avses de kommuner som 
ingår i Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområden i enlighet med 
Naturvårdsverkets zonindelning utifrån EU:s luftkvalitetsdirektiv. En högre skatt 
ska tas ut på det beskattade vägnätet i dessa tätorter. Utredningen föreslår även att 
den avståndsbaserade skatten ska differentieras geografiskt utifrån län och en lägre 
skattenivå, glesbygdsnivå, ska tas ut för vägar i län med låg befolkningstäthet 
(glesbygdslän). Denna differentiering kan kombineras med förslaget om att en 
högre skatt ska tas ut på det beskattade vägnätet i tätorter. Med glesbygdslän avses 
län där befolkningstätheten är under 30 invånare per kvadratkilometer. Berörda 
län är Norrbottens, Jämtlands, Västerbottens, Dalarnas, Västernorrlands, 
Gävleborgs, Värmlands, Gotlands, Kalmar och Kronobergs län. Syftet med detta 
förlag är att hänsyn tas till Sveriges särskilda förhållanden med relativt gles 
lastbilstrafik och långa transportavstånd inte minst avseende näringslivets 
konkurrenskraft. 

Skatteuttaget bör enligt det reviderade eurovinjettdirektivet delas upp på en 
infrastrukturavgift och en avgift för externa kostnader. Differentieringar i dessa 
båda delar bör baseras på uppgifter som finns registrerade för fordon och avse 
fasta fordonsegenskaper så att dessa registrerade uppgifter tillsammans ger en 
skattenivå för den specifika lastbilen. 

Utredningen gör bedömningen att kartpassningen och beräkningen av den 
avståndsbaserade skatten bör göras centralt hos avgiftsupptagaren, dvs. 
Transportstyrelsen. Utredningen lämnar förslag på en teknisk och administrativ 
lösning för hur en förbättrad kontroll av cabotagetransporter (rätten för en 
transportör att utöva tillfälliga yrkesmässiga transporter på väg i ett annat EU-land 
än det där denne är etablerad) kan genomföras. I och med den centraliserade 
beräkningen av den avståndsbaserade skatten har 
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Transportstyrelsen information om samtliga tunga fordons positioner. Från dessa 
uppgifter kan uppgifter om bl.a. utländska fordons gränspassager filtreras ut. 
Därigenom är det möjligt att se hur länge ett fordon har befunnit sig i landet och 
när det senast lämnade landet, vilket medför att fordon efter viss tid kan 
misstänkas för överträdelse av cabotageregelverket (som från och med den 21 
februari 2022 även gäller för vägdelen av kombinerade transporter). Utredningen 
föreslår att Polismyndigheten bör få tillgång till uppgifterna om de fordon som 
misstänks för överträdelse mot cabotageregelverket och även skälet till misstanken 
så att vägkontrollerna kan riktas in på dessa fordon. Vid fordonspassage av 
kontrollstation bör även kontrolleras om fordonet är misstänkt för överträdelse av 
cabotageregelverket. Utredningen anser att ett återbetalningssystem visserligen är 
möjligt, i enlighet med nuvarande energiskattedirektiv, men att den administrativa 
rimligheten och den samhällsekonomiska effektiviteten kan anses som tveksam. 
Utredningen bedömer att ett återbetalningssystem i nuläget inte kan anses 
lämpligt. När det gäller debiteringen av kostnader för elvägar föreslår 
Elvägsutredningen i betänkandet Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73) en 
metod för beräkning av brukaravgift som innebär att kostnader för drift och 
underhåll av elvägen fördelas utifrån elvägsanvändarens förbrukade kWh. 
Eftersom Elvägsutredningen avfärdat körsträcka som fördelningsgrund bedömer 
utredningen att ett avståndsbaserat system inte kan spela en roll i debiteringen av 
kostnaderna för elvägar. En avståndsbaserad skatt som ersätter den nuvarande 
tidsbaserade vägavgiften kan leda till minskat transportarbete men även ökad 
transporteffektivitet, t.ex. genom ytterligare incitament till samordnade 
godstransporter, ökad fyllnadsgrad, och ruttoptimering. En avståndsbaserad skatt 
kan bidra till att nå riksdagens klimatmål, men även vissa miljömål och 
transportpolitiska mål. Det är sannolikt att utredningens förslag om avgränsning 
genom beskattat vägnät samt geografisk differentiering jämfört med om hela 
vägnätet beskattas och då med en enhetlig skattenivå kan vara gynnsamma för 
näringslivet i norra delarna av Sverige, men även i vissa mer glesbebyggda 
områden i södra Sverige. 

Förslaget om förhöjd skatt på beskattat vägnät i tätort, dvs. de kommuner som 
ingår i Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområden, kan bidra till minskat 
trafikarbete i dessa tätorter jämfört med alternativet utan sådan förhöjd skatt. Det 
medför att färre delar av befolkningen exponeras av utsläpp av luftföroreningar 
och buller. Omkring en tredjedel av Sveriges befolkning bor i kommuner vars 
vägar omfattas av en förhöjd skatt. Förslagen om lägre skattenivå i vissa 
glesbygdslän kombinerat med avgränsningen av det beskattade vägnätet medför 
att skogsnäringen inte i någon större utsträckning behöver drabbas av negativa 
effekter om en avståndsbaserad skatt ersätter vägavgiften. I glesbygdslän bor cirka 
10 procent av Sveriges befolkning. Allmänt sett är exponeringen för 
luftföroreningar och buller lägre i dessa län jämfört med de som är mer 
tätbefolkade. Kombinationen av högre skatt i tätorter och en lägre skattenivå i 
glesbygdslän kan anses vara välriktad utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Yrkanden 
Maria Lundblom Bäckström (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Remiss missiv, 2022-05-16 
Godstransporter på väg - vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system 
Tjänsteskrivelse 2022-08-15 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-08-22 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
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