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Sammanfattning 
Rapporten handlar om en möjlig omläggning av finansieringen av det svenska vägsy-
stemet. Tanken är att använda den modell som redan gäller för flygets och sjöfartens inf-
rastruktur. En del av kostnaderna för kommunernas väghållning skulle också kunna fi-
nansieras inom ramen för samma avgiftssystem. 
 
Sverige kommer sannolikt att ha infört km-skatt på tunga fordon inom fem år. Skatten 
kan utformas så att den motsvarar fordonens kostnader för trafikolyckor, miljöskador, 
vägslitage, övrig drift och underhåll samt investeringar i nytt vägar. Koldioxidskatten på 
vägtrafikens förbrukning av fossila drivmedel kommer liksom tidigare att täcka de ska-
dor som en förändring av klimatet kan ge upphov till.  
 
I avvaktan på att km-avgiften utvidgas till att även omfatta personbilar är det rimligt att 
låta en del av bensinskatten finansiera personbilarnas och de lätta lastbilarnas bidrag till 
underhåll, nyinvesteringar och trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Vägtrafikskatteut-
redningen föreslår att drivmedelsskatten i framtiden ska bestå av en fiskal komponent 
(energiskatten), en koldioxidkomponent och en miljöklasskomponent. Man skulle kunna 
ta ett steg till och dela in den del som utredningen betecknar som den fiskala komponen-
ten i en komponent som internaliserar personbilarnas kostnader och beteckna det som 
därefter eventuellt återstår av ”energiskatten” som en fiskal komponent. Energiskatten 
på de drivmedel som förbrukas i personbilar och lätta lastbilar motsvarar för närvarande 
i stort sett den lätta trafikens kostnader.  
 
Tanken med den nya modellen är att trafikens kostnader ska avgiftsfinansieras på ett sätt 
som gör att bilisterna och yrkestrafiken kan se varför avgifterna finns och vad pengarna 
används till. Enligt förslaget ska Vägverket efter dialog med sina kunder själv få fast-
ställa den avgiftskomponent som avser kostnader för drift och underhåll.  
 
De tunga lastbilarnas avgift för trafikolyckor ska motsvara kostnaden för döda och ska-
dade i lättare fordon som kolliderar med lastbilarna samt kostnaden för offer bland de 
oskyddade trafikanterna. Personbilarnas motsvarande betalningsansvar är begränsat till 
oskyddade trafikanter som dör eller skadas i kollisioner med personbilar.  Intäkten av 
trafiksäkerhetskomponenten skulle idag ge de statliga och kommunala väghållarna drygt 
6 mdr kronor per år för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Så mycket pengar bör dock bara 
utnyttjas under förutsättning att det finns kostnadseffektiva åtgärder i tillräcklig omfatt-
ning. Man bör vara uppmärksam på att åtgärderna snabbt kan förväntas minska antalet 
döda och svårt skadade. I takt med att olyckorna minskar reduceras intäkterna av 
olycksavgiften i samma mån. 
 
Även efter det att Vägverket ombildas till ett affärsdrivande verk bör beslut om storle-
ken av den relevanta avgiftskomponenten för nyinvesteringar fastställas av riksdagen.  
Miljöhänsyn och regionalpolitiska aspekter talar för att regering och riksdag även fort-
sättningsvis bör fastställa ramarna och huvudinriktningen hos investeringarna.  
 
Avgiftssystemet bör omfatta hela vägnätet, inklusive kommunala gator och vägar och 
privata vägar. Därmed uppkommer en möjlighet att låta systemet finansiera den rörliga 
delen av underhållet av kommunala gator och vägar samt statsbidrag till privata vägar. 
Det skulle kunna ske efter beslut om en fördelningsnyckel som tar hänsyn till den unge-
färliga fördelningen av trafikarbetet och som revideras vart femte år. Däremot är det 
knappast meningsfullt att låta fordonen betala kostnaden för trafikoberoende underhålls-
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kostnader som gatubelysning och snöröjning eller kostnaden för nyinvesteringar. Dessa 
kostnader kan, i enlighet med Svenska Kommunförbundets förslag, finansieras genom 
fastighetsavgifter. 
 
Att låta Vägverket bli ett affärsverk med rätt att uppta avgifter skulle ha flera fördelar: 
 

• Det säkerställer finansiering av nyinvesteringar på den nivå riksdagen beslutar. 
• Det säkerställer resurser för tillräckligt underhåll av gator och vägar. 
• Det avlastar kommunerna kostnader. 
• Det kan avlasta rikspolisstyrelsen kostnaden för en del av trafikövervakningen.  
• Det gör det möjligt att genomföra de investeringar och den trafikövervakning som be-

hövs för att nollvisionens nuvarande och kommande etappmål ska uppnås. 
• Det innebär att vi får ett rättvist och transparent system för internalisering av trafikens 

kostnader som kan förväntas få hög acceptans hos medborgarna. 
 
Någon direkt nackdel av systemskiftet är svår att finna. Att använda för litet pengar till 
löpande underhåll så att vägkapitalet urholkas är inte långsiktigt hållbart. Att satsa mind-
re på säkerhet än vad som är kostnadseffektivt är inte särskilt klokt om man vill nå noll-
visionens etappmål. Betalningsviljestudierna visar dessutom att medborgarna sätter hög-
re värde på att reducera dödsfall och skador i vägtrafiken än vad regering och riksdag 
gör. Makten över nyinvesteringarna ligger kvar hos riksdagen och det finansiella sy-
stemskiftet innebär inget avsteg från de nuvarande principerna för samhällsekonomisk 
bedömning av potentiella objekt. 
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Inledning 
Det statliga vägnätet omfattar drygt 98 000 km väg. Utbyggnaden, moderniseringen och 
underhållet av det statliga vägnätet bekostas i allt väsentligt över statsbudgeten och fi-
nansieras med allmänna skattemedel. Det innebär att de intäkter som staten har av be-
skattningen av fordon och drivmedel inte öronmärks för ändamål inom vägtrafiken. Un-
der de senaste fem åren (1999-2003) har Vägverket använt i medeltal 7 293 Mkr per år 
till väginvesteringar och 7 044 Mkr drift och underhåll av vägar. Därtill har verket för-
delat knappt 600 Mkr per år till bidrag till byggande och drift av enskilda vägar. Utöver 
kostnaderna för väghållningen har Vägverket under de senaste fem åren använt i genom-
snitt 632 Mkr per år till sektorsuppgiften och 2 912 Mkr till myndighetsutövning. 
 
Merparten av nyinvesteringarna belastar det enskilda årets anslag och finansieras således 
med löpande skatteintäkter. För vissa större projekt har staten emellertid frångått princi-
pen om direktfinansiering. Således fanns vid utgången av 2003 lån hos Riksgäldskonto-
ret om totalt 6 145 Mkr avseende Svinesundsförbindelsen och andra delar av E6 genom 
Bohuslän. Därtill fanns lån hos Stockholms Leder AB och Göteborgs Trafikleder AB för 
finansiering av storstadsprojekten. Dessa lån omfattade totalt 9 930 Mkr. 
 
För att tidigarelägga angelägna väginvesteringar har kommunerna i vissa fall tillskjutit 
medel för åtgärder längs det statliga vägnätet. Till följd av sådana förskottsbetalningar 
hade Vägverket vid utgången av 2003 en skuld till kommunerna om totalt 952 Mkr.  
 
Det kommunala väg- och gatunätet omfattar ca 40 000 km. Därtill kommer omkring 
32 000 km gång- och cykelbanor. Drift- och underhållskostnaderna uppgick 2002 till 
4 900 Mkr. De största utgiftsposterna var vinterväghållning, gatubelysning och belägg-
ningsunderhåll som svarade för respektive 28, 23 och 21 procent av de totala utgifterna. 
Kommunerna investerade 2002 drygt 2 800 Mkr i gator och vägar, varav tre fjärdedelar 
avsåg åtgärder i befintligt nät och en fjärdedel nyexploatering. 
 
Det privata vägnätet omfattar omkring 285 000 km, varav en stor del är skogsbilvägar. 
Knappt 75 000 km enskild väg åtnjöt statsbidrag år 2002. 
 
Behov på kort och lång sikt 
Genomförandet av den nationella vägtransportplanen och länstransportplanerna för 
2004-2012 inom en planeringsram om totalt 152 miljarder kronor förväntas leda till: 
 
- att stora delar av de högtrafikerade vägarna mötessepareras 
- att viktiga näringslivsvägar förstärks, framför allt i glesbygdslänen 
- att nästan alla broar i näringslivsvägnätet har full bärighet 
- påtagligt förbättrade förutsättningar för arbetspendling 
- att lätta fordon kommer fram på samtliga statliga vägar under hela året och att en del 

tyngre fordon som skolbussar och mjölkbilar kan få dispens under perioder då vägar 
är stängda p.g.a. tjälskador 

- att framkomligheten ökar på de stora vägarna utanför de största tätorterna 
- ökad tillgänglighet och en säkrare trafikmiljö för barn, gående och cyklister i många 

tätorter  
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Kvarstående problem kommer att finnas främst i form av trängsel i storstäderna men 
också i många fall i form av bristande standard och illa utformade passager genom tätor-
ter i andra delar av landet. Många angelägna projekt och trafiksäkerhetsåtgärder ryms 
inte inom den nu aktuella planeringsramen. Vägverket uppskattar att planeringsramen, 
inklusive de i april 2003 av regeringen tillfogade tilläggsdirektiven, skapar förutsätt-
ningar för ett genomförande av 60 procent av de inventerade bristerna i vägtransportsy-
stemet. Vid en fortsatt snabb trafiktillväxt kan ytterligare behov uppkomma under perio-
den. Prognoserna för åren 1997 till 2010 pekar på en tillväxt av personbilstrafiken med 
29 procent och lastbilstrafiken med 37 procent. Därtill kommer att ökade insatser kom-
mer att behövas för att klara de kort- och långsiktiga målen för trafiksäkerheten. 
 
Det förefaller rimligt att anta att kapacitets-, moderniserings- och trafiksäkerhetsinve-
steringarna under de 20 åren närmast efter 2015 kommer att behöva omfatta 80-100 mil-
jarder kronor (i 2004 års penningvärde). En höjd ambitionsnivå i trafiksäkerhetsarbetet 
kan kräva ytterligare medel.  
 
Den anvisade ramen för drift- och underhåll under åren 2004-2015 innebär, i kombina-
tion med bärighetssatsningen, att vägnätets nuvarande tillstånd kan behållas under de 
första fyra åren av den tolvåriga perioden. Därefter behövs ytterligare medel.  
 
På lång sikt, bortom 2035, kan man dock förutse en situation då vägnätet, med undantag 
för vissa storstadsnära vägar, inte längre behöver byggas ut av kapacitetsskäl. Sverige är 
ett glesbefolkat land. På de flesta vägar ligger dygnsflödena långt under vad som krävs 
för att motivera en utbyggnad till tre- eller fyrfältsvägar. Inte ens en fördubbling av da-
gens flöden skulle avsevärt förändra den bilden.  
 
Andelen grusvägar i det statliga vägnätet har minskat snabbt under senare år. Grusvä-
garna utgjorde 2003 bara drygt 20 procent av det statliga vägnätet (räknat som väg-
sträcka) och kommer sannolikt att ha minskat påtagligt till 2015. Därtill kommer de 12 
procent som är YG1-vägar.1 
 
År 2003 uppfyllde 93.4 procent av det statliga vägnätet kraven för bärighetsklass 1, me-
dan 5.6 procent hänfördes till bk 2 och 1.1 procent till bk 3. Vid oförändrade axeltryck 
torde få bärighetshöjande åtgärder behövas i det statliga vägnätet efter 2015. Vägverkets 
inventering av brister i vägarnas bärighet visar att kostnaden för att fullt ut uppnå bärig-
hetsmålen uppgår till ca 35 miljarder kronor. Regeringens planeringsram för 2004-2015 
avsätter 17 miljarder för bärighetsåtgärder. Det innebär att ungefär hälften av de återstå-
ende behoven kvarstår vid planperiodens slut.  
 
På några decenniers sikt talar således det mesta för att den mest aktiva investeringsperi-
oden är över inom svensk väghållning. Fokus kommer gradvis att förskjutas mot moder-
nisering och underhåll. Modernisering kommer förmodligen ständigt att vara aktuell och 
kräva investeringar. Ny teknik kommer alltid att förändra förutsättningarna inom vägtra-
fiken.  
 
Om det är ett korrekt antagande att investeringsbehoven är stora på kort sikt men mins-
kar på längre sikt, skulle ökad lånefinansiering kunna vara meningsfull. Med 40 års av-
skrivningstid och avtagande investeringsbehov skulle lånefinansiering göra det möjligt 

                                                 
1 Grusvägar som är belagda med en tunn flexibel beläggning som hindrar uppkomst av damm. 
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att tidigarelägga en del angelägna projekt, t.ex. sådana av stor betydelse för trafiksäker-
het och framkomlighet.  
 
Den vägen har regeringen och Vägverket redan beträtt genom att finansiera en del större 
projekt genom lån. En partiell lånefinansiering kan emellertid vara förknippad med 
nackdelar. Att låna till vissa projekt men inte till andra kan medföra risk för att priorite-
ringsordningen mellan olika projekt påverkas. Detta är särskilt uppenbart när en del fi-
nansiellt starka kommuner förskotterar medel till för dem angelägna projekt. En bättre 
lösning kunde vara att riksdagen beslutar om en upplåningsram inom vilken Vägverket 
får direktiv om att genomföra projekt i en bestämd prioriteringsordning baserad på net-
tonuvärdeskvoter och objektens övriga samhällsekonomiska fördelar. 
 
Kommunernas problem 
Underhåll av och investeringar i det kommunala gatu- och vägnätet hämmas av förhål-
landet att i allmänhet varken fastighetsägarna eller trafikanterna bidrar till finansiering-
en. Under kommande årtionden kommer fortsatt skattefinansiering att försvåras till följd 
av att konkurrensen om kommunernas skattemedel ökar när befolkningens ålderstruktur 
förändras mot en ökad andel äldre. Redan för år 2004 förväntas Sveriges kommuner och 
landsting gå med ett underskott på sammanlagt 10 miljarder kronor (DN 2004-05-13). 
Dessa förhållanden har efter flera utredningar lett Svenska Kommunförbundet och 
Svenska Landstingsförbundet till slutsatsen att avgiftsfinansieringen av kommunal ser-
vice måste öka.  
 
Med nuvarande regler har kommunerna möjlighet att täcka kostnaderna för nybyggnad 
och upprustning av gator med avgifter från berörda fastighetsägare (gatukostnader enligt 
PBL 6 kap 31-38§§). Reglerna är emellertid så krångliga och administrativt betungande 
att nio av tio kommuner avstår från att använda dem (Svenska Kommunförbundet och 
Svenska Landstingsförbundet, 2004).  
 
Några möjligheter att avgiftsfinansiera drift och underhåll av gator inom detaljplanelag-
da områden finns inte. Det har lett till betydande orättvisa mellan olika kategorier av 
fastighetsägare. Vissa fastighetsägare tvingas betala vägavgift för enskild väghållning 
medan andra får väghållningen betald av kommunens skattebetalare.  
 
Kommun- och landstingsförbunden föreslår därför att investeringar, drift och underhåll 
av kommunala gator ska kunna finansieras med en fast årsavgift som betalas av fastig-
hetsägarna i respektive kommun. Rätten att besluta om avgiftens storlek bör, enligt 
kommun- och landstingsförbunden, ligga hos kommunfullmäktige. Därmed skulle gatu-
avgiften bestämmas på samma sätt som taxorna för annan kommunalteknisk service, 
t.ex. vatten och avlopp och sophämtning. Liksom för de redan existerande kommunal-
tekniska avgifterna skulle inte gatuavgiften få sättas högre än vad som motsvarar det än-
damål för vilka de är avsedda, alltså omfattas av självkostnadsprincipen (Svenska 
Kommunförbundet och Svenska Landstingsförbundet, 2004).  
 
Kommun- och landstingsförbunden föreslår således att plan- och bygglagen förändras så 
att kommunerna får rätt att ta ut avgifter för gatuhållningen av alla fastigheter som är be-
lägna inom område med detaljplan och som omfattas av kommunalt väghållningsansvar 
och därför inte själva betalar sin väghållning. Plan och byggutredningen lämnade 1996 
ett nästan identiskt förslag till finansiering av den kommunala väghållningen (SOU 
1996:168), men det har inte föranlett någon proposition från regeringen.  
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Kommun- och landstingsförbunden säger avslutningsvis att en helt ny avgift som belas-
tar hushållen inte kan införas på toppen av nuvarande skatte- och avgiftssystem. Därför 
vill de att den kommunala utdebiteringen ska minska med vad som motsvarar intäkterna 
från gatuavgiften (Svenska kommunförbundet och Svenska Landstingsförbundet, 2004). 
Detta måste dock vara uttryck för ett felaktigt tankesätt. Om kommunalskatten minskar 
lika mycket som avgiften tillför kommer inte några nya medel att tillföras den samlade 
kommunala verksamheten. En höjd ambitionsnivå inom gatuförsörjningen skulle i så 
fall leda till nedskärningar inom de skattefinansierade områdena. En rimligare slutsats är 
att kommunalskatten ska minska med vad som motsvarar de skattemedel som för närva-
rande används till investeringar, drift och underhåll av gator. 
 
Bristande transparens och demokratisk förankring 
Det finns ett betydande skattemotstånd bland landets bilister. Skattetröttheten underblå-
ses av motororganisationer och lobbyister som framhåller att tre fjärdedelar av bensin-
priset utgörs av skatter och hävdar att bilismen är överbeskattad.2 Få vet att Sverige har 
låga vägtrafikskatter3 jämfört med flertalet länder i Västeuropa. 
 
En stor del av detta problem bottnar i bristande transparens. I motsats till vad som gäller 
inom flyget, sjöfarten och telekommunikationerna får inte vägtrafikanterna besked om 
vad de får för sina pengar. Det gör det svårt för dem att ställa tydliga krav på infrastruk-
turhållarna och leder till att många tror sig vara kraftigt överbeskattade. Att skattetrött-
heten utgör ett problem har kommunalpolitikerna i London och Stockholm förstått. De 
har insett att det inte går att lansera trängselavgifter utan att noga redovisa hur pengarna 
ska användas.  
 
Ekonomisk teori om marginalkostnadsprissättning 
Enligt ekonomisk teori bör finansiering av offentlig infrastruktur utformas så att infra-
strukturhållaren tar ut avgifter som motsvarar den kortsiktiga samhällsekonomiska mar-
ginalkostnaden för ökad trafik. Det innebär att man bör avstå från att låta trafikavgifter-
na innefatta avgiftskomponenter som motsvarar investeringar och fasta underhållskost-
nader. Skälet för detta är att sådana avgifter skulle leda till att den befintliga infrastruk-
turen inte utnyttjas optimalt.  
 
Om marginalkostnadsbeskattning ger intäkter som understiger de totala kostnaderna 
uppkommer ett underskott. Privat finansierad verksamhet och infrastruktur som finansi-
eras av affärsdrivande verk utsätts i sådana fall för en budgetrestriktion. De måste ge-
nom fasta eller rörliga avgifter få täckning för sina totala utgifter och det avkastnings-
krav som gäller för verksamheten. Budgetrestriktionen har för- och nackdelar. En nack-
del är att trafiken prissätts så att infrastrukturen underutnyttjas. En fördel är att infra-
strukturhållaren får incitament att minimera sina trafikoberoende produktionskostnader.  
 
Budgetrestriktionen gör att operatörerna tar ut högre rörliga avgifter för fast och mobil 
telefoni samt för överföring av el och gas än vad som motiveras av marginalkostnaden. 
Bredbandsoperatörerna har däremot valt en annan strategi. De tar vanligen ut en fast av-

                                                 
2 Man räknar felaktigt in mervärdesskatten. Momsen är en allmän konsumtionsskatt som drabbar nästan 
all försäljning av varor och privata tjänster. Den bör inte förväxlas med punktskatterna. 
3 Inklusive vägtullar, bilaccis, skatt på bilförsäkringspremier m.m.. Sverige har också förmånligare avdrag 
och lägre beskattning av bilförmåner än flertalet länder inom EU15. 
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gift som är oberoende av kundernas nyttjande av nätet och bortser därmed från den låga 
marginalkostnaden. 
 
Den kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaden kan under vissa omständigheter 
vara så hög att intäkterna motsvarar infrastrukturhållarens genomsnittliga utgifter, inklu-
sive de fasta kostnaderna. Så kan bli fallet om den samhällsekonomiska kostnaden för 
trafikolyckor, negativa miljöeffekter och trängsel är hög. Vägtrafik i storstadsområden 
är ett exempel. Om de negativa effekterna däremot är små, kan avgifter baserade på 
marginalkostnadsprincipen inte finansiera investeringar och fasta kostnader. I sådana 
fall måste den rörliga avgiften kompletteras med fasta avgifter alternativt får invester-
ingarna finansieras med allmänna skattemedel.  
 
Regeringen och riksdagen har uttalat att marginalkostnadsprissättning ska eftersträvas 
inom transportsektorn men i praktiken beslutat om skilda spelregler för de olika trans-
portslagen. En intressant fråga för bedömning av vilken finansieringsform som är mest 
lämpad för vägtrafikens infrastruktur är om det finns samhällsekonomiska skäl att upp-
rätthålla stora skillnader i kostnadsansvaret för olika typer av infrastruktur.  
 
Man bör undvika att beskatta insatsvaror 
En annan viktig princip inom samhällsekonomisk teori är att man bör undvika beskatt-
ning av insatsvaror för att inte störa produktionen. Skälet till detta är att skatter påverkar 
relativpriserna på olika insatsvaror och snedvrider konkurrensen. De externa effekter4 
som produktionen ger upphov till bör dock internaliseras genom avgifter eller Pigou-
skatter.5 Detta gäller även insatsvaror och insatstjänster, inklusive transporter. Den slut-
liga konsumtionen kan däremot belastas med fiskala skatter utan risk för snedvridningar. 
Mervärdesskatten är ett exempel på sådan beskattning liksom vissa punktskatter.  
 
För vägtrafiken innebär detta att man om möjligt inte bör ta ut högre avgifter på godstra-
fiken än vad som motsvaras av den marginalkostnad som bilarna ger upphov till. 6 Det 
talar för att tunga lastbilar efter införandet av km-avgifter som täcker alla marginella 
kostnader, inklusive de som för närvarande är externa, inte bör belastas med högre 
drivmedelskatt än vad som motsvaras av koldioxidskatten (som internaliserar klimatef-
fekten). Samma synsätt kan tillämpas på bussar.  
 
För persontransporter med bil blir det svårt att göra skillnad mellan bilresor i tjänsten, 
som kan ses som en insatsvara, och privata resor.7 Det talar för att all personbilstrafik i 
praktiken måste betraktas som en form av slutlig konsumtion och bli föremål för fiskal 
beskattning. Vid fastställande av nivån för en fiskal skatt bör regering och riksdag bortse 
från miljöeffekter och andra negativa effekter, eftersom dessa bör internaliseras genom 
särskilda avgiftskomponenter. Utgångspunkten för den fiskala delen av beskattningen 
bör istället vara konsumenternas priskänslighet. Varor och tjänster med låg priskänslig-

                                                 
4 Negativa effekter och indirekta kostnader som inte producenten inte tar ansvar för och som inte täcks av 
priset. 
5 Uppkallade efter A.C. Pigou brittisk nationalekonom (1877-1959) som i The Economics of Welfare 
(1920) lade den teoretiska grunden för miljöskatter. 
6 Man bör dock vara uppmärksam på att även företagens interna produktionskostnader belastas av skatter, 
främst på arbetskraften, som stör produktionen på ungefär samma sätt som en skatt som drabbar en insats-
vara, t.ex. efter out-sourcing. Även i ett fall där de fasta vägkostnaderna finansieras genom allmänna skat-
ter är risken således stor att de får en snedvridande effekt.  
7 Möjligen kan också arbetsresor med bil och andra färdmedel i samhällsekonomisk mening ses som en 
insatsvara. 
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het bör beskattas högre än varor och tjänster med hög priskänslighet (Ramseybeskatt-
ning).   
 
När en infrastrukturoperatör för att klara sin budget tvingas använda fasta avgifter eller 
rörliga avgifter som är högre än vad som motiveras av marginalkostnaden, kan han till-
gripa Ramseyprissättning för att få kostnadstäckning på ett sätt som i minsta möjliga ut-
sträckning minskar efterfrågan på hans tjänster. Hamnarnas differentierade varu- och 
fartygsavgifter är ett exempel på detta. De försöker prissätta sina tjänster på ett sätt som 
minimerar risken för att förlora kunder till andra hamnar eller andra transportslag. Varu-
slag och fartyg som inte har något annat alternativ får räkna med högre avgifter än de 
som kan byta hamn eller transportslag.  
 
Formerna för finansieringen av annan infrastruktur 
Sjöfarts- och luftfartsverken är affärsdrivande verk vars verksamhet inte finansieras med 
skattemedel. För Banverket gäller att verket ska täcka den kortsiktiga marginalkostna-
den genom banavgifter. De fasta underhållskostnaderna och nyinvesteringarna betalas 
med allmänna skattemedel. Vägverket, slutligen, har (i stort sett) inga inkomster av av-
gifter. Verksamheten finansieras med skattemedel. I motsats till järnvägstrafiken är dock 
vägtrafikens fordon och drivmedelsförbrukning föremål för omfattande beskattning. 
 
Sjöfarten 
Sjöfartsverket är ett affärsverk under Näringsdepartementet. Riksdag och regering fast-
ställer ekonomiska mål och riktlinjer för verksamheten. Affärsverksformen innebär att 
Sjöfartsverket utifrån anvisade mål och riktlinjer har ansvar för sin egen verksamhet och 
ekonomi. Verksamheten finansieras i allt väsentligt genom farleds- och lotsavgifter som 
sjöfarten erlägger för de tjänster som tillhandahålls. Trafikintäkterna svarade år 2003 för 
1 215 Mkr, vilket var 81 procent av omsättningen. Endast smärre anslag tillförs verket 
via statsbudgeten. Dessa svarade 2003 för knappt 9 procent av omsättningen. 
 
Viktiga utgångspunkter för Sjöfartsverkets arbete är det transportpolitiska beslutet 1998, 
kompletterat genom infrastrukturpropositionen 2001, och det sjöfartspolitiska beslutet 
1996, utvidgat genom beslut om sjöfartsstöd 2000. Utifrån dessa utgångspunkter är Sjö-
fartsverkets uppgift att bl.a.:  
 
- främja en säker, miljöanpassad och effektiv sjöfart inom ramen för sektorsansvaret 
- svara för sjöfartens behov av infrastrukturtjänster i form av sjövägar, lotsning, is-

brytning, nautisk information m.m 
- ansvara för den svenska sjöräddningen 
- bevaka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenssituation 
 
Sjöfartsverket antar varje år en treårsplan som fungerar som underlag för riksdagen och 
regeringen vid beslut om inriktningen av Sjöfartsverkets ekonomi och verksamhet. 
 
Flyget 
Luftfartsverket är ett affärsverk under Näringsdepartementet. Riksdag och regering fast-
ställer ekonomiska mål och riktlinjer för verksamheten. Affärsverksformen innebär att 
verket utifrån anvisade mål och riktlinjer har ansvar för sin egen verksamhet och eko-
nomi. Verksamheten finansieras i allt väsentligt genom start-, landnings- och underväg-
avgifter som luftfarten erlägger för de tjänster som Luftfartsverket tillhandahåller. Tra-
fikintäkterna svarade år 2003 för 3 500 Mkr, vilket motsvarade två tredjedelar av verkets 
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totala omsättning. En tredjedel av intäkterna kom från marknadstjänster på flygplatserna 
som till exempel uthyrning av lokaler och bilparkeringsplatser. De kommersiella intäk-
terna uppgick till drygt 1 800 Mkr.  
 

Riksdagen har fastställt ett antal huvuduppgifter för Luftfartsverket. Bland dem finns 
bl.a.: 
 
- att främja utvecklingen av den civila luftfarten.  
- att driva och utveckla statens flygplatser för civil luftfart 
- att utöva tillsyn över flygsäkerheten för den civila luftfarten  
- att svara för flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart 
- att svara för skyddet av miljön mot föroreningar från civil luftfart  
 
Luftfartsverket antar varje år en treårsplan som fungerar som underlag för riksdagens 
beslut om inriktningen av verkets ekonomi och verksamhet för de kommande tre åren. 
Statsmakterna sätter upp ekonomiska mål och restriktioner för Luftfartsverket. Räntabi-
litetsmålet är 8 procent, soliditetsmålet 25 procent, och utdelningen till ägaren (staten) 
ska motsvara en tredjedel av årsvinsten. 
 
Från företagsekonomisk utgångspunkt borde Luftfartsverket inte fortsätta driften på ett 
antal mindre flygplatser. Men eftersom verksamhet och ekonomi på en flygplats genere-
rar pengar på andra ställen i systemet anses detta vara ett alltför snävt synsätt. Därför ac-
cepterar riksdagen att underskott som uppstår i vissa delar i systemet täcks av överskott 
från andra delar. I sin roll som nav för den svenska flygtrafiken matas trafik till Arlanda 
från många delar av landet. Detta bidrar till att Arlanda kan visa ett överskott.  
 
Regeringen har bemyndigat Luftfartsverket att tillsammans med kommunförbundet bil-
da en arbetsgrupp för att utveckla en metod för fördelning av det statliga stödet till de 
kommunala flygplatserna. Arbetsgruppen skall årligen lämna förslag till regeringen om 
fördelningen av det statliga stödet. Regeringen fattade i april 2003 beslut om att Luft-
fartsverket ska utbetala 105.6 mkr i driftbidrag till kommunala flygplatser, varav 94.9 
Mkr från ett statligt anslag och 10.7 mkr av egna medel. 
  
Järnvägarna 
Banverket ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den 
lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken samt har sektorsansvar för all spår-
trafik, inklusive tunnelbanor och spårvägar. Verksamheten är i allt väsentligt anslagsfi-
nansierad. 
 
År 2002 kostade drift och underhåll, inklusive trafikledning 4 516 Mkr och finansiera-
des till 88 procent med anslag och lån. Banavgifter (482 Mkr), avgifter för trafikantin-
formation och underhåll av det kapillära bannätet svarade för resterande 12 procent. In-
vesteringarna i ny statlig järnväg uppgick samma år till 4 721 Mkr och finansierade till 
98 procent med lån och anslag.  
 
Därutöver kostade Banverkets administration, sektorsuppgifter och myndighetsutövning 
1 313 Mkr, vilka i allt väsentligt finansierades med anslag. Banverkets produktions- och 
uppdragsverksamhet omsatte 1 574 Mkr. 
  
Drift, underhåll och investeringar i tunnelbanor och spårvagnslinjer bekostas med bil-
jettintäkter och anslag från kommuner och landsting. Storstockholms Lokaltrafik, som 
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ansvarar för tunnelbanan, får ca 50 procent av sina intäkter från trafiken och den andra 
hälften från landstinget. 
 
Järnvägsutredningen (SOU 2002:48) föreslår bl.a.: 
 
- att avgifterna för utnyttjande av infrastrukturen även fortsättningsvis skall baseras på 

den kortsiktiga samhällsekonomiska infrastrukturkostnaden, 
- att riksdagen fastställer miljöavgifter och avgifter för järnvägstrafikens olycksrisker 

och att intäkterna tillfaller statsbudget 
- att de direkta kostnader som uppstår hos infrastrukturförvaltaren i samband med ut-

nyttjande av infrastrukturen skall fastställas av infrastrukturförvaltaren och betalas 
till honom, 

- att avgifter för täckande av infrastrukturhållarens fasta kostnader endast får tas ut ef-
ter regeringens medgivande, 

- att särskilda avgifter får tillämpas för så kallade särskilda projekt som inte skulle 
komma till stånd utan privat finansiering eller risktagande. 

 
 
Kraftöverföring 
Överföring av elektrisk kraft sker dels genom stamnätet, dels genom nät med lägre 
spänning. Svenska Kraftnät förvaltar och driver stamnätet, dvs. kraftledningar för 220 
kV och 400 kV med tillhörande anläggningar samt utlandsförbindelser, medan enskilda 
kraftbolag är innehavare av övriga högspänningsledningar samt de lokala lågspännings-
näten. 
 
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk. Utöver att förvalta stamnätet har Svenska 
Kraftnät ett systemansvar för den kortsiktiga balansen mellan tillförd och uttagen el i det 
svenska kraftsystemet. Statens avkastningskrav är att verket ska uppnå en räntabilitet på 
justerat eget kapital på 6 procent. Rörelseintäkterna uppgick 2003 till 3 982 Mkr, varav 
ca 93 procent kom från avgifter för utnyttjande av näten. Knappt 7 procent utgjordes av 
ett statsanslag för elberedskapsverksamheten. 
 
Svenska Kraftnät har på uppdrag av regeringen byggt ett stomnät av optofibrer - med 
hög överföringskapacitet för kommunikation - till de flesta av landets kommuner. Upp-
draget nu är att följa och rapportera om den fortsatta utbyggnaden och kommunernas an-
slutning till detta bredbandsnät och andra nät, till exempel Banverkets. 
 
Gasnäten 
Naturgasnätet i Syd- och Västsverige ägs av kommersiella företag. I anslutning till den 
svenska implementeringen EU:s naturgasdirektiv (2003/55/EG) föreslår El- och gas-
marknadsutredningen i ett delbetänkande (SOU2003:113) att strikt åtskillnad bör införas 
mellan ansvaret för nätverksamheten och den konkurrensutsatta försäljningen av natur-
gas. Utredningen föreslår att ett icke-specificerat organ ska ges balans- och systeman-
svar för gasnätet.  
 
I sitt remissvar anser Svenska Kraftnät att en nytt affärsdrivande statligt verk bör inrättas 
för denna uppgift. Om så blir fallet, får Sverige ytterligare ett affärsverk med ansvar för 
en infrastruktur vars fasta och rörliga kostnader finansieras genom trafikavgifter.   
 
Telenätet och de mobila telekommunikationssystemen 
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Det fasta telenätet som sändare och övrig utrustning för mobil telefoni ägs och förvaltas 
av kommersiella företag. Såväl fasta som rörliga kostnader finansieras genom avgifter. 
Även merparten av tillsynsmyndighetens, Post- och Telestyrelsen, kostnader finansieras 
genom avgifter på de företag som står under myndighetens tillsyn. Marknaden för tele-
tjänster uppgick år 2000 till ca 71 000 Mkr. 
 
Vatten- och avloppssystem 
VA-verksamheten i Sverige är naturliga monopol, som i de flesta fall sköts av kommu-
nala VA-bolag.  Enligt VA-lagen får huvudmannen får själv bestämma sin taxa, men de 
samlade avgifterna får inte ge upphov till intäkter som överstiger de nödvändiga kostna-
derna (självkostnadsprincipen). De kommunala vattenledningsnäten omfattar 67 000 km 
(exkl. ledningar i hus och på tomtmark), medan avloppsnäten omfattar 92 000 km. År 
1999 kostade driften 14 100 Mkr (exkl. moms). Fasta anläggningsavgifter (engångsav-
gifter för nya hus) samt fasta och rörliga brukningsavgifter svarar för 99 procent av in-
täkterna.  
 
Sammanfattning av villkoren för övriga transport- och kommunikationssystem 
Man kan sammanfattningsvis konstatera att finansieringen av infrastrukturen för trans-
porter och övriga kommunikationer i Sverige säkerställs genom trafikeringsavgifter i 
samtliga transportslag utom vägtrafiken och de olika formerna för spårburen trafik. På 
de banor som förvaltas av Banverket skall dock intäkterna av banavgifter motsvara den 
rörliga underhållskostnaden. Inom vägtrafiken finansieras nyanläggning av gator till 
mindre del genom anslutningsavgifter som tas ut av berörda fastighetsägare. De av sta-
ten förvaltade vägarna är de enda av de ovan redovisade formerna för transportinfra-
struktur som i sin helhet finansieras med skattemedel. 
 
Förutsättningarna för ett systemskifte inom vägtrafiken 
Det finns historiska skäl till varför väginfrastrukturens finansiering skiljer sig från de fi-
nansieringsformer som gäller för de övriga sju transport- och kommunikationsslagen. 
Det viktigaste av dessa är att antalet fordon är mycket större inom vägtrafiken än inom 
de övriga fordonsbaserade transportslagen. Vid utgången av 2002 fanns drygt 4 miljoner 
personbilar i trafik samt 409 000 lastbilar och 14 000 bussar. En ytterligare komplika-
tion är att vägnätet utnyttjas av fordon som är registrerade i andra länder. Jämfört med 
tele- och elnäten är dock kunderna färre. Individuell debitering av vägtrafiken har tidiga-
re tett sig administrativt otymplig även om sådana inslag funnits i form av km-skatt för 
dieselfordon (avskaffad 1993) och avgiftsfinansiering av broar.  
 
Ett annat skäl kan ha varit att vägtrafiken ger upphov till höga kostnader i form av 
olyckor och miljöpåverkan. Det ter sig rimligt att vägtrafiken ska betala för dessa kost-
nader. Helst borde detta ske genom marginalkostnadsbaserade avgifter som ger trafikan-
terna en tydlig och korrekt signal om vilka kostnader de förorsakar. Så är knappast fallet 
med dagens drivmedelsskatter. De har alltför lös koppling till kostnaderna för olyckor 
och miljöförstöring. Man bör också notera att även sjöfarten och flyget ger upphov till 
betydande miljökostnader, men att statsmakterna trots detta accepterar att infrastruktu-
ren avgiftsfinansieras.  
 
Ett tredje skäl kan vara – som motororganisationerna hävdar – att bilismen är en bra 
mjölkko. Skattebasen är stor, betalningsviljan hos konsumenterna betydande och ben-
sinpriselasticiteten måttlig.   
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Ibland anförs också att det är viktigt att de folkvalda politikerna behåller makten över 
hur resurserna används. Enligt denna uppfattning bör intäkterna från vägtrafiken tillföras 
statskassan och användas inom de samhällsektorer och för de ändamål som uppvisar 
störst samhällsekonomisk lönsamhet. Denna uppfattning är fullt rimlig om saken gällt 
allmänna punktskatter som införts av fiskala skäl. Men beskattningen av vägtrafiken har 
i första hand karaktär av ett andrahandsalternativ till de vägavgifter som man av praktis-
ka skäl inte kunnat införa.  
 
Man bör också notera att riksdagen förbehåller sig rätten att begränsa och styra de statli-
ga investeringarna inom sjöfarten och luftfarten. Det sker genom ställningstagande till 
de treårsplaner som omnämndes i ett tidigare avsnitt. Alla nya vägar, järnvägar, flyg-
platser, hamnar farleder, kraftledningar och gasledningar är föremål för prövning enligt 
miljöbalken. Därvid ställs krav på miljökonsekvensbeskrivningar som måste redovisas 
för sökandes huvudalternativ, nollalternativet och minst ett alternativt utbyggnadsalter-
nativ. Kostnadsnyttoanalys i form av samhällsekonomiska nettonuvärdeskvoter beräknas 
för alla större investeringar i ny infrastruktur oavsett vilket trafikslag de ska betjäna. Det 
är således svårt att se något skäl till varför projektens samhällsnytta eller potentiella mil-
jöpåverkan ska tillåtas påverka finansieringsformen. Allt talar för att samma regler bör 
tillämpas på alla transportslag. 
 
Man bör också vara uppmärksam på att skilda finansieringsformer och avkastningskrav 
kan leda till att transportpolitiken snedvrider konkurrensvillkoren genom att gynna ett 
transportslag framför ett annat. Det finns konkurrensytor både mellan de olika trans-
portslagen och mellan några av dem och telekommunikationer och gasledningar.  
 
Budgetkravet påverkar inte sjöfartens totalkostnader särskilt mycket eftersom infrastruk-
turen är billig. Det motsatta gäller för järnvägen om den påförs ett budgetansvar. Full-
kostnadsansvar för båda transportslagen skulle leda till överföring av gods från järnväg 
till sjöfart inom områden där det finns en konkurrensyta. Den nuvarande särbehandling-
en leder till att Sverige investerar mer i järnvägsbanor än vad som är samhällsekono-
miskt optimalt.  
 
Det korrekta tillvägagångssättet borde vara att internalisera alla kostnader genom tek-
niska krav och/eller avgifter och att tillämpa samma avkastnings- och miljökrav på 
samtliga transport- och kommunikationsslag som är offentligt finansierade.  
 
Sammanfattningsvis kan man således identifiera två motiv för att vägtrafiken behandlas 
annorlunda i finansieringshänseende; de många fordonen och de höga externaliteterna. 
 
Situationen förändras 
Den snabba utvecklingen inom IT har under de senaste tio åren skapat möjligheter för 
individuell debitering av fordon som befinner sig i rörelse. Tekniken används för träng-
selavgifter i Singapore och km-skatt i Schweiz och ska användas i det aviserade försöket 
med trängselavgifter i Stockholm. För att avgiftssystemet ska kunna återspegla skillna-
der i axeltryck och miljöpåverkan räcker det emellertid inte med enkla betaldosor som i 
Singapore och Stockholm. Då behövs en OBU (on-board unit) som innehåller uppgifter 
om fordons- och miljöklass m.m. och som mäter färdsträckan. Denna typ av utrustning 
kostar i massproduktion några tusen kronor att tillverka och installera och lämpar sig 
därför tills vidare bäst för tunga fordon.  
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Vägtrafikens miljöpåverkan minskar snabbt i takt med att nya fordon ersätter gamla. Så-
väl lätta som tunga fordon som tas i bruk omkring 2010 kan förväntas vara försedda 
med så effektiva motorer och system för efterbehandling av avgaserna att utsläppen blir 
försumbara. Den samhällsekonomiska kostnaden vid landsvägtrafik kan vid oförändrade 
kalkylvärden förväntas understiga 15 öre per km. Äldre fordon kommer fortfarande att 
utgöra ett problem och då främst när de används i större tätorter där många människor 
utsätts för deras emissioner av partiklar och kväveoxider. För tunga fordon och taxibilar 
kan dock stränga miljözonsbestämmelser vara ett sätt att se till att de äldre fordonen inte 
kan används i de mest känsliga områdena.  
 
Buller kommer fortsatt att vara ett problem. På längre distanser är dock bullerkostnaden 
per ton- och passagerarkilometer högre för tåg än för lastbilar och personbilar. Det beror 
på att järnvägarna går rakt igenom tätorterna, medan de mest högtrafikerade vägarna i 
allmänhet passerar utanför alla större tätorter.  
 
Vägtrafikens utsläpp av koldioxid från fossila drivmedel kommer att vara ett problem 
under lång tid. Emissionen är proportionell mot bränslets innehåll av kol. Därför interna-
liseras kostnaden bäst genom koldioxidskatt, som bör vara lika hög för alla utsläpp oav-
sett sektor, eller genom handel med överlåtbara utsläppsrätter.  
 
Det är redan idag är tekniskt och ekonomiskt möjligt att belägga tunga fordon med av-
gifter som återspeglar deras faktiska kostnader. På något längre sikt kommer teknikut-
vecklingen och skalfördelar i produktionen av den utrustning som behövs i bilarna att 
reducera kostnaden så mycket att km-skatt kan införas även för personbilar och andra 
lätta fordon. I det läget blir det möjligt använda km-skatten för att täcka alla kostnader 
utom fordonens koldioxidutsläpp. Man kan alltså på längre sikt förutse en situation då 
en del av drivmedelbeskattningen ersätts av km-skatt och då CO2-skatten blir densamma 
för alla bränslen oavsett om de används i vägtrafiken eller inom jordbruket eller för 
uppvärmningsändamål. Därmed försvinner problemet med märkning av olika dieseloljor 
och risken för skattefusk.   
 
Det förefaller sannolikt att den tekniska utvecklingen inom tio år gjort det möjligt att in-
föra individuell debitering av personbilar som tar hänsyn till fordonens miljöegenskaper 
och körsträcka. Det skapar möjligheter att avgiftsbelägga hela den motoriserade vägtra-
fiken och återföra intäkterna till sektorn för täckande av drift- och underhållskostnader 
samt investeringar. Vägverket skulle därvid kunna ombildas till ett affärsdrivande verk 
och rapportera till regering och riksdag på ungefär samma sätt som Sjöfartsverket och 
Luftfartsverket redan gör. 
 
Om kostnaderna för infrastrukturen täcks genom avgiftsfinansiering och det europeiska 
systemet för handel med koldioxidrättigheter utvidgas till att omfatta vägtrafikens ut-
släpp, skulle drivmedlen inte längre behöva beskattas alls annat än möjligen av rent fis-
kala skäl. När koldioxidskatten ersätts av utsläppshandel får staten istället intäkter av 
försäljning av de koldioxidrätter som tillfaller Sverige. Om vägtrafiken i ett sådant läge 
ska beskattas ytterligare beror på hur riksdagen ser på ansvaret för de fasta utgifter och 
investeringar som eventuellt inte täcks av de trafikberoende rörliga km-avgifterna. Där-
till kommer förstås frågan om vägtrafiken är ett så bra beskattningsobjekt att den utöver 
mervärdesskatt bör belastas av någon form av rent fiskal punktskatt.  
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Banverket 
Vad järnvägens infrastruktur beträffar kan riksdagen också välja mellan att låta trafiken 
bekosta de fasta underhållskostnaderna och investeringarna eller att fortsätta att finansie-
ra dessa utgifter med allmänna skattemedel. Från ekonomisk utgångspunkt finns det 
knappast någon anledning att tillämpa någon annan modell för järnvägens kostnadsan-
svar än den som gäller övriga transportslag. Spårtrafikens fördelar från miljö- och trafik-
säkerhetssynpunkt neutraliseras efter en allmän internalisering av sådana kostnader hos 
samtliga trafikslag. Under sådana förutsättningar finns det ingen anledning att längre 
särbehandla järnvägen. 
 
När kan reformen inledas? 
Som framgått ovan finns ännu inte de tekniskt/ekonomiska förutsättningarna för en all-
män övergång till km-skatt inom vägtrafiken som omfattar personbilar och andra lätta 
fordon. En intressant fråga är om det är möjligt att ändå inleda en övergång till avgiftsfi-
nansiering eller om man måste vänta till alla pusselbitar är på plats. En tänkbar möjlig-
het skulle kunna vara att börja med en kombination av km-skatt för tunga fordon och en 
särredovisning av en del av drivmedelsskatten för lätta fordon. Den senare skulle i så 
fall utgöra approximation av de kostnader som den lätta trafiken bör betala. Svenska 
Kommunförbundet och Svenska Landstingsförbundet (2004) har tidigare föreslagit att 
finansieringen av den statliga väginfrastrukturen skulle kunna ske genom en särskild inf-
rastrukturavgift som tas ut som en del av skatten på vägtrafikens drivmedel. 
 
EU Kommissionens vitbok och Eurovignettedirektivet 
Europeiska kommissionens arbete med frågan om hur de olika trafikslagens externa 
kostnader ska internaliseras inleddes med publiceringen 1995 av grönboken Fair and ef-
ficient pricing in transport som 1998 följde av vitboken Fair Payment for Infrastructure 
Use. I grönboken pläderade kommissionen för att infrastrukturavgifterna borde täcka 
både de fasta och de rörliga kostnaderna. I vitboken tog kommissionen däremot ställning 
för en strikt samhällsekonomisk marginalkostnadsprissättning och ansåg att det var tro-
ligt att intäkter baserade på den kortsiktiga marginalkostnaden i många fall skulle bli 
tillräckligt omfattande för att täcka både fasta och rörliga utgifter.  
 
Parallellt med de fortsatta förberedelserna för direktiv om marginalkostnadsprissättning 
inom samtliga transportslag fastställde ministerrådet 1999 på kommissionens förslag ett 
vägavgiftsdirektiv (1999/62/EG), ofta kallat Eurovignettedirektivet, som bland annat in-
nehåller regler för vilka vägtullar och vägavgifter som medlemsländerna får ta ut på tra-
fik med tunga lastbilar (>12 ton) på motorvägar och vissa andra större vägar. Den s.k. 
eurovignetten är en gemensam avgift för utnyttjande av huvudvägnätet i sex medlems-
länder, däribland Sverige. Avgiften återspeglar inte den körda sträckan utan tas ut per 
dygn, månad eller år.  
 
Eurovignettedirektivet reglerar rätten att ta ut vägtullar, till vilka alla distansberoende 
avgifter räknas, således även km-skatt, och slår fast att medlemsländerna bara få ta ut 
sådana avgifter på motorvägar och vissa andra större vägar. Direktivet är således i sin 
nuvarande utformning ett hinder för införande av km-skatt på hela det nationella vägnä-
tet. 
 
Våren 2003 övergav kommissionen sin tidigare utfästelse om att genomföra en trestegs-
strategi som skulle ha bestått av en metodologisk analys, följd av ett ramdirektiv täckan-
de alla fyra transportslagen och till sist av dotterdirektiv för vart och ett av dem. Istället 
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presentade kommissionen först ett förslag till direktiv om harmoniserade bestämmelser 
för teknisk utrustning som används vid uttag av vägtullar och andra vägavgifter och där-
efter ett förslag till revidering av ”Eurovignettedirektivet”.   
 
I förslaget till reviderat vägavgiftsdirektiv har kommissionen övergivit principen om 
marginalkostnadsavgifter. Istället föreslås att avgifterna ska täcka de faktiska utgifterna 
för underhåll och nyinvesteringar. Avgifterna ska dock differentieras för fordonens väg-
slitage, miljöegenskaper m.m.. Intäkterna av avgifterna ska öronmärkas för utgifter och 
investeringar inom transportsystemet. 
 
Reviderat vägavgiftsdirektiv 
Införandet av kilometerskatt kan ändra förutsättningarna för finansieringen av de statliga 
och kommunala vägnäten. Under 2004 kommer Rådet och Europaparlamentet sannolikt 
att anta kommissionens förslag till revision av Eurovignettedirektivet (KOM (2003) 448 
slutlig). Enligt förslaget bör medlemsländerna ta ut avgifter på alla vägar som tillhör det 
transeuropeiska nätverket (TEN). Därutöver blir det möjligt för medlemsländerna att in-
föra km-skatt för alla lastbilar över 3.5 ton på hela det övriga nationella vägnätet.  
 
Enligt förslaget ska avgiften/skatten täcka den tunga trafikens andel av kostnaden för 
nyinvesteringar i det berörda vägnätet samt dess andel av kostnaderna för fasta under-
hållskostnader och sådana underhållskostnader som är beroende av trafikering och axel-
tryck. Därtill kan medlemsländerna, enligt förslaget, låta avgiften omfatta kostnaden för 
avskrivning av investeringar som genomförts under de senaste 15 åren.  
 
Till detta vill kommissionen foga en trafiksäkerhetsavgift som baseras på den externa 
delen av kostnaden för den trafiksäkerhetsrisk som de tunga fordonen utgör. Även intäk-
ten av denna del av km-avgiften ska återföras till sektorn.  
 
Kritik har riktats mot att förslaget internaliserar genomsnittliga kostnader snarare än 
marginalkostnader och att intäkterna öronmärks. Vissa justeringar kommer säkert att 
genomföras. Förslaget om att obligatoriskt inkludera kostnader för trafikolyckor har inte 
vunnit ministerrådet gillande liksom inte heller förslaget om öronmärkning av intäkter-
na.  
 
Obligatorisk öronmärkning av medlen skulle inskränka medlemsländernas rätt att fritt 
disponera skatte- och avgiftsmedel. Ett beslut om att inte kräva öronmärkning skulle 
emellertid inte hindra enskilda medlemsländer från att specialdestinera medlen om de så 
önskar.  
 
Det som talar för återföring av medlen till vägsektorn är främst att det skulle öka den 
folkliga acceptansen och skapa transparenta och begripliga regler. Att inte återföra den 
del av avgiften som återspeglar fordonens bidrag till vägslitaget skulle ju för övrigt in-
nebära att regering och riksdag medvetet avstår från åtgärder som behövs för att hålla 
vägkapitalet intakt.  
 
Vägtrafikskatteutredningens förslag 
Vägtrafikskatteutredningen har haft regeringens uppdrag att bl.a. utreda frågan om en 
svensk km-skatt för tunga fordon. I sitt slutbetänkande (SOU 2004:63) föreslår utreda-
ren att km-skatt ska införas för lastbilar med totalvikt över 3.5 ton. Utredningen anser att 
km-skatten ska täcka trafikens kortsiktiga externa samhällsekonomiska marginalkostna-
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der för vägslitage, avgasemissioner, buller och trafikolyckor. Utredningen vill börja 
2008 med ett enkelt system där skatten differentieras enbart utifrån fordonskombinatio-
nens totalvikt och miljöklass. I nästa steg, möjligen redan från 2010, bör skatten diffe-
rentieras geografiskt så att trafik i tätort ger högre skatt än trafik på landsbygden. Till 
dess vill utredningen att avgiftens nivå ska bestämmas utifrån ett antagande om att 82 
procent av den årliga körsträckan för en genomsnittlig lastbil avser landsväg och 18 pro-
cent tätort. När km-skatt införs avskaffas den nuvarande eurovignettavgiften.  
 
Vägtrafikskatteutredningen föreslår vidare att drivmedelsbeskattning ska reformeras så 
att likformig beskattning av bensin och diesel uppnås. Utifrån nuvarande beskattnings-
förhållanden skulle det innebära att skatten på dieselolja ska höjas med 2:22 kronor per 
liter. Utredningen föreslår att skatten i ett första steg höjs med 50 öre per liter. 
 
Utredningen anser att energiskattedelen av dieselskatten bidrar till att internalisera de 
externa kostnader som den tunga trafiken ger upphov till. För att undvika dubbelbe-
skattning föreslår utredningen att man antingen ska sänka km-skatten i motsvarande 
mån eller införa ett system för återbetalning av dieselskatt som belastat inköp av driv-
medel som nyttjats i fordon som omfattas av km-skatten. Utredningen avger inget defi-
nitivt förslag men förefaller luta åt en reduktion av km-skatten. För en EURO 2-lastbil 
med 22 tons totalvikt motsvarar den nuvarande energiskattedelen av skatten på dieselol-
ja en reduktion av km-skatten med 30 öre per km från 1:65 till 1:35 kronor per km. En 
höjning av skatten på dieselolja med 50 öre per liter medföra en ytterligare sänkning av 
km-skatten med 30 öre per fordonskilometer.  
 
Vad utredningen inte uppmärksammar är att dess eget förslag om en långsiktig höjning 
av dieselskatten med 2:22 kronor motsvarar en reduktion av km-skatten för den nyss 
nämnda EURO 2-lastbilen till 0:02 kronor, vilket inte ens motsvarar administrations-
kostnaden för skatten. För samma lastbil med en EURO 4-motor hamnar man på ett 
kraftigt minus. Att reducera km-skatten för att undvika att internalisera en del av kost-
naderna två gånger är således ingen framkomlig väg. Utredningen konstaterar för övrigt 
själv att km-skatt är ett mera träffsäkert instrument för internalisering av externa kostna-
der, eftersom den kan differentieras så att skattesatsen återspeglar fordonens körsträcka, 
fordonsvikt och miljöegenskaper. Därtill kommer att km-skatten är konkurrensneutral, 
eftersom den drabbar alla fordon lika oavsett registreringsland. En hög drivmedelskatt 
kan en del fordon undvika genom att tanka utomlands. 
 
Såväl Tyskland som Storbritannien har återbetalning av en del av dieselskatten som sin 
huvudlinje. För Storbritannien, som har Europas och världens i särklass högsta skatt på 
dieselolja, medger EU:s energiskattedirektiv möjlighet att vid införande av km-skatt re-
ducera dieselskatten till en nivå under den som rådde när direktivet trädde i kraft. För 
alla övriga medlemsländer gäller att en differentiering av dieselskatten inte får leda till 
att nivån för yrkesmässig trafik hamnar under den nivå som gällde i det aktuella med-
lemslandet den 1 januari 2003 (i löpande penningvärde). Den svenska skattesatsen (kol-
dioxidskatt + energiskatt) uppgick då till 3:18 kronor per liter. 
 
Utredningen beräknar de årliga intäkterna av km-skatten till 4.6 mdr. Bedömningen 
bygger på beräkningar som SIKA (2004) gjort. Bruttointäkten är beräknad utifrån ett an-
tagande om att den genomsnittliga km-skatten för tunga lastfordon kommer att uppgå till 
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1 krona per fordonskilometer.8 Utredningen räknar med att uppbördssystemets kostna-
der för avskrivning på investeringar, drift, underhåll och administration kommer att kon-
sumera 12 procent av bruttointäkten.  

                                                

 
Även km-skattens bullerkomponent kommer att successivt inbringa allt mindre belopp i 
takt med att förbifarter byggs och dämpning eller skärmning av buller blir vanligare. 
 
Utredningen redovisar ingen bedömning av den långsiktiga nettointäkten, vilken kan 
förväntas bli lägre till följd av reducerade utsläpp från nya fordonsgenerationer. Det fö-
refaller som om utredarna beräknat intäkterna från ett antagande om att genomsnittsbi-
len har en EURO 2-motor när km-skattesystemet införs. Det skulle innebära att genom-
snittsbilen är omkring 10 år gammal. Redan efter 5-6 år kommer utbytet av äldre bilar 
mot nya emellertid att leda till att intäkterna snarare motsvarar avgiften för fordon certi-
fierade mot EURO 5. Vid antagande om oförändrade slitage- och olyckskostnader per 
fordonskilometer medför detta för bilar med en totalvikt om 22 ton en reduktion av km-
skatten med 27 procent. Därtill måste man räkna med att nollvisionens etappmål uppnås, 
om inte 2007, så i alla fall några år senare. Det kan innebära att den del av skatteintäk-
terna som kommer från olyckskomponenten halveras. Det innebär i så fall att bruttoin-
täkten från km-skatten minskar med sammanlagt 41 procent. Till en mindre del kan 
dock reduktionen motverkas av en ökning av trafikvolymen.  En sannolik följd av detta 
är att nettointäkten av km-skattesystemet inom 5-6 år kan tänkas falla från 4 mdr till ca 
3.2 mdr. 
 
Km-skatten föreslås omfatta samtliga vägar och gator som har statligt eller kommunalt 
huvudmannaskap samt de gator/vägar inom detaljplanelagt område där kommunen be-
stämt att det skall vara enskilt huvudmannaskap. Alla övriga enskilda vägar ska inte om-
fattas av km-skatt. Utredningen säger dock att man inte bör utesluta möjligheten av att 
inkludera enskilda vägar som kan förmodas bli utnyttjade som ”smitvägar”. Utredningen 
anger inte varför externaliteter som uppkommer på enskilda vägar inte ska internalise-
ras. Den antar överslagsmässigt att 95 procent av trafikarbetet med tunga fordon sker på 
det skattepliktiga vägnätet. 
 
Vägar som omfattas av systemet skall registreras med skattetariff i en nationell kilome-
terskattedatabas (KMDB). Utredningen anser att någon specifik fordonsutrustning 
(hårdvara eller OBU) inte behöver föreskrivas. I stället vill den att transportören eller 
dennes ställföreträdare själv ska beräkna skatten och via Internet eller på annat sätt re-
dovisa färdvägen i efter hand med utnyttjande av KMDB, i vilken varje väglänk ges en 
skattegrundande längd. Skatten ska vara betald inom 48 timmar med angivande av regi-
streringsnummer, körsträcka och ett digitalt fingeravtryck av alla nyttjade väglänkar 
med angivande av passagetider. Utredningen redovisar ingen analys av hur detta i prak-
tiken ät tänkt att fungera för den majoritet av berörda fordon som är förhållandevis små 
och som i stor utsträckning framförs på stadsgator. Kontroll ska ske genom fasta och 
mobila kontrollstationer som vid passage tar en bild av fordonets registreringsskylt och 
registrerar tid och plats. 
 
Vad händer om EU-direktivet antas? 
Vägtrafikskatteutredningen genomför ingen analys av hur det föreslagna kilometerskat-
tesystemet påverkas av om EU antar kommissionens förslag till reviderat vägavgiftsdi-

 
8 Av allt att döma utan någon reduktion för undvikande av dubbelbeskattning. 
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rektiv. Om förslaget antas ska km-avgiften baseras på de totala utgifterna för det all-
männa vägnätet varvid avgiften ska differentieras för totalvikt, axeltryck och miljöklass. 
Därtill kommer en avgift baserad på lastbilarnas andel av den samhällsekonomiska 
kostnaden för trafikolyckorna mätt som medborgarnas statiskt fastställda betalningsvilja 
för att undvika dödsfall och personskador i trafiken.  
 
Den förstnämnda komponenten består av tre element: 
 
1. kostnaden för underhåll till följd av slitage, 
2.  fasta underhållskostnader  
3. investeringar i nya vägar (inkl. utgifter för miljöskydd).  
 
Det första elementet motsvaras av Vägtrafikskatteutredningens avgift för deformations-
kostnader som utgör ca 10 procent av de externa kostnader för tunga lastbilar av EURO 
2-klass. Om denna bedömning stämmer skulle deformationskostnaden för tung trafik på 
det kommunala och statliga vägnätet bara uppgå till ca 500 Mkr per år, vilket kan jämfö-
ras med att Vägverket under de senaste åren i genomsnitt lagt ner drygt 7 000 Mkr på 
drift och underhåll av vägar.  
 
Det andra elementet består av de lätta fordonens deformationskostnad samt de fasta 
drift- och underhållskostnaderna som (om utredningens bedömning är riktig) tillsam-
mans bör ha uppgått till ca 6 500 Mkr för den statliga väghållningen. EU kommissionen 
går inte in på hur denna kostnad ska fördelas mellan tunga lastbilar och de fordonskate-
gorier som inte täcks av vägavgiftsdirektivet. Eftersom det rör sig om en fast kostnad, 
finns det ingen självklar princip för hur bördan ska fördelas. Samma sak gäller den tred-
je komponenten, kostnaden för investeringarna. Eftersom lastbilar är större och tyngre 
än personbilar och medverkar mer till trängsel räknat per fordon, förefaller det rimligt 
att betalningsansvaret för en genomsnittlig lastbil ska motsvara den för 5-10 personbilar. 
Om vi antar att lastbilsansvaret i genomsnitt ska vara åtta gånger multipeln för personbi-
len, skulle 17 procent av de fasta drift- och underhållskostnaderna påföras lastbilarna.9 
Det motsvarar vid oförändrad ambitionsnivå ca 1 100 Mkr. 
 
De statligt finansierade väginvesteringarna har de senaste åren i genomsnitt uppgått till 
ca 7 300 Mkr per år. Om den genomsnittliga lastbilens kostnadsansvar i detta samman-
hang sätts till 10 gånger personbilsmultipeln och ambitionsnivån förblir oförändrad, 
skulle lastbilarna erlägga 20 procent av den årliga investeringskostnaden eller ca 1 460 
Mkr. 
 
Lastbilarna skulle med detta synsätt ansvara för 3 060 Mkr (500 + 1 100 + 1 460) per år. 
Utslaget per fordonskilometer10 blir det i genomsnitt 0:89 kronor per km.  
 
Man kan självklart tänka sig andra sätt att fördela den finansiella bördan mellan lätta och 
tunga fordon. En önskan om att undvika beskattning/avgiftsbeläggning av insatsvaror 
kan tala för att tunga och lätta lastbilar bör belastas så litet som möjligt. Å andra sidan är 
priskänsligheten större hos privatbilisterna, vilket talar för att man vid Ramseyprisätt-
ning bör belasta den kommersiella trafiken hårdare än personbilarna.  
 

                                                 
9 Räknat på fordonsparken 1.1 2003 (4 050 000 personbilar, 300 000 lätta lastbilar och 109 000 tunga 
lastbilar). och  
10 Fördelat jämnt på 3 431 miljoner fordonskilometer (2002, enligt SIKA). 
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Olycksfallsavgiften 
Som redan nämnts föreslår EU kommissionen att vägavgifterna ska innehålla en kom-
ponent som återspeglar olycksrisken. I det av EU kommissionen finansierade UNITE-
projektet (Lindberg, 2000) delar forskarna in de externa kostnaderna för trafikolyckor i 
tre typer: 
 

1. ”Traffic system externalities” som avser förväntade kostnader för samhället i stort 
(framför allt kostnader för sjukvård och rehabilitering) av att trafikanter genom att ge 
sig ut i trafiken utsätter sig för risken av att dö eller skadas. 

2. ”Traffic volume externalities” som består av betalningsviljan hos trafikanterna och de-
ras familjer och vänner för att minska den statistiska risken för dödsfall och skador hos 
trafikanter inom samma trafikslag till följd av att ytterligare ett fordon ger sig ut i 
trafiken. 

3. ”Traffic category externalities” som är betalningsviljan hos trafikanterna och deras 
familjer och vänner för att minska den statistiska risken för dödsfall och skador hos 
trafikanter inom ett annat trafikslag till följd av att ytterligare ett fordon ger sig ut i 
trafiken. 

 
Trafikslag syftar i detta sammanhang på olika typer av vägtrafik. Tunga lastbilar och 
personbilar betraktas alltså som olika trafikslag.  
 
”Traffic volume externalities” representerar sannolikt totalt sett en så liten kostnad per 
fordonskilometer att det inte är meningsfullt att ta hänsyn till den vid ett fastställande 
av vägtrafikens kostnadsansvar. Den marginella effekten av ökad trafik kan nämligen 
beroende på lokala omständigheter (t.ex. ökad trängsel) vara både positiv och negativ. 
Det är med nuvarande underlag knappast meningsfullt att söka beräkna något ungefär-
ligt genomsnittsvärde för hela landet.  
 
”Traffic system externalities” är kostnader som kan fastställas i efterhand och som i 
princip skulle kunna debiteras det fordon som förorsakat en olycka.  Om riksdagen vill 
öka vägtrafikens ansvar för utgifter för vård och rehabilitering, kan de kostnader som 
inte redan täcks av fordonsförsäkringen tas ut genom utvidgat försäkringsansvar eller, 
som i Finland och flera andra EU-länder, genom en skatt på bilförsäkringar. Det är inte 
nödvändigt att låta denna komponent ingå i underlaget för beräkning av km-skatten.  
 
”Traffic category externalities” utgör däremot en naturlig del av de kostnader som bör 
internaliseras genom km-skatten. Det är nämligen fullt möjligt att återspegla den risk 
som tunga fordon utgör för övriga trafikanter. Det kan ske genom att km-skatten inklu-
derar en avgift som tas ut för oskyddade trafikanter och trafikanter i personbilar som dö-
das eller skadas svårt i kollision med tunga lastbilar (oavsett skuld). När km-
avgiftssystemet utvidgas till att omfatta personbilar, kan personbilstrafiken på motsva-
rande sätt belastas med avgifter baserade på antalet oskyddade trafikanter som omkom-
mit eller skadats svårt i kollisioner med personbilar. Omkomna och skadade i singel-
olyckor och kollisioner mellan fordon av samma slag (t.ex. lastbil mot lastbil) omfattas 
inte av kostnadsansvaret för traffic category externalities. 
 
Beträffande avgiften för risken att dödas av tyngre fordon är det, som kommissionen fö-
reslår, naturligt att utgå från hur medborgarna värderar insatser som reducerar risken för 
statistiska dödsfall och svåra skador i vägtrafiken, alltså en ex-ante värdering som sak-
nar koppling till det juridiska ansvaret för faktiskt inträffade olyckor. De av SIKA och 
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trafikverken tillämpade kalkylvärdena, hittills bara använts som underlag för infrastruk-
turplaneringen, uppgick 2001 till 16 269 000 kronor för döda och 2 503 000 kronor för 
svårt skadade. Det finns också ett värde för lätt skadade (113 000 kr), men mörkertalet 
är stort och det är tveksamt om det är meningsfullt att belasta beräkningarna och avgif-
ten med de lätt skadade. 
 
Enligt SIKA:s och SCB:s statistik för 2001 omkom 113 oskyddade trafikanter och trafi-
kanter i personbilar i kollisioner med lastbilar.11 Samma år skadades 388 personer svårt 
i kollisioner med lastbilar (exkl. lastbil mot lastbil och lastbil mot buss). Om olycks-
fallsavgiften beräknas enligt ovan skulle intäkten för 2001 ha uppgått till 1 838 Mkr 
(113 x 16.269) för döda och 971 Mkr (388 x 2.503) för svårt skadade, tillsammans 2.8 
mdr.12 Det är en något högre kostnad än den som Vägtrafikskatteutredningen förefaller 
ha räknat me 13d.   

                                                

 
Noteras bör dock att SCB:s olycksstatistik inte skiljer på lätta och tunga lastbilar. De 
tunga lastbilarna står bara för 31 procent av det totala antalet fordonskilometer med last-
bil på svenska vägar. Å andra sidan är risken för den som färdas i personbil att omkom-
ma eller skadas allvarligt vid kollision med lastbil större för de tunga lastbilarna än för 
de lätta. Om vi i brist på data antar att de tunga lastbilarna står för hälften av risken, 
skulle deras externa olyckskostnad motsvara 42 öre per fordonskilometer.  
 
Om rådet och parlamentet antar kommissionens förslag om olycksavgiften skulle med 
ovan angivna antaganden tillkomma ca 1 400 Mkr till de ovan beräknade 3 060 Mkr för 
drift, underhåll och investeringar. Den totala summan skulle således hamna kring 4.5 
mdr, vilket är 0.1 mdr kronor lägre än intäkten av den, på kortsiktiga samhällsekono-
miska marginalkostnader baserade, km-skatt som Vägtrafikutredningen föreslår. Till-
sammans med den ovan nämnda kostnaden för infrastrukturen (89 öre/km) skulle den 
genomsnittliga km-skatten för alla tunga lastbilar vid oförändrade förhållanden bli 1:31 
kronor, vilket är mer än det genomsnitt på 1 krona som Vägtrafikskatteutredningen räk-
nar med. Det innebär att utredningen måste ha räknat med ett 41 procent större trafikar-
bete med tunga lastbilar än vad SIKA uppger för 2002.14  
 
Att döma av rådets och parlamentets hittillsvarande behandling av kommissionens för-
slag förefaller det mindre sannolikt att olycksavgiften kommer att finnas kvar i direkti-
vet när det slutligen antas. Om så blir fallet, men förslaget om att basera km-avgiften på 
utgifterna för drift, underhåll och investeringar antas (i stället för internalisering baserad 
på den kortsiktiga marginalkostnaden), kan det vara intressant att öka investeringarna 
för trafiksäkerhet och låta dem bilda underlag för km-skatten. Från samhällsekonomisk 
utgångspunkt bör alla åtgärder som är kostnadseffektiva genomföras. Det innebär att åt-
gärder som får kostnadstäckning vid den ovan nämnda värderingen av att undvika ett 
statistiskt dödsfall eller svår personskada bör genomföras.   
 

 
11 Den publicerade statistiken gör inte skillnad på lätta och tunga lastbilar. Det framgår inte heller om nå-
gon eller några av de döda färdats i lastbilarna. Underlag för en bedömning av detta finns dock i databa-
sen. 
12  Kostnaden för svårt skadade blir ännu högre om man använder den faktor 2.4 som Vägverket använder     
för att kompensera mörkertalet i rapporteringen.   
13 Kostnaden går inte exakt att utläsa av utredningens betänkande. 
14 Utredningen räknar å andra sidan inte med att systemet ska träda ikraft förrän tidigast 2008, då trafikar-
betet med tunga lastbilar förmodligen kan vara 20-25 procent större än 2002. 
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Det skulle också öka allmänhetens acceptans om en del av intäkten av km-skatten an-
vänds för att minska risken för allvarliga olyckor i vägtrafiken. Medlen skulle kunna an-
vändas för åtgärder både längs det statliga och det kommunala vägnätet och avse åtgär-
der som: 
 
- mötesfri landsväg  
- korsningar och cirkulationsplatser 
- planfria övergångsställen 
- investeringar i bilfria cykelvägar 
- dikesrensning 
- fartdämpande åtgärder 
- viltstängsel 
- förbättrad trafikövervakning 
- förbättrad räddningstjänst (t.ex. fler helikoptrar) 
 
Även beträffande buller finns det goda skäl att använda intäkterna från km-skatten till 
åtgärder som minska de framtida bullerkostnaderna. Intäkterna från skattens bullerkom-
ponent bör således återinvesteras i bullerdämpande åtgärder i den utsträckning som detta 
är samhällsekonomiskt lönsamt. 
 
Avgift eller skatt? 
För svensk del medför både marginalkostnadsprissättning och öronmärkning av skatte-
intäkter konstitutionella och praktiska problem som regeringen inte tidigare varit medve-
ten om. Enligt Regeringsformen är öronmärkning av skatteintäkter inte tillåten och riks-
dagen får inte överlåta beslut om skattenivåer till regeringen eller dess myndigheter. Vid 
strikt marginalkostnadsprissättning kan man förutse behov av årliga justeringar av nivå-
er och differentiering så att skatten återspeglar marginalkostnaden för olika fordonsty-
per.  
 
Enligt Vägtrafikskatteutredningen (SOU 2004:63) är det svårt att från ett statsrättsligt 
perspektiv dra en skarp och tydlig gräns mellan vad som är skatt och vad som är avgift. 
Det är av avgörande betydelse huruvida den som betalar får någon form av kompensa-
tion eller rättighet. Skatter är inte förknippade med någon motprestation från statens sida 
utan riksdagen beslutar om hur intäkterna ska användas. En avgift är däremot förknip-
pad med en motprestation från den som mottar pengarna. Banavgifter och farledsavgif-
ter betecknas som avgifter därför att den som erlägger dem får rätt att trafikera banan el-
ler farleden. I princip kan ett liknande avgiftssystem användas för rätten att framför mo-
torfordon på det allmänna vägnätet. 
 
Problemet för vägsektorn kan således lösas antingen genom ändring av Regeringsfor-
men eller genom att riksdagen beslutar om införande av km-avgifter istället för km-
skatt. I det förstnämnda fallet vore det naturligt att ta upp frågan inom ramen för den på-
gående översynen av Regeringsformen. Ändring kräver dock två riksdagsbeslut med 
mellanliggande riksdagsval. Alternativet med km-avgifter kräver ingen lagändring och 
har fördelen att likartade finansieringsformer skulle komma att tillämpas inom alla 
transportslag, dock sannolikt med undantag för finansieringen av Banverkets nyinvester-
ingar.  
 
Man bör alltså överväga en finansieringsform baserad på km-avgifter, först för tung tra-
fik, senare kompletterad med avgifter på personbilar och lätta lastbilar. Det innebär att 
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Vägverket auktoriseras att fastställa nivån för åtminstone de avgiftskomponenter som 
ska täcka kostnaderna för det fasta respektive rörliga underhållet av vägnätet.  
 
Täckning av kommunala kostnader 
Som framgår ovan anser Vägavgiftsutredningen att transportören själv inom 48 timmar 
efter varje resa ska beräkna och betala km-skatten genom att ange vilka väglänkar som 
utnyttjats för transporten. Det innebär att åkerierna och övriga ägare av tunga lastbilar 
påtvingas en betydande administrativ kostnad, som utredningen inte förefaller ha beaktat 
i sin bedömning av den totala systemkostnaden. 
 
Ett alternativ kan vara att förse fordonen med en on-board unit (OBU) som registrerar 
färdsträcka och som via GPS eller kortvågssignaler registrerar när fordonet passerar 
gränsen till andra länder. För att slippa ställa höga krav på fordonens hårdvara förefaller 
det naturligt att i ett första skede använda en enkel modell som omfattar hela vägnätet, 
inklusive kommunala gator och vägar och privata vägar. Därmed uppkommer en möj-
lighet att låta avgiftssystemet finansiera det rörliga underhållet av kommunala gator och 
vägar samt statsbidrag till privata vägar. Det skulle kunna ske efter beslut om en fördel-
ningsnyckel som tar hänsyn till den ungefärliga fördelningen av trafikarbetet och som 
revideras vart femte år.  
 
Däremot är det knappast meningsfullt att låta fordonen betala kostnaden för trafikobero-
ende underhållskostnader som gatubelysning och snöröjning eller kostnaden för nyinve-
steringar. Kommunernas kostnader för beläggningsunderhåll uppgick 2002 till drygt en 
miljard kronor eller 21 procent av de totala drift- och underhållskostnaderna (Svenska 
Kommunförbundet, 2003) 
 
Nyinvesteringar 
Om EU-direktivet får sådan utformning att Sverige måste finansiera nyinvesteringarna 
genom km-skatt eller km-avgift och om Vägverket ombildas till ett affärsdrivande verk 
är det inte självklart att beslut om storleken av den relevanta avgiftskomponenten och 
användningen av pengarna ska överlåtas till verket. När det gäller nyinvesteringarna kan 
man förutsätta att riksdagen inte vill avhända sig sitt inflytande över hur medlen ska an-
vändas och hur hög avgiften får bli. Både miljöhänsyn och regionalpolitiska aspekter ta-
lar för att regering och riksdag även fortsättningsvis bör fastställa ramarna och huvudin-
riktningen hos investeringarna.  
 
Det förefaller inte nödvändigt att låta avgifterna finansiera nyinvesteringar i det kom-
munala vägnätet. Dessa kan i enlighet med Svenska Kommunförbundets förslag finansi-
eras genom fastighetsavgifter. Möjligen finns det skäl att diskutera om staten ska ta över 
ansvaret för ytterligare genomfartsleder i de större städerna. Den fördelning mellan stat 
och kommuner som skedde när begreppet statskommunala vägar avskaffades är inte 
självklar. Investeringar i enskilda vägar bör inte finansieras via den statliga km-avgiften.  
 
Lånefinansiering istället för direktfinansiering? 
Efter regeringens besked i december 2003 om lånefinansiering av vissa väginvesteringar 
ser Sverige ut att gå mot en period av blandad och ganska ostrukturerad finansiering. 
Detta gäller även en del objekt i länstransportplanerna där finansiellt starka kommuner 
lånar ut pengar till Vägverket i syfte att möjliggöra tidigareläggning av för dem ange-
lägna projekt. Därtill kommer funderingar om avgiftsfinansiering av vissa objekt i den 
nationella planen.  
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Enligt förslaget till nytt vägavgiftsdirektiv får man i normalfallet inte kombinera km-
skatt med andra vägavgifter. Det innebär att eventuella tullvägar bara skulle kunna debi-
tera trafik som inte omfattas av km-skatten (alternativt får vägsträckan undantas från 
km-skatt). Det kommer att bli svårt att förklara för bilisterna varför vissa vägar med hög 
standard är avgiftsbelagda medan andra vägar med likvärdig standard är avgiftsfria. Att 
anlägga enstaka tullvägar löser heller knappast det grundläggande problemet med otill-
räckliga resurser för investeringar, drift och underhåll av vägnätet.  
 
Kanske vore det mera rationellt att i samband med införandet av km-skatt/avgift för 
tunga fordon lägga om finansieringen av nyinvesteringar i det statliga vägnätet från di-
rektavskrivning till lånefinansiering. Om riksdagen fastställer en ram för den årliga upp-
låningen samt vilken avskrivningstid som normalt ska tillämpas, kan alla objekt likabe-
handlas och prioriteringsordningen (utöver riksdagens regionalpolitiska preferenser) be-
stämmas av objektens nettonuvärdeskvoter och övriga samhällsekonomiska fördelar. 
  
Personbilarnas bidrag i väntan på allmän km-avgift 
I avvaktan på att km-avgiften kan utvidgas till att omfatta personbilar förefaller det lo-
giskt att låta en del av intäkterna från bensinskatten finansiera personbilarnas och de lät-
ta lastbilarnas bidrag till underhåll, nyinvesteringar och trafiksäkerhetsbefrämjande åt-
gärder.15 Vägtrafikskatteutredningen föreslår att drivmedelsskatten i framtiden ska bestå 
av en fiskal komponent (energiskatten), en koldioxidkomponent och en miljöklasskom-
ponent. Man skulle kunna ta ett steg till och dela in den del som utredningen betecknar 
som den fiskala komponenten i en komponent som internaliserar personbilarnas kostna-
der och beteckna det som därefter eventuellt återstår av ”energiskatten” som en fiskal 
komponent. 
 
Om även de lätta fordonen ska täcka sin andel av kostnaderna för drift, underhåll och 
investeringar bör de enligt ovan redovisade exempel på fördelning mellan tunga och lät-
ta fordon betala 11 240 Mkr per år vid oförändrad ambitionsnivå.  
 
Om personbilarnas kostnadsansvar för trafiksäkerhet beräknas enligt den ovan angivna 
modellen (döda och skadade i kollisioner med motorcyklar, mopeder, cyklister och gå-
ende), skulle avgiften för trafiksäkerhetsåtgärder (baserat på utfallet av 2001) ge 
(82x16.269) 1 334 Mkr för döda och (801x2.503) 2 005 Mkr för svårt skadade, alltså 
sammanlagt 3 339 Mkr.16 Därtill kommer kostnader förorsakade av de lätta lastbilarna, 
som med ovan antagna fördelning mellan lätta och tunga lastbilar, antas uppgå till ca 
1 400 Mkr per år. Tillsammans med trafiksäkerhetskomponenten i km-avgiften för tunga 
fordon skulle de statliga och kommunala väghållarna disponera sammanlagt ca 6.2 mdr 
kronor per år för trafiksäkerhetshöjande åtgärder under förutsättning att det finns kost-
nadseffektiva åtgärder i tillräcklig omfattning. Man bör emellertid vara uppmärksam på 
att åtgärderna snabbt kommer att minska antalet döda och svårt skadade. Därvid minskar 
intäkterna av olycksavgiften i samma mån.  
 
Baserat på ovan redovisade antaganden uppgick den lätta vägtrafikens kostnader 2001-
2002 till 16.0 mdr kronor per år, vilket kan jämföras med intäkten av energiskatten på 

                                                 
15 Energiskattedelen av bensinskatten väntas 2004 inbringa ca 15 mdr kronor. Därtill kommer energiskat-
ten på diesel förbrukad i personbilar. 
16 Kostnaden för svårt skadade blir ännu högre om man använder den faktor 2.4 som Vägverket använder    
för att kompensera mörkertalet i rapporteringen.   
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diesel och bensin under antagande om att 100 procent av bensinen och 10 procent av 
dieseln förbrukas i lätta fordon och att energiskatten för diesel, enligt Vägtrafikskatteut-
redningens förslag, höjs till nivån för energiskatten på bensin.17 Räknat på detta sätt 
skulle intäkten av energiskatten för drivmedel förbrukade i lätta fordon ha uppgått till 
15.7 mdr kronor. Det innebär att intäkterna från energiskatten ganska väl motsvarar den 
lätta trafikens andel av de totala infrastrukturkostnaderna och den samhällsekonomiska 
kostnaden för deras andel av olyckorna. Därtill kommer dock den lätta trafikens kostna-
der för avgasutsläpp och buller. 
 
I den nyss nämnda siffran ingår inte statens intäkt av koldioxidskatten på bensin och 
diesel som 2003 för de lätta fordonen (med samma antaganden som ovan) uppgick till 
12.5 mdr kronor och för de tunga till 7.5 mdr.  
 
Nivån för koldioxidskatten 
Riksdagen har genom olika beslut successivt höjt koldioxidskatten så att den nu uppgår 
till 0:91 kronor per kilo. För drivmedel har de senaste höjningarna av koldioxidskatten 
kompenserats genom en motsvarande reduktion av energiskatten.  
 
Koldioxidskatten kan uppfattas som ett uttryck för det samhällsekonomiska värdet av att 
reducera utsläppen med ett kilo. Det inte är möjligt att beräkna kostnaden för de framti-
da skador som en höjning av atmosfärens koldioxidhalt kan medföra. Därför används 
vanligen i samhällsekonomisk analys marginalkostnaden för att nå det uppställda reduk-
tionsmålet som ett mått på skadan. Koldioxidskatten bör för att vara samhällsekono-
miskt effektiv således inte sättas högre än den beräknade marginalkostnaden för att upp-
nå målet. Ett problem i sammanhanget är dock att det kortsiktiga målet – baserat på Ky-
otoprotokollet – är väsentligt lägre än det långsiktiga. Därmed uppkommer frågan om 
koldioxidskatten ska motsvara marginalkostnaden för det kortsiktiga eller det långsikti-
ga målet? 
 
Det mesta talar för att det kortsiktiga målet för Europas del kan nås till en marginalkost-
nad på ca 70 öre per kilo. Därvid måste man beakta att den redan existerande beskatt-
ningen av fossila bränslen skapar en del av det nödvändiga incitamentet. För några år 
sedan uppgick den genomsnittliga beskattningen av ett kilo koldioxid emitterat från käl-
lor i EU15 till knappt 50 öre per kilo (Kågeson, 2001). EU kommissionen har låtit 
genomföra simuleringar som visar att en allmän utsläppshandel omfattande koldioxidut-
släppen från alla sektorer i samtliga (15) medlemsländer skulle leda till ett jämviktspris 
på ca 30 öre per kilo (Capros och Mantzos, 2000).  
 
Detta talar för att marginalkostnaden för att nå det första etappmålet är högst 80 öre per 
kilo och att koldioxidskatten inte bör höjas från den nuvarande nivån med mindre än att 
man kan göra troligt att marginalkostnaden för att nå nästa etappmål kommer att hamna 
väsentligt över kostnaden för Kyotomålet. Eftersom storskalig avskiljning och varaktig 
deponering i lämpliga geologiska formationer av koldioxid från kraftverk och andra 
större anläggningar förväntas kosta 30-50 öre per kilo, förefaller det troligt att marginal-
kostnaden för etapp 2 kommer att hamna under 1 krona per kilo (inkl. effekten av da-
gens beskattning av fossila bränslen). 
 

                                                 
17 Under antagande om att hela konsumtionen består av diesel och bensin av miljöklass 1 samt att 5.5 mil-
jarder liter bensin och 0.35 miljarder liter diesel förbrukas i lätta fordon. Energiskattesats 1.1 2004 2:68 
kr/liter. 
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En rimlig slutsats av detta är att koldioxidskatten tills vidare inte bör höjas ytterligare. 
Intäkten av energiskatten på drivmedel förbrukade i lätta fordon räcker därmed även 
fortsättningsvis för att täcka deras andel av kostnaden för infrastrukturen och den exter-
na olycksrisken.   
 
Km-skatt under olika antaganden om ambitionsnivå och olyckskostnader 
Som redan nämnts kan km-skatten eller km-avgiften komma att utformas enligt tre olika 
modeller: 
 
1. Den svenska utredningens förslag om skatt baserad på de kortsiktiga samhällseko-

nomiska marginalkostnaderna. 
 
2. EU Kommissionens förslag om vägavgift baserad på den tunga trafikens andel av 

kostnaderna för drift, underhåll och investeringar i det allmänna vägnätet samt en 
avgiftskomponent som återspeglar den olycksrisk som den tunga trafiken utgör. 

 
3. Kommissionens förslag men utan olycksfallskomponenten. 
  
Det bör vara intressant att se hur intäkterna påverkas i dessa tre fall om ambitionsnivån 
beträffande drift, underhåll och investeringar förändras samt hur utfallet påverkas om 
avgasemissionerna minskar och risken att dö eller skadas i trafiken reduceras. Utfallet 
framgår översiktligt av tabellen. 
 

Förändring Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Höjd ambition när det gäller 
återställande av vägslitage 

Intäkterna ökar i 
motsvarande mån 

Intäkterna ökar i 
motsvarande mån 

Intäkterna ökar i 
motsvarande mån 

Höjd ambition för drift och 
fast underhåll 

Intäkterna ökar 
inte 

Intäkterna ökar i 
motsvarande mån 

Intäkterna ökar i 
motsvarande mån 

Ökad investeringsvolym Intäkterna ökar 
inte 

Intäkterna ökar i 
motsvarande mån 

Intäkterna ökar i 
motsvarande mån 

Avgasemissionerna minskar 
med 75% 

Intäkterna mins-
kar med ca 32 % 

Intäkterna påver-
kas inte 

Intäkterna påver-
kas inte 

En halvering av antalet döda 
och skadade i olyckor med 
tunga fordon 

Intäkterna mins-
kar med ca 14 % 

Intäkterna mins-
kar med ca 14 % 

Intäkterna påver-
kas inte * 

Minskat buller Intäkterna mins-
kar 

Intäkterna påver-
kas inte 

Intäkterna påver-
kas inte 

 
* men är totalt sett lägre än i alternativ 2 som inte alls beaktar olyckskostnaden. 
 
Man kan konstatera att i ett fall med marginalkostnadsprissättning leder ökade invester-
ingar och höjda kostnader för det fasta underhållet till ökade underskott. Detta under-
skott ökar över tid i takt med att olycks-, avgas- och bulleravgiftskomponenterna ger allt 
lägre intäkter. Det innebär i alternativ 1 att de fasta kostnaderna i växande utsträckning 
måste finansieras på något annat sätt. Ett sätt kan vara att ta i anspråk intäkterna av den 
årliga fordonsskatten. Det innebär i så fall att den lätta trafiken får finansiera en opro-
portionerligt stor del av de fasta kostnader. Så är det i praktiken idag även om intäkterna 
av fordonsskatten inte specialdestineras. 
 
Alternativ 2 och 3 leder däremot automatiskt till full kostnadstäckning 
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Fordonskatten 
Uppbörden av den årliga fordonsskatten gav 2002 en intäkt på 7 429 Mkr, varav merpar-
ten kom från beskattning av personbilar. Kommissionen föreslår i förslaget till reviderat 
vägavgiftsdirektiv att medlemsländer som inför vägtullar eller km-skatt ska få rätt att re-
ducera fordonsskatten för tunga lastbilar till nivåer under de gällande miniminivåerna 
(Artikel 7b). Detta ger en möjlighet att reducera fordonskatten för tunga lastbilar till en 
nivå som bara motsvarar Vägverkets kostnad för deras andel av fordonsregistret. För 
personbilar och lätta lastbilar bör dock skatten finnas kvar till dess man någon gång i 
framtiden kan införa km-skatt även för dess fordon. 
 
Systemskiftets fördelar 
Att låta Vägverket bli ett affärsverk med rätt att uppta avgifter skulle ha flera fördelar: 
 

1. Det säkerställer finansiering av nyinvesteringar på den nivå riksdagen beslutar. 
2. Det säkerställer resurser för tillräckligt underhåll av gator och vägar. 
3. Det avlastar kommunerna kostnader. 
4. Det kan avlasta rikspolisstyrelsen kostnaden för en del av trafikövervakningen.  
5. Det gör det möjligt att genomföra de investeringar och den trafikövervakning som be-

hövs för att nollvisionens nuvarande och kommande etappmål ska uppnås. 
6. Det innebär att vi får ett rättvist och transparent system för internalisering av trafikens 

kostnader som kan förväntas få hög acceptans hos medborgarna. 
 
Ett införande av km-avgift för tunga fordon medför att dessa fordon betalar den sam-
hällsekonomiska marginalkostnaden (den svenska utredningens förslag) alternativt sin 
andel av de totala utgifterna och externa olyckskostnaderna (kommissionens förslag). I 
båda fallen ökar intäkterna i förhållande till dagens låga beskattning av fordon och 
drivmedel. Tillsammans med intäkten av energiskatten på drivmedel som förbrukas i lät-
ta fordon skulle Vägverket initialt disponera 5 mdr kronor per år mer än vad som är fal-
let idag, varav en mindre del skulle tillfalla kommuner och enskilda väghållare.18  Med 
Vägtrafikskatteutredningens förslag kommer dock intäkterna av km-skatten snabbt att 
reduceras när de samhällsekonomiska kostnaderna för olyckor, bilavgaser och buller 
minskar. Om utredningens alternativ genomförs behöver därför väghållaren kompense-
ras genom att intäkterna från fordonsbeskattningen specialdestineras till täckande av 
kostnaderna för det trafikoberoende underhållet och nyinvesteringarna.  
 
Av särskilt intresse när det gäller medborgarnas acceptans är att de avgiftskomponenter 
som avser slitage och vägunderhåll kan fastställas i en dialog mellan å ena sidan Väg-
verket och Kommunförbundet och å andra sidan företrädare för åkerinäringen, buss-
branschen och bilisterna. En annan fördel från acceptanssynpunkt är att olycksfallsavgif-
ten sjunker när säkerheten förbättras och antalet döda och skadade minskar. En ytterliga-
re fördel är att regeringen kan redovisa för bilisterna att bensinskattens energiskattedel 
återförs till sektorn och användas för nyinvesteringar, underhåll och personbilarnas tra-
fiksäkerhetsavgift. Koldioxidskatten är densamma för vägtrafikens drivmedel som för 
användning av eldningsolja och någon återföring av intäkterna till sektorn är inte moti-

                                                 
18 Räknat exklusive anslag till myndighets- och sektoruppgifter men inkl. medel som transfereras till 
kommuner och enskilda väghållare. Ca 20 mdr/år jämfört med ca 15 mdr i genomsnitt under de senaste 
åren. 
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verad. Om riksdagen därutöver önskar beskatta trafikens fordon eller drivmedel blir det 
fråga om en rent fiskal skatt. 
 
Någon direkt nackdel av systemskiftet är svår att finna. Att använda för litet pengar till 
löpande underhåll så att vägkapitalet urholkas är inte långsiktigt hållbart, och att satsa 
mindre på säkerhet än vad som är kostnadseffektivt är inte särskilt klokt om man vill nå 
nollvisionens etappmål. Betalningsviljestudierna visar dessutom att medborgarna sätter 
högre värde på att reducera dödsfall och skador i vägtrafiken än vad regering och riks-
dag gör.  
 
Makten över nyinvesteringarna ligger kvar hos riksdagen och det finansiella systemskif-
tet innebär inget avsteg från de nuvarande principerna för samhällsekonomisk bedöm-
ning av potentiella objekt. Däremot kan ett eventuellt skifte till lånefinansiering innebära 
att man i viss utsträckning kan tidigarelägga angelägna projekt. Eftersom Sverige är ett 
glest befolkat land kan man förutse att vi inom några decennier kommer att få ett mins-
kat behov av kapacitetshöjande investeringar. Det kan tala för att lånefinansiering bör 
tillämpas för de återstående större projekten så att de kan färdigställas någorlunda snart.   
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