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1 Inledning

1.1 Översyn av ekonomiska styrmedel

I denna rapport redovisas resultaten av en genomgång av förutsättningarna att med

ekonomiska styrmedel begränsa vägtrañkens miljöeffekter. Arbetet ingår i en av
kommunikationsdepartementet initierad Översyn av användningen av skatter och avgifter och

möjligheterna till nya tillämpningar av ekonomiska styrmedel inom trafiksektorn. Översynen
skall närmast ses mot bakgrund av den av riksdagen beslutade miljöpolitiken för 1990-talet

som förutsätter en begränsning av bl a trafikens negativa inverkan på människors hälsa, på

naturmiljön och på det globala klimatet. En sådan begränsning förutsätter i sin tur en starkare
och mer systematisk miljöpolitisk styrning av trafiken från statens sida.

I rapporten behandlas ekonomiska styrmedels roll och lämpliga utformning i en politik som

syftar till en kostnadseffektiv begränsning av vägtrafikens utsläpp. Den trafikpolitiska s k

kostnadsansvarsprincipen, som förutsätter en "intemalisering" av bl a miljökostnadema i
vägtrafikbeskattningen, är en viktig utgångspunkt. Men rapporten belyser också andra möjliga

tillämpningar av ekonomiska styrmedel för att komma till rätta med vägtrafikutsläppen.

1.2 Kostnadsansvar och polluter pay

De ekonomiska styrmedel som kan komma i fråga bör självfallet ge avsedda effekter på

målvariabeln, dvs på utsläpp av olika slag. Miljömålen skall uppnås. Styrrnedlen skall vara

tillräckligt verksamma. Men problemet är inte begränsat till att uppnå eftersträvade

minskningar av utsläppen. I princip kan ju hur stora effekter som helst förväntas bara man "tar

i" tillräckligt mycket, t ex höjer bensinskatten så mycket som behövs. Den relevanta
frågeställningen är därför hur man uppnår önskade effekter på utsläppen/miljön till lägsta
möjliga samhällsekonomiska kostnad (utan oönskade sidoeffekter, framför allt på
inkomstfördelningen).

Den trafikpolitiska "kostnadsansvarsprincipen" utgår från den ambitiösa målsättningen att
uppnå samhällsekonomiskt effektiva utsläppsminskningar. Medlet skall vara trafikavgifter

som sätts lika med trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader, inklusive
miljökostnader. Kostnaderna för trafikens utsläpp är trafikberoende och skall alltså, liksom

slitage- och olycksfallskostnadema, tas ut som en rörlig skatt.

I riksdagens trafikpolitiska beslut fastställdes (se prop. 1987/88:50):

"att alla trafikslag bör belastas med kostnaderna för sin miljöpåverkan för att stimulera en

utveckling av trafiken i miljövänlig riktning".

Innebörden är att

"de avgifter som tas ut av trafiken som ersättning för utnyttjandet av infrastrukturen skall
täcka de totala samhällsekonomiska kostnaderna som trafiken ger upphov till"

och att

"de rörliga avgifterna skall motsvara de kortsiktiga samhällsekonomiska kostnaderna .."



I den trafikpolitiska diskussionen har man dock fram till nu bortsett ifrån de problem som
ligger i att

(1) bestämma miljökostnader, dvs värdera miljöeffekterna i monetära termer och

(2) finna en form för trafikbeskattning/skattebaser som "matchar" de miljöproblem man vill
beakta

Tillförlitliga värden har i praktiken visat sig svåra att ta fram och det är oklart hur nära

samband de monetära värden som (i vägplaneringen främst) nu används för buller och

avgasutsläpp (härledda med indirekta metoder utgående från tolkningar av beslut om
miljöpolitiska åtgärder) har med berörda individers miljöpreferenser. Samtidigt är det klart att
skattebasen drivmedelsförbrukning inte är idealisk om man vill nå kostnadseffektiva

minskningar av utsläppen.

Förslag att införa ekonomiska styrmedel hopkopplas dessutom ofta med en miljöpolitisk

princip att "förorenaren skall betala" (the polluter pays principle). En tolkning av PP-principen
är att förorenarna skall stå för de kostnader som är förenade med att klara av statsmakterna
uppställda utsläppsnormer etc. PP-principen skiljer sig från kostnadsansvarsprincipen också
därigenom att frågan hur "kostnadsansvaret" skall tas ut- genom avgifter eller på annat sätt -
lämnats öppen. Iden aktuella miljöpolitiska diskussionen sammankopplas dock PP-principen

normalt med milj öskatter och andra ekonomiska styrmedel.

1.3 Vad räknas till ekonomiska styrmedel?

Uttrycket ekonomiska styrmedel står här för åtgärder som innebär prispåverkan via skatter

(avgifter) och subventioner (bidrag) men också för olika regleringssystem med inslag av

incitamentsstyming i någon form. Till den förra kategorin hör skattedifferentiering kopplad
till miljöklassning av fordon och bränslen. Till den senare system med överlåtbara

utsläppstillstånd och besläktade system med inslag av "utsläppskrediter". Direktprissättning av

transporter genom väg- och bilavgifter (de senare i tätorter) hör också hit. Även

parkeringsavgifter hör hit men kommer inte att tas upp i rapporten.

Förmånsbeskattning och regler för bilavdrag tas upp därför att de har betydelse för
ekonomiska styrmedels verkningsgrad, t ex för styreffektenav en ändrad drivmedelsskatt.

1.4 Vilka miljöproblem kan man komma åt?

Intemaliseringen av miljökostnader syftar i första hand till att påverka privatekonomiska

beslut. Genom att låta miljökostnadema komma till uttryck i prisbildningen skall hushåll och
företag ges incitament att räkna med miljökostnadema i sina konsumtions- och
produktionsbeslut så att besluten drivs i en mer miljövänlig riktning. Ekonomiska styrmedel

inom vägtrañkområdet aktualiseras därför främst för att komma till rätta med de
trañkberoende miljöproblemen, alltså de som sammanhänger med fordonsanvändningen.

Frågan gäller här alltså främst de ekonomiska styrmedlens roll i samband med begränsningen
av vägtrañkens utsläpp.

Miljöeffekter av trañkanläggningar - naturintrång, barriäreffekter m m - beaktas genom
direkta statliga (och kommunala) resursinsatser. Effektivitetsaspekten förutsätts beaktad i

väginvesteringsplaneringens objektsanalyser som numera inkluderar vissa monetärt värderade
miljöeffekter.



Vilka utsläpp är det då man vill komma åt med hjälp av ekonomiska styrmedel? Och vilka
skadliga effekter är det som skall värderas?

Avgaser som bildas i bensin- och dieselmotorer utgör det stora problemet. Till de skadliga
ämnena hör de reglerade ämnena kolväten (HC), koloxid (CO), kväveoxider (NOx) och

partiklar. Men det finns också många andra skadliga ämnen i avgaserna att beakta, t ex svavel,

aromatiska kolväten, flyktiga organiska föreningar och dioxiner förutom tungmetaller som
bly.

Ämnena ger (eller antas kunna ge) upphov till olika slags skador på människor, naturmiljö,
byggnader m m. Hälsoeffekter förknippas främst med utsläpp av

kom, som hämmar blodets syreupptagningsförmåga och ger risk för skador på hjärt-
och kärlsystemet, det centrala nervsystemet och på foster

 

polyaromatiska kolväten, flyktiga organiska föreningar och dioxiner som främst förknippas
med cancer (vissa kolväten kan också ge skador på det centrala nervsystemet)

 

svaveldioxid, kväveoxider och ozon, som kan orsaka allergiska reaktioner, luftvägsbesvär och

lungskador samt försämra tillståndet för personer med astma eller kronisk bronkit

partiklar, som är bärare av skadliga ämnen som kan orsaka cancer och luftvägssjukdomar.

Effekter på naturmiljön förknippas med

kväveoxider, kolväten och ozon som bidrar till uppkomsten av växtskador

svaveldioxid som tillsammans med kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av

mark och vatten

[Dessutom bidrar kväveoxid och svaveldioxid till nedsmutsning och korrosion av byggnader.

Aven utsläppen av partiklar bidrar till nedsmutsningen

 

Till detta kommer buller och utsläpp av klimatgaser. Buller kan ge upphov till huvudvärk och
trötthet samt sömnstörningar och svårigheter att samtala.

Utsläppen av koldioxid är i sig ofarliga men bidrar till att höja koldioxidhalten i atmosfären

vilket ökar risken för klimatförändring. Till klimatgasema hör också dikväveoxid, freon,

metan och ozon.

 

Hur skall då utsläppen av dessa ämnen från trafiken minskas?

En betydande del av den nödvändiga anpassningen för att minska de skadliga utsläppen antas
ligga i byte till och utveckling av mer miljövänlig teknik. Det handlar vad avgasutsläppen
beträffar främst om att övergå till renare fordon och bränslen. Avgasutsläppen beror till stor

del på förbränningen i motorn. NOx och CO bildas under förbränningen, liksom HC, som



även släpps ut via olika former av avdunstning. Partiklar bildas vid förbränningen av såväl
dieselbränsle som bensin (mindre grad). Svavel är en beståndsdel i såväl diesel som bensin.

.Koldioxidutsläppen kan inte renas men kan minskas genom åtgärder som minskar

bränsleförbrukningen och genom användning av bränslen med lägre innehåll av (fossilt) kol.

Motorbuller kan minskas genom förändringar av motorerna men det mer störande bullret från
däck och vägbana anses svårare att komma åt.

Med katalysatoms hjälp anser man att 90 % av deskadliga ämnena i CO, HC och NOx kan tas

bort. Det är svårt att ange exakt hur minskningar därutöver skall kunna åstadkommas på ett
kostnadseffektivt vis. För många av utsläppen gäller att de skulle kunna minskas genom såväl
ändrad motorkonstruktion som förbättrad rening och övergång till renare bränslen.

Till detta kommer möjligheterna att minska utsläppen "på användarsidan" något som kan ske
genom att:

- hushålla med transportkapacitet (öka samåkning/beläggningsgrad, minska tomdragning)

- omfördela transporter till mer miljövänliga trañkslag/transportformer

- minska trañkarbetet (genom färre. och kortare resor)

Den miljöpolitiska uppgiften kan sägas vara att finna den uppsättning styrmedel som har
förutsättningar att locka, alternativt tvinga, fram en kostnadseffektiv kombination av alla

tillgängliga anpassningsmöjligheter. Till detta kommer uppgiften att monetärt värdera de
hälso-, miljö- och andra effekter (som beskrevs inledningsvis) så att styrmedlen kan
dimensioneras rätt.

1.5 Rapportens syfte och innehåll

De effektivitetsproblem som är förknippade med nuvarande trañkpolitiska uppläggning (och

med att tillämpa PP-principen) är ett huvudtema i rapporten. Men det finns också anledning

att diskutera ekonomiska styrmedel från en mer "pragmatisk" utgångspunkt: som komplement
till regleringar (till gränsvärden för utsläpp t ex) för att påskynda teknikbyten eller helt enkelt
som medel att stimulera fram miljöförbättrande åtgärder som är oåtkomliga på annat sätt.

Rapportens huvudfråga är alltså hur man med hjälp av ekonomiska styrmedel - prövade och
oprövade - skulle kunna medverka till att få anpassningen till miljömålen mer
kostnadseffektiv. Går det att öka precisionen i nuvarande styrning så att större hänsyn än nu
kan tas dels till skillnader i olika fordons och bränslens miljöprestanda, dels till skillnader i
milj ökostnader beroende på var och när utsläppen sker. Hur långt kommer man med en
differentiering av traditionella vägtrafikskatter/ändrade skattebaser och vad skulle nya

tillämpningar av ekonomiska styrmedel kunna tillföra?

Avsnitt 2 beskriver de ekonomiska styrmedelens traditionellt begränsade roll i miljöpolitiken
på trañkområdet och utvecklingen mot en ökad användning av ekonomiska styrmedel.

Avsnitt 3 redogör för nuvarande beskattning av vägfordon, motorbränslen, bilförmåner m m.
Syftet är att ge en utgångspunkt för den följande diskussionen och att beskriva miljöprofilen i
dagens beskattning.



Avsnitt 4 ser på förutsättningarna för en generell miljöprissättning av vägtrafiken i enlighet

med den trafikpolitiska kostnadsansvarsprincipen. Först redogörs för den teoretiska grunden

för denna princip. Därefter diskuteras dess tillämpbarhet på vägtrafikområdet. Frågan är vilka
möjligheter som finns att idag - och på längre sikt- införa en sådan utsläppsrelaterad
prissättning som teorin föreskriver.

Avsnitt 4 tar också upp problemet att "sätta pris på miljön" - alltså att monetärt värdera olika
slags utsläpp som underlag för prissättningen. Bl a diskuteras möjligheten att bestämma
monetära värden med utgångspunkt i miljöpolitiska mål. Svårigheten att med hjälp av
ekonomiska styrmedel fånga geografiska miljökostnadsskillnader uppmärksammas också.

Avsnitt 5 behandlar förutsättningarna att inom ramen för vägtrañkbeskattningen åstadkomma
en ändamålsenlig miljöprissättning. Vid sidan av nivåändringar av drivmedelsskatter

behandlas differentiering av försäljnings- och fordonsskatter och av drivmedelsskatten med
avseende på fordonens/bränslenas miljöegenskaper. Avsnittet tar också upp de
"imperfektioner" (från prisstyrningssynpunkt) som nuvarande system för
tjänstebilsbeskattning och reseavdrag utgör.

I avsnitt 6 diskuteras hur verkningsfulla miljöskatter kan antas vara. I avsnittet redogöres

också för ett försök att empiriskt skatta nivån på den bensinskatt som kan anses vara förenlig
med ett mål om stabilisering av koldioxidutsläppen från bensindrivna bilar till år 2000.
Behöver bensinskatten höjas? Inverkan från förmånsbeskattning, bilavdrag etc kommenteras
även.

I avsnitt 7 behandlas möjligheterna till nya miljöpolitiska tillämpningar av ekonomiska
styrmedel inom vägtrañkområdet.

Avsnitt 8 behandlar styrmedel som inriktas direkt mot fordonens bränsleförbrukning.

Utgångspunkten är här erfarenheter från det regleringssystem (CAFE-reglerna) som används

för att styra nya fordons (personbilar och lätta lastbilar) bränsleeffektivitet i USA.

Avsnitt 9 ser frågan om prispolitikens utformning i ett längre perspektiv. Följande frågor
behandlas. Hur skall politiken infasas? Hur skall miljöpolitiken utformas med hänsyn till
osäkerheten i de ingångsparametrar som bestämmer politikens lämpliga dosering? Finns det

anledning, som ibland föreslås, att gå in med någon form av prisgaranti för att säkerställa

avsedda långsiktiga incitamenteffekter?

I avsnitt 10 ställs ñskala och trafikekonomiska/miljöpolitiska aspekter på
vägtrafikbeskattningen mot varandra. Hur kan miljöpolitiska och fiskala syften kombineras

inom vägtrañkbeskattningen? Är det rimligt att föreställa sig en miljöpolitiskt bestämd
vägtrañkbeskattning? Hur kan miljöbeskattningen "skyddas" mot ñskalt motiverade

skatteändringar?

Resultaten av genomgången sammanfattas i avsnitt 11.



2 Utveckling mot en Ökad användning av ekonomiska styrmedel

,2.1 Tillbakablick

Statlig styrning för att begränsa skadeverkningarna av vägtrafikens utsläpp sker på olika sätt.
En viktig del avser begränsning och omfördelning av trafik genom bebyggelse- och
trañkplanering, alltså genom bestämmelser om hur vägar skall dras i förhållande till
bebyggelse och hur trañkintensiteten skall begränsas på vissa gator. Vägverkets satsningar på

förbifarter syftar t ex till att flytta genomfartstrafik så att de lokala miljöproblemen kan
minskas. För att minska effekter av buller investeras också i flerglasfönster i utsatta
bostadshus och i avskärmningsanordningar (vallar, plank etc).

Vid sidan av sådanasamhällsplanerings- och investeringsåtgärder har statens politik främst

inriktats mot tekniska förändringar av fordon - mot nya drivsystem, motorer och teknik för
avgasrening - och bränslen. Huvudinstrumentet har då varit direkta regleringar.

Man har utnyttjat avgaskrav, bullerkrav och krav på maximalt innehåll av vissa skadliga
ämnen (bly, bensen) i bensinen. Avgaskraven avser vanligen gränsvärden för tillåtna

fordonsutsläpp (uttryckta som gram per fordonskilometer). Reglerade ämnen är (som nämndes
i inledningsavsnittet) kväveoxider, koloxid, kolväten och partiklar. Gränsvärden kombineras
med en reglering i form av hållbarhetskrav (ett tidsbegränsat tillverkaransvar). Genom att
reglera utsläppen - och inte tekniken - skapas i princip flexibilitet beträffande teknikvalet.

Särskilt avgaskraven har fått begränsas till sådana krav som gäller i andra länder med betydligt

större fordonsmarknader än den svenska. För att bilfabrikanter (och komponenttillverkande

företag) ska finna det mödan värt att ta på sig de höga utvecklingskostnaderna krävs normalt
att avgaskraven skärps för en större fordonsmarknad, som den nordamerikanska eller den
europeiska. Den svenska diskussionen om skärpta avgaskrav/sänkta gränsvärden (som pågått
länge) handlar följaktligen mest om vilka utländska regler - USA- eller EG-krav - vi skall

anpassa oss till och i vilken takt detta skall ske. Möjligheten att ensidigt skärpa avgaskraven är
alltså starkt begränsad för Sveriges del.

 

Fordonens bränsleförbrukning (eller utsläppen av koldioxid) har inte reglerats. I stället har

man genom statliga informationsinsatser sökt stimulerafram ett mer bränsleekonomiskt

beteende hos fordonsanvändarna - vid val av fordon, körsätt osv. Dessutom har man genom
frivilliga överenskommelser sökt förmå biltillverkare/-importörer att tillhandahålla
bilmodeller med en genomsnittlig: sett högre bränsleeffektivitet. Åtgärder av denna typ, som
kom att tillämpas efter den första oljekrisen, hade tidigare främst ett energipolitiskt syfte - att
minska oljeberoendet - men är nu aktuella inom miljöpolitiken för att minska utsläppen av

koldioxid.

Sedan flera år tillbaka har också ekonomiska styrmedel diskuterats men då främst som

komplement till direkta regleringar och övriga styrmedel. Bilavgaskommittén diskuterade
sålunda redan i början av 80-talet ekonomiska styrmedel i form av skattedifferentiering för att

styra mot lägre avgasutsläpp (se SOU 1983:27). Man tänkte sig att ekonomiska styrmedel
skulle kopplas till ett system med avgaskrav enligt parallella regleringsaltemativ så att
biltillverkarna skulle finna det intressant att marknadsföra bilar med motorer som klarar krav i ,

det strängare alternativet. Systemet preciserades inte närmare men det angavs att det skulle
kunna bygga på en differentiering av antingen accisen, fordons- eller bensinskatten. Systemet
skulle också utformas för att premiera användningen av blyfri bensin.



Miljöavgiftsutredningen (MIA) gjorde för ett par år sedan en bred inventering av tänkbara
ekonomiska styrmedel för (bl a) transportområdet. En rad varianter på ekonomiska styrmedel,

inklusive några i andra länder prövade system, togs upp till behandling. Man framförde också
åtskilliga konkreta förslag på ekonomiska styrmedel för de olika trafikslagen. Utredningens
förslag ledde till införandet av en skatt på koldioxidutsläpp från förbränning av fossila
bränslen. Utredningen ligger också bakom det miljöklassningssystem för fordon som införts

att gälla fr 0 m 1993 års bilmodeller. Till miljöklassystemet har kopplats ett system med
differentierad försäljningsskatt.

Som nämndes ovan skall miljökostnader "internaliseras" via de trañkberoende skatterna inom
trañkpolitikens ram. Idag anses därför en del av drivmedelsskatten motsvara kostnader för

utsläpp av kväveoxider (motsvarande 15 kr/kg utsläpp) och kolväten (7.50 kr/kg utsläpp).
Dessutom utgår, som nämndes ovan, koldioxidskatt på drivmedel (fr 0 m 1/1 1994
motsvarande 0.333 kr/kg utsläpp). Värdena för NOx och HC har bestämts indirekt med

utgångspunkt från politiska beslut och därmed sammanhängande åtgärdskostnader (kostnaden
för katalysator). Se vidare avsnitt 3 för en beskrivning av dagens miljöbeskattning av bränslen

och fordon.

2.2 Internationell trend

Sverige är bara ett av många länder som nu prövar förutsättningarna för en ökad användning

av ekonomiska styrmedel inom trañksektom. OECD har sedan länge argumenterat för en ökad

användning av ekonomiska styrmedel i medlemsländerna med utgångspunkt från polluter-pay-
principen. En rad förslag på nationell och internationell nivå har också lagts fram på senare
tid. Och EG, liksom flera av EGs medlemsländer enskilt, ägnar frågan stor uppmärksamhet för

närvarande.

Det har dock inte gått att finna utländska exempel på en mer systematisk (samhällsekonomiskt

orienterad) användning av miljöskatter och andra typer av ekonomiska styrmedel inom
vägtrañkområdet. Någon motsvarighet till den svenska trañkpolitiska modellen (vad avser
intemalisering av miljökostnader) tycks inte finnas. Däremot föreslås i den europeiska

diskussionen ofta att vägtrañkskattema skall "variabiliseras", dvs omfördelas från fasta till

rörliga skatter, något som kan ses som ett närmande till en den svenska modellen.

Trots att det finns ett omfattande internationellt material att utgå ifrån finns få analyser av

förutsättningarna att tillämpa ekonomiska styrmedel på trañkområdet utgående från sektorns
speciella förutsättningar. Jag tänker då på sådana studier som behandlar ekonomiska
styrmedels användbarhet och lämpliga utformning för de specifika miljöproblem som skall
åtgärdas och med hänsyn till tekniska och administrativa begränsningar på styrmedelssidan.

Utländska arbeten som bedömts ha ett intresse i detta sammanhang har medtagits i

referenslistan. Till de användbara studierna räknar jag ett par OECD-studier. Se

"Environmental policy: How to Apply Economic Instruments" (1991) och den i år publicerade
skriften "Taxation and the Environment". Den norska utredningen "Mot en mer
kostnadseffektiv miljöpolitikk i 1990-årene" (NOU 1992:3) utgör också ett värdefullt tillskott
till litteraturen på området.

Diskussionen utomlands bör självfallet följas noggrant. Internationella aspekter måste beaktas
vid val och utformning av "svenska" styrmedel. En viktig fråga gäller ju Sveriges anpassning
till EG-politiken på området, en annan EG-förenligheten hos en avvikande svensk politik.



Styrningen för att minska utsläppen av klimatgaser och gränsöverskridande föroreningar bör
också, sett i ett längre perspektiv, vara samordnad med andra länder. Men eftersom det är

svårt att förutse hur pass begränsat det svenska handlingsutrymmet faktiskt är kan det vara en
nackdel att begränsa diskussionen till vad som idag kan framstå som "tillåtna" styralternativ.

Det kan inte heller uteslutas att välgrundade förslag från Sverige kan tjäna som förebild då
den samordnade EG politiken skall utformas. 1

Ett par exempel på svenska ekonomiska styrmedel inom vägtrañkområdet som inte är
förenliga med gällande EG- regler finns. Sålunda innebär den skatt på diesel som i Sverige nu

införts att EGs miniminivå underskrids för miljöklass 1 (se nästa avsnitt). Motsvarande EG-

miniminivå för bensin ligger klart under dagens svenska nivå.

I likhet med det svenska miljöklassystemet tillåter EG medlemsländerna lägre accisför fordon
som i förtid klarar framtida mer långtgående avgaskrav. Men EG tillåter inte att man låter
skattedifferensen kompensera för hela merkostnaden för den bättre avgasreningen
(skatteskillnaden måste vara "substantially lower")

För en utförligare redogörelse för EGs bestämmelser och planer i fråga om miljöbeskattningen

på trañkområdet, se Kågeson (1993).

3 Beskattningen av motorbränslen, fordon och bilförmåner m m

3.1 Skatterna på bensin, diesel och motoralkoholer

I uppgifterna nedan har skattehöjningarna (i förekommande fall motsvarande 4 %

uppskrivning) 1/1 1994 medräknats.

På bensin utgår bensinskatt och koldioxidskatt. Bensinskatten är för oblyad bensin 3.14 kr/l,

för blyad 3.65 kr/l. Koldioxidskatten är 0.77 kr/l (höjning 1/1 1994 med 3 öre). Den totala

skatten på bensin är alltså 3.91 kr/l (oblyad) resp 4.42 kr/l (blyad).

 

På diesel utgår energiskatt, koldioxidskatt och en särskild dieseloljeskatt. Energiskatten är

differentierad efter milj öklass, som bestäms av bl a bränslets innehåll av svavel och
aromatiska kolväten. Energiskatten är (fr 0 m 1/1 1994) i resp. klass 0.005 (oförändrad), 0.302
(tidigare 0.29) och 0.562 (tidigare 0.54) kr per liter. Koldioxidskatten är 0.957 kr/l (höjning
med 3.7 öre) och den särskilda skatten på dieselolja 1.30 kr/l. Den totala skatten på diesel är

alltså - beroende på miljöklass - 2.262, 2.559 och 2.819 kr/l.

För motoralkoholer gäller följ ande: (ren) etanol är skattebefriat medan skatten på (ren)

metanol är 0.83 (tidigare 0.80) kr/l. Inblandad alkohol beskattas med 0.83 (tidigare 0.80) kr/l

(för alkoholdelen). Etrar som ETBE och MTBE (bensintillsatser) beskattas som bensin.

Inblandad rapsmetylester - vegatabiliska olja - är skattebefriad (RME-delen), men
miljöklassningen av den skattepliktiga delen sker med utgångspunkt i hela blandningens

egenskaper.

Mervärdesskatt (moms) tas sedan mars 1990 ut på drivmedel.



Systemet med miljöklassad diesel infördes 1/1 1991 i syfte att stimulera fram miljövänligare
dieselsorter. 1/1 1992 ändrades systemet så att fler parametrar beaktas vid klassindelningen
(samtidigt som kravet på svavelhalt i miljöklass 2 skärptes).

Kilometerskatt på dieselfordon avskaffades 1/ 10 1993. Denna skatt ersattes då med den
särskilda skatten på dieselolja (kilometerskatt utgick med 1.65 kr per mil plus 0.18 kr per mil
per 100 kg skattevikt över 900 kg).

3.2 Beskattningen av fordon

Den årliga fordonsskatten beräknas för personbilar i relation till fordonets tjänstevikt. För
personbilar kan skatten variera från 355 kr (skattevikt upp till 900 kg) till 1345 kr. I

genomsnitt betalas 600-700 kr.

För lastbilar och bussar är totalvikten avgörande. Skatten för lastbilar är differentierad efter
antalet fordonsaxlar. I genomsnitt betalas för lastbilar och bussar 4000 kr.

Fordonsskatten är nedsatt med 384 kr för personbilar i vissa glesbygdskommuner.

Försäljningsskatt (accis) som utgår på nya fordon beror på vikt och - fr 0 m 1993 års modeller
- på fordonets miljöegenskaper. Indelning har gjorts i tre miljöklasser beroende bl a på
fordonens utsläpp av reglerade ämnen, dvs av kolväten, kväveoxider, koloxid och partiklar.

Den viktrelaterade avgiften utgör för personbilar och lätta lastbilar 6.40 kr per kg. Miljöklass
3, som innehåller de fordon som certiñerats mot gällande obligatoriska krav, betalar ett tillägg
på 2000 kr (lätta lastbilar betalar 6000 kr). Klass l-fordonen, som är renast, får ett avdrag på
4000 kr. Klass 2-fordon får varken tillägg eller avdrag. Kraven för klass 1- och klass 2-fordon

motsvarar de Kalifornien- resp federala amerikanska krav som träder i kraft 1994.

För tunga fordon motsvarar kraven för klass 2-fordon kommande EG-krav för 1996

(kompletterade med hållbarhetskrav). Klass l-fordonen skall uppfylla samma EG-krav och

dessutom strängare bullerkrav (motsvarande kommande EG-krav).

Klass l-fordonen betalar 0 kr. Klass 2-fordon betalar beroende på vikt 6 000 kr (<7 ton) eller

20 000 kr (>7 ton), klass 3-fordon 20 000 kr (<7 ton) eller 65 000 kr (>7 ton). För de tunga

fordonen har differentieringen skjutits upp till 1994.

3.3 Beskattningen av bilförmån, avdrag för egen bil i tjänsten, bilavdrag

Innehav av förmånsbil, dvs företagsägda bilar som används både i tjänsten och privat, är

föremål för inkomstskatt. Skattens storlek beror på förmånsvärdet som bestäms av
nybilspriset. Efter den i december 1993 beslutade ändringen av tjänstebilsreglema beräknas

förmånsvärdet för bilar som kostar mindre än 123 200 kr som 0.4 av priset, om bilen kostar

mer än 205 333 kr som 0.32 av priset och för bilar i mellanliggande prislägen som 24 640 kr +
0.2 av priset. Oförändrat förmånsvärde gäller för de första fem åren. Från sjätte året räknas

priset som 70 % av ett genomsnittsvärde.

Tjänstebilsreglerna möjliggör fri bensin för förmånstagaren (om förmånsgivaren samtycker).

Inkomstbeskattningen har alltså inslag som stimulerar fram en ökad bilanvändning. Dessutom

urholkas styreffektema av olika skatter och avgifter.
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Av nybilsförsäljningen svarar företagen för ca hälften. Förmånsbilarna utgör dock bara ca
5 % av personbilsbeståndet.

Anställda som använder egen bil i tjänsten har rätt till avdrag med 13 kr per mil.

Bilavdrag får göras för pendlingskostnader med 13 kr per mil förutsatt att avståndet och
beräknad inbesparing av tid är tillräckligt.

3.4 Skattemas miljöproñl

Punktskatterna på bensin och diesel kan sägas ha givit vägtrañkskattesystemet en miljöproñl.

Vi skulle utan dessa skatter, dvs vid ett "likformigt" skattesystem, idag ha haft mer trafik,

högre utsläpp per kilometer och därmed större totalautsläpp. Men drivmedelsskattema har
inte inneburit att realpriset på drivmedel stigit, sett t ex i ett tjugoårsperspektiv. Skatterna har

alltså inte använts för att hindra trañktillväxten i landet. Och för den betydande
bensinskattehöjningen 1/1 1993 (bensinpriset höjdes med ca 13 %) angavs inte miljöpolitiska
utan statsñnansiella skäl.

Miljöeffekten av försäljningsskatten - utan inverkan från miljöklasserna - är svårbestämd: den
kan dels antas ha bidragit till ett lägre bilinnehav (förmodligen liten effekt), dels till att

bilparken blivit äldre.

Fordonsskatten kan också hävdas ha bidragit till ett lägre bilinnehav, sannolikt främst genom

färre andrabilar i hushållen. Men den har också bidragit till en snabbare utrangering av gamla
bilar.

Kilometeravgiften, som avskaffades 1/10 1993, bör ha bidragit till minskad användning av de

dieseldrivna fordonen. Men den har inte stimulerat till rening eller till bränsleeffektivisering.
Det kommer däremot skatten på dieselolja att göra.

I samband med att kilometerskatten ersattes höjdes fordonsskatten kraftigt för dieseldrivna
personbilar (fr 0 m årsmodell 1994) medan den sänktes för lastbilar och bussar. För
dieseldrivna personbilar kommer årskostnaden för nytt fordon med genomsnittlig körsträcka
att bli likvärdig med en bensindriven bil. Dieselbilar får högre fasta kostnader men betydligt

lägre rörlig kostnad vilket innebär att dieselbilar med långa körsträckor kan bli betydligt
billigare än motsvarande bensinbilar. Sannolikt kommer därför en större andel taxi, budbilar
etc att vara dieseldrivna i framtiden. SNV (Trafik och miljö 1993) menar att den förändrade

dieselbeskattningen kommer att medföra flera negativa miljöeffekter. Bl a förutser man att
utsläppen av partiklar och av kväveoxider kommer att öka.

Skattedifferentieringen för blyad och oblyad bensin anses ha haft stor betydelse för att andelen
blyfri bensin ökat. Effekten på fordonsägare som haft valmöjlighet, dvs kunnat använda såväl

blyad som oblyad bensin har varit stor. Men obligatoriska avgaskrav bidrar självfallet också.

På miljöklassningen/skatterabatteringen av dieselolja har följt en betydande anpassning.
Miljöklass 2 har beräknats stå för ca 60 % och miljöklass 1 för ca 15 % av dieselleveransema
1993.

Av 1993 års bilmodeller (lätta fordon) klassades ett antal i miljöklass 2 men inga i klass 1. En
av 1994 års modeller (Honda Civic) har dock fått ett avgasgodkännande enligt kraven för

miljöklass 1.
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4 Internalisering av miljökostnader

4.1 Det teoretiska argumentet för intemalisering av miljökostnader

Miljönyttigheter, som ren luft och rent vatten, är gratis. Effekterna av utsläpp till luft och

vatten är externa i meningen, att marknadsaktörema - utan ingrepp från statens sida - saknar

anledning att ta med dem vid sina avvägningar och beslut. Men staten skulle, genom att införa

lämpliga utsläppsavgifter - alltså en viss avgift per enhet utsläppt stoff - kunna intemalisera
miljökostnaderna och därigenom få dem att ingå i beslutsunderlaget.

Ett välkänt teoretiskt resultat är att om förorenama konfronteras med

miljöavgifter/utsläppsavgifter som överensstämmer med den marginella skadekostnaden (vid
den utsläppsnivå där denna kostnad är lika med åtgärdskostnaden), så blir utfallet
samhällsekonomiskt effektivt. Den ohämmade marknadslösningen är ineffektiv, men staten

skulle genom att införa centralt fastställda surrogatpriser - i form av utsläppsavgifter - kunna

eliminera marknadsmisslyckandet. Att då underlåta att göra något åt utsläppen ger
privatekonomiska konsekvenser som hushåll och företag förutsätts vilja undvika. Aktörema
ges i princip incitament att inrätta anpassningarna - för att undgå miljöavgifter - så att de
kostar så lite som möjligt.

Möjligheten att tillgodogöra sig detta resultat i den trañk- eller miljöpolitiska praktiken kan
emellertid vara förknippad med olika problem:

( 1) de faktiska utsläppen kan vara svåra att mäta och registrera

(2) skadan av en viss mängd utsläpp beror för många slags utsläpp på var utsläppen sker

(3) tillförlitliga monetära värden för olika miljökostnader kan vara svåra att bestämma

och, inte minst

(4) det kan vara svårt att finna styrmedel som gör det möjligt att med tillräckligt god precision
ge uttryck för dessa kostnader

4.2 Prissättning baserad på utsläpp

Beräkning, värdering och prissättning av de faktiska utsläppen

För att med full precision kunna tillämpa teorin måste man kunna mäta och registrera de

faktiska utsläppen för enskilda resor och transporter, värdera skador av dessa utsläpp i
monetära termer och ta betalt av föraren/fordonsägaren för den beräknade kostnaden genom
uttag av utsläppsavgifter. I praktiken är detta svårt eftersom utsläppskälloma/fordonen är
många, spridda i tid och rum och dessutom rörliga i vägnätet.

Utsläppsavgifter baserade på individuell mätning och rapportering av faktiska utsläpp i
efterhand är en möjlighet som nu används i Sverige för att styra kväveutsläppen från vissa
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industrianläggningar. Avgiftsbasen - årliga utsläpp av N0x - mäts och registreras av den som
skall erlägga avgiften. Fusk kan motverkas genom olika kontrollmekanismer.

Systemet synes inte tillämpbart på vägtrafiken med dess många små och rörliga
utsläppskällor. Egentliga utsläppsavgifter - avgifter baserade på faktiskt uppmätta utsläpp -
framstår som verklighetsfrämmande för vägtrafiken. De administrativa och tekniska
problemen ter sig idag som svåröverkomliga.

Avgifter beräknade på teoretiska utsläpp

Som betydligt mindre orealistiska för vägtrañkens del framstår system som utgår från
teoretiskt beräknade utsläpp (certifierade värden för olika fordonsmodeller eller kategorier av
fordon) i kombination med faktiska körsträckor.

Ett sådant möjligt systern skisserades och utreddes av MIA (se SOU 1989:83, s 345) som för

personbilama menade att avgasreningskraven för årsmodellen kunde användas för att bedöma

utsläppen per kilometer och att uppgifter om körsträckor kunde erhållas från den årliga
kontrollbesiktningen. För tunga fordon kunde, framhöll man, kilometerskattesystemet

utnyttjas. Bl a svårigheterna att kontrollera den årliga körsträckan ansågs dock göra systemet
olämpligt att införa.

Möjligheter att prissätta utsläppen från den tunga trafiken ligger alltså i en miljödifferentiering

av kilometerskatten. Det är därför intressant att konstatera att EG-parlamentet givit EG-
kommissionen i uppdrag att med hjälp av ett forskningsprogram (till 1995) "specificera den

nödvändiga tekniska utrustning som krävs för att ge pålitlig information, på det lämpligaste
sättet, om det årliga milantal som varje användare tillryggalägger på gemenskapens vägnät".

Kommissionens förslag skall syfta till "att alla fordon i kommersiell trafik efter hand utrustas

med en sådan anordning." Detta öppnar för ett införande av - i Sverige återinförande av -
kilometerskatter. Syftet med EG-förslaget är dock inte främst miljöpolitiskt. Det är att skapa

möjligheter för beskattning, efter territorialprincipen, av transittrañk av tunga lastvagnar som
sliter på infrastrukturen.

Åtminstone tills vidare får vi alltså nöja oss med de lösningar som förändringar i beprövade -
och administrativt mer lätthanterliga - väggañkskatter skulle kunna ge. Den precision med

vilken befintliga vägtrañkskatter skulle kunna utnyttjas i miljöstyrningen skall belysas i

avsnitt 5 nedan.

Med införande av vägavgiftssystem skulle följa nya möjligheter. Värdet av denna möjlighet
för styrningen av vägtrañkens miljöeffekter kommenteras i avsnitt 7.4 nedan.

Relationen utsläpp/skada

Problemet är inte begränsat till att beräkna utsläppen. Till detta kommer att bestämma

samband mellan utsläpp och miljökostnad (eller skadekostnad). Skadan varierar för många
slags utsläpp starkt med var och när utsläppen sker. T ex spelar bakgrundskoncentration och
närhet till befolkning stor roll för skadekostnaden av utsläppen av reglerade föroreningar.
Även nackdelarna av buller är starkt beroende av bl a var och när det uppträder.
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.4.3 Hur erhålles relevanta miljövärden?

För att dimensionera miljöskatter/-avgifter krävs kunskap om hur olika utsläppsminskningar
skall värderas. Hur kan relevanta värden erhållas? Olika ansatser kan tänkas.

Den välfärdsteoretiska ansatsen förutsätter att värderingen grundas på skadekostnaden

beräknad utifrån berörda individers betalningsvilja för utsläppsreduktion. En genomgång av

den miljöekonomiska litteraturen visar dock att tillförlitliga uppgifter om skadekostnader för
trañkens utsläpp ännu saknas, jfr Nash och Bowers (1988). Dessutom kan det hävdas att
sådana preferensbaserade värden är relevanta endast om effekterna är sådana att de på ett
meningsfullt sätt kan upplevas (och värderas) av de berörda individerna. Detta kan utesluta
flertalet långsiktiga irreversibla och kumulativa effekter, åtminstone hälsoeffekter. En
preferensbaserad värdering av effekter på naturmiljö och rekreationsområden skulle lättare

kunna accepteras. Av här diskuterade utsläppseffekter är det främst effekten av buller (en
omedelbar effekt) som det ter sig meningsfullt att söka beräkna på detta sätt. Men

bedömningen är alltså att tillförlitliga värden för närvarande saknas överlag.

Man kan också välja en indirekt värderingsansats som innebär att man utgår från ett

dos/responssamband mellan en förorening och någon effekt och därefter - i ett andra steg -
applicerar ett monetärt värde (som härletts i ett annat sammanhang).

I avsaknad av uppgifter om (egentliga) miljökostnader (skadekostnader) kan man söka

bestämma (marginella) åtgärdskostnader eller "undvikandekostnader". Bl a skulle i vissa fall

kostnaden för att eliminera förväntade skador, via (hypotetiska) ersättningsprojekt vara

användbara. Denna kostnad kan hävdas ge en övre gräns för miljökostnaden.

Altemativkostnaden för olika politiska åtgärdsbeslut - t ex kostnaden för att klara ett visst

gränsvärde - kan också anses ge information om hur miljöförbättringar skall värderas. En

sådan kostnad kan ju hävdas ge en undre gräns för värderingen om beslutet innebär att staten

gjort en avvägning mot åtgärdskostnaden och funnit åtgärden lönsam. Vissa av de
miljövärderingar som nu är i omlopp (och som bl a används av trañkverken i
investeringsplaneringen) baseras på denna ansats. Jfr uppgifterna i avsnitt 2.1 ovan.

Principiellt mer tillfredsställande är dock att utgå ifrån åtgärdskostnaden för att nå ax
riksdagen uttalade mål för miljöpolitiken. Sådana nationella (ej sektorsspeciñka) utsläppsmål
för olika ämnen har lagts fast för koldioxid (oförändrat år 2000jämfört med år 1990),
kväveoxider (åtagande att minska utsläppen 1980-1995 med 30%), svaveldioxid (minskning
med 80% 1980-2000) och flyktiga organiska ämnen (minskning med 50% 1988-2000).

Genom att bryta ned dessa mål till trafiksektors- och trañkgrensnivå skulle underlag skapas

för bestämning av relevanta marginella åtgärdskostnader.

Dessutom finns mål för acceptabla koncentrationer (halter) av luftföroreningar i tätorter att ta
hänsyn till. Jag tänker på SNVs riktvärden - baserade på bedömningar av hälsoeffekter - för
särskilt belastade gatuavsnitt som skall underskridas senast år 2000. Dessa riktvärden för
luftkvalitet avser koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid och sot. Det långsiktiga målet för buller

uppges vara att åtgärda alla lägenheter med nivåer över riktvärdena för god boendemiljö
(målår har ej angivits).
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Med dessa utgångspunkter kan alltså ett monetärt värde av utsläppsminskningar i princip

bestämmas utifrån en uppskattning av marginella åtgärdskostnader för att nå målen. Men det

bör då samtidigt framhållas att direkta beräkningar av åtgärdskostnader kan vara svåra att
.genomföra på ett nöjaktigt sätt. För koldioxidutsläppen finns dock utvägen att bestämma den
marginella åtgärdskostnaden utifrån en ekonomisk analys av drivmedelsefterfrågans
priskänslighet.

Beräkningen av marginell åtgärdskostnad (eller skuggpris) förutsätter att vi ställer målnivån

för utsläpp av ett ämne mot den nivå som kan förväntas uppkomma "utan ytterligare åtgärder",
dvs vid dagens politik. Om målnivån ligger över nivån för vad som kan förväntas uppnås
spontant är skuggpriset noll - restriktionen är inte bindande. Om målnivån däremot ligger
under får vi söka beräknavid vilken generell utsläppsavgift, som målet skulle nås. Denna

hypotetiska avgift motsvarar alltså skuggpriset. För att avgiften/skuggpriset skall kunna

bestämmas behöver vi följaktligen kunskap om hur mycket utsläppen minskar med stigande
avgiftsnivå, alltså ett mått på "avgiftselasticiteten". Ju lägre den är, desto högre blir
skuggpriset.

Eftersom politiken syftar till att minska utsläppen av flera ämnen blir en simultan

åtgärdsanalys nödvändig. Exempelvis leder en avgift på koldioxidutsläpp till minskad trafik
som gör att såväl koldioxid- som kväveutsläppen minskar.

Värderingsuppgiften kompliceras vidare av att värdet av vissa typer av utsläpp varierar

beroende på var utsläppensker. Det gäller t ex för utsläppen av kväve- och svaveldioxider
som ger upphov till såväl nationella/regionala skador som lokala skador på miljö och hälsa

(skador som dessutom antas variera med topografi, utsläppets höjd etc).

Problemet är sammanfattningsvis att vi inte kan få fram en skadekostnad baserad på
individuella preferenser så som teorin förutsätter. I stället får man utnyttja en tvåstegsansats
som innebär att man först bestämmer målnivåer i utsläppstermer och i termer av tillåtna halter
och därefter det skuggpris eller den generella utsläppsavgift som skulle krävas för att begränsa
utsläppen till målnivån. Detta gör det möjligt i princip att nå en kostnadseffektiv lösning
(utfallets effektivitet sammanhänger med att utsläppsavgiften slår likformigt mot alla typer av
anpassningsmöjligheter). För att lyckas med detta måste man då (i målformuleringama) klara

av att beakta att skador av utsläpp (avvissa ämnen) beror på var (och när) utsläppen sker. Jfr
avsnitt 4.2 ovan.

5 Styrning med vägtrañkskatter

5.1 Hur skall miljöbeskattningen utformas?

Eftersom miljöskadorna uppkommer på grund av att fordonen används verkar det logiskt att -
som man vill göra i den svenska trañkpolitiska modellen - knyta miljökostnadskomponenten
till de trafikberoende skatterna, alltså till drivmedelsskatten. Det saknas ju anledning att
straffa innehav av rniljöstörande fordon.

 

Men problemet med drivmedel som skattebas är att incitament ges till att hushålla med
drivmedel och inte (direkt) till att minska utsläppen. Drivmedelsskatten fångar bara den
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körsträckerelaterade delen av utsläppen. Drivmedelsskattens grad av effektivitet beror alltså
på hur stabilt förhållandet är mellan drivmedelsförbrukning och utsläppen. Detta utvecklas
något i 5.2 nedan.

För koldioxidutsläppen som är proportionella mot bränsleförbrukningen - möjligheter till
rening saknas - kan en drivmedelskatt ge en kostnadseffektiv begränsning av utsläppen
(förmånsbeskattningen och bilavdragen utgör dock en besvärande komplikation, se avsnitt 6.3

nedan). Detta förutsätter en differentiering av skatten efter kolinnehållet i bränslet (så som
nuvarande COZ-skattär utformad).

Dimensioneringen av drivmedelskatten skulle kunna bestämmas med hänsyn till beräknad
åtgärdskostnad för att nå önskad begränsning av koldioxidutsläppen inom sektorn. I avsnitt
6.2 nedan hänvisas till en beräkning av vilken bensinprisnivå som skulle krävas för att nå ett
mål om oförändrade utsläpp från bensindrivna personbilar till år 2000.

För andra ämnen än koldioxid kan dock nämnda korrelation med skattebasen drivmedel
förutsättas vara betydligt svagare eftersom utsläppen av dessa ämnen kan minskas genom
rening och/eller genom modifiering/annat val av motor etc. Någon bensinprishöjning utöver
vad som krävs för att åstadkomma önskade minskningar av COZ-utsläppen synes därför inte
motiverad från effektivitetssynpunkt (finansdepartementet kan självfallet vilja höja mer av

fiskala skäl, se vidare avsnitt 10).

Hur åstadkommer man då en kostnadseffektiv begränsning av övriga utsläpp?

Att omfördela uttagen från försäljningsskatt och årlig fordonsskatt vid givna skattebaser ger
inte det avsedda resultatet. Fordonsvikten är alltför svagt korrelerad med utsläppen. För att

hantera utsläppsproblem som beror på bränslets kvalitét kan en differentiering av
drivmedelsskatten utnyttjas (jfr skatterabatten för blyfri bensin och differentieringen av
koldioxidskatten efter bränslets kolinnehåll).

Kostnadseffektiva minskningar av övriga utsläpp (där problemen inte sammanhänger med

bränslets egenskaper) är svårare att åstadkomma. Den bästa möjligheten för att komma till
rätta med utsläpp som beror påfordon/motor synes vara en differentiering av antingen

försäljningsskatten eller fordonsskatten.

En differentiering av den årliga skatten framstår som lämpligast i så motto att den kan inriktas
på hela fordonsparken och inte bara på nybilsförsäljningen. Åtgärder som riktas mot hela den
befintliga fordonsparken kan få ett betydligt snabbare genomslag än åtgärder riktade enbart
mot nya fordon.

Dessutom bör man överväga att i stället för miljöklasser av dagens typ - som innebär ett
försök att snabba upp övergången till ett knippe av framtida obligatoriska gränsvärden, se
också framställningen i avsnitt 7.1 nedan - basera differentieringen på ett mer flexibelt (men

därför inte nödvändigtvis mera administrativt besvärligt) system byggt på relativ värdering av
och sammanvägning av olika ämnen. Med ett poängsystem i stället för ett miljöklassystem av
nuvarande slag skulle incitament kunna ges till sådana utsläppsminskningar som idag ej
motiverar lägre rniljöklass och som når längre än gränsvärdena för lägsta miljöklass.

Genom att koppla poängsystemet till återkommande, tex årliga, besiktningar ges incitament
till bilproducenter och -importörer att ta fram och tillhandahålla fordon med bättre
miljöprestanda och bättre hållbarhetsegenskaper (och till fordonsanvändama att underhålla
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fordonen). Jfr förslag i Lindbo (1993). Om incitamenten är utformade med utgångspunkt i

relevanta relativa milj övärden skulle incitament också ges till utveckling av effektiva tekniska
lösningar, bl a till effektiva kombinationer av ändringar i fordonens konstruktion och

reningsanordningar.

Problemet är att man ännu saknar tillförlitliga provmetoder för miljöbesiktning av fordonen.
Frågan är därför om och, i så fall, till vilka kostnader, som tillförlitliga testmetoder kan tas

fram och hur dessa kostnader förhåller sig till fördelen av att återkommande kunna avgöra
gamla fordons miljöegenskaper.

För att öka precisionen i anpassningen mot effektivitet bör differentieringen av fordonsskatten

kompletteras med en utvecklat system för miljödifferentierad drivmedelsbeskattning. Ett
sådant system skulle till låga kostnader kunna bidra till minskning av halterna av flera
skadliga ämnen (bl a av bensen och andra aromater). Även här kan det vara viktigt att

bestämma skattedifferentiering eller avgifter/subventioner efter relevanta miljövärden så att
oljeindustri/rafñnaderier drivs att ta fram och tillhandahålla kostnadseffektiva drivmedelsorter
för marknaden (frågan om vilka parametrar som lämpligen bör ingå i ett utvidgat

miljöklassystem för bensin har nyligen utretts av SNV).

5.2 Om sambandet mellan skattebas och utsläpp

För att kunna nå kostnadseffektiva anpassningar krävs att valda skattebaser kan signalera
miljökostnaderna till producenter och användare av fordon och drivmedel på ett adekvat sätt.
Om inte utsläppen går att beskatta bör valet av skattebas bestämmas av hur nära kopplade

olika tänkbara skattebaser är till de utsläpp man önskar minska och av hur höga administrativa
kostnader som är förenade med användningen av skattebasema. Denna avvägningsfråga

behandlas något mera utförligt i OECD (1993).

De skatteadministrativa kostnaderna kan antas vara låga om skatten lätt kan integreras i
existerande skatte- och kontrollsystem eftersom man då inte behöver införa nya administrativa
rutiner/procedurer. Detta uppnås om man låter skatten baseras på av för Skattemyndigheten

redan registrerade kvantiteter eller -värden.

Men låg administrativ kostnad får ofta betalas med svag koppling. Och om kopplingen mellan
skattebas och förorening är svag är det inte säkert att skatten leder till avsedda styreffekter.
Skatten kan då till och med leda till feh'iktade anpassningar.

Hur avgör man då skattebasens grad av koppling till utsläppen? När föreligger ett stabüt
förhållande mellan skattebas och förorening?

För att kunna bedöma om den skattskyldige kommer att söka minska skatten genom att
minska utsläppen - genom val av renare fordon och/eller bränslen - eller genom andra

anpassningar krävs kunskaper om vilka alternativ som den beskattade har och de kostnader
som är förknippade med dem. Man måste känna till vilka olika tekniska lösningar som
förorenaren kan välja mellan och vilka konsekvenser dessa skulle få för utsläppen. Man
uppmuntrar ju till teknik- och bränsleval som hushållar med drivmedel, dvs minskar skatten,
inte till val av lägre utsläppsnivå.

Problemet med drivmedel som skattebas är tydligt. En skatt på (insatsvaran) drivmedel kan

stimulera fram ett mer miljövänligt bränsleval men bidrar inte till att stimulera rening av
avgaserna. Alltså finns en risk att man missar att gå på reningsaltemativet även då detta ger
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avsedd utsläppsreduktion till lägre kostnad. Problem av detta slag uppstår så snart valet av

produktionsteknologi påverkar sambandet mellan skattebas och utsläppsnivå. För att kunna nå

kostnadseffektiva lösningar krävs ett stabilt förhållande mellan mängden drivmedel som

förbrukas och föroreningsmängden samt att den kostnadseffektiva miljölösningen inte innebär
rening av utsläppen.

Restitution (skatteåterbäring) kan vara ett sätt att öka sannolikheten att drivmedelskatter ger

välriktade incitament (till viss administrativ merkostnad). Om flera bränslen med olika

miljökonsekvenser kan väljas kan restitution till dem som väljer de miljövänliga alternativen

vara ett sätt att höja effektiviteten. Restitutionsförfarandet skulle också kunna utnyttjas då ett i
viss användning miljöskadligt drivmedel används på ett icke (eller mindre) miljöskadligt sätt.

5.3 Beaktandet av geografiska miljökostnadsskillnader

Ett kvarstående problem är hur geografiska (förutom tidsmässiga) miljökostnadsskillnader

skall beaktas. Att välja en drivmedelskattenivå som är ett genomsnitt för kostnader i stads-
och landsbygdstrañk framstår som en dålig lösning eftersom miljökostnadsskillnadema är

stora. Då är det bättre att låta rniljökostnaderna i landsbygd bestämma en "golvnivå" (för en

generell drivmedelskatt) samtidigt som någon form av regional eller lokal miljöstyrning läggs
ovanpå dessa kostnader.

Regleringsaltemativ typ miljözoner med hårdare miljökrav (strängare gränsvärden för
reglerade ämnen t ex) för fordon som skall framföras i stadstrañk eller särskilt utsatta

stadsdelar/trañldeder eller - enklare - förbud mot biltrafik i centrala stadsdelar är tänkbara
lokala lösningar. Men miljöprissättning inom ramen för ett system med bilavgifter kan vara

överlägset från effektivitetssynpunkt. Se vidare avsnitt 7.4.

6 Är miljöskatter verkningsfu11a nog?

6.1 Priskänslighet

Uppnås tillräcklig styreffekt med hjälp av miljöskatter?

Det hävdas ofta i den allmänna debatten att bensinefterfrågan inte är särskilt priskänslig
(bensinbolagen brukar beskriva hur försäljningen går ned omedelbart efter en bensinpris- eller
-skattehöjning för att snart återhämta sig) och att effekterna av punktskatter på drivmedel
därför är liten.

En sådan slutsats är dock knappast korrekt. Körsträckelasticiteten brukar i ekonometriska
studier uppges vara låg. Men elasticiteten med avseende på bensinanvändningen uppges vara
betydligt högre. Förklaringen ligger i att (varaktiga) bensinprishöjningar leder till val (och
utveckling) av bränslesnålare fordon.

Jämför man Sverige (eller andra europeiska länder) med USA, som har och länge har haft en

betydligt lägre skatt på bensin och ett bensinpris som är ca en tredjedel av det svenska, så ser
man vad en bestående avvikande bensinprisnivå skulle kunna innebära.
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Eftersom realpriset på bensin varit i stort sett oförändrat under lång tid i de flesta länder har
det inte gått att utifrån tidsseriestudier få fram klara och helt tillförlitliga elasticitetstal.
Resultaten från tillgängliga studier - tidsserie- såväl som tvärsnittsbaserade - pekar dock mot
en betydande elasticitet hos bensinefterfrågan på lång sikt.

Uppgifter om priskänslighet för bensin uppmärksammas vidare i avsnitt 8.1 nedan.

6.2 Hur hög bör C02-skatten vara?

Vi fann i avsnitt 5 att drivmedelsskatten borde dimensioneras så att önskad begränsning av
koldioxidutsläppen kan uppnås. Hur hög drivmedelsskatt är då motiverad med hänsyn till ett
mål om stabilisering av koldioxidutsläppen till år 2000?

En empirisk skattning av den adekvata C02-skatten har gjorts inom ramen för ett TPB-projekt
(TFB-rapport 1992:29). Beräkningarna som utgår från prognoser för trafik- och

emissionsfaktorutveckling avser bensinskattens nödvändiga storlek för att man till år 2000

skall kunna konstanthålla utsläppen av C02 från bensindrivna personbilar. Resultatet är att

det krävs ett bensinpris på ca 8 kr. Se vidare Hesselbom (1992).

6.3 Effekter av förmånsbeskattning, bilavdragsregler m m

Den miljöpolitiska styrningen via vägtrafikbeskattningen förutsätter att hushåll och företag har
anledning att ta med skatter avspeglande de samhällsekonomiska kostnaderna i sina
privatekonomiska kalkyler. Detta villkor är inte uppfyllt för privat resande med tjänstebil.

Med nuvarande beskattning av bilförmåner är det vanligt att företaget står för rörliga

bilkostnader inklusive kostnader för drivmedel. Detta ger incitament till ett "meråkande" -

utöver vad som är samhällsekonomiskt motiverat - en effekt som förstärks av incitamentet för
tjänstebilsinnehavaren att välja större och mer bensinslukande bilar. Effekten av

snedvridningen kvarstår alltså också efter det att tjänstebilarna - efter ett par år - sålts vidare
till privatpersoner som själva måste stå för sina rörliga kostnader.

Utformningen av bilförrnånssystemet leder till omotiverade ökningar av
drivmedelsförbrukning och utsläpp. Den leder också till att effekterna av miljöskattepolitiken

försvagas. Det är därför ett önskemål att förmånsbeskattningen läggs om i syfte att motverka

uppkomsten av snedvridande anpassningar och för att möjliggöra en effektiv miljöstyrning
med hjälp av vägtrafikbeskattningen så som tidigare föreslagits. Om det visar sig omöjligt att

ändra systemet försvagas argumentet för styrning baserad på rörliga avgifter.

Reseavdragen för pendlingsresor kan öka bilresandet (och utsläppen) dels genom att resorna
(långsiktigt genom att incitament till närlokalisering av bostaden i förhållande till arbetet är
reducerat) blir längre än de skulle vara utan avdragsmöjlighet, dels genom att bilresande

gynnas framför (eventuellt miljövänligare) kollektivresande.
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7 Möjligheter till andra miljöpolitiska tillämpningar av ekonomiska styrmedel

7.1 Ekonomiska styrmedel som komplement

Utgångspunkten för diskussionen av ekonomiska styrmedel behöver inte vara (ochär

långtifrån alltid) densamma som i den trafikpolitiska kostnadsansvarsmodellen, dvs
intemalisering av miljökostnader för att möjliggöra kostnadseffektiva (om inte

samhällsekonomiskt effektiva) anpassningar. Ofta väljs den mer pragmatiska utgångspunkten
att söka uppnå miljövinster där det bedöms möjligt från politiska och andra utgångspunkter.

Riktade ekonomiska styrmedel kan då föreslås för att nå bestämda(på förhand identifierade)
anpassningar. Ekonomiska styrmedel ses då mer som stöd för eller komplement till direkta
regleringar än som fristående miljöpolitiska styrmedel.

Ofta ses ekonomiska styrmedel som ett sätt att komma runt de begränsningar som ligger i

tvingande regler. Ett exempel på detta är skatterabatten för katalysatorbilar. För att påskynda
introduktionen av bilar med bättre avgasrening sänktes försäljningsskatten (med 5 200 kr) från
och med hösten 1986 för de nya bilar som i förtid kunde klara 1989 års obligatoriska krav.
Rabatten avsåg att motsvara extrakostnaden för den mer avancerade
avgasreningsutmstningen, inte skadekostnaden (EG-reglema innebär dock begränsningar i
möjligheterna att ge sådan kompensation).

Det kan i detta sammanhang framhållas att ett poängsystem av det slag som förordades i

avsnitt 5 (som komplement till styrningen med drivmedelsskattema) och som reflekterar
relativ skadeverkan av olika utsläpp i praktiken inte behöver vara överlägset ett

miljöklassystem av dagens typ. Sådana miljöklasser skulle ju kunna vara ett överlägset sätt att
informera biltillverkare, som utvecklar sina produkter mot krav i standarder och
myndighetsregler, om var ambitionsnivån i fråga om utsläppsprestanda kommer att ligga i
framtiden. Men till skillnad mot vad som är fallet i USA utformas emissionsregler i Europa
endast mot känd och tillämpad teknik. Emissionskraven ligger normalt nära vad de flesta

biltillverkare redan klarar och är då knappast drivande för det tekniska utvecklingsarbetet.

7.2 Subventioner

Den minskning av utsläpp som kan nås med hjälp av utsläppsavgifter kan i princip också nås
via subventionering av utsläppsminskning. En sådan lösning blir dock normalt administrativt

mer krävande eftersom den förutsätter bestämning av en utgångsnivå varifrån
utsläppsminskningar skall räknas. Sådana subventioner är dessutom principiellt (dvs från
samhällsekonomisk effektivitetssynpunkt) underlägsna motsvarande avgiftslösningar sett i ett
långsiktigt perspektiv. Principen att förorenaren skall betala sätts ur spel vilket innebär att
miljöskadliga verksamheter framstår som mer lönsamma än vad de egentligen

Subventioner i form av utvecklingsstöd för ny teknik kan lättare motiveras från
samhällsekonomisk utgångspunkt. Stöd kan utgå som bidrag eller som subventionerat lån
(med ränta under marknadsnivån). I flera länder finns exemplel på sådana subventioner i form
av gynnsamma avskrivningsvillkor för företag som investerar i utrustning som skyddar

miljön. Skatteavdragsreglema kan göras beroende av om vissa åtgärder vidtas osv.
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7.3 Överlåtbara utsläppstillstånd

Utsläppsnormer, dvs nivåer för maximalt tillåtna utsläpp föredras nu ofta framför direkt
reglering av tekniken. Därigenom ger man enskilda företag/emittenter möjlighet att välja hur

och i vilka anläggningar utsläppen skall minskas. Detta ger flexibilitet som bidrar till att sänka
åtgärdskostnadema. Genom att göra tillåtna utsläppsmängder för olika företag köp- och
säljbara - överlåtbara - kan ytterligare flexibilitet och möjligheter till en kostnadseffektiv

fördelning av utsläppen mellan olika företags utsläppskällor skapas. Därigenom skulle de
totala åtgärdskostnadema minimeras.

Överlåtbara utsläppstillstånd (bubblor etc) är en hybrid av reglering och marknadslösning: den
totala mängden utsläpp regleras medan utsläppens fördelning mellan företag bestäms på en
(skapad) marknad. Vilka möjligheter finna att dra fördel av ett sådant system när det gäller

utsläpp från vägtrañk?

Mät- och kontrollproblemen gör det svårt att tänka sig ett system med överlåtbara tillstånd för
vägtrafiken. Men man kan tänka sig olika system med inslag av "utsläppskrediter". Ett

exempel som brukar nämnas som framgångsrikt är det amerikanska naturvårdsverkets (EPA)
program för att fasa ut bly i bensin. Genom detta program tilläts raffmaderier som tog fram

bensin med lägre blyhalt än en given standard (1.1 g/gallon för stora rafñnaderier) att sälja
"credits" (bonuspoäng) till andra rafflnaderier. Se Hahn (1989).

EPA har nu också (jfr EPA, 1992) förberett program där företag erbjuds bonuspoäng om de

köper in fordon som drivs med altemativbränslen eller ger större utsläppsminskningar än vad

de obligatoriska gränsvärdena (för fordon) föreskriver. Bonusen kan användas för utsläpp från
företagens anläggningar. Detta ses bl a som en metod att skapa incitament till användning av

naturgasdrivna fordon.

Industriföretagen erbjuds också enligt ett nu framlagt EPA-förslag bonuspoäng ("cash-for

clunkers") om de medverkar till att minska antalet högförorenande fordon genom att att köpa

upp och låta skrota dem. Det uppges (EPA, 1992) att man genom att spendera $ 1 000 för att
ta bort ett sådant fordon kan minska utsläppen i en mängd som det skulle kosta $ 3 000-4 000

att få bort från stationära utsläppskällor.

Det finns också ett program med inslag av överlåtbarhet för reformulerad och oxygenerad
bensin. Lagen kräver renare, reforrnulerad bensin i nio städer med svåra ozonproblem och
oxygenerad bensin i 39 städer med särskilt allvarliga CO-utsläppsproblem. Raffmaderier får

bonuspoäng om de går längre än föreskrivna gränsvärden och innehavare av bonuspoäng
tillåts sälja viss mängd bensin som inte uppfyller kraven. Alternativt kan bonuspoängen säljas

till annat företag i området.

Gränsvärden tillåter tillverkare av motorer för lastbilar och bussar att tjäna in bonuspoäng för
motorer som klarar gränsvärdena med marginal. Dessa poäng får användas för att certifiera
motorfamiljer som inte klarar uppställda normer. Systemet har nu utvidgats så att det tillåter
tillverkarna att spara ("bank") bonuspoäng för framtida bruk, alternativt sälja poängen till

andra tillverkare av liknande motorer.

Överlåtbara bonuspoäng förekommer också i två EPA-stödda program för introduktion av
rena fordon (clean-fuel vehicles). Fordonsanvändare (huvudmän för fordonsflottor) och
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fordonstillverkare som går längre än kraven ges rätten att sälja poäng till användare/tillverkare

som inte vill köpa/tillverka det antal rena fordon som krävs av dem.

System med överlåtbara bensinransoner har förberetts för akuta bristsituationer i USA. Ett

sådant system skulle kunna utnyttjas också i miljöpolitiskt syfte, som alternativ till impopulära
höjningar av bensinskatten, men tycks inte ha diskuterats närmare trots det politiska
genombrottet för system med överlåtbara utsläppsrätter.

7.4 Väg- och bilavgifter

Frågan om väg- och bilavgifter aktualiseras nu därför att de tekniska och administrativa

möjligheterna att debitera vägavgifter ökar i takt med utvecklandet av nya elektroniska
registrerings- och betalsystem.

Införandet av system med vägavgifter - bl a införandet av system för bilavgifter i tätorter -
skulle inom några år kunna ge ekonomiskt realistiska möjligheter att ta betalt per fordon och
per resa och efter fordonets (teoretiskt beräknade) specifika miljöegenskaper. Samtidigt ges då

vissa möjligheter till en differentiering av avgifterna i tid och rum med hänsyn till såväl
trängsel- som miljöeffekter. Detta ger goda möjligheter att förbättra effektiviteten i

miljöstymingen av vägtrafiken i förhållande till ett system som enbart baseras på

vägtrañkbeskattning.

Avgiftssystemens närmare utformning kan antas spela stor roll för resultatet. Bland annat bör

man från miljösynpunkt välja körlängdsberoende avgifter framför rena passageavgifter. Till

viss del handlar det om att föreslå system som är gynnsamma från såväl miljö- som
trängselsynpunkt. Ett problem som kan kräva kompletterande åtgärder är att miljöproblem

överflyttas på ej avgiftsbelagda vägar till vilka trafik avleds.

Skapandet av s k miljözoner ger möjligheter till kompletterande bilavgifter. Bilavgifter kan i

det sammanhanget ses som ett alternativ till förbud mot (särskilt) miljöstörande fordon.

Förslag till bilavgifter finns redan i landets storstadskommuner. SNV argumenterar för rätten
att införa bilavgifter också i mellanstora städer (SNV, Miljö 93)

8 Styrning av fordonens bränsleförbrukning

8.1 CAFE i stället för bensinprishöjning

Reglering av fordonens specifika bränsleförbrukning är ett alternativ till skatt på drivmedel

om man vill påverka koldioxidutsläppen. För att uppnå ett mått av flexibilitet kan man inrikta
regleringen mot bränsleförbrukningen för ett genomsnitt av fordon, t ex för de fordon som en
producent eller grossist/importör tillhandahåller under ett år. Mycket uppmärksammade har de
amerikanska s k CAFE-reglerna varit.

Under senare tid har också en rad andra "marknadsliknande" regleringar med olika slags

incitamentsinslag föreslagits i olika länder. Förutsättningarna att uppnå kostnadseffektiva

begränsningar av koldioxidutsläppen med denna typ av reglering skall nedan diskuteras med
utgångspunkt från kritik som framförts mot det amerikanska systemet.
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CAFE-reglerna

Efter den första oljekrisen införde man i USA det s k CAFE-systemet vilket reglerar

bränsleförbrukningen för genomsnittet av de bilar av en årsmodell som tillhandahålles av en
bilproducent. Då sattes kravet för 1978 års personbilsmodeller till 18.5 miles per gallon

(mpg). Det amerikanska kommunikationsdepartementet har därefter haft i uppgift att anpassa

mpg-normen efter förändringar i tekniska och ekonomiska faktorer. Normen sänktes i

samband med oljeprisnedgången 1981-85 men höjdes till nuvarande nivå - för personbilar till
27.5 mpg - till år 1990. Skärpningar av normen diskuteras för närvarande.

EPA (den amerikanska motsvarigheten till SNV) ger varje bilproducent en CAFE-rating efter
den genomsnittliga bränsleeffektiviteten för producentens bilar. Särskilda tal beräknas för
inhemskt tillverkade och för importerade bilar. Till systemet är dessutom kopplat ekonomiska

styrmedel enligt följ ande: för producent som inte klarar reglerad nivå utgårm på fem dollar
per tiondels mpg per fordon; underskrids normen erhåller producenten en bonus, som kan

utnyttjas för att utjämna "överträdelser" i förhållande till normen för tidigare och kommande

årsmodeller (plus/minus tre år).

 

CAFE-systemet, som ursprungligen infördes för att åstadkomma minskningar i
oljeförbrukningen, har fått ny aktualitet i USA som instrument att minska koldioxidutsläppen.
Systemet debatteras livligt sedan några år, bl a har många ekonomer ifrågasatt systemets
effektivitetsegenskaper. Ett tvisteämne är hur verksamma CAFE-reglema faktiskt varit

jämfört med bränslepriset för förbättringarna i bränsleeffektiviteten.

Eftersom man från olika håll argumenterat för ett liknande system baserat på frivilliga
överenskommelser med bilgrossistema i Sverige (transportrådet förordade för ett par år sedan
införandet av ett s k 0.65-program, se rapporten 1990:11 och konsumentverket har nyligen

inlett förhandlingar med bilgrossistema, jfr Jönsson 1993) finns anledning att se närmare på

kritiken av det amerikanska systemet. Särskilt intressant i detta sammanhang kan då vara att
jämföra med alternativen höjda bensin- och koldioxidskatter som förutom att de stimulerar till
framtagande och användning av mer bränsleeffektiva fordon även stimulerar till ett mindre
resande/kortare körsträckor. Framställningen bygger delvis på Crandall (1992).

Bränsleeffektiviteten för en bilmodell kan påverkas genom vikten, modellens
accelerationsegenskaper etc men först på några års sikt. På kort sikt är tillverkarens enda
möjliga åtgärd att förändra produktmixen. Förskjutningar i efterfrågans sammansättning eller
förändringar i oljepriset får (något förenklat) pareras med ändrade relativpriser på stora och
små bilar. Och dessa relativprisförändringar kan - som en forskare (Kleit 1990) visat - i sin tur
leda till det "perversa" resultatet ökad bränsleförbrukning (om bränslepriset oväntat faller och

efterfrågan på småbilar är tillräckligt elastisk).

 

Mera allvarligt är förmodligen att en sänkning av den genomsnittliga bränsleeffektiviteten

med hjälp av CAFE-regler dels stimulerar fram ökade körsträckor för de nya bilarna, eftersom
marginalkostnaden per fordonskilometer minskat, dels inte gör något för att minska
bränsleförbrukningen för gamla bilar. Med en höjning av drivmedelspriset skulle däremot
följa en ökning av marginalkostnaden per fordonskilometer för såväl nya som gamla fordon.
Hur betydelsefulla är då olika anpassningsmöjligheter?
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Resultaten från omfattande ekonometriska studier är inte helt lätta att tolka men kan ge
ungefärliga svar. Dahl's ofta citerade Översikt från 1986 ger följande svar

(priskänslighetsuppgifterna anger procentuell förändring - av fordonsmiles, genomsnittlig mpg
.och total bränsleförbrukning - efter en höjning av bensinpriset med en procent):

Värdena för total förbrukning är -0.5på kort och -1 på lång sikt. På kort sikt (ca ett år) är

priselasticiteten m a p fordonskm (vehicle-miles) -0.32, m a p fordonens bränsleeffektivitet

-0. 17; på lång sikt (som medger utbyte av hela bilparken) fördelar sig de två typerna av

anpassning ungefär jämnt. Beräkningarna av bensinefterfrågan tyder alltså på en betydande
priskänslighet. Bensinpriset är alltså ett verksamt styrinstrument.

Crandall refererar de effektivitetsargument för CAFE som kritikerna av bensinprishöjningar

anfört. Kritikerna hänvisar till olika "marknadsmisslyckanden" - att hushållen skulle räkna
med för hög diskonteringsränta (med underinvestering i energieffektivitet som följd),

bristande information till bilköpande hushåll, bilproducentemas maktposition m m samt till att

CAFE-systemet ger mindre ogynnsamma fördelningseffekter. Efter att ha vägt in dessa
argument tar Crandall dock klar ställning mot CAFE-systemet från effektivitetssynpunkt. Han
stödjer sig då framför allt på en konsultrapport (Charles River Associates 1991) - sponsrad av
den amerikanska bilindustriföreningen - i vilken bl a skärpta CAFE-regler jämföres med

bensinskattehöjning för att klara tänkta framtida skärpta målnivåer. I ett scenario uppges den
samhällsekonomiska kostnaden för politiken vara ca 40-80 % lägre om man använder sig av

bensinskatten som styrmedel.

Sammanfattningsvis: det är oklart vilka ytterligare effekter som en reglering av fordonens

bränsleeffektivitet skulle ge utöver de som skulle stimuleras fram via ett adekvat

drivmedelspris. Ändå talar möjligheten av att olika s k marknadsimperfektioner kan

förekomma för en kompletterande politik - eventuellt av CAFE-typ. Argumentet för
regleringslösningar förstärks naturligtvis om beskattningen av bilförmåner inte ändras så att
privatresandet med tjänstebilar träffas av de rörliga kostnaderna, se avsnitt 6.2 ovan.

Konsultrapporten från Charles River Associates visar dessutom på de mycket betydande
effektivitetsvinster som kan vara förknippade med en breddning av koldioxidskatten så att
även energisektorn träffas. Resultatet är intressant med hänsyn till ett aktuella förslag från den

svenska biobränslekommissionen - se SOU 1992:90 - att införa koldioxidskatt också på

elproduktion. Det kan alltså hävdas att önskemål om mellansektoriell kostnadseffektivitet i
första hand bör innebära en höjd koldioxidskatt i andra sektorer än transportsektorn.

8.2 Andra exempel

Mot fordonens bränsleförbrukning riktar sig även den amerikanska gas guzzler tax

("bensinslukarskatt") som drabbar (nya) fordon som inte klarar en viss minsta
bränsleekonomigräns, sedan år 1986 22.5 miles per gallon (motsvarande ca 1.05 liter per mil).
Skatten är progressiv och varierar från 55 1 000 till $ 7 700 per 0.1 mile/gallon underskridande

av gränsen (skatten fördubblades år 1991).

För närvarande utreds möjligheten att införa s k feebates. Det rör sig om ett kombinerat
avgifts- (fee) och subventions- (rebate) system efter kanadensisk förebild. Se De Cicco och

Gordon (1993). Även detta ekonomiska styrmedel är inriktat enbart på bränsleförbrukning och

ses i USA främst som ett alternativ till en skärpning av CAFE-reglerna.
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För en genomgång av några europeiska och amerikanska förslag att begränsa fordonens
bränsleförbrukning, se Kågeson (1992).

9 Den långsiktiga styrningen

Utgångspunkten för politikens utformning föreslogs ovan kunna vara de kvantitativa

utsläppsmål och riktlinjer för halter som uttryckts för sektorn. Dimensionering och inriktning
av de ekonomiska (och de övriga) styrmedlen skulle kunna utgå från dessa mål. Men
därutöver ställs krav på hur politiken implementeras tidsmässigt, t ex på hur infasningen av

nya miljöavgifter skall gå till. Förutom tempot i genomförandet har staten att reagera på de
önskemål marknadsaktörerna har om att minska osäkerhet om framtida politik och
marknadsbetingelser. Bör staten t ex gå in och göra utfästelser om framtida pris- eller
skattenivåer på bränslen för att minska denna osäkerhet? Och går det att undvika långsiktiga
felsatsningar genom att styra beslutsfattarnas förväntningsbild? Det finns här ett (förmodligen
underskattat och av litteraturen försummat) långsiktigt styrproblem som aktualiseras inför en
ökad användning av ekonomiska styrmedel.

9.1 Infasning och uppföljning av åtgärder för att nå uppställda mål

Implementering med hänsyn till gällande mål aktualiserar två frågor. Den första har att göra

med politikens trovärdighet gentemot marknadens aktörer, dvs berörda hushåll och företag
(och kommuner). Tidsglapp mellan ord och handling kan försvaga den avsedda styreffekten.
Marknadsaktörema bör inte ges intrycket att staten "villkorar" en planerad/beslutad
implementerng t ex med hänsyn till ny kunskap om åtgärdskostnader eller med hänsyn till
oväntade händelser i övrigt.

Problemet kan minskas genom att nämnda tidsglapp minskas. Men givet att åtgärder skall

implementeras successivt eller först vid en framtida tidpunkt - t ex för att mildra

omställningsproblem av olika slag - kan det vara en stor fördel med hänsyn till styreffekten att

bestämma och informera om en tidtabell för politikens infasning.

Det andra problemet har att göra med svårigheten att dimensionera politiken med hänsyn till
osäkerheten i t ex beräknade skuggpriser. Såväl trañk- som emissionsfaktorutveckling kan
visa sig avvika påtagligt från vad som förutsattes i samband med politikens utformning. Även
ansatta elasticitetstal kan ha varit missvisande. Det är alltså viktigt att följa den faktiska
utvecklingen för att registrera politikens effekt. Men frågan är om, och i så fall när och hur,
politiken bör anpassas till nya kända förhållanden. Möjlighet att ändra politiken över tiden

"iterativt" finns, men skulle om den utnyttjades kunna leda till instabilitet och
trovärdighetsproblem. Det rör sig om ett avvägningsproblem där ett klargörande av

spelreglerna på förhand framstår som angeläget. Problemet visar också på vikten av goda
prognoser för bl a trafik och emissionsfaktorutveckling.

9.2 Skall staten minska osäkerheten?

Särskiljbar men besläktad med implementeringsfrågan ovan är frågan om, och i så fall hur,
staten skall medverka till att minska osäkerheten om framtida marknadsförhållanden.
Osäkerheten är ett problem särskilt vid beslut som innebär långsiktiga bindningar, t ex för
företag (och kommuner) som överväger att investera långsiktigt i kapitalkrävande utrustning
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och infrastruktur för altemativbränslen, men också för hushåll och företag som står i begrepp
att köpa nya fordon. Variationer (även relativt små) i drivmedelsprisnivå eller i

kostnadsrelationen mellan konventionella och olika alternativa bränslen kan innebära

,betydande kostnadsskillnader för olika alternativ. Det finns således risker för att miljöpolitiskt
berättigade och betydelsefulla satsningar uteblir. Men finns det samhällsekonomiska skäl att
minska osäkerheten?

Man bör skilja på eliminerbar och ej eliminerbar osäkerhet. Det skulle kunna vara en fördel

om staten kan formulera och förmedla en långsiktig strategi som även sträcker sig en bit in i
nästa sekel, alltså en tidtabell för när successivt skärpta utsläppsmål skall klaras. Men detta är

en delvis illusorisk möjlighet såtillvida att "målet är rörligt" då ny kunskap om olika ämnens
farlighet kan antas tillkomma. Tillkomst av nya internationella avtal som Sverige ansluter sig
till ger också sannolikt ändrade målnivåer.

Osäkerheten om vad som blir den framtida uppfattningen om ämnens skadlighet kan i princip

inte elimineras och bör därför komma till uttryck på marknaden. Detsamma kan sägas om
osäkerheten om framtida internationella avtal, men här kan staten förmodligen gå in och
förmedla vilka möjligheter till en mer ambitiös politik man tror kommer att ges och vilken
avsikt man i så fall har att utnyttja denna möjlighet. Främst är det förhållandet till kommande

EG-regler som behöver diskuteras.

För en introduktion av olika altemativbränslen är det särskilt viktigt att meddela avsikter i
fråga om framtida beskattning av såväl de konventionella bränslena som altemativbränslena.

Detta skulle kunna ske genom att staten meddelar en period under vilka altemativbränslena

kommer att slippa skatt eller genom en relativprisgaranti för fossila och icke-fossila bränslen.

På så sätt skulle man på ett adekvat sätt kunna påskynda introduktionen av
samhällsekonomiskt lönsamma alternativ och även undgå vissa omotiverade satsningar i t ex

fordonsutveckling och utveckling av system för drivmedelsdistribution. En svårighet ligger

naturligtvis i att det kan bli svårt att göra utfästelserna trovärdiga - särskilt som de sträcker sig

över mandatperioden för beslutande riksdag.

10 Fiskala kontra trañkekonomiska skatter

10.1 Sambandet med ñskalt motiverade vägtrafikskatter

Jag har ovan förutsatt att vägtrañkskattema skall utnyttjas i miljöpolitiskt syfte, för att

korrigera för externeffekter av fordonsanvändningen. Samtidigt skall dessa skatter användas
för att ge staten intäkter för att finansiera offentliga utgifter (alternativt minska underskottet i
statens budget eller styra totalefterfrågan i ekonomin). En intressant fråga är därför hur
miljöpolitiken - utan att skatter öronmärks - kan avgränsas från den fiskala politiken.
Speciellt: kan man "skydda" miljöpolitiken från makroekonomiskt motiverade förändringar av

vägtrañkskattema? Hur skulle detta i så fall gå till?

Utgångspunkten för den miljöpolitiska styrningen bör vara en med hänsyn till det ñskala
behovet bestämd total nivå för vägtrañkskatterna (förutom drivmedelsskatter och årlig
fordonsskatt även försäljningsskatt). Uttaget från vägtrañkantema kan då avgöras utifrån
gängse principer för effektiv beskattning syftande till att undgå onödiga samhällsekonomiska
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kostnader (minimera s k excess burden i enlighet med teorin för optimal beskattning). Detta

innebär relativt höga punktskatter på varor med låg priskänslighet som bensin. Dessutom

strävar man då efter att beskatta konsumtionen för att undvika den snedvridning som en ökad

beskattning av insatsvaror till produktionen skulle innebära. Detta förklarar den relativt höga
beskattningen av (bl a) hushållens drivmedelsanvändning.

Med nationalekonomens utgångspunkt borde sedan den del av skatten som svarar mot en

samhällsekonomisk kostnad skiljas ut och benämnas avgift, även om det i grundlagens

mening rör sig om en skatt. Uttrycket miljöskatt (eller miljöavgift) bör alltså kunna användas
som benämning på den del av skatten som svarar mot en miljökostnad.

Med den trañkekonomiska infallsvinkeln har man dock kommit fram till ett s k

marginalkostnadsansvar som i stort sett stämmer Överens med storleken på drivmedelsskatten
(före de höjningar som genomfördes årsskiftet 92/93). Jfr resultatet av utredningen om
trañkavgifter på samhällsekonomiska villkor, Hansson och Lindberg (1992). Med detta
synsätt skulle drivmedelsskatten alltså (före de därefter genomförda skatteökningarna) i stort

sett ha saknat en rent fiska] komponent. Utredningens resultat pekade till och med mot ett
visst utrymme för en höjning av de rörliga skatterna av hänsyn till de beräknade externa

kostnadernas storlek. Det går alltså, även om införda punktskatter på drivmedel har ett fiskalt
syfte, att ge dem allokeringspolitisk (och trañkpolitisk) legitimitet som styrmedel (upp till en
nivå som nu sannolikt Överskridits).

Även om det spelar liten roll för miljön vad man motiverar drivmedelsskattema med (och
kallar dem för) kan det vara en poäng att definiera och ange miljöskattekomponenten. Dels
behöver man den som utgångspunkt för att bestämma storleken på kompletterande ñskala
punktsskatter, dels för att "skydda" det miljöpolitiska inslaget vid kommande eventuella
skattesänkningar.

10.2 Hur kan miljöpolitiken skyddas?

Eftersom drivmedels- och fordonsskatter utnyttjas för att uppnå ñskala mål är det viktigt att
göra klart för hushåll och företag hur icke miljöpolitiskt betingade ändringar av dessa skatter

kommer att "pareras". För närvarande framstår det som särskilt viktigt att staten deklarerar hur
stor del av nu beslutade skattehöjningar på drivmedel som man anser är miljöpolitiskt
betingade. Redan att ange miljöskattekomponentens storlek explicit kan vara en fördel. Men
man kan gå längre.

En tänkbar åtgärd idag då dentotala skatten på bensin tycks vara tillräcklig för att klara målet

om oförändrade COZ-utsläpp (från bensindrivna bilar) är att låta höja COZ-skatten (mot en
nivå som svarar mot beräknat skuggpris, jfr avsnitt 6.2) samtidigt som bensinskatten sänks så

att bensinpriset hålls oförändrat.

Förslag har också väckts för ett minsta garanterat pris (bottenpris) på olj a/drivmedel. Tanken
är då att prisfall på oljemarknaden under en viss nivå skall mötas med kompenserande
oljeskatter (därför att prisfallet bedöms som tillfälligt). Ett sådant system innebär emellertid
riskfyllda läsningar för framtiden. Systemet förutsätter också att riksdagen bemyndigar
regeringen att löpande få genomföra nödvändiga anpassningar av drivmedelsskattema.

Mindre riskfyllt skulle det kunna vara om staten gör utfastelser om fortsatt låg beskattning av
biobränslen för fordon. Sådana utfästelser skulle kunna motverka förväntningar om att staten
för att kompensera skattebortfall (då användningen av fossila motorbränslen minskat som
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resultat av en framgångsrik miljöpolitik) längre fram kommer att höja skatten på biobränslen.
Jfr förslag i Lindbo (1993).

Det kan också vara motiverat att deklarera under vilka förutsättningar om stigande dollarkurs
(eller OPEC-pris) som drivmedelsskattesänkningar aktualiseras. Trovärdighet i sådana
deklarationer uppnås dock sannolikt främst genom att löften infrias då sådana situationer
uppträder och inte genom deklarationerna i sig.

11 Sammanfattning och slutsatser

Genomgången visar på nya möjligheter att med ekonomiska styrmedel uppnå
kostnadseffektiva minskningar av vägtrañkutsläppen. Till de innovativa förslag som behöver
studeras närmare hör främst olika varianter av utsläppskrediter som praktiseras eller planeras i

USA (se avsnitt 7.3).

Den miljöpolitiska diskussionen om ekonomiska styrmedel i Sverige handlar till stor del om

hur ekonomiska styrmedel skall kunna nyttjas för att komplettera direkta regleringar

(gränsvärden etc). Ofta handlar det om att påskynda anpassning till framtida kravnivåer.
Miljöklassningen av fordon och bränslen har en sådan utgångspunkt. Inriktningen är
"pragmatisk" - effekten på målvariabeln är det centrala, medan kostnadseffektivitetsaspekten
spelar en underordnad roll för politikens närmare utformning.

För att åstadkomma en systematisk miljöpolitisk styrning som har förutsättningar att leda till

kostnadseffektivitet bör emellertid utgångspunkten vara den princip om samhällsekonomisk

prissättning som valts för den trañkpolitiska modellen. Men sambandet mellan den i denna
modell föreslagna skattebasen (drivmedel) och de förorenande utsläpp man vill begränsa kan

antas vara svag - det finns ett "matchningsproblem" som inte givits tillräcklig uppmärksamhet.

Det ligger sålunda ett stort värde i en differentierad styrning av vägtrañkens förorenande
utsläpp (och buller) som beaktar dels skillnader i fordonens specifika utsläppsegenskaper, dels
var utsläppen sker. I teorin skulle en sådan styrning kunna åstadkommas genom uttag av

utsläppsavgifter motsvarande skadekostnader av faktiska utsläpp. I praktiken är detta inte

möjligt, dels därför att de faktiska utsläppen inte kan mätas och registreras, dels därför att
skadekostnaden inte är entydigt bestämbar i monetära termer.

Som ersättning för uppgifter om skadekostnader får man nöja sig med att beräkna
åtgärdskostnader för att uppnå givna mål. Beräknade undvikande- eller åtgärdskostnader kan
tjänstgöra som miljövärden. Såväl nationella utsläppsmål som riktlinjer för halter av
hälsovådliga ämnen i tätorter är nödvändiga som underlag för bestämningen av relevanta
värden.

För koldioxidutsläppen är styrproblemet relativt enkelt eftersom dessa utsläpp dels är
proportionella mot bränsleförbrukningen och omöjliga att rena, dels också är lika skadliga var
och när de sker. En effektiv begränsning av koldioxidutsläppen från vägtrafiken kan därför i
princip nås med en generell koldioxidskatt differentierad efter kolinnehållet i bränslet. I
praktiken motverkar dock olika "policy failures", bl a en från miljöpolitisk synpunkt olämplig
utformning av beskattningen av tjänstebilar möjligheterna att nå ett effektivt utfall.
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Dagens koldioxidskatt bör bestämmas så att drivmedelspriset hamnar på en nivå som kan
antas hålla utsläppen oförändrade år 2000. Beräkningar tyder på att bensinpriset borde ligga på
ca 8 kronor per liter för att detta skall klaras. Om den högre skattenivån för bensin blir

,bestående - och världsmarknadspriset på olja inte sjunker - skulle alltså koldioxidmålet kunna
klaras.

Den trañkminskning som följer på en höjning av drivmedelspriset drar med sig minskningar

av övriga utsläpp. Men priset på drivmedel kan inte ensamt användas för att åstadkomma

(ytterligare) kostnadseffektiva minskningar av förorenande utsläpp (och buller). Dessa utsläpp
är alltför svagt kopplade till drivmedelsförbrukningen. Här krävs kompletterande styrmedel.

Som komplement till skärpta och nya gränsvärden och andra selektiva ingrepp aktualiseras två

typer av ekonomiska styrmedel. En (utvidgad) differentiering av drivmedelsskatten

aktualiseras för att komma åt skadliga utsläpp som sammanhänger med olika beståndsdelar i
bränslet. Och en differentiering av någon av de fasta fordonsskattema aktualiseras för att

komma åt utsläpp som sammanhänger med fordonet (motorns konstruktion etc). Med ett
poängsystem - utgående från relativ skadekostnad för olika utsläpp - i stället för ett system
med miljöklasser skulle incitament kunna ges även till sådana utsläppsminskningar som ej
motiverar lägre miljöklass och som når längre än gränsvärdena för lägsta miljöklass.

En differentiering av fordonsskatten, som träffar alla fordon, är principith att föredra framför

en differentierad försäljningsskatt. En differentierad - periodiskt omprövad - skatt skulle också
kunna förbättra incitamenten till fordonsunderhåll. Men en sådan differentiering låter sig

knappast genomföras idag eftersom man saknar ett tillförlitligt testförfarande i samband med
bilprovningen. En differentiering av skatten på nya bilar kan därför vara bästa möjliga lösning '
tillsvidare.

Om man följer uppläggningen i den trañkpolitiska modellen bör miljökomponenten i den
rörliga trañkskatten representera en "golvnivå" grundad på kostnaderna för landsvägskörning.
Särskilda lokala åtgärder är nödvändiga för att på ett kostnadseffektivt sätt beakta kostnaden
för utsläpp i vissa tätorter. Miljödifferentierade avgifter framstår här som den långsiktigt bästa
lösningen, givet att system med bilavgifter kommer att finnas av andra än miljöskäl.

På något längre sikt kan det dessutom vara möjligt att för olika sorters utsläpp ta ut rörliga

avgifter - först för teoretiskt beräknade utsläpp för olika fordon, därefter då mer sofistikerad
mätteknik finns tillgänglig, även för faktiska utsläpp - om system för vägavgifter utvecklas
och införs i bred skala. Då kan det samtidigt vara dags att lyfta av miljöinslaget i
vägtrañkbeskattnin gen.

Ett system för reglering av fordonens bränsleeffektivitet kan vara motiverat särskilt om man
inte vill styra med drivmedelspriset och/eller man inte vill ändra förmånsregler (tjänstebil,
bilersättning och reseavdrag). Men COZ-skatten - kombinerad med förändrade förmånsregler -
är bättre från effektivitetssynpunkt: en reglering av bränsleeffektiviteten innebär oförändrat
pris på drivmedel och sänkt bränsleförbrukning per kilometer till längre körsträckor. Att nå

samma minskning av bränsleförbrukningen med enbart reglering innebär merkostnader och att
bränsleeffektivitetskravet måste sättas högre. En höjning av drivmedelspriset leder förutom till
övergång till mer bränslesnåla fordon också till en viss minskning av resandet.

Den långsiktiga styrningen bör inriktas mot att staten preciserar målnivåer och kalkylvärden
för miljöeffekter. Miljökomponenten i olika delar av vägtrañkbeskattning bör anges explicit.
Under en begränsad tid kan man också tänka sig löften eller utfästelser från statens
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(riksdagens) sida i syfte att påverka prisförväntningsbilden hos hushåll och företag. Det är t ex
näraliggande att föreslå en utfästelse från statens sida om att inte - oavsett konjunkturläge -
låta det inhemska bensinpriset falla under en viss (angiven) nivå som skulle äventyra
uppnåendet av koldioxidmålet.

Slutligen: en mer systematisk och kostnadsbaserad miljöprissättning behöver inte innebära
totalt sett höjda trañkskatter. Höjningar kan kompenseras med sänkningar av skatter som

drabbar trafiken så att det totala uttaget från sektorn är oförändrat. Det är viktigt att skilja på
det ñskala och det miljöpolitiska syftet med trañkbeskattningen.

Men den samhällsekonomiska kostnaden för miljöpolitiken skulle kunna minskas om det vore
möjligt att höja rörliga trafikskatter i riktning mot effektiva priser samtidigt som andra
snedvridande skatter (som arbetsgivaravgiften) utanför sektorn sänktes. Förutsättningarna för

en sådan gynnsam skatteväxling saknas emellertid om bensinpriset, som ovan nämnda
0"beräkningar tyder på, redan ligger pa rätt" nivå!
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