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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Den av riksdagen beslutade miljöpolitiken för 1990-talet förutsätter en begränsning av bl a tra-
fikens 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. Kommunikationsdepartementets initiativ till en Översyn av använd-
ningen av skatter och avgifter och möjligheterna till nya tillämpningar av ekonomiska styrmedel
inom trafiksektorn skall ses mot denna bakgrund.

Många varianter på ekonomiska styrmedel avsedda att minska trañkens miljöeffekter har under

de senaste åren föreslagits och diskuterats. Vissa ekonomiska styrmedel - koldioxidskatt, mil-

jöklasser m fl - har införts. Översynen kan därför dra nytta av tidigare arbeten på området.
Samtidigt är det klart efter en genomgång av dessa arbeten att det återstår att bestämma vad
som är en med hänsyn till trañkens miljöproblem effektiv vägtrafikbeskattning. Två centrala
men ännu obesvarade frågor är: (1) hur skall olika miljöeffekter värderas monetärt som under-
lag för prissättning och (2) hur kan trafikbeskattningen ges en ändamålsenlig utformning från
miljöpolitisk synpunkt?

Föreliggande arbete - som utgör en del av departementets översyn -innehåller en principiell
ekonomisk analys syftande till att besvara bl a dessa frågor. Arbetet innehåller en genomgång

av de ekonomiska styrmedlens roll och lämpliga utformning i en politik som syftar till en kost-
nadseffektiv begränsning av vägtrafikens utsläpp. FÖrutsättningama att tillämpa ekonomiska

styrmedel på övriga trafikgrenar skall belysas i en andra del.

Sverige är nu inte ensamt om att pröva förutsättningarna för en ökad användning av ekono-
miska styrmedel inom trafiksektorn. En rad förslag på nationell och internationell nivå har lagts
fram. OECD har sedan länge argumenterat för en ökad användning av ekonomiska styrmedel i
medlemsländerna med utgångspunkt från den s k Polluter-Pays-principen. EG ägnar frågan stor
uppmärksamhet för närvarande. Diskussionen utomlands inklusive argumentationen för och

emot olika framlagda förslag inom EG bör självfallet följas noggrant. En viktig fråga gäller ju

Sveriges anpassning till EG-politiken på området, en annan EG-förenligheten hos en avvikande
svensk politik.

Men även om det sålunda finns ett omfattande internationellt material att utgå ifrån är det svårt
att finna någon närmare analys av förutsättningarna att tillämpa ekonomiska styrmedel på tra-
fikområdet 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. Den norska utredningen "Mot en mer kostnadseffektiv miljöpolitikk i
1990-årene" (NOU 1992:3) innehåller dock en sådan analys och utgör ett värdefullt bidrag.

Uttrycket "ekonomiska styrmedel" behöver preciseras. Det står för åtgärder som innebär pris-
påverkan via skatter (avgifter) och subventioner (bidrag) men också för olika regleringssystem
med inslag av incitamentsstyming i någon form. Till den senare "blandade" kategorin hör

skattereduktioner (eller avgifter och bidrag) kopplade till miljöklassning av fordon och bränslen
liksom system med utsläppstillstånd som är köp- och säljbara. Även beskattningen av bilförmå-
ner, som har betydelse för effekten av ändrade drivmedelsskatter, bör ingå i Översynen, även
om den inte utgör ett miljöpolitiskt styrmedel.
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Ekonomiska styrmedel inom vägtrafikområdet aktualiseras främst för att komma till rätta med
miljöproblem som sammanhänger med fordonsanvändningen. Frågan gäller alltså de ekono-
miska styrmedlens roll i samband med begränsning av vägtrañkens utsläpp. Miljöeffekter av
trañkanläggningar - naturintrång, barriäreffekter m m - förutsätts beaktade i väginvesterings-

planeringen.

1.2 Syfte

Att kunna Visa på olika ekonomiska styrmedels effekter på målvariabeln (dvs på utsläpp av
olika slag) är en del av arbetet. Men beräkningar av miljöpotentialen hos olika typer av eko-
nomiska styrmedel är knappast det mest intressanta. I princip kan ju hur stora effekter som
helst förväntas bara man "tar i" tillräckligt mycket, t ex höjer bensinskatten så mycket som be-
hövs. Den intressanta frågan har snarare att göra med möjligheterna att med ekonomiska styr-

medel uppnå önskade effekter på utsläppen/miljön till låg samhällsekonomisk kostnad.

Huvudfrågan är hur ekonomiska styrmedel skulle kunna medverka till att få anpassningen till
miljömålen mer kostnadseffektiv. En central frågeställning är då om det går att öka precisionen
i nuvarande styrning så att större hänsyn än nu kan tas dels till olika fordons och bränslens
miljöegenskaper, dels till skillnader i miljökostnader beroende på var och när utsläppen sker.
Denna fråga aktualiseras även därför att de tekniska och administrativa möjligheterna att debi-
tera vägavgifrer ökar i takt med utvecklandet av nya elektroniska registrerings- och betal-
system. Alltså, hur långt kommer man med en differentiering av traditionella vägtrafikskatter

och vad skulle nya mer innovativa former av ekonomiska styrmedel kunna tillföra?

Förslag om att införa ekonomiska styrmedel på trañkområdet hopkopplas ofta med den mil-

jöpolitiska principen om att "förorenaren skall betala" (PP-principen). Tanken är att man med
generell prispåverkan via en utsläppsavgift som motsvarar trañkens miljökostnader skall få
önskade utsläppsminskningar till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Parallellt med de
miljöpolitiska strävandena att öka användningen av ekonomiska styrmedel på trañkområdet
löper den trafikpolitiska ambitionen - manifesterad i det trafikpolitiska beslutet från 1988 - att
ta hänsyn till trafikens miljökostnader så som den s k kostnadsansvarsprincipen föreskriver. I
beslutet fastställdes (se prop. 1987/88:50):

"att alla trañkslag bör belastas med kostnaderna för sin miljöpåverkan för att stimulera en ut-
veckling av trafiken i miljövänlig riktning".

Innebörden är att "de avgifter som tas ut av trafiken som ersättning för utnyttjandet av infra-

strukturen skall täcka de totala samhällsekonomiska kostnaderna som trafiken ger upphov till"
och att "de rörliga avgiñema skall motsvara de kortsiktiga samhällsekonomiska kostnaderna ..'
Kostnaderna för trañkens utsläpp är trafikberoende och skall alltså, liksom slitage- och
olycksfallskostnaderna, tas ut som en rörlig skatt.

I väntan på införandet av ny teknik för vägprissättning - som möjliggör uttag av differentierade

utsläppsavgifter - finns alltså trafikpolitiska skäl att se närmare på möjligheterna till en mer
ändamålsenlig miljöprissättning via vägtrañkskatterna.

Följande frågor framstår som centrala:
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Vad innebär principen om att förorenaren skall betala och vad krävs för att uppnå en effektiv

styrning av trafikutsläppen i enlighet med denna princip?

Hur erhålles relevanta miljövärden som underlag för prissättningen?

Vilka tekniska och administrativa möjligheter finns att införa utsläppsavgifter idag?

Går det att komma nära en "ideal" lösning med hjälp av (a) drivmedelsskatter och (b) fasta
vägtrafikskatter? Håller verkligen den trafikpolitiska principen att rörliga kostnader skall tas ut
via (de rörliga) drivmedelsskatterna även då kostnaderna uppkommer av utsläpp som inte är
proportionella mot drivmedelsförbrukningen (utan varierar beroende på egenskaper hos motor

och på installerade reningssystem m m)?

Hur kan miljöpolitiska och fiskala syften kombineras inom vägtrafikbeskattningen?
Är det rimligt att föreställa sig en i första hand miljöpolitiskt bestämd vägtrañkbeskattning?

Vilken betydelse harutformningen av beskattningen av bilförmåner för de ekonomiska styr-
medlens verkningsgrad?

1.3 Utveckling mot en ökad användning av ekonomiska styrmedel

Statlig styrning för att begränsa skadeverkningama av vägtrafikens utsläpp sker på olika sätt.
En viktig del avser begränsning och omfördelning av trañk genom bebyggelse- och trafikpla-

nering, alltså genom bestämmelser om hur vägar skall dras i förhållande till bebyggelse och hur
trafikintensiteten skall begränsas på vissa gator. På liknande sätt syftar Vägverkets satsningar
på förbifarter till att flytta genomfartstrañk så att de lokala miljöproblemen kan minskas.

Vid sidan av sådana samhällsplanerings- och investeringsåtgärder har statens politik främst
inriktats mot tekniska förändringar av fordon - mot nya drivsystem, motorer och teknik för av-

gasrening - 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 kväveoxider, kol(mon)oxid och kolväten.

Gränsvärden kombineras med reglering i form av hållbarhetskrav (under strikt producentan-

svar). Genom att reglera utsläppen 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 - nu USA- eller EG-krav - vi skall

anpassa oss till och i vilken takt detta skall ske. Möjligheten att ensidigt nationellt skärpa
(obligatoriska) avgaskrav är starkt begränsad för Sveriges del.

Fordonens bränsleförbrukning (och därmed indirekt utsläppen av koldioxid) har ännu inte reg-
lerats. I stället har man genom statliga informationsinsatser sökt stimulera fram ett mer
bränsleekonomiskt beteende hos fordonsanvändarna - vid val av fordon, körsätt osv. Dessutom
har man genom s k frivilliga överenskommelser (försök till "självreglering") sökt förmå bilpro-
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ducenter/-importörer att tillhandahålla bilmodeller med en genomsnittligt sett högre bränsleef-
fektivitet. Åtgärder av denna typ, som kom att tillämpas efter den första oljekrisen, hade tidiga-
re främst ett energipolitiskt syfte - att minska oljeberoendet - men är nu aktuella inom miljö-

politiken för att minska utsläppen av koldioxid.

Sedan flera år tillbaka har också ekonomiska styrmedel diskuterats och då främst som komp-
lement 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 (skattedifferenserna skulle dock inte få vara så stora att det blev lönsamt att nyan-
passa bilmotorer med katalytisk avgasrening för enbart den svenska marknaden eftersom detta
skulle ge biltillverkare med stor försäljning på USA-marknaden konkurrensfördelar, a.a. 3.50).
Systemet preciserades inte närmare men det angavs att det skulle kunna bygga på en differen-
tiering av antingen accis, fordons- eller bensinskatten. Systemet skulle också utformas för att

premiera användningen av blyfri bensin.

Mljöavgiftsutredningen (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 enskatt på koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen.
Utredningen ligger också bakom det miljöklassningssystem för fordon som införts att gälla
fr 0 m 93 års bilmodeller. Till miljöklassystemen har kopplats ett system med differentierad

försäljningsskatt.

Som nämndes ovan skall miljökostnader "internaliseras" via de trafikberoende skatterna inom
trafikpolitikens ram. Idag anses en del av drivmedelsskatten motsvara kostnader för utsläpp av
kväveoxider (motsvarande 15 kr/kg utsläpp) och kolväten (7.50 kr/kg utsläpp). Dessutom ut-
går, som nämndes ovan, koldioxidskatt på drivmedel (fr 0 m 1993 motsvarande 0.32 kr/kg ut-
släpp). Värdena for NOx och HC har bestämts indirekt med utgångspunkt från politiska beslut
och därmed sammanhängande åtgärdskostnader (kostnad för katalysator).

1.4 Rapportens innehåll

Avsnitt 2 ser på förutsättningarna för en generell milj öprissättning av vägtrafiken i enlighet
med principen att förorenaren skall betala. Först redogörs för den teoretiska grunden för denna

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

föreskriver.

Avsnitt 3 tar upp problemet att "sätta pris på milj ön" - alltså att monetärt värdera olika slags

utsläpp som underlag för prissättningen. Det hävdas att relevanta värden skulle kunna härledas
med utgångspunkt i milj öpolitiska mål.

Avsnitt 4 behandlar förutsättningarna för att inom ramen för vägtrafikbeskattningen åstad-
komma en ändamålsenlig miljöprissättning. Framför allt behandlas en miljömässig differentie-
ring av försäljnings- och fordonsskatter och av drivmedelsskatten. Avsnittet behandlar också
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de "imperfektioner" (från prisstyrningssynpunkt) som nuvarande system för tj änstebilsbeskatt-

ning och reseavdrag kan sägas utgöra.

I avsnittet redogöres också för ett försök att empiriskt skatta den bensinskatt som kan anses
vara förenlig med ett mål om stabilisering av koldioxidutsläppen från bensindrivna bilar till år
2000. Behöver bensinskatten höjas ytterligare?

Avsnitt 5 behandlar styrmedel som inriktas direkt mot fordonens bränsleförbrukning. Utgångs-
punkten är här erfarenheter från det marknadsliknande regleringssystem (CAFE-reglerna) som

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

Avsnitt 6 ser frågan om prispolitikens utformning i ett längre perspektiv. Följande frågor be-
handlas. Hur skall politiken infasas? Hur skall miljöpolitiken utformas med hänsyn till osäker-
heten i de ingångsparametrar som bestämmer politikens med hänsyn till de kvantitativa målen
lämpliga dosering? Finns det anledning, som ibland föreslås, att gå in med någon form av pris-

garanti för att säkerställa avsedda långsiktiga incitamenteffekter?

Avsnitt 7 behandlar sambandet mellan milj öpolitiska och ñskala drivmedelsskatter, bl a frågan

hur milj öpolitiken bör utformas med hänsyn till ñskalt motiverade skatteändringar.

Resultaten av undersökningen sammanfattas i avsnitt 8.

2 Förorenaren skall betala

2.1 Det teoretiska argumentet för PP-principen

Miljönyttigheter, som ren luft och rent vatten, är gratis. Effektema av utsläpp till luft och vat-
ten är externa i meningen, att marknadsaktörema - utan ingrepp från statens sida - saknar an-

ledning 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 internalisera

milj ökostnaderna och därigenom få dem att ingå i beslutsunderlaget. Ett välkänt teoretiskt re-

sultatet är att om förorenama konfronteras med miljöavgifter/utsläppsavgifter som överens-
stämmer 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 surro-

gatpriser - i form av utsläppsavgiñer - kunna eliminera marknadsmisslyckandet. Att då under-
låta att göra något åt utsläppen ger privatekonomiska konsekvenser som hushåll och företag

förutsätts vilja undvika. Aktörema ges i princip incitament att inrätta anpassningama - för att
undgå miljöavgifter - så att de kostar så lite som möjligt.

Tillämpningen av denna princip om att förorenaren skall betala (Polluter-Pays-Principle) kan
' emellertid vara förknippad med olika problem:

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

(2) tillförlitliga monetära värden för olika miljökostnader kan vara svåra att bestämma och
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(3) det kan vara svårt att finna styrmedel som gör det möjligt att med tillräckligt god precision

ge uttryck för dessa kostnader

Till det andra problemet kommer vi i nästa avsnitt. I detta avsnitt tas de bägge andra upp.

2.2 Beräkning och prissättning av de faktiska utsläppen

För att med ñill precision kunna tillämpa PP-principen måste man kunna mäta och registrera de
faktiska utsläppen för enskilda resor och transporter, värdera dessa 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. Sådana (egentliga) utsläppsavgiñer framstår därför - inom
överskådlig tid - som verklighetsfrämmande för vägtrafiken med hänsyn till de betydande ad-
ministrativa och tekniska problem som de skulle medföra.

Utsläppsavgifter baserade på individuell mätning och rapportering av faktiska utsläpp i efter-
hand är en möjlighet som nu används i Sverige för att styra kväveutsläppen från industrian-
läggningar. Avgiftsbasen - årliga utsläpp av NOx - mäts och registreras av den som skall erläg-

ga avgiñen. Detta öppnar för fusk som dock kan motverkas genom olika kontrollmekanismer.
Men systemet är knappast tillämpbart på vägtrañken med dess många små och rörliga ut-
släppskällor.

2.3 Avgifter beräknade på teoretiska utsläpp

Som betydligt mindre orealistiska 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 system skisserades och utreddes av MIA (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, kilometer-

skattesystemet 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 - ki-
lometerskatter. 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.

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 träng-
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sel- som miljöeffekter. Detta är ett tillfälle att förbättra effektiviteten i miljöstyrningen av väg-

trafiken som bör tas tillvara.

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

miljösynpunkt eftersträva körlängdsberoende avgifter (i stället för rena passageavgifter). Till

viss del handlar det om att föreslå system som är gynnsamma från såväl miljö- som trängsel-
synpunkt.

Under de närmaste åren är det dock inte möjligt att i någon större utsträckning använda sig av
vägavgiftssystem för miljöstyrningen. Vi får åtminstone tills vidare nöja oss med ett system
som bygger på förändringar av beprövade - och administrativt mer lätthanterliga - vägtrafik-
skatter. Den precision med vilken vägtrafikskattesystemet skulle kunna utnyttjas skall belysas i

avsnitt 4 nedan. Först skall vi dock se på möjligheten att finna adekvata monetära milj övärden

som underlag för prissättning av utsläppen.

3 Vilka miljövärden skall användas?

För att på ett tillfredsställande sätt kunna 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 beräk-
nad utifrån berörda individers betalningsvilja för utsläppsreduktion (jfr avsnitt 2.1 ovan). En

genomgång av den miljöekonomiska litteraturen visar dock att tillförlitliga uppgifter om skade-
kostnader för trañkens utsläpp ännu saknas (jfr Nash och Bowers 1988). Dessutom kan det
hävdas att sådana preferensbaserade värden endast är relevanta om effektema är sådana att de
på ett meningsfullt sätt kan upplevas (och värderas) av de berörda individerna. Detta utesluter
sannolikt 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 meningsñillt att söka beräkna på detta sätt. Men bedöm-
ningen är alltså att tillförlitliga värden för närvarande saknas överlag.

I avsaknad av egentliga miljövärden kan altemativkostnader eller (marginella) åtgärdskostnader
utnyttjas för beräkning av miljökostnader. 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.

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

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

dan 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 miljövärde-
ringar som nu är i omlopp (och som bl a används av trafikverken i investeringsplaneringen)

baseras på denna ansats. Jfr uppgifterna i avsnitt 1.3 ovan.
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Principiellt mer tillfredsställande är dock att utgå ifrån åtgärdskostnaden för de av riksdagen

uttalade målen för milj öpolitiken. Nationella utsläppsmål för olika ämnen har lagts fast för
koldioxid (oförändrat år 2000 jämfört med år 1990), kväveoxider (åtagande att minska utsläp-
pen 1980-1995 med 30%), svaveldioxid (minskning med 80% 1980-2000) och flyktiga orga-
niska ämnen (minskning med 50% 1988-2000). Genom att bryta ned dessa mål till trañksek-

tors- och trañkgrensnivå skulle underlag skapas för bestämning av relevanta marginella åt-

gärdskostnader.

 

Dessutom finns mål för accepteptabla 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 luft-
kvalitet avser koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid och sot. Det långsiktiga målet för buller upp-
ges vara att åtgärda alla lägenheter med nivåer över riktvärdena för god boendemiljö (målår
har ej angivits).

Med dessa utgångspunkter kan alltså värdet av utsläppsminskningar i princip bestämmas uti-
från en uppskattning av skuggpriser bestämda av marginella åtgärdskostnader för att nå målen.
Det bör dåsamtidigt framhållas att direkta beräkningar av åtgärdskostnader kan vara svåra att
genomföra på ett nöjaktigt sätt. En utväg kan då vara att skatta den marginella åtgärdskostna-
den utifrån en ekonomisk analys av drivmedelsefterfrågans priskänslighet.

Beräkningen av ett skuggpris förutsätter alltså attvi 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 beräkna vid vil-
ken generell utsläppsavgift, som målet skulle nås. Denna hypotetiska avgift motsvarar alltså
skuggpriset. För att avgiften/skuggpriset skall kunna bestämmas behöver vi följaktligen kun-

skap om hur mycket utsläppen minskar med stigande avgiftsnivå, alltså ettmått på
"avgiftselasticiteten". Ju lägre den är, desto högre blir skuggpriset.

Eftersom politiken syftar till att minska utsläppen av flera ämnen samtidigt måste hänsyn tas till
att minskningen av olika ämnen är ömsesidigt beroende. Exempelvis leder en avgift på kol-
dioxidutsläpp till minskad trafik som gör att såväl koldioxid- som kväveutsläppen minskar.
Värderingen av olika utsläpp bör därför göras i ett sammanhang inom ramen för en

"systemanalys" .

Problemet kompliceras vidare av att värdet av vissa typer av utsläpp varierar beroende på var
utsläppen sker. 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 intekan få fram en skadekostnad baserad på indivi-

duella preferenser så som teorin förutsätter. I stället får man utnyttja en tvåstegsansats som in-
nebär att man först bestämmer målnivå i utsläppstermer (och 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 kostnadseffeth lösning. Utfallets effektivi-
tet sammanhänger med att utsläppsavgiften slår likformigt mot alla typer av anpassningsmöjlig-
heter.
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'4 Styrning med vägtrañkskatter

4.1 Vägtrañkskatternas milj öproñl

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

Vi skulle utan dessa skatter, dvs vid ett "likformigt" skattesystem, idag ha haft mer trafik,
högre bränsleförbrukning per kilometer och därmed större totala utsläpp. Men drivmedelsskat-

terna har inte inneburit att realpriset på drivmedel stigit, sett t ex i ett tjugoårsperspektiv.
Skatterna kan alltså knappast sägas ha använts för att hindra trañktillväxten i landet.

Det hävdas ibland att bensinefterfrågan inte är särskilt priskänslig (bensinbolagen brukar be-

skriva hur försäljningen går ned omedelbart efter en bensinpris- eller -skattehöjning för att
snart återhämta sig) vilket skulle kunna tyda på att effekterna av punktskatter på drivmedel är
liten och nyssnämnda miljöprofil begränsad. Men en sådan slutsats är knappast korrekt. 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.

Men 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. Re-

sultaten från tillgängliga studier - tidsserie- såväl som tvärsnittsbaserade - pekar dock mot en
betydande elasticitet hos bensinefterfrågan på lång sikt.

Skattediñerentieringen 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.

Miljöeffekten av försäljningsskatten (utan miljöklassema) 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 bidra till ett lägre bilinnehav, sannolikt främst genom färre

andrabilar i hushållen. Den kan också ha bidragit till en snabbare utrangering av gamla bilar.

Kilometeravgiften, slutligen, bör ha bidragit till minskad användning av dedieseldrivna fordo-
nen. Men den har inte stimulerat till rening eller bränsleeffektivisering. Det kommer däremot
skatten på dieselolja att göra.

4.2 Hur skall differentieringen utformas?

 

Eftersom miljöskadorna uppkommer på grund av att fordonen används verkar det logiskt att -
som man vill göra i den svenska trañkpolitiken - knyta miljökostnadskomponenten till de tra-
fikberoende skatterna, alltså till drivmedelsskatten. Det saknas anledning att av hänsyntill mil-

jön straffa innehav av miljöstörande fordon. Den ovan behandlade avgiften på teoretiskt be-
räknade utsläpp relaterades därför till körsträckan. Men problemet med drivmedelsskatten är
att den ger incitament till att hushålla med drivmedel och inte till att minska utsläppen vid given
nivå för drivmedelsforbrukningen. Drivrnedelsskatten kan inte differentieras efter fordonens
miljöprestanda och fångar bara in den längdberoende delen av utsläppen. Drivmedelsskattens
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grad av effektivitet kan alltså sägas bero på korrelationen mellan fordonens utsläpp och dess

bränsleförbrukning.

För koldioxidutsläppen som är proportionella mot bränsleförbrukningen - möjligheter till re-
ning saknas - kan en drivmedelsskatt ge en kostnadseffektiv begränsning av utsläppen. Detta
förutsätter dock en differentiering av COZ-skatten efter kolinnehållet i bränslet (så som nu-

varande COZ-skatt är utformad). För andra ämnen än koldioxid kan dock nämnda korrelation
förutsättas vara relativt svag eftersom stora skillnader finns i fråga om rening och motoregen-

skaper som påverkar utsläppen.

Slutsatsen så långt är att en effektiv minskning av fordonens koldioxidutsläpp skulle kunna
åstadkommas genom lämplig anpassning av drivmedelskatterna. Dimensioneringen av skatten

skulle kunna bestämmas med hänsyn till beräknad åtgärdskostnad för att nå önskad begräns-
ning av koldioxidutsläppen inom sektorn. Se vidare nästa delavsnitt för en beräkning av den
bensinprisnivå som krävs för att nå ett mål om oförändrade utsläpp från bensindrivna personbi-

lar till år 2000! Någon prisnivåhöjning därutöver synes ej berättigad för att åstadkomma
minskningar av de övriga - reglerade - utsläppen. Däremot kan finansdepartementet av fiskala

skäl vilja höja mer (se vidare avsnitt 7).

För att åstadkomma en kostnadseffektiv minskning av övriga utsläpp bör i stället en

(ytterligare) differentiering av drivmedelsskatten - för att hantera utsläppsproblem som beror
på bränslet - samt en (ytterligare) differentiering av antingen försäljningsskatten eller den är-
liga fordonsskatten övervägas. Hur kan då en kostnadseffektiv sådan differentiering utformas?

Att omfördela uttagen från försäljningsskatt och årlig fordonsskatt vid givna skattebaser eller

att byta skattebas utan att differentiera med hänsyn till fordonens miljökarakteristika är knap-
past meningsfullt. Skattebasen blir då för svagt korrelerad med utsläppen. För att påverka for-
donsparkens sammansättning i miljövänlig riktning bör i stället försäljningsskatten (som sker
idag) eller den årliga fordonsskatten differentieras med hänsyn till fordonens miljöegenskaper.

En differentiering av den årliga skatten framstår som lämpligast i så motto att den kan inriktas
på hela fordonsparken och inte bara på nybilsförsäljningen. Bl a skulle då en differentiering av
fordonsskatten efter årsmodell kunna övervägas. Men man bör ocksåöverväga att i stället för

miljöklasser av dagens typ - som innebär ett försök att snabba upp övergången till ett knippe av
framtida obligatoriska gränsvärden - basera differentieringen på ett mer flexibelt (men därför
inte nödvändigtvis mera administrativt besvärligt) "poängsystem" byggt på relativ värdering av

och sammanvägning för olika reglerade ämnen (jfr föregående avsnitt). På så sätt skulle incita-
ment kunna ges till förbättringar som idag ej motiverar lägre miljöklass (och till förbättringar

som når längre än gränsvärdena för lägsta miljöklass).

Ett poängsystem som reflekterar relativ skadeverkan av olika utsläpp kan rent principiellt häv-
das vara överlägset ett miljöklassystem av dagens typ. Å andra sidan kan miljöklasser vara
önskvärda som instrument att tydligt informera biltillverkama om var ambitionsnivån i fråga
om begränsning av olika utsläpp i framtiden bör ligga så som myndigheterna ser det. Det är
svårt att ange en "bästa" lösning här.

Genom miljöklassning/poängsystem kopplade till återkommande. t ex årliga, besiktningar ges
incitament till bilproducenter och -importörer att ta fram och tillhandahålla fordon med bättre
miljöprestanda och bättre hållbarhetsegenskaper (och till fordonsanvändarna att nyttja och un-
derhålla fordonen). Om incitamenten är utformade på lämpligt sätt, dvs med utgångspunkt i
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relevanta relativa milj övärden ges också incitament till val av effektiva tekniska lösningar, bl a

till effektiva kombinationer av ändringar i fordonens konstruktion och reningsanordningar.

Problemet (oavsett systemets detaljutformning) är att man ännu saknar tillräckligt sofistikerade

tillförlitliga provmetoder för milj öbesiktning av fordonen. Frågan är om och i så fall till vilka
kostnader som tillförlitliga testmetoder kan tas fram för bilprovningen 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 mer differentierad drivmedelsskatt. Ett sådant system börtill låga kostna-

der kunna bidra till minskning av halterna av flera skadliga ämnen (kanske framför allt av ben-
sen och andra aromater). Även här kan det vara viktigt att bestämma skattereduktion eller
avgifter/subventioner efter relevanta miljövärden så att oljeindustri/rañinaderier stimuleras att
ta fram och tillhandahålla kostnadseffektiva bensinsorter för marknaden. Frågan om vilka pa-
rametrar som lämpligen bör ingå i ett utvidgat miljöklassystem för bensin har nyligen utretts av

SNV.

4.3 Hur hög bör bensinskatten vara?

Vi fann i föregående avsnitt att drivmedelsskatten av kostnadseffektivitetsskäl borde dimensio-
neras 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 nyligen gjorts inom ramen för ett
TFB-projekt. Beräkningarna som utgår från prognoser för trafik- och emissionsfaktorutveck-
ling 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
800 kr, dvs ungefär dagens prisnivå. Se vidare TPB-rapport 1992:29 och den därtill hörande

underlagsrapport som tagits fram av VTI.

4.4 Styrning med hänsyn till regionala miljökostnadsskillnader

Ett kvarstående problem är hur lokala miljökostnadsskillnader skall beaktas. Att välja s k
á -priser för de reglerade utsläppen som är ett genomsnitt för kostnader i stads- och lands-
bygdstrafik framstår inte som någon tillfredsställande lösning eftersom miljökostnadsskillna-
dema är stora. Det är bättre att låta miljökostnaderna i landsbygd bestämma ett "golv" samti-
digt som någon form av regional eller lokal miljöstyrning läggs ovanpå dessa kostnader.

En tänkbar - men från kostnadseffektivitetssynpunkt föga attraktiv - möjlighet är att införa
krav (strängare gränsvärden) för fordon som framföras i stadstrafik eller i vissa städer med
särskilda miljöproblem. En annan (foga attraktiv) möjlighet är att införa någon form av trafik-
reglering, t ex förbud mot biltrafik i vissa centrala delar eller odd-/even-ransonering. Som den
principiellt bästa lösningen framstår milj öprissättning inom ramen för ett bilavgiftssystem. Jfr

ovan avsnitt 2.2!
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4.5 Betydelsen av förmånsbeskattningens utformning

Den miljöpolitiska styrningen via vägtrafikbeskattningen förutsätter att hushåll och företag har

anledning att ta med skatter avspeglande de samhällsekonomiska kostnaderna i sina privateko-
nomiska kalkyler. Detta villkor är inte uppfyllt för privat resande med tjänstebil. Med nuva-
rande beskattning av bilförmåner är det vanligt att företaget står för rörliga bilköstnader inklu-
sive kostnader för drivmedel. Detta ger incitament till ett "meråkande" - utöver vad som är .
samhällsekonomiskt motiverat - en effekt som förstärks av incitamentet för tj änstebilsinnehava-
ren att välja större och mer bensinslukande bilar. Effekten av snedvridningen kvarstår alltså
också efter det att tj änstebilama - efter ett par år - sålts vidare till privatpersoner som själva
måste stå för sina rörliga kostnader.

Utformningen av bilförmånssystemet leder till omotiverade ökningar av drivmedelsförbrukning
och utsläpp. Den leder också till att effekterna av miljöskattepolitiken försvagas. Slutsatsen är
att förmånsbeskattningen bör läggas om i syfte att motverka uppkomsten av snedvridande an-
passningar och för att möjliggöra en effektiv miljöstyming med hjälp av vägtrafikbeskattningen
så som tidigare föreslagits. Om det å andra sidan inte visar sig möjligt att ändra systemet för-

svagas argumentet för styrning via rörliga avgifter.

5 Styrning av fordonens bränsleförbrukning

Förslag att begränsa vägtrañkens utsläpp av koldioxid går vanligen ut på att direkt reglera for-

donens specifika bränsleförbrukning snarare än på att höja drivmedelsskatten. För att uppnå ett

mått av flexibilitet har styrningen ibland inriktats mot ett genomsnitt av fordon, t ex för de for-
don som en producent eller grossist/importör tillhandahåller under ett år. Mycket uppmärk-

sammade är de amerikanska s k CAFE-reglema.

Under senare tid har också en rad "marknadsliknande" regleringsvarianter med olika slags inci-

tamentsinslag föreslagits i olika länder. Förutsättningarna att uppnå kostnadseffektiva be-
gränsningar av koldioxidutsläppen med denna typ av reglering skall nedan diskuteras med ut-
gångspunkt från kritik som framförts mot det amerikanska systemet. För en intressant genom-

gång av olika framlagda europeiska och amerikanska förslag, se Kågeson (1992).

CAFE-reglem_a

Efter den första olj ekrisen införde man i USA det s k CAFE-systemet vilket reglerar bränsle-

förbrukningen för genomsnittet av de bilar av en årsmodell som tillhandahålles av enbilprodu-
cent. Då sattes kravet för 1978 års personbilsmodeller till 185 miles per gallon (mpg). Det
amerikanska kommunikationsdepartementet har därefter haft i uppgift att anpassa mpg-norrnen

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 in-
hemskt tillverkade och för importerade bilar. Till systemet är dessutom kopplat ekonomiska
styrmedel enligt följande: för producent som inte klarar reglerad nivå utgårm på fem dollar
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per tiondels mpg per fordon; underskrids normen erhåller producenten en bonus, som kan ut-
nyttjas 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 olj eförbruk-
ningen, har fått ny aktualitet i USA som instrument att minska koldioxidutsläppen. Systemet
debatteras livligt sedan några år, bl a har många ekonomer ifrågasatt systemets effektivitets- .
egenskaper. Ett tvisteämne är hur verksamma CAFE-reglerna faktiskt varit jämfört med

bränslepriset för förbättringarna i bränsleeffektiviteten.

Då man från olika håll argumenterat för ett liknande system baserat på frivilliga överenskom-
melser med bilgrossisterna i Sverige (transportrådet förordade för ett par år sedan införandet

av ett s k 0.65-program, se rapporten 1990:11) 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 accelerations-
egenskaper 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 olj e-
priset 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 körsträcm för de nya bilarna, eftersom
marginalkostnaden per fordonskilometer minskat, dels inte gör något för att minska bränsleför-

brukningen för gamla bilar. Med en höjning av drivmedelspriset skulle däremot följa en ökning
av marginalkostnaden per fordonskm för såväl nya som gamla fordon. Hur betydelsefulla är då
olika anpassningsmöjligheter ?

Resultaten från omfattande ekonometriska studier är inte helt lätta att tolka men kan ge unge-

färliga svar. Dahl's ofta citerade översikt från 1986 ger följande svar (priskänslighetsupp-
gifrema anger procentuell förändring - av fordonsmiles, genomsnittlig mpg och total bränsle-
förbrukning - efter en höjning av bensinpriset med en procent):

Värdena för total förbrukning är -O.5 på kort och -1 på lång sikt. På kort sikt (ca ett år) är
priselasticiteten m a p fordonskm (vehicle-miles) -O.32, m a p fordonens bränsleeñektivitet
-0. 17; på lång sikt (som medger utbyte av hela bilparken) fördelar sig de två typerna av an-

passning ungefär jämnt. Beräkningarna av bensinefterfrågan tyder alltså på en betydande pris-
känslighet. 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 in-

formation till bilköpande hushåll, bilproducentemas maktposition m m samt till att CAFE-sys-
temet 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 amerikan-
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ska 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 drivmedels-.

pris. 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 derörliga kostnaderna, se avsnitt 4.5 ovan.

 

Konsultrapporten från Charles River Associates visar dessutom på de mycket betydande effek-
tivitetsvinster 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 el-
produktion. Det kan alltså hävdas att önskemål om mellansektoriell kostnadseffektivitet i första
hand bör innebära en höjd koldioxidskatt i andra sektorer än transportsektorn.

6 Den långsiktiga styrningen

Utgångspunkten för politikens utformning bör vara de kvantitativa utsläppsmål och riktlinjer
för halter som uttryckts för sektorn. Dimensionering och inriktning av de ekonomiska (och de
övriga) styrmedlen bör utgå från dessa mål. Men därutöver ställs krav på hur politiken imple-
menteras tidsmässigt, t ex på hur infasningen av nya miljöavgifter skall gå till. Förutom tempot
i genomförandet har staten att reagera på de önskemål marknadsaktörema har om att minska

osäkerhet om framtida politik och marknadsbetingelser. Bör staten t ex gå in och göra utfästel-
ser om framtida pris- eller skattenivåer på bränslen för att minska denna osäkerhet ? Går det att
undvika långsiktiga felsatsningar genom att styra beslutsfattamas förväntningsbild? Det finns
här ett (förmodligen underskattat och av litteraturen försummat) långsiktigt styrproblem som

aktualiseras inför en ökad användning av ekonomiska styrmedel.

6.1 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 styretfekten.
Marknadsaktörema bör inte ges intrycket att staten "villkorar" en planerad/beslutad implemen-
tering t ex med hänsyn till ny kunskap om åtgärdskostnader eller med hänsyn till oväntade hän-
delser i övrigt.

Problemet kan naturligtvis minskas genom att nämnda tidsglapp minskas. Men givet att åtgär-
der skall implementeras successivt eller först vid en framtida tidpunkt - t ex för att mildra om-
ställningsproblem av olika slag - kan det vara en stor fördel med hänsyn till styrefTekten att be-
stämma och informera om en "tidtabell" för politikens infasning.
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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 an-
satta elasticitetstal kan ha varit missvisande. Det är alltså viktigt att följa den faktiska utveck-
lingen 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 emissions-
faktorutveckling.

6.2 Skall staten minska osäkerheten 7

Särskiljbar men förknippad 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 före-
tag (och kommuner) som överväger att investera långsiktigt i kapitalkrävande utrustning och
infrastruktur för alternativbränslen, 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 ñnns det samhällsekonomiska skäl att minska osäkerheten?

Man bör här skilja på eliminerbar och ej eliminerbar osäkerhet. Det är troligen en fördel om
staten kan formulera och förmedla en långsiktig strategi som även sträcker sig en bit in i nästa
sekel, t ex en tidtabell för när successivt skärpta utsläppsmål skall klaras. Men detta är en del-
vis 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 mark-
naden. 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

självfallet förhållandet till kommande EG-regler som behöver diskuteras.

För en introduktion av olika alternativbränslen 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 alternativbränslena
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 samhällsekono-
miskt lönsamma alternativ och även undgå vissa omotiverade satsningar i t ex fordonsutveck-
ling och utveckling av system för drivmedelsdistribution.En svårighet ligger naturligtvis i att
det kan bli svårt att göra utfästelsema trovärdiga - särskilt som de sträcker sig över mandatpe-
rioden för beslutande riksdag.
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7 Sambandet med ñskalt motiverade vägtrañkskatter

Jag har ovan pläderat för att vägtrañkskatterna skall utnyttjas i milj öpolitiskt syfte, för att kor-
rigera för externeffekter av fordonsanvändningen. Samtidigt skall dessa skatter användas för
att ge staten intäkter för att ñnansiera offentliga utgifter (alternativt minska budgetunderskottet
eller styra totalefterfrågan i ekonomin). En intressant fråga är därför hur miljöpolitiken - utan
att skatter öronmärks - kan avgränsas från den ñskala politiken. Speciellt: behöver man
"skydda" miljöpolitiken från makroekonomiskt motiverade förändringar av vägtrañkskatterna?

Och hur skulle detta i så fall gå till?

Utgångspunkten för den miljöpolitiska styrningen bör vara en med hänsyn till det fiskala beho-

vet bestämd total nivå för vägtrafikskattema (förutom drivmedelsskatter och årlig fordonsskatt
även försäljningsskatt). Uttaget från vägtrañkanterna kan då avgöras utifrån gängse principer
för etTektiv beskattnng syftande till att undgå onödiga samhällsekonomiska kostnader
(minimera s k excess burden i enlighet med teorin för optimal beskattning). Detta innebär rela-

tivt 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

just hushållens drivmedelsanvändning.

Med nationalekonomens utgångspunkt borde sedan den del av skatten som svarar mot en sam-
hällsekonomisk 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 benäm-
ning på den del av skatten som svarar mot en miljökostnad.

Med den trañkekonomiska infallsvinkeln har man dock kommit fram till ett s k marginalkost-
nadsansvar som i stort sett stämmer överens med storleken på drivmedelsskatten (före de höj-
ningar som nu genomförts). Jfr resultatet i utredningen om trafikavgifrer på samhällsekono-
miska villkor, Hansson och Lindberg (1992). Med detta synsätt skulle drivmedelsskatten alltså
före nu genomförda skatteökningar i stort sett ha saknat en rent ñskal komponent. Utred-

ningens resultat pekade till och med mot ett visst utrymme för en höjning av de rörliga skat-
terna av hänsyn till de beräknade externa kostnademas storlek. Även om införda punktskatter

på drivmedel sagts ha ett ñskalt syfte går det alltså att ge skatterna allokeringspolitisk (och
trañkpolitisk) legitimitet (upp till viss nivå som nu sannolikt Överskn'dits).

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

Hur skall miljöpolitiken "skyddas" ?

Eftersom drivmedels- och fordonsskatter utnyttjas också för att uppnå ñskala mål är det viktigt

att göra klart för hushåll och företag hur icke miljöpolitiskt betingade ändringar av dessa skat-
ter kommer att "pareras". För närvarande framstår det som särskilt viktigt att staten deklarerar
hur stor del av nu beslutade skattehöjningar på drivmedel som man planerar skall ligga kvar av
hänsyn till de miljöpolitiska målen. Redan att bara agge miljöskattekomponentens storlek ex-
plicit kan som nyss nämnts vara en fördel. Men man kan tänka sig att gå längre. Sålunda har
ibland föreslagits ett bottenpris på olja/drivmedel. Ett sådant system skulle kunna fungera om
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riksdagen bemyndigade regeringen att löpande få genomföra nödvändiga anpassningar av

drivmedelsskattema.

Det kan i dagens läge också vara motiverat att deklarera under vilka förutsättningar om stigan-

de dollarkurs (eller OPEC-pris) som drivmedelsskattesänkningar aktualiseras. Trovärdighet i
sådana deklarationer uppnås dock sannolikt främst genom att löften inf'rias då sådana situatio-
ner uppträder och inte genom deklarationerna i sig.

8 Sammanfattning

Det ligger ett stort värde i en differentierad styrning av vägtrafikens förorenande utsläpp (och
buller) som beaktar dels skillnader i fordonens specifika utsläppsegenskaper, dels var och när

utsläppen sker. I teorin skulle en sådan styrning kunna åstadkommas genom uttag av utsläpps-
avgifter 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 åtgärdskost-
nader för att uppnå givna mål. Beräknade skuggpriser får tjänstgöra som milj övärden. Såväl
nationella utsläppsmål som riktlinjer för halter av hälsovådliga ämnen i tätorter är relevanta
som underlag för bestämningen av skuggpriser.

För koldioxidutsläppen är styrproblemet relativt enkelt eftersom dessa utsläpp dels är propor-
tionella 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 kan dock

olika marknadsimperfektioner, bl a en olämplig utformning av beskattningen av tjänstebilar

motverka ett effektivt utfall.

Koldioxidskatten 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 kro-
nor per liter för att detta skall klaras. Om det höga skatteläget för bensin blir bestående - och

världsmarknadspriset på olja inte sjunker - borde alltså koldioxidmålet kunna klaras.

Den trafikminskning 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). Storleken på
dessa utsläpp är alltför svagt korrelerad till storleken på drivmedelsforbrukningen. För att driva
fram ytterligare minskningar av nämnda utsläpp krävs kompletterande styrmedel. En differen-
tiering av antingen försäljningsskatten eller den årliga fordonsskatten (som komplement till

skärpta gränsvärden och andra mer selektiva ingrepp) bör övervägas.

En differentiering av fordonsskatten är principiellt att föredra eftersom den inriktas på alla for-

don. Men en sådan differentiering låter sig knappast genomföras idag därför att man saknar ett

tillförlitligt testförfarande i samband med bilprovningen. En differentiering av skatten på nya
bilar kan därför vara bästa möjliga lösning tillsvidare.
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Bensinpriset ligger nu ungefär rätt (i relation till ett koldioxidmål om oförändrade utsläpp till år

2000) och vi har nyss infört en miljödifferentiering av försäljningsskatten. Det tycks alltså som
om vi nu levde i den bästa av möjliga världar! Men förbättringar tycks ändå möjliga att genom-
föra. Bl a kan värderingen av olika utsläpp som vi önskar begränsa göras mera omsorgsfullt.

Från de milj öpolitiska målen härledda milj Övärden, snarare än rent godtyckliga värden, bör
komma till uttryck i de skatte-/bidragssystem som väljs. Detta bör gälla skattediñ'erentieringen

för såväl fordon som bränslen.

Miljökomponenten i den rörliga trañkskatten bör ses som ett "golv" grundat på landsbygds-
trafikförhållanden. Särskilda regionala eller lokala åtgärder är nödvändiga för att på ett kost-
nadseffektivt sätt beakta kostnaden för utsläpp i vissa tätorter. Miljödiñ'erentierade bilavgifter
framstår här som den 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 vägtrañkbeskatt-

mngen.

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 kan vid oförändrat pris
på drivmedel och sänkt bränsleförbrukning per kilometer antas leda till ökade körsträckor. Att
nå samma minskning av bränsleförbrukningen med enbart reglering innebär merkostnader och

att bränsleeñ'ektivitetskravet måste sättas högre. Vid en höjning av drivmedelspriset sker för-
utom Övergång till mer bränslesnåla fordon också en viss minskning av resandet.

Den långsiktiga styrningen bör inriktas mot att staten preciserar målnivåer och kalkylvärden för
miljöeffekter. Miljökomponenten i olika delar av vägtrafikbeskattning bör anges explicit. Under

en begränsad tid kan man också tänka sig löften eller utfästelser från statens (riksdagens) sida i
syfte att påverka prisförväntningsbilden hos hushåll och företag. Det är näraliggande att föreslå
en utfästelse från statens sida om att inte - oavsett konjunkturläge - låta det inhemska bensin-
priset falla under en viss (angiven) nivå som skulle äventyra uppnåendet av koldioxidmålet.

Slutligen: en mer systematisk och kostnadsbaserad miljöprissättning behöver inte innebära to-

talt sett höjda trafikskatter. Vi har utgått ifrån att höjningar kompenseras med sänkningar av
skatter som drabbar trafiken så att det totala uttaget från sektorn är oförändrat. Det är Önsk-

värt att skilja på det fiskala och det miljöpolitiska syftet med trañkbeskattningen. Vi har disku-
terat hur miljödiiferentieringen bör ske inom ramen för ett totalt givet skatteuttag.

Men det bör då samtidigt påpekas att den samhällsekonomiska kostnaden för miljöpolitiken

skulle kunna minskas om det vore möjligt att höja rörliga trañkskatter i riktning mot effektiva
priser samtidigt som andra snedvridande skatter (som arbetsgivaravgiften) utanför sektorn

sänktes. Men bensinpriset har sannolikt (om man får tro beräkningarna från TFB-rapport
1992:29) redan uppnått "rätta" nivå!
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