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Titel

Yngre bilpark med höjd skrotningspremie?

- Bilparkens ålderssammansättning i Sverige och utomlands

 

Referat

Det finns flera skäl till förnyelse av den svenska bilparken av idag, bl.a. miljö- och trafiksäkerhetsargument. Till

vilken grad det är giltigt leder dock till två följdfrågor: hur ser åldersstrukturen på dagens bilpark ut, och vilka

möjligheter till förändring av denna finns det?

I denna rapport visas åldersstrukturen på dagens bilpark. Därutöver utvecklas ett antal framtidsscenarior

för dess utveckling. Skrotningspremien som styrmedel för bilparkens åldersstruktur tas upp till diskussion.

Det finns både för- och nackdelar med en temporär höjning av denna. Ett argument för en tillfällig höjning är

att en sådan åtgärd leder till en förväntad sänkning av bilparkens medelålder med ca ett halvt år. Argument mot

åtgärden är: att tidpunkten för skrotningar tidigareläggs enbart med ca ett år, att bilskrotningsanläggningarna

inte har tillräcklig kapacitet för att ta emot tillfälliga toppar och att utbetalningarna för en tillfällig premie kräver

tilläggsfinansiering vid sidan av det som täcks av bilskrotningsavgiften.

Frågan blir därför om de kostnader en tillfällig höjning av skrotningspremien innebär kompenseras av de

miljö- och trafiksäkerhetsvinster som finns att hämta. Idag finns inte något bestämt svar på den frågan. Inter-

nationella erfarenheter på områdettas upp och kommenteras i rapporten, där speciell uppmärksamhet riktas

mot de norska och danska exemplen.
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Abstract (background, aims, methods, result)

For environmental and traffic safety reasons, there is a need for rejuvenation of the present car fleet. Defining

the desirable degree Of rejuvenation and the way in which it should be achieved raises two questions: what is

the exact age structure of the car fleet and what opportunities exist for changing it?

This report describes the age structure of the Swedish car fleet at present. A set of scenarios for its

development are also described. Special attention is given to car scrapping payments as a tool for reducing the

average age ofthe car fleet. Although no general solution is presented, there are both advantages and disadvantages

of a temporary increase in the car scrapping payment. One of the advantages is that the average age of the car

fleet can be expected to decrase by approximately six months. Among the disadvantages are the probability

that cars will be scrapped only one year earlier, that the car scrapping stations have limited capacity, and that

the scheme requires financing in addition to the revenue from the car scrapping payment. The question is whether

the costs incurred by the scheme are compensated by the environmental benefits and traffic safety improvements

obtained. So far, there is no firm answer to this question.

International experience in this field is also described in the report. The Norwegian and Danish cases are

treated in greater depth.
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Förord

Våren 1997 fick Vägverket ett remissuppdrag av Kom-

munikations departementet som handlade om bilskrotning

och effekter på bilparkens ålderssammans ättning. Inom

detta uppdrag och för att komplettera departementets

material tog Vägverket initiativ till två olika studier i frå-

gan. Föreliggande rapport är resultatet av en av dessa.

Vägverkets uppdrag, via Mats Andersson, till VTI var

att kartlägga bilparkens åldersstruktur samt att visa på

vilka möjligheter som det finns att påverka denna genom

ekonomiska styrmedel, främst bilskrotningspremier.

I arbetet fram till denna rapport har vi haft hjälp från
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många håll. Ett stort tack till Urban Björketun för minu-

tiös genomläsning och många bra synpunkter på tidigare

versioner. Ett stort tack också till Ann-Louise Flisbäck

för omvandling av manus till tryckfärdig rapport. Vi vill

också ta tillfället i akt och tacka samtliga som på något

sätt har bidragit med källdata.

Linköping 1999-06-29

Carl Magnus Berglund, Pontus Matstoms
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Yngre bilpark med höjd skrotningspremie?

- Bilparkens ålderssammansättning i Sverige och utomlands

Av Carl Magnus Berglund och Pontus Matstoms

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Höjd skrotningspremie kan sänka medelåldern på for-

donsparkenmen nyttan är diskutabel

På uppdrag av Vägverket har VTI studerat den

svenska bilparkens ålderssammansättning och hur

den påverkas av ekonomiska styrmedel. Denna rap-

port utgör VTI:s redovisning till uppdragsgivaren.

Av framförallt miljö- och trafiksäkerhetsskäl är

det angeläget att byta ut den äldre delen av dagens

bilpark. För att svara på i vilken grad så är fallet

och hur det bör gå till följer två frågor, nämligen

hur ser den svenska bilparkens ålderssammansätt-

ning ut och vilka möjligheter finns att på politisk

väg påverka denna.

I rapporten redovisas dagens bilparks ålders-

sammansättning och målas upp ett antal scenarion

för dess utveckling. Framförallt möjligheterna att

med skrotningspremien sänka medelåldern disku-

teras. Någon generell slutsats presenteras inte. Det

finnas argument både för och emot en tillfällig höj-

ning av skrotningspremien. Ett argument för, är att

bilparkens medelålder under kort tid kan sänkas

med ca ett halvt år. Argument emot är att tidigare-

läggandet av skrotningen endast blir ca ett år och

att det finns kapacitetsbegränsningar hos skrot-

ningsanläggningar, samt att finansieringen måste

tas från annat håll än via bilskrotningsavgiften.

Frågan är om de 'kostnader som åtgärden ger upp-

hov till, kompenseras av de miljö- och trafiksäker-

hetsvinster som uppnås. Än så länge saknas ett bra

svar på den frågan. Internationella erfarenheter på

detta område redovisas i sammandrag och mer ut-

förligt för framförallt Norge och Danmark.

De senaste årens utveckling av personbilar har gått mot

säkrare och mer miljövänliga modeller. Exempel på denna

teknologiska utveckling utgörs av katalytisk avgasrening'

och Sidokrockskydd. Genomslaget för denna utveckling

på bilparken styrs i huvudsak av två faktorer - storleken

på nybilsförsäljningen och skrotningstakten tillsammans

med tidpunkten för skrotning av äldre fordon. Denna

rapport fokuserar på den sistnämnda faktorn och hur
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denna kan påverkas av politiska styrmedel. Speciell upp-

märksamhet, i detta sammanhang, riktas mot skrot-

ningspremien. I rapporten analyseras också hur bilpar-

kens åldersstruktur påverkas av nybilsförsäljningen och

utskrotningsfrekvensen.

Dagens nyproducerade bilar har en förväntad genom-

snittlig livslängd på ca 17 år. Om det totala antalet bilar

inte förändras kommer, till följd av den tekniska förvän-

tade genomsnittliga livslängden hos dagens bilar, bilpark-

ens medelålder att stabiliseras strax över 9 år. Under

antagande om att bilars liv följer en överlevnadskurva

kommer, när bilparkens storlek ökar, dess medelålder att

sjunka. Således kan en tilltagande medelålder hos bil-

parken vara en följd av utebliven ökning av dess stor-

lek. På senare år har den svenska bilparkens storlek

minskat, vilket resulterat i ökande medelålder. Vid ana-

lyser av bilparkens medelålder bör därför hållas i min-

net att låg medelålder hos bilparken också kan vara en

följd av en växande bilpark. Detta faktum glöms allt för

ofta bort i diskussionen kring bilparkens åldersstruktur.

Givetvis skrotas bilar förr eller senare. Typiskt för

skrotning av äldre bilar är att det sker när det ej längre

är ekonomiskt motiverat att inneha bilen, dvs. när kost-

naderna för reparationer och underhåll m.m. blir för höga

i relation till bilens marknadsvärde. Denna tidpunkt är

starkt korrelerad med större rostangrepp, motorproblem,

eller andra reparationsarbeten med högre kostnader som

ofta uppdagas efter det årliga besöket hos Svensk Bil-

provning. Skrotning av nyare bilar sker nästan uteslu-

tande efter svårare kollisionsskador på fordonet.

Bilskrotningspremien för skrotning av bil hos en auk-

toriserad bilskrotare har funnits i Sverige i drygt 20 år.

Dess huvudsakliga syfte är att undvika egen deponering

av bilar i naturen och de miljöproblem detta medför.

En delländer har de senaste åren haft temporärt höjda

skrotningspremier. Syftet med detta har varit att sänka

medelåldern hos landets bilpark genom utskrotning av

äldre bilar. Den äldre delen av bilparken orsakar högre

samhällsekonomiska kostnader i form av större utsläpp



och relativt högre kostnader i samband med olyckor.

Syftet att sänka bilparkens medelålder har uppnåtts i de

länder som har tillämpat tillfälligt förhöjda skrotnings-

premier. T. ex hade Norge under 1996 en tillfälligt höjd

skrotningspremie vilket medförde en kraftigt höjd skrot-

ningsfrekvens under året. Premien höjdes under 1996

från 1 000 NOK till 6 000 NOK, vilket orsakade en tre-

faldig höjning av skrotningsfrekvensen. Genomsnitts-

åldern hos den norska bilparken sjönk från 10,7 år till

10,2 år. Liknande effekter har rapporterats från Danmark.

En kritik mot tillfälligt förhöjd skrotningspremie är

att den medför en ökad utskrotning av bilar som tämligen

snart hade skrotats ändå. I Danmark tidigarelades skrot-

ningstidpunkten med ca ett år p.g.a. den tillfälligt höjda

skrotningspremien. En annan svaghet med detta tillfälliga

system är att det endast kan tillämpas en gång och aldrig

mer - erbjudandet måste presenteras som ett nu-eller-

aldrig erbjudande. Om så inte görs och erbjudandet

regelbundet återkommer kan systemet få motsatt effekt.

Istället för en förhöjd utskrotning av äldre bilar kan denna

i detta fall minska. Detta till följd av att skrotning av bilar

skjuts upp till nästa periodmed förhöjd skrotningspremie.

Permanent höjd skrotningspremie är en annan lös-

ning, som måste betraktas som bättre än återkommande

tillfälliga höjningar. Både tillfälligt och permanent höjd

skrotningspremie ger upphov till ett statligt fmansierings-

problem. Detta kan till viss del lösas med en höjning av

bilskrotningsavgiften (denna avgift betalas vid inköp av

en nyproducerad bil som sålts hos en professionell bil-

återförsäljningsfirma. Denna avgift finns till just för att

finansiera kostnaderna med bilskrotningspremien). För

att ge incitament till föryngring av bilparken kan dock

inte bilskrotningsavgiften ökas i samma grad som bil-

skrotningspremien. Därför krävs ytterligare någon statlig

finansieringskälla.

Ytterligare ett problem med tillfälligt höjd skrotnings-

premie är den kapacitetsbegränsning som finns i dagens

svenska bilskrotningsanläggningar. Dagens kapacitet är

inte tillräcklig för att ta emot den momentant ökade ef-

terfrågan på bilskrotning som en tillfällig höjning av pre-

mie skulle medföra. Detta leder till miljöproblem av an-

nat slag än de som dessa fordon orsakar vid drift.

Ett alternativt tillvägagångssätt för att sänka bilpark-

ens medelålder är att skärpa minimikraven vid inspek-

tion hos bilprovningen. Det är troligt att denna metod

träffar just de bilar som bör skrotas med en högre träff-

säkerhet. Det torde dock vara svårt att börj a tillämpa krav

som är högre än de som ställdes på fordonet vid typ-

besiktningen. Till följd av detta är kravnivåerna på ny-

are fordon som regel högre än de för äldre fordon.

I rapporten beskrivs också dagens skrotningssystem

mer detaljerat. Förutom tidigare nämnda Norge och

Danmark beskrivs, i den mån uppgifter har kunnat hit-

tas, situationen i ytterligare ett tiotal länder avseende ål-

dersstruktur hos bilparken och styrmedel som har till-

lämpats för att sänka bilparkers medelålder.
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Younger car fleet with higherscrapping bonus?

- Age distribution of the car fleet in Sweden and other countries

By Carl Magnus Berglund and Pontus Matstoms

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 LINKÖPING, Sweden

Summary

Increased car scrapping payment may decrease the aver-

age age of the car fleet, although the effects are ques-

tionable

At the request of the Swedish National Road Admin-

istration (SNRA), the VTI (Swedish National Road

and Transport Research Institute) has studied the

age structure of the Swedish private car fleet and

ways in which it can be influenced by political/eco-

nomic instruments. This paper contains VTPs report

to the client, SNRA.

For environmental and traffic safety reasons,

there is a need for rejuvenation and the way in

which it should be achieved raises two questions:

what is the exact age structure of the car fleet and

what opportunities exists for changing it?

This report describes the age structure of the

Swedish car fleet at present. A set of scenarios for

its development are also described. Special attention

is given to car scrapping payments as a tool for re-

ducing the average age of the car fleet. Although

no general solution is presented, there are both

advantages and disadvantages of a temporary in-

crease in the car scrapping payment. One of the

advantages is that the average age of the car fleet

can be expected to decrease by approximately six

months. Among the disadvantages are the prob-

ability that cars will be scrapped only one year

earlier, that the car scrapping stations have limited

capacity, and that the scheme requires financing in

addition to the revenue from the car scrapping pay-

ment. The question is whether the costs incurred

by the scheme are compensated by the environ-

mental benefits and traffic safety improvements

obtained. So far, there is no firm answer to this

question.

International experience in this field is also de-

scribed in the report. The Norwegian and Danish

cases are treated in greater depth.
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The technical development of passenger cars in recent

decades has shown a noticeable trend towards safer and

more environmentally friendly cars. Examples include

catalytic exhaust Cleaning devices and better protection

in side collision accidents. The two mainfactors af-

fecting the time before such improvements become

available on the market are the volume of new car sales

and the car scrapping rate.The report concerns how the

scrapping time for a car can be influenced by political

incentive schemes. Car scrapping payments are one

such scheme which is given special attention in the re-

port. The report also analyses how the age structure of

the car fleet is affected by sales of new cars and scrap-

ping rates.

Cars produced today have a life expectancy of ap-

proximately 17 years. If the total number of cars is not

to increase, the average age of the fleet must stabilise at

just over 9 years. This is a result of the technical life

expectancy of today s cars. Assuming a survival curve

for cars, one consequence of continuous increase in the

size of the car fleet will be a decrease in its average age.

Accordingly, an increasing average age may be the result

of an unchanged size of the car fleet. In recent years,

the number of cars in Sweden has decreased, resulting

in an increasing average age. This connection between

low average age and increasing size of the car fleet is

seldom observed.

Obviously, all cars will be scrapped sooner or later.

Normally, older cars are scrapped when it is no longer

economically motivated for the owners to keep them.

This may be due to high cost for repair and maintenance

in relation to the market value of the car. The scrapping

time is often correlated to problems with rust, engine

malfunctions or other causes, which in these cases are



found to be in need of repair after inspection by the

Swedish Motor Vehicle Inspection Company. Scrapping

of newer cars is most often motivated by severe ac-

cident damage.

In Sweden, there has been an official car scrapping

payment for cars scrapped at an authorised car scrap-

ping station for over 20 years. The main reason for the

payment is environmental awareness. The frequency of

scrapped cars along roads and in other places, where

they cause environmental damages, has been kept down

by the payment.

In recent years, many countries have temporarily

increased car scrapping payments, generally in order to

reduce the average age of the car fleet by scrapping the

oldest portion. As is well known, this part of the car fleet

generally incurs relatively high social costs in terms of

environmental damage and accidents. The objective has

been achieved in those countries which have had tem-

porary car scrapping incentive schemes. An example is

Norway, which in 1996 had an temporarily increased

official car scrapping payment and experienced a dra-

matic increase in the car scrapping frequency. The pay-

ment was increased from 1000 NOK to 6000 NOK,

which resulted in a trebling of the scrapping frequency.

The average age of the car fleet decreased from 10.7

years to approximately 10.2 years. Similar effects have

been reported from Denmark.

A criticism of temporary increased car scrapping

payments is that they are often used for cars which

should have been scrapped fairly soon anyway. In Den-

mark, the average scrapping time was brought forward

by approximately one year. Another weakness of this

system is that it must be introduced as a once-only oñer.

A system in which increased payments are reintroduced

on a regular basis may very well cause adverse effects,

mainly becauseof the profits that can be made from

postponing car scrapping until the next increased pay-

ment scheme is introduced.

A permanently higher payment is another solution,

which must be considered a better alternative compared

to a system with regularly increased payments. How-

ever, such a system presupposes that there is no corre-

sponding increase in the car scrapping fee (a once-only

fee paid when the car is first sold at a professional car

dealership and which is used to cover the government°s

financial costs for the car scrapping payments). There-

fore, a different or complementary government-admin-

istered financial solution is needed.

Another problem in Sweden with temporarily in-

creased car scrapping payments is limited capacity at

car scrapping stations. Present capacity may not be

enough to accommodate a large increase in the car

scrapping frequency, which might result from a tem-

porary increased car scrapping payment. This can cause

other environmental problems.

An alternative to reducing the age of the car fleet is

to tighten the minimum requirements in motor vehicle

inspection. It is both possible and probable that such

incentive schemes would be more precise in eliminating

the cars that should be scrapped. However, the effect

of this type of incentive schemes is reduced by the dif-

ficulty of demanding car standards that are higher than

those in force when the car was originally approved for

the Swedish market. Therefore, requirements on newer

cars are generally higher than on older cars.

The report provides a detailed description of the car

scrapping system in Sweden, in addition to Norway and

Denmark. Where information has been available, de-

scriptions are also given for ten countries, including the

age structures of the car fleet and/or car scrapping in-

centive schemes.
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1 Inledning

Den tekniska utvecklingen på personbilssidan har under

de senaste decennierna haft en tydlig inriktning mot

miljö- och säkerhetsegenskaper. Exempel på sådana för-

bättringar är katalytisk avgasrening och införandet av

Sidokrockskydd. Katalytisk avgasrening har en mycket

avgörande inverkan på en bils avgasutsläpp. Med varm

motor och vid måttlig, konstant hastighet är emissions-

nivåerna för många moderna bilar bara bråkdelen så höga

som för äldre bilar, framförallt avseende kolväten, kol-

monoxid och kväveoxider. Utslaget över blandad körning

ger personbilar med katalysator bara tiondelen av tidigare

avgasnivåer.

Sedan 1989 är katalytisk avgasrening obligatoriskt på

nya bilar i Sverige. De första bilarna med katalysator kom

dock ut på marknaden ett par år tidigare. Idag är ungefär

hälften av alla registrerade personbilar utrustade med

katalysatorl. I takt med att bilparken omsätts kommer

denna andel successivt att öka, för att om tio år ligga en

bra bit över 90 procent.

Avgörande faktorer bakom hur snabbt ny teknik får

genomslag på marknaden är storleken på nybilsförsälj-

ningen och utskrotningen av gamla bilar. På uppdrag av

Vägverket har VTI studerat bilparkens ålderssamman-

sättning och hur den kan påverkas genom ekonomiska

styrmedel. Av intresse är tex. hur introduktionen av

katalysatorbilar på marknaden kan påskyndas, så att

deras andel av bilparken ökar snabbare än genom naturlig

omsättning. Denna rapport utgör VTI:s redovisning

gentemot uppdragsgivaren.

Bilparkens medelålder är oftaföremål för analyser,

både beträffande nationell utveckling och vid j ämförelse

med andra länder. Ökande medelålder uppfattas som ett

tecken på åldrande bilpark, och att en föryngring bör

stimuleras genom ökad nybilsförs äljning och utskrotning.

Vi pekar i rapporten på en alltför sällanuppmärksammad

koppling mellan låg medelålder och ökande storlek på

bilparken. De fordon som tillverkas idag har en förväntad

livslängd på ca 17 år. Under vissa allmänna förutsätt-

ningar gäller att om det totala antalet bilar inte ökar så

stabiliseras bilparkens medelålder på ca 9 år. Detta värde

är en konsekvens av bilarnas tekniska livslängd. Om

däremot bilparkens totala storlek kontinuerligt ökar så

resulterar detta snabbt i lägre medelålder. En observerad

ökning av medelåldern kan alltså både vara en naturlig

följd av att bilparken inte ökar i storlek och att genom-

 

1 I termer av trafikarbete svarar katalysatorbilar för en ännu

högre andel, knappt 60% (1996).
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snittsåldern för skrotade fordon ökar. På senare år har

till och med antalet bilar i Sverige minskat, vilket har lett

till kraftigt ökad medelålder.

Det är förstås helt klart att alla personbilar, förr eller

senare, skrotas. Typiskt sker detta när det inte längre är

ekonomiskt motiverat att hålla en bil i drift, dvs. då

kostnaden för reparationer och underhåll blir oacceptabelt

hög i förhållande till bilens värde. Skrotning av nyare bilar

sker oftast p. g.a. omfattande krockskador, medan det

för äldre bilar istället handlar om problemmed rost, större

motorfel eller andra fel som föranleder allvarliga an-

märkningar vid kontrollbesiktning. Beroende på bl.a. låg

kapitalkostnad, låga försäkringspremier, och att service

och underhåll inte lämnas åt märkesverkstäder, är ofta

kostnaderna för en gammal bil mycket låga fram till den

punkt då den skrotas. Skrotning blir därför ofta aktuellt

först när en stor kostnad plötsligt uppkommer. Sedan

många år har en premie, främst av miljöskäl, betalats ut

vid skrotning hos godkänd skrotningsanläggning.

Flera länder har under senare år infört system med

tillfälligt förhöjda premier. Syftet har varit att stimulera

till skrotning av de äldsta fordonen för att därigenom

åstadkomma en föryngring av bilparken. Detta syfte har

också uppnåtts i de länder där systemet har prövats. I

Norge, som under 1996 hade en kraftig förhöjd premie,

noterades nästan en tredubbling av skrotningsfrekven-

sen. Bilparkens medelålder sjönk med ett halvår, från 10,7

till 10,2 år. Motsvarande effekter har rapporterats från

bl.a. Danmark.

En kritik som kan riktas mot idén med tillfälligt för-

höjda premier är att de till stor del utnyttjas för bilar som

ändå relativt snart skulle ha skrotats. Dansk statistik

pekar på att skrotning tidigareläggs med i genomsnitt ca

ett år. Det kan också vara en svaghet att systemet till

sin karaktär förutsätter att det införs som en engångs-

händelse. Då kan visserligen en direkt föryngring av

bilparken uppnås med bl.a. ökad andel katalys atorbilar

som följd. Däremot kan systemet inte användas för att

åstadkomma en mera bestående ökning av oms ättnings-

takten och minskning av bilparkens medelålder. Om detta

eftersträvas så skulle ett system med regelbundet åter-

kommande förhöjda premier kunna få en direkt motsatt

effekt, eftersom det då vore lönsamt att invänta hög

premie och till dess ha gamla bilar i trafik. Ett annat

problem med tillfälliga premiesystem är att kapaciteten
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hos bilskrotarna kan vara otillräcklig vid en tillfällig kraftig

Ökning av antalet inlämnade fordon. Detta kan leda till

nya miljöproblem.

Permanent höga premier är då ett bättre alternativ,

men ett sådant system förutsätter att skrotningsavgiften2

inte höjs i motsvarande omfattning. Finansieringen måste

därför ske på annat sätt. Det nuvarande systemet i

Sverige, där högre premie betalas ut för fordon med en

högst nio månader gammal godkänd besiktning, kan ha

en positiv effekt. Effekten kan förväntas bli ännu större

om skillnaden mellan hög och låg premie ökas.

En alternativ metod för att föryngra bilparken är att

skärpa minimikraven vid kontrollbesiktningen. Det är då

troligt att man med större precision kan träffa de for-

don som verkligen bör skrotas. Full effekt kan dock inte

uppnås eftersom kraven på en gammal bil inte kan ställas

högre än vid typgodkännandet. Högre krav ställs på nya

bilar än på gamla.

En aspekt som bör påpekas, då åtgärder av ovan-

stående typ diskuteras, är att nybilsförs äljningen i

Sverige, enligt tillgängliga prognoser, kommer att öka

kraftigt under de närmaste åren. Det betyder att bil-

parkens medelålder, helt utan vidare politiska åtgärder,

tydligt kommer att sjunka. På samma sätt kommer an-

delen katalysatorbilar snabbt att öka. Vid bedömning av

förslag om t. ex. tillfälliga höjda skrotningspremier måste

 

2 Med skrotningsavgift menas en särskild avgift på

nybilspriset som skall täcka en senare skrotningspremie.
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den totala kostnaden noggrant vägas mot de extra vinster

som det tänkta systemet skulle kunna ge.

Rapporten är i korthet upplagd enligt följ ande: Avsnitt

2 behandlar den svenska bilparkens utveckling under

1900-talet. Först ges en rent historisk tillbakablick och

därefter beskrivs några olika prognosmodeller, bl.a. den

som nyligen har utvecklats av VTI. Känslighetsanalys

med avseende på bensinpris- och inkomstutveckling

redovisas för denna modell. Den svenska bilparkens

åldersstruktur och medelålder studeras därefter i avsnitt

3. Avsnitt 4 tar upp motiv bakom, och utformning av,

det system med skrotningspremier som har använts i

Sverige sedan 1975. Baserat på en genomgång av till-

gänglig litteratur sammanfattar vi i avsnitt 5 ett antal

tidigare studier om ekonomiska styrmedel, främst skrot-

ningspremier, som verktyg för att påverka bilparkens

ålders struktur. Internationellt finns flera intressanta för-

sök med tillfälligt förhöjda premier, vilket beskrivs i

avsnitt 6. Där redovisar vi också resultaten av en genom-

gång av några europeiska länder avseende bilinnehav,

sammansättning av bilparken och eventuella premie-

system. De därpå följ ande avsnitten innehåller en sam-

hällsekonomisk diskussion och förslag till ny forskning

inom området. I en bilaga redovisas den nu gällande

bilskrotningslagen, med samtliga ändringar sedan pre-

miesystemet infördes.
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2 Bilparkens storlek

Dethär avsnittet beskriver inledningsvis hur den svenska

bilparken har utvecklats sedan slutet på 1910-talet. Där-

efter analyseras, med hjälp av VTI:s RBP95-modell, hur

det ñamtida bilinnehavet beror påkommande bensinpris-

och inkomstutveckling. Ett par arbeten av danska COWI

Consult refereras därefter. Slutligen jämförs två Olika

prognoser för bilparkens storlek under de närmaste tjugo

aren.

2.1 Historisk utveckling

Den egentliga starten för utvecklingenmot dagens bilpark

skedde i mitten av 1940-talet, men redan på 1920-talet

hade antalet personbilar i landet börjat att öka snabbt.

Andra världskriget gjorde dock att den utvecklingen kom

av sig, då antalet bilar kraftigt minskade under 40-talets

första hälft. Det kan nämnas att antalet personbilar år

1919 uppgick till drygt 8 000, vilket på nio år, fram till

1928, mer än tiodubblades (30% ökning per år). Bil-

tätheten, uttryckt i antalet invånare per bil, uppgick i slutet

av 20-talet till knappt 70. Det är intressant att notera att

motsvarande värde i USA, som under hela 1900-talet har

haft en internationell tätposition i fråga om biltäthet, då

uppgick till 5,1 invånare/bil. Det skulle dröja ända fram

till 60-talet innan vi i Sverige hade kommit upp till samma

nivå. Ökningen i Sverige fortsatte under hela 30-talet och
ledde fram till cirka 180 000 bilar 1939. Därefter sjönk

alltså detta antal snabbt, för att år 1945 ligga på ungefär

50 000. I figur 2.1 visas antalet registrerade personbilar

i Sverige under åren 1923-1996.

Som framgår av figuren uppgick antalet personbilar

vid 50-talets början till ungefär en kvarts milj on. Under

hela 50-talet skedde sedan en ökning med närmare 20%

per år, vilket hade en kraftig inverkan på hur spridd bilen

blev bland vanliga hushåll. Det kan nämnas att det 1950

gick 28 invånare på varje personbil och att motsvarande

värde 1960 var 6,3. Då uppgick antalet registrerade

personbilar till drygt en milj on.

60-talet innebar en fortsatt stark ökning av antalet

personbilar, om än med något lägre relativ tillväxttakt än

under 50-talet. Det handlade då om en årlig ökning på

5-10%. Gränsen två miljoner personbilar passerades

1968, året efter att hö gertrafiken infördes. Utvecklingen

låg sedan på en oförändrad ökningstakt om 4-5% per

år fram till 1977, då antalet registrerade personbilar för

första gången sedan 40-talet minskade. Anledningen var

bl.a. flera kraftiga bensinprishöjningar och en allmänt

dämpad efterfrågan på nya bilar eftersom nybilsför-

säljningen under åren 1974-76 hade varit rekordstor.

Genom den snabba utvecklingen under 60- och 70-talet

hade biltätheten 1975 kommit ned under tre invånare/

bil.

Efter den svaga utvecklingen i mitten av 70-talet

dröj de det till ett par år in på 80-ta1et innan bilparken åter

började växa kraftigt. Under denna tid skall särskilt den

mycket starka nybilsförsälj ningen 1987-89 noteras.

Under femårsperioden 1985-1990 ökade bilparken åter

med knappt 3% per år. Början av90-talet (1992-93)

innebar åter en minskning av bilparkens storlek. Därefter

har bilförs äljningen kommit igång med ökande total bil-

park som följd. Antalet personbilar uppgick 1995 till drygt

3,6 miljoner, vilket motsvarar 2,4 invånare/bil. Figur 2.2

visar den årliga relativa tillväxten av bilparken under åren

1939-1997.
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Figur 2.2

den 1939-1997.

2.2 VT|:s prognosmodell RBP95

På uppdrag av Vägverket har VTI relativt nyligen3 ut-

vecklat en modell för prognostisering av regionalt bil-

innehav i Sverige. Med modellen kan antalet personbilar

som disponeras av hushållen prognostiseras, med en

geografisk upplösning ned på kommunnivå. Vi ger här

först en kort beskrivning av modellen och presenterar

sedan resultat avseende det totala antalet personbilar i

landet, räknat under olika antaganden om bensinpris-

och inkomstutveckling.

Bensinpriset är ett viktigt, och ofta använt, politiskt

instrument för att styra bilanvändningen och bilparkens

sammansättning. Det är dock klart att en rörlig kostnad

som bensinpriset framförallt påverkar bilanvändningen,

Årlig relativ Ökning av bilparkens storlek i Sverige under ti-

snarare än det långsiktiga bilinnehavet4. Eftersom bil-

ägandets fasta kostnader inte ingår i modellen låter vi

tex. förändrade fordonsskatter återspeglas av den an-

tagna inkomstutvecklingen.

Utmärkande för modellen är att den i första hand

prognostiserar årligaförändringar av bilparkens storlek,

snarare än bilparkens absoluta storlek. I centrum står

modeller för personers in- och utträdesbenägenhet till

respektive från bilinnehav, dvs. andelen billösa personer

som under aktuellt år skaffar bil respektive andelen

bilägande personer som under samma tid gör sig av med

sin bil, utan att skaffa en ny. Dessa vården är beroende

på individers kön och ålder. Figur 2.3 visar in- och

utträdesbenägenheten 1995 för män och kvinnor i ålder

18-100 år.
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Figur 2.3 Modellerad in- (A) och uttrådesbenågenhet (B) 1995för män (heldragen kurva) och kvinnor (streckad

kurva) i ålder 18-100 år. Den tydliga uppgången av intrådesbenågenheten för 65-åriga man förkla-

ras av att personer som tidigare har haft tjänstebil ofta skaffar en egen bil i samband med pensione-

ringen.

 

3 Projektet inleddes under hösten 1994 ochvar helt avslutat

i mitten av 1996. En nytt VTI-projekt, ñnansierat av Väg-

verket, med inriktning mot modeller för att beskriva person-

bilsparken har därefter genomförts. Det senare projektet

syftade bl.a. till modeller som beskriver och prognostiserar

bilparkens åldersfördelning.

16

 

4 Se Transportsektorns miljøbelastning, Transportmini-

steriet, Danmark, 1994.
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Förutom av ålder och kön beror individens förvän-

tade in- och utträdesbenägenhet också på deras inkomst.

Dessutom ingår i modellen ett antal allmänna variabler:

bensinpris, relativ BNP-förändring och andelen leasade

personbilar. Historiskt kan man observera en tydlig för-

ändring i in- och utträdeskurvorna. Kvinnors bilinnehav

har t.ex. ökat mycket påtagligt. I modellen kommer

denna aspekt in genom en sk. tidsfaktor. Den gör det

möjligt att ta hänsyn till generationsskillnader i bil-

innehavet, tex. att äldre åldersgrupper och kvinnor i

framtiden antas ha högre bilinnehav än idag. Den använda

tidsfaktorn är för varje år definierad som andelen vuxna

individer (18 år och äldre) som år 1968 var högst 18 år,

dvs. personer födda 1950 eller senare. Dessa betraktas

som bilvana och antas därför ha normalt in- och

utträdesbeteende. Övriga individers inträdesbenägenhet
reduceras på grund av deras generationstillhörighet. Det

exakta valet av brytpunkts året 1968 har inte någon större

praktisk betydelse för den skattade modellens beteende,

utan påverkar bara modellkoefficienten för tidsfaktorn.

I detalj ges de exakta uttrycken för in- och utträdes-

benägenheten av:

a :C .101 .BOB .TCT .eCBM

B :C .161 .eCA°A+CLSB

oc = Skattad inträdesbenägenhet för en person år t.

[3 = Skattad utträdesbenägenhet för en person år t.

C = Konstant.

I = Personens årsinkomst år ti 1992-års penning-

värde.

B = Bensinpris år ti 1992-års penningvärde.

A = Personens ålder år i.

T = Tidsfaktor år t.

BNP= Relativ BNP-ökning (i procent) år t.

LSB= Andel bilar av den totala personbilsparken som

år t är leasade mer än 1 år.

P = 1 om A=65, annars 0.

För att kunna fånga upp geografiska variationer, tex.

mellan tätort och glesbygd, har kommunerna delats in i

sju relativt homogena grupper. För varje grupp har sedan

särskilda in- och utträdesfunktioner tagits fram.

Givet de skattade in- och utträdesfunktionerna och

bilinnehavet i kommunerna vid ett visst basår, uppdelat

på ålder och kön, uppskattas det framtida antalet bilä-

gare genom successiv framstegning enligt följ ande ex-

empel.

VTI RAPPORT 432

 

Exempel: Antalet kvinnor av ålder x som år n äger

bil uppskattas från motsvarande kohorts(grupps)

bilinnehavföregående år enligt:

Bilägande kvinnor av ålder x-I år n-l

+ (billösa kvinnor av ålder x-I år n-I) - inträdes-

benägenhet

- (bilägande kvinnor av ålder x-I år n-I) - utträ-

desbenägenhet

- Nytillkomna bilägande kvinnor av ålder x

 

Bilägande kvinnor av ålder x år n

   

Det är alltså antalet bilägare som modellen beräknar.

En särskild modell har utvecklats för omräkningen till

motsvarande antal hushållsdisponerade fordon, dvs. for-

don som ägs av hushållen samt fönnånsbilar och bilar

ägda av personliga företag. Näringslivets bilinnehav, som

svarar för knappt 15% av samtliga personbilar, är alltså

inte inkluderat i modellen.

I figur 2.4 redovisas prognostiserade värden över

antalet fysiska bilägare under åren 1993-2020. Beräk-

ningarna är gjorda under fem olika antaganden om den

framtida årliga bensinprisutvecklingen: +2%, +1%, -1%,

-2% samt oförändrade priser. Den planerade COz-skat-

ten, som höjer bensinpriset med 10 öre/år, motsvaras

väl av alternativet +l% per år. För övrigt baseras be-

räkningen på de antaganden som Vägverket tidigare har

använt i flera beräkningar?

 

 

   

12380 .1 990 ;2.000 .20 1.0 2030

Figur 2.4 Prognos (RBP95) Över antalet bil-

ägare 1993-2020. Värdena 1980-

1992 anger den historiska utveck-

lingen. Defem kurvor som startar

vid 1993 motsvarar, räknat uppi-

från och nedåt, årliga bensinpris-

förändringar på -2%, -1%, 0%,

+1%, +2%.

 

5 Realinkomst: +1,46%/är (1994-2010) och +1,39%/
år (2011-2020), BNP: +1,72%/år (1994 _2010),
+1,5%/år (2011-2020), Andel leasingbilar: 4,6%.
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I figur 2.5 analyseras, på motsvarande sätt, hur pro-

gnosen för antalet bilägare beror på den kommande årliga

reala inkomstutvecklingen.

Eftersom RBP95 endast prognostiserar hushållens

bilinnehav, så kan nivåerna i figur 2.4 och figur 2.5 inte

direkt översättas till bilparkens totala storlek. Under an-

tagande om att näringslivets bilinnehav fortsättningsvis

utgör en oförändrad andel av den totala bilparken och

att den omräkningen mellan bilägare och bilar som görs

i RBP95 stämmer, så är bilparkens storlek cirka 18%

större än antalet fysiska bilägare.

Om personers in- och utträdesbenägenhet stabili-

seras på en nivå som bara beror på personens ålder och

kön, så kan man under vissa enkla antaganden visa att

också det relativa bilinnehavet (andelen bilägare) på sikt

stabiliseras. Genom att utnyttja denna egenskap kan

bilinnehavet och dess beroende på bensinpris och in-

komstutveckling enkelt analyseras. En fördel är att ana-

lyser kan ske utan att hela prognosmodellen behöver

användas, vilket hade gjort beräkningarna klart mera

omfattande och dessutom oöverskådliga. Nackdelen är

att ovanstående antagande om konstant in- och utträdes-

benägenhet måste göras. Resultaten gäller dessutom bara

på lång sikt (asymptotiskt), i praktiken då in- och ut-

trädesbenägenheten har varit konstant under flera år.

Antag att in- och utträdesbenägenheten ockrespektive

Bk (för män eller kvinnor av ålder k) är konstanta. Låt

vidare befolkningsgruppen av ålder k år n betecknas Tn,k

Om dessa gruppers storleksrelation mellan åldrarna inte

förändras över tiden, dvs. om kvoten

T _1,M / Tn, k=bk är konstant, så konvergerar det relativa

bilinnehavet (andelen bilägare) för ålder k mot

gk = (1_bk (05k +IBk))gk-l +bk '05k-

Detta asymptotiska värdes inkomst- och bensinpris-

elasticitet ges av

ek = (gk _bkak )ek-1 _(Clak + duâk )bkgk-l +bkclak ,

gk
där 0, och d] betecknar koefficienterna för inkomst/
bensinpris i in- respektive utträdesmodellen. Uttrycken

härleds i bilaga 2.

Som tidigare nämnts beräknar vi in- och utträdes-

benägenheten som en funktion av ålder och kön, men

också av bensinpris, inkomst- och BNP-utveckling. Låt

oss dock anta att in- och utträdesbenägenheten stabili-

seras på den nivå somgäller vid 1,64% årlig BNP-ökning,

årliga inkomstökning på 1,5% och ett konstant bensinpris

på 6,26 kronor (i l992-års penningvärde). Det relativa

bilinnehavet stabiliseras då, i enlighet med ovanstående

resonemang, på den konstanta nivå som anges i tabell

2.1.
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Figur 2.5 Prognos (RBP95) Över antalet bilägare 1993-2020. Värdena

1980-1992 anger den historiska utvecklingen. De fem kurvor

som startar vid 1993 motsvarar, räknat uppifrån och nedåt, år-

liga reala inkomstökningar på +2%, +1%, 0%, -1%, -2%.
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Tabell 2.1 Asymptotiskt bilinnehav under antagande om BNP-utveckling:

+1, 64%/år, inkomstutveckling: +1, 5%/år och ett konstant bensin-

pris på 6,26 kronor/liter (1992-års penningvarde).

Bilinnehav Inkomstelasticitet Bensinpriselasticitet
Andel personer (för bilinnehavet) (för bilinnehavet)

som äger bil

Män 0,70 0,20 -0, 14

Kvinnor 0,42 0,39 -0,45

Totalt 0,56 0,27 -0,26

      

Bensinpriselasticiteten ligger enligt mOdellen på cirka

-0,3, vilket väl överensstämmer med erfarenheter från

Danmarkö. Vi kan samtidigt konstatera att kvinnors bil-

innehav är väsentligtmera känsligt för bensinprisetän

vad mäns bilinnehav är. Även inkomstelasticiteten ligger

i nivå med tidigare undersökningar, se tex. Jan Owen

Jansson, VTI notat 92-1990.

2.3 COWI Consults bilmodeller

Genom uppdraget har vi kommit i kontakt med det dan-

ska företaget COWI Consult, som under de senaste åren

harutvecklat flera modeller med anknytning till bilparkens

sammansättning. Detta avsnitt ger en sammanfattning

av delar som berör ämnet för denna rapport.

2.3.1 Modeller för bilparkens storlek och trafik-

arbete

I rapporten Transportsektorns miljøbelastning7 redovisas

modeller för framskrivning av bilparkens storlek och det

totala trafikarbetet. Båda modellerna består av grund-

läggande nivårelationer, som anger den långsiktiga ut-

vecklingen, och som sedan justeras genom en korri-

geringsterm. Den senare har till uppgift att hantera mo-

dellens kortsiktiga beroende av vissa förklaringsvariabler.

Då prognosmodellen används för framskrivning till år

2010 kommer nivårelationen att svara för den klart do-

minerande utvecklingen. Korrigeringsdelen har då mera

en betydelse för validering av en prognostiserad lång-

tidsutveckling.

För personbilar och varubilar under två ton redovisas

en multiplikativ nivåmodell som uttrycker antalet bilar

år i som en funktion av BNP, realränta och bilinnehavet

är t-] . Genom att modellen innehåller föregående års

bilinnehav fås effekten att modellen, för given nivå på

BNP och realränta, sakta svänger in sig mot en konstant

nivå. Den estimerade modellens elasticitetstal för denna

 

6 Samfundsøkonomisk omkostnadsejjfektivitet i trans-

portsektorn. Danska Traflkministeriet, December, 1996.

7 Danska Transportministeriet, 1994.
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nivå uppgår till 0,75 och -3,97 för BNP respektive real-

ränta. Det betyder att bilinnehavet ökar med 0,75% vid

1% ökning av BNP, och på motsvarande sätt minskar

med 4% vid 1% ökning av realräntan.

En hög realränta skall tolkas som ett uttryck för hög-

re finansieringskostnader vid bilköp, vilket förväntas ha

en negativ inverkan på bilparken. BNP ingår som ett

allmänt mått på ekonomisk utveckling, varvid hög eko-

nomisk tillväxt antas leda till ökat bilbestånd.

Till ovanstående modell läggs en korrigeringsterm,

med syftet att hantera kortsiktiga variationer av bl.a.

bensinpriset. Det är intressant att notera att bensinpriset

inte har en signifikant effekt i den långsiktiga okorrigerade

modellen, men väl i den kortsiktiga korrigeringstermen.

Detta tolkas som att bensinpriset inte har en signifikant

långsiktig effekt på bilparkens storlek, men Väl en kort-

siktig. I modellen ingår BNP också i den kortsiktiga

korrigeringstermen.

Det primära syftet med att uppskatta bilparkens stor-

lek är, i den refererade rapporten, att kunna prognostisera

traflkarbetet för personbilar. Trafikarbetsmodellen består

också av en långsiktig nivårelation och en mera kortsiktig

förändringsmodell. I nivårelationen ingår variablerna

bilparkens storlek, BNP, relativa priset på bensin och

det relativa priset på kollektivtransporter. De båda se-

nare förklaringsvariablerna har hämtats från danskt kon-

sumentprisindex och satts i förhållande till allmänt pris-

index.

Enligt den estimerade modellen blir elasticitetstalen

0,41 (bilparkens storlek), 0,59 (BNP), -0,4l (relativt

bensinpris) respektive 0,22 (relativt pris på kollektiv-

transporter). Elasticitetstalet för BNP skall dock tolkas

med viss försiktighet eftersom BNP också ingår i model-

len för bilparkens storlek. Sammantaget blir BNP-elasti-

citeten knappt 1,0. Det är rimligt att elasticitetstalet för

bilparkens storlek understiger l, eftersom de personer
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som har störst körbehov kan antas vara de första att

skaffa bil. Därför är det, enligt den refererade rapportens

resonemang, rimligt att den årliga körsträckan för ny-

tillkomna fordon ligger under genomsnittet.

Priselasticiteten för bensin är enligt rapporten i över-

ensstämmelse med tidigare undersökningar. Slutligen

bedöms den uppskattade korselasticiteten för priset på

kollektivtransporter vara rimlig i jämförelse med bensin-

priselasticiteten.

2.3.2 Val av biltyp

I rapporten/1 nestea' logii model ofcar Choice8 studeras

vilka mekanismer som styr bilparkens sammansättning

av personbilstyper. Detta är av stort miljö- och energi-

politiskt intresse eftersom fordonstypen i stor utsträck-

ning påverkar emissionsnivåer och bränsleförbrukning.

Modeller av liknande typ har tidigare utvecklats, men

dessa har varit baserade på ansatser som har lett till att

priskänsligheten underskattats.

Den modell som beskrivs i rapporten utgår från en

skattad nytiofunktion (utility function) som anger nyttan

för en individ i ett visst land attköpa en bil i en viss klass.

Givet denna funktion kan sedan sannolikheten för att en

person köper en viss fordonstyp uttryckas. Därmed

anger modellen också hur nybilsförsäljningen fördelas

över olika biltyper.

I den deterministiska delen av nyttofunktionen ingår

investeringskostnaa'en för bilen, den rörliga kostnaden,

BNP och befolkningsta'theien i landet. Den senare skall

utgöra ett mått på reseefterfrågan. Dessutom ingår en

dummyvariabel, som för varje bilmodell uttrycker upp-

fatiad (eng. perceivea') kvalitet. Utan dummyvariabeln

skulle, enligt modellen, ingen person välja något annat

än den billigaste bilen i respektive klass. Utifrån statistik

från sju europeiska länder och med en uppdelning på 25

olika typer av bilmodeller har sedan modellen skattats.

Rapporten ger en matematiskt detaljerad beskrivning

av modellen och hur den har estimerats för att återspegla

den danska bilmarknaden. Istället för att här gå in på

detalj er återger vi ett exempel från rapporten, som visar

på en intressant möjlighet till känslighetsanalys. Baserat

på data från Danmark ställs frågan hur bilparkens sam-

mansättning påverkas under tre olika scenarior:

l. Bensin- och dieselpriset höjs med 20%.

2. Bensinpriset höjs med 20%, dieselpriset oförändrat.

3. Diñ'erentierad registration charge. Extra skatt tas ut

på följ ande sätt: för varje liter extra som en biltyp drar

per 100 kilometer över 7,5 liter/ 100 km, betalas

5 000 ECU.

Effekten av dessa skatteförändringar på genomsnittlig

bränsleförbrukning och förväntade marknadsandelar

sammanfattas i tabell 2.2 nedan.

    

Tabell 2.2 Efekten av skatteförändringar

Grundantagande Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Marknadsandel bensin 97,9 % 97,0 % 95,5 % 97,4 %

andel diesel 2,1 % 3,0 % 4,5 % 2,6 %

Bränsleeffektivitet (Index) 100 98,6 99,0 98,4

COz-emissioner (Index) 100 98,7 99,2 98,4

     

8 Mogens Fosgerau och Niels Buus Kristensen, COWI

Consult, Januari 1994.
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I det första scenariot, där bränslepriserna generellt

höjs med 20%, ger modellen ett elasticitetstal för bränsle-

effektiviteten, med avseende på bränslepriser, på 0,07.

Detta ligger inom de intervall som internationella studier

tidigare har gett. Motsvarande COZ-elasticitet blir, enligt

den danska rapporten, 0,06.

Det andra scenariot, där endast bensinpriset höjs, ger

en COz-elasticitet på 0,08 och en förbrukningselasticitet

på 0,10. Ökade värden jämfört med det första scenariot

beror på övergång till mera bränsleeifektiva dieselbilar.

Slutligen konstateras att skatteuttaget i scenario 3

ungefär motsvarar den totala bränslekostnaden under sex

år för berörda fordon, men trots det har en begränsad

effekt jämfört med höjda bensin- och dieselpriser.

Den ur trafikpolitisk och ekonomisk synvinkel vikt-

igaste slutsatsen från rapporten återges här i sin helhet:

It is often arguea' that car buyers think mainly of the

investment costs when buying a car ana' that the variable

costs are more relevant for determining the use ofthe

car. Thefindingsfrom the presentstua'y seem to contra-

a'ict this. A point to remember is that the moa'el only

concerns the composition ofsales ana' not the volume.

Investment costs are surely significant for the level of

car sales, not necessarin so muchfor the choice ofa

particular car type. Another point to note is that in the

moa'el the tree structure implies thatprice increasesfirst

make car buyers shift to more fuel ejjicient or cheaper

cars in the same class ana7 to a lesser extent to cars of

another class.

2.4 Prognoser

En prognos för bilinnehavet och nybilsförsäljningen un-

der åren 1998-2015 har nyligen presenterats av Lars

Jacobsson9 . Vi redovisar i figur 2.6 Jacobssons prognos

tillsammans med en prognos baserad på VTI:s RBP95-

modell. Den senare bygger på de antaganden som de-

finierats i fotnot 5 och ett antagande om bensinpris-

höjningar på 10 öre per år under hela tidsperioden. Om-

räkningenmellan bilägare och bilparkens storlek har skett

enligt Vles modell och ett tidigare antagande om att

juridiskt ägda bilar svarar för en konstant andel av hela

bilparken. Vi lägger särskilt märke till den påfallande

overensstämmelsen mellan de två prognoserna.
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Figur 2. 6 Bilparkens utveckling 1980-1996, samt prognoser för åren

1998-2015 enligt Lars Jacobsson och VTIJS RBP95-moa'ell.

VTI:s prognos ges av den hela'ragna kurvan.
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9 Lars Jacobsson, VD för Handelns utredningsinstitut.

Källa: DN 970325.
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3 Nyregistrering och skrotning
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Figur 3.] Medelåldern för registrerade personbilar i Sverige 1973-1996.

Bilparkens ålderssammansättning är av stor indirekt be-

tydelse för såväl miljö som trafiksäkerhet. Snabb ut-

skrotning av den äldsta delen av bilparken, med bilar som

varken har den moderna bilens avgasrening eller år ut-

formade efter dagens säkerhetstänkande, kan ge be-

tydelsefulla vinster på nationell nivå. Omsättningen på

bilparken utgör ett direkt mått på hur snabbt ny teknik

får genomslag på marknaden och kommer ut i sin helhet.

Det handlar då om både ny motorteknik, med ofta mins-

kade emissionsnivåer och lägre bränsleförbrukning, och

tekniska förbättringar för ökad trafiksäkerhet.

Utvecklingen i Sverige har under den senaste 25-

årsperioden inneburit en, i princip, kontinuerlig ökning

av personbilarnas genomsnittsålder - se figur 3.1. En

central fråga är om denna utveckling är ett illavarslande

tecken och bör brytas, eller om det istället handlar om

en väntad och naturlig trend. Vi skall i detta avsnitt disku-

tera denna frågeställning.

Hela bilmarknaden är ett komplicerat system där,

åtminstone för närvarande, stor del av nybilsförs äljningen

går till företag; ofta i form av förmånsbilar. Därefter sker

en successiv överföring av begagnade fordon från före-

tagen till hushållen. Beroende på tex. ekonomiska förut-

sättningar och krav på fordonsstandard hämtar olika

kategorier av hushåll bilar från olika segment av be-

gagnatmarknaden. Ett flertal ägarbyten hinner normalt

ske under en bils livslängd. Ofta utgörs kanske den sista

ägaren av en yngre person, för vilken en billig begagnad

bil är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna äga

en bil. Den goda överensstämmelsen mellan toppar i
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statistiken för nybilsförsäljning respektive skrotning

pekar på att denna typ av övergångar mellan olika ägar-

kategorier kan ske med relativt låg friktion. Hög nybils-

försäljning leder med andra ord till en snabb serie av

ägarövergångar, så att slutligen den äldsta delen av bil-

parken skrotas.

Bilparkens åldersproñl bestäms i princip av två fak-

torer: nyregistrering och skrotning. Det är omfattningen

av dessa som på lång sikt bestämmer bilparkens ålders-

profil och medelålder. I figur 3.2 visas nyregistrering,

skrotning och det relativa nettotillskottet under åren

1956-1995. Notera speciellt de tre tydliga topparna i

nyregistreringen: 1965, 1976 och 1988. I samtliga fall

kan vi också konstatera motsvarande, något mindre

markerade, toppar i skrotningsfrekvensen.

Baserat på statistik avseende bilparkens ålderssam-

mansättning under åren 1974-1996 har vi kunnat följa

årsgrupper av bilar, och för varje år studera hur stor andel

av det ursprungliga antalet som återstår. Denna typ av

överlevnadsstudie redovisas i figur 3.3, där andelen åter-

stående fordon redovisas som en funktion av årsmo-

dellens ålder. På x-axeln är år 1 det år som motsvarar

årsmodellen ifråga, dvs. för t.ex. 1996-års modell mot-

svarar x=0 år 1995, x=l år 1996 etc. Kurvorna börj ari

allmänhet på ungefär 0,25, vilket betyder att 25% av

årsmodell x säljs år x-l . Typiskt introduceras nya års-

modeller på hösten.

I figuren motsvarar den heldragna linjen en minsta

kvadratanpassningp(x) av den samlade kurvskaran. Den

anpassade funktionen ges av
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I diagram (A) visas nyregistrering (heldragen linje) och skrotning

(streckad linje) i Sverige under året 1956-1995. Diagram (B) vi-

sar relativa nettoÖverskottet (%) under samma tid, dvs. skillnaden

mellan nyregistrering och skrotning i förhållande till bilparkens
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p (x) = _0,4746 +

där x, liksom tidigare, anger antalet år sedan årsmodellen

introducerades. Genom att bilda successiva diñ'erenser,

(x)=p(x-1)-p(x),
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erhålls andelen fordon, räknat på hela årsmodellen, som

skrotas x år efter det att årsmodellen introducerades; se

ñgur 3.4. Utifrån denna funktion kan den förväntade

livslängden ; på en bil beräknas enligt,

x-= Enric) - (k),
k=1
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vilket med ovanstående skattade funktion ger 14,7 år

som ett genomsnittligt värde för den aktuella tidspe-

rioden. Det skall dock understrykas att detta värde är

något helt annat än den medelålder på bilparken som

tidigare diskuterades. Medelåldern beror på överlev-

nadsfunktionenp(x) , men även på nyregistreringen. Den

tidigare nämnda livslängden på 17 år avser nya fordon.

Låt oss först, något förenklat, anta att bilparkens

storlek hålls konstant och att nyregistreringen varje år

endast täcker utskrotningen av fordon under samma år.

Bilparkens medelålder x* ges då av

xtzzk-pm
Ewe)

som med våra empiriska data för Sverige under tiden

1974-1995 ger en medelålder på drygt åtta år. Detta

)

värde skall tolkas som den medelålder bilparken lång-

siktigt antar om överlevnadskurvan hålls konstant och

om bilparkens totala storlek inte ökar. Överlevnads-

kurvans utseende beror till viss del på ekonomiska fak-

torer, så att gamla bilar längre hålls i gång vid ekonomiskt

dåliga tider. En viktigare faktor är däremot den tekniska

utvecklingen på fordonssidan. De kan tex. handla om

bättre rostskydd, som markerat kan förlänga en bils

livslängd. Att det under senare år har skett tekniska

förbättringar på nya personbilar visar figur 3.5. Det

framgår där tydligt att överlevnadskurvoma för nyare

årsmodeller successivt har lyfts , vilket betyder att

skrotningstidpunkten har skjutits framåt. Ett exempel på

detta är också att bilarnas sannolika livslängd10 från 60-

talets mitt fram till idag har ökat med närmare sju år.
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Andelenfordon 7r(x) som Skrotas vidx års ålder.

 

10 Sannolik livslängd definieras som den ålder då precis
hälften av en årsmodell återstår och resterande del har

skrotats.
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Figur 3.5 Överlevnadsandel av tre olika årsmodel-

ler: 1974, 1979 och 1984.

Den förskjutning av kurvorna som observeras i fi-

gur 3.5 får uppenbarligen effekten att bilparkens med-

elålder ökar. En årlig Ökning av bilparkens storlek, ge-

nom att nyregistreringen överstiger skrotningen, leder

däremot till att medelåldern sjunker och blir lägre än den

asymptotiska medelåldern vid konstant storlek på bil-

parken och oförändrad överlevnadskurva. För att un-

dersöka denna effekt har vi genomfört datorsimuleringar

av en tänkt bilparks utveckling under många år. Vi star-

tar med ett visst antal nya, men inga begagnade, bilar år

1. Därefter tillförs varje år precis så många bilar som

åtgår för att bilparken på sikt skall ligga kvar på en kon-

stant nivå. Exakt hur många bilar som då måste tillföras

beror på överlevnadsfunktionen, som här är den tidigare

skattade funktionen för Sverige under åren 1974-1995.

Som framgår av figur 3.6 ökar medelåldern snabbt,

varefter en insvängning sker mot ett konstant värde. I
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Figur 3.6 Simulering av bilparkens ålders-

sammansa'itning under 50 år. Kurvorna

visar bilparkens medelålder under anta-

gande om 0, 2% och 4% årlig Ökning av

bilparkens totala storlek.

två andra beräkningar låter vi varje år nyregistreringen

av fordon, med 2% respektive 4% av bilparkens stor-

lek, överstiga vad som åtgår för att ersätta årets skro-

tade fordon. Bilparkens totala storlek kommer i dessa

fall att öka i motsvarande omfattning. Av figuren fram-

går att medelåldern sjunker med knappt ett halvår

då bilparkens storlek ökar med en procent.

Enligt den tidigare nämnda prognosen av Lars Ja-

cobsson kommer nybilsförsäljningen kraftigt att öka

under de närmaste åren. En topp på 200 000 bilar för-

väntas år 2002, varefter försäljningen under flera år går

ner för att kring år 2010 nå ett minimum på 170 000 bilar.

Under kommande år sker sedan åter en ökning av

nybilsförsäljningen. Utgående från Jacobssons prognos

och den tidigare skattade överlevnadskurvan har vi be-

räknat bilparkens förväntade medelålder under åren

1996-2015, se figur 3.7.
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Bilparkens medelålder - historisk och prognosiiserad utveckling.
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Vi har i ovanstående resonemang antagit att det ute-

slutande är en bils tekniska kondition som på mikronivå

styr tidpunkten för skrotning. Det betyder att fungerande

bilar, som uppfyller kraven vid kontrollbesiktningen,

snarare blir föremål för ägarbyte än skrotning då ägaren

vill byta till en nyare bilmodell. Den avgörande faktorn

är här vilken efterfrågan som finns på den äldre delen

av bilparken. En viktig anledning till att medelåldern under

senare år har ökat är att de äldsta bilarna används längre.

Detta styrks av statistik från Svensk Bilprovning. Or-

saken till detta är antagligen hushållens Ökade sparande

och att många av hushållen med redan dålig ekonomi har

fått ytterligare förs ämringar.

Företagens bilköp har under de senaste tio åren sva-

rat för en ökande andel av den totala nybilsförsäljningen.

Denna andel låg 1996 på knappt 50 procent, vilket är en

siffra som antagligen kommer att öka efter det att regler-

na för beskattning av förmånsbilar nu har fastlagts. Frå-

gan om vilken effekt hög nybilsförsäljning har på priset

på begagnade bilar, och i slutänden på utskrotningen, är

knappast berörd i tillgänglig litteratur. Inom bilbranschen

har man uppfattningen att hög nybilsförsäljning har en

sänkande effekt på begagnatpriserna, men tillstår att

efterfrågan på nya och begagnade bilar ofta hänger sam-

man. Detta skulle i så fall leda till en motsatt effekt. Vi

drar i alla fall slutsatsen att eventuella samband måste

vara relativt svaga.
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Ovanstående frågeställning är intressant eftersom

snabbare utskrotning skulle kunna stimuleras genom

ekonomiska styrmedel som verkar på nybilsförsälj ning-

en, snarare än som skrotningspremier. Eftersom efter-

frågan pånya bilar i ett sådant fall inte styrs av en naturlig

efterfrågeökning på nya bilar så gäller inte de slutsatser

som dragits ovan. Det är istället rimligt att priserna på

begagnade bilar i ett sådant fall mera entydigt går ned,

vilket därmed skulle kunna stimulera till ökad utskrotning.

Metoden är dock trubbig och antagligen tämligen in-

effektiv.

Trafiksäkerhet och miljöaspekter har troligtvis inte

så stark inverkan på efterfrågan att de i någon avgörande

omfattning tidigarelägger skrotningen av fungerande

fordon. Med tillräckligt lågt pris finns det alltid en efter-

frågan även på det äldsta segmentet av bilparken. Det

skall dock understrykas att detta resonemang inte be-

höver ha internationell giltighet. I Schweiz lär tex. in-

ställningen till status och socialt anseende begränsa efter-

frågan på äldre bilar.

Under svenska förhållanden är det troligtvis bara

genom ekonomiska styrmedel och genom skärpta be-

siktningskrav som utskrotningens omfattning och tid-

punkt kan påverkas. Premier i samband med skrotning

är ett sådant styrmedel, vilket närmare studeras i följande

avsnitt.
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4 Skrotning - avgifter och premier11

I Sverige utgår en skrotningspremie till fordonsägare som

väljer att skrota sitt fordon hos auktoriserad bilskrot-

ningsanläggning. Ett syfte med denna skrotningspremie

är att förhindra att bil- och andra fordonsägare välj er att

skrota sina fordon genom egen deponering, t.ex. genom

att ställa ut sitt gamla fordon i skogen eller köra ner det

i en sjö. Denna typ av okontrollerad skrotning av fordon

leder till olika former av miljöproblem. Exempelvis kan

nämnas läckage av olika tungmetaller, såsom bly från

bilbatterier.

Ett annat syfte kan vara att förnya bilparken. Mo-

demare fordon har generellt bättre prestanda än äldre

fordon. Det gäller både utsläpp av olika föroreningar såväl

som trafiksäkerhetsmässiga prestanda. Det kan därför

vara angeläget att föryngra bilparken för att därigenom

minska samhällets kostnader för negativa miljöeffekter

och olyckor.

Skrotningsavgiften är en engångsavgift, vilken ligger

inbakad i försäljningspriset då en nytillverkad bil säljs för

första gången. Motivet till denna avgift är i huvudsak

statsflnansiellt. Intäkterna frånavgiften finansierar i det

närmaste statens utgifter för skrotningspremien.

 

Detta stycke är en tolkning av den svenska lagstiftning-
en av idag, samt vissa av dess förarbeten. Uppgifterna om

den historiska utvecklingen av skrotningsavgifter och pre-

mier är hämtade från Bilindustriföreningens skrift Bilismen

i Sverige, 1996.
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Den första oktober 1975 infördes i Sverige en skrot-

ningsavgift a250 kr på nya bilar. Tre månader senare,

dvs. den första januari 1976 följdes detta upp med en

skrotningspremie a 300 kr vid skrotning av bilar hos

auktoriserade bilskrotare.

Skrotningspremien från 1975 gällde i knappt tretton

år, varefter den i april 1988 höjdes till 500 kr. Från första

juli samma år höjdes också Skrotningsavgiften till 300

kr.

Knappt Eira år därefter höjdes återigen både skrot-

ningsavgift och skrotningspremie. Skrotningsavgiften

höjdes denna gång till 850 kr. Vad gäller skrotnings-

premien så låg den kvar på samma belopp för bilar som

inte hade godkänts vid kontrollbesiktning inom de senaste

14 månaderna före skrotningstillfället. Bilar godkända vid

kontrollbesiktning inom denna period fick en höjning av

Skrotningspremien till 1 500 kr.

Villkoren för att erhålla premien ändrades återigen

första januari 1994 då perioden från kontrollbesiktning

till skrotningstillfälle förkortades till nio månader. Två

månader dessförinnan höj des skrotningsavgiften på nya

bilar till 1 300 kronor. Dessa nivåer är de i dagsläget

gällande.
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5 Andra studier

En del av detta projekt har varit att genomföra en littera-

tursökning samt rapportera resultatet av denna. I detta

kapitel behandlas det material vi under projekttiden hunnit

få tillgång till. Det gemensamma för de refererade bi-

dragen är att samtliga anknyter till bilparkens ålders-

struktur och/eller politiska styrmedel som kan användas

i syfte att påverka denna åldersstruktur.

Sökningens referenser har en stark inriktning mot

styrmedlet bilskrotningspremie. Principiellt kan bilpark-

ens åldersstruktur påverkas på två sätt. Det kan göras

dels genom att ñämj a nybilsförsäljningen och dels genom

att öka utskrotningen av äldre fordon. För att stimulera

nybilsförsäljningen genom ekonomiska styrinstrument

kan politiker tillgripa både åtgärder som påverkar de fasta

kostnaderna, vilket innebär att priset för ett nytt fordon

och/eller att obligatoriska skatter och avgifter sänks och

åtgärder som sänker rörliga kostnader. Ett exempel på

det senare är sänkt drivmedelsskatt. Dylika åtgärder får

sannolikt viss effekt på bilparkens åldersstruktur. Även
om det finns ett visst korsvist samband torde beslutet

att anskaffa bil påverkas i större utsträckning av fasta

kostnader, medan beslutet hur mycket fordonet nyttjas

påverkas relativt mer av rörliga kostnader.

Via den förda politiken påverkas de rörliga kost-

naderna i huvudsak av en differentierad drivmedelsskatt.

Fasta kostnader påverkas av bilaccis etc. och den miljö-

klassindelade försäljningsskatten vid inköpet. Därutöver

påverkas de fasta kostnaderna av fordonsskatt, register-

hållningsavgift, samt av den obligatoriska trafikför-

säkringen. Dessutom kan besiktningskrav och upp-

följning av dessa påverka kostnaden för att hålla ett äldre

fordon. Det påverkar också utskrotningsfrekvensen.

I den förda politiken har syftet med dessa styrmedel

inte varit att påverka bilparkens åldersstruktur. För syfte

och målsättning med dessa styrmedel redogörs i Natur-

vårdsverkets skrift Miljöskatter i Sverige - ekonomiska

stynnedel i milj öpolitiken , vilken refereras nedan under

rubriken Ekonomiska styrmedel z' miljöpoltttken till-

lämpaa'e 1' Sverige. Inte heller i andra utredningar och

forskningsrapporter har dessa styrmedel behandlats som

styrmedel med primär målsättning att påverka bilparkens

ålders struktur.
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Som nämnts påverkas bilparkens åldersstruktur i den

bortre tidsändan av utskrotningsfrekvensen. För att sti-

mulera utskrotningen kan antingen kostnaden för att

behålla äldre fordon höj as eller stimulans av skrotning

tillämpas. Höjda registreringsavgifter för äldre fordon är

exempel på det förstnämnda, medan bilskrotningspre-

mien motsvarar den andra. Inte heller höjda registrerings-

avgifter verkar ha behandlats i större utsträckning i

utrednings- och forskningsarbeten angående styrmedel

och bilparkens åldersstruktur. Däremot bilskrotnings-

premien som styrmedel för detta syfte har utretts och

även tillämpats i praktiken i en större utsträckning.

5.1 Styrmedel och incitament till förändrat
beteende12

Naturvårdsverkets rapport handlar om styrmedel och

incitament för att åstadkomma en miljöanpassning av

transportsystemet. Den innehåller en genomgång av

tänkbara styrmedel och vilka incitamentsegenskaper

dessa har. Styrmedlen ger incitament till olika aktörs-

grupper som verkar inom transportsektorn. Represen-

tanter för dessa grupper har i förekommande fall givits

möjlighet att besvara en enkät. De organisationer som

besvarade enkäten representerade följ ande aktörsgrup-

per: tillverkare av transportmedel, oljeindustrin, poten-

tiella tillverkare av alternativa drivmedel, bilköpare, bil-

ägare, trafikanter, företag som säljer kommunikations-

tjänster samt trafikverken.

Kriterier och utgångspunktervid val av styrmedel

Den svenska trafikpolitiken har en grundprincip som

innebär att priset för transporter skall återspegla den

samhällsekonomiska marginalkostnaden. Olika skäl har

lett till att denna princip endast har tillämpats i begränsad

omfattning. Det kanske främsta av dessa skäl är att det

föreligger svårigheter att ge vissa kostnader monetära

värden.

Som nämnts ovan finns motiv för en höjning av

skrotningspremien genom att bilparken föryngras och

därigenom minskas kostnaderna för negativa miljöef-

fekter och olyckor. I MaTs-samarbetet, i vilket Natur-

 

Detta stycke baseras på Naturvårdsverkets rapport 4620,
Styrmedel och incitamentför att uppnå ett miljöanpassat

transportsystem, Naturvårdsverkets förlag, Stockholm,

1996.
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vårdsverkets rapport 4620 utgör en del, är utgångs-

punkten att de preliminära miljömålen skall uppnås°°13.
Ett medel för att nå dit utgörs av skrotningspremien. Det

är dock viktigt attjämföra detta styrmedel och de incita-

ment det ger med andra möjliga åtgärder. Det konstateras

i rapporten att de åtgärder som har högst kostnadseffek-

tivitet, dvs. målen skall uppnås med så låga samhälls-

ekonomiska kostnader som möjligt, bör väljas i första

hand.

Vilka typer av samhällsekonomiska effekter kan styr-

ning genom politiska styrmedel ge? För det första kan

olika styrmedel påverka levnadsförutsättningarna för olika

grupper i samhället på olika sätt. Det är alltså viktigt att

betrakta de fördelningsmässiga konsekvenserna vid val

av styrmedel.

För det andra kan olika styrmedel ge skilda närings-

politiska konsekvenser. Tex. kan en höjd skrotnings-

premie ge en momentan höj ning av bilförs äljningen och

en därav följ ande produktionshöjning för bilindustrin. Vad

som händer på lite längre sikt efter en tillfällig höjning av

skrotningspremien är mer svårbedömt.

För det tredje har styrmedlets acceptans betydelse för

dess verkan. Med stigande acceptans tilltar ett styrrnedels

kostnadseffektivitet.

Ett f] ärde kriterium är i vilken mån styrmedel innebär

suboptimeringar. I fallet med höjd skrotningspremie kan

detta utgöras av positiva konsekvenser som erhålls av

en förnyad bilpark på bekostnad av kapitalförstörelse. Är
då kostnaderna för kapitalförstöring större än de sam-

hällsekonomiska vinster som finns att hämta från min-

skade utsläpp och olyckor, så har en suboptimering skett.

I dessa sammanhang bör också nämnas att EU-direk-

tiv och andra internationella överenskommelser ofta sätter

ramar för vilka styrmedel Sverige kan införa på egen

hand.

En utgångspunkt i rapporten är att styrmedel krävs

för att skapa tillräckliga incitament till en miljöanpassning

av transportsystemet. Val av styrmedel bör grundas på

dess kostnadseffektivitet. Utredama anser dock att kun-

 

13 De preliminära mål som utarbetats avser klimatpåverk-

ande gaser, uttunning av ozonskiktet, försurning av mark

och vatten, fotokemiska oxidanter, marknära ozon, tätorter-

nas luftföroreningar och buller (lokala problem), övergöd-

ning av mark och vatten, påverkan genom metaller, påver-

kan genom organiska miljögifter, introduktion och sprid-

ning av främmande organismer, nyttjande av mark och vat-

ten som produktions- och försörjningsresurs, exploatering

av mark ochvatten för bebyggelse, anläggningar och infra-

struktur, anspråk mot särskilt värdefulla områden (vissa od-

lingslandskap och skyddsvärda områden), brutna krets-

lopp, avfall och miljöfarliga restprodukter (kretsloppan-

passning av transportsystemet).
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skapen om kostnader idag är otillräcklig. Därför måste

beslut väljas utifrån andra ställningstaganden . Ett styr-

medels acceptans i samhället anges som ett viktigt sådant

kriterium.

De styrmedel som behandlas i rapporten är: informa-

tionsinsatser, riktade ekonomiska styrmedel, skärpta

tekniska krav på fordon och drivmedel, höjning av

drivmedelsskatten, styrmedel som på ett kännbart sätt

påverkar förutsättningarna för fordonsägandet och de

vardagliga transporterna . Som exempel på dylika styr-

medel tas i rapporten upp: ökade krav på fordonsser-

vice, miljözoner, bilavgifter, sänkta hastighetsgränser,

skärpt hastighetsövervakning, försämrade reseavdrag.

I denna uppräkning klassificeras skrotningspremien

som ett ekonomiskt styrmedel. Vad avser de incitament

samt förväntat resultat av införande av en dylik åtgärd

skriver utredningen att skrotningspremien skulle kunna

höj as för att påskynda omsättningen i fordonsparken.

En snabbare omsättning minskar utsläppen av reglerade

ämnen. Det är dock tveksamt om det även gäller kol-

dioxidutsläppen, omman anlägger livscykelperspektiv.

Tidigare utredningar har visat att det är en dyrbar lös-

n1ng. .

Enkätsvaren i korthet

I Naturvårdsverkets rapport 4620 presenteras resultaten

av enenkätstudie där representanter för olika aktörs-

grupper har getts möjlighet att besvara ett antal frågor

och kommamed olika uttalanden. Där i förekommande

fall detta har innebth diskussion kring skrotningspremie

återges det här:

0 Konsumentverket tar upp att ett styrmedelsbehov

finns för en höjd skrotningspremie.

0 Bilindustriföreningen anser att skrotningspremien

bör höj as till 8 000 kronor. Gynnsammare skatte- och

avgiftsbilder för nya bilar med en långsiktigt tro-

värdig kostnadsbild för nybilsköpare och gynn-

sammare beskattningsregler för tj änstebilar är ange-

läget enligt Bilindustriföreningen.
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5.2 Ekonomiska styrmedel i miliöpolitiken

tillämpade i Sverige14

I denna skrift ges en Översyn av ekonomiska styrmedel

som Naturvårdsverket ansett vara av större ekonomisk

och milj ömässig betydelse och som tillämpas i Sverige.

Ekonomiska styrmedel i form av avgifter och skatter har

varit en del av svensk milj öpolitik sedan mitten av 1970-

talet. Bilskrotningsavgiften och -premien var bland de

första att introduceras.

Skriften är utformad som en utvärdering eller efter-

handsbedömning av viss insats i syfte att denna bedöm-

ning ska spela en roll för praktiskt beslutsfattande .

Studien är målrelaterad, vilket innebär att utgångspunkten

i utvärderingen är de syften med de olika styrmedel som

tagits upp i propositioner och riksdagsbeslut. I ana-

lysarbetet med detta har författarna ställt två frågor. För

det första huruvida den avsedda effekten har uppnåtts

och för det andra, om så är fallet, i hur pass hög grad

det beror på den beslutande insatsen. Det största pro-

blemet i ett sådant arbete är studera effekterna av ett

styrmedel. Frågan är vilka resultat som beror på styr-

medlet och vilka som är resultatet av andra faktorer.

Naturvårdsverkets utvärdering visar att de flesta av-

gifter och skatter som tillämpas har haft avsedd effekt.

De är generellt inte svårare eller dyrare att administrera

än andra former av styrmedel. I en del fall har de eko-

nomiska styrmedlen bidragit till en påskyndad tekno-

logisk utveckling.

Studiens målrelaterade utvärdering innebär att frågor-

na varför utfallet blev som det blev och om tillämpat styr-

medel medfört några bieffekter ska besvaras. Dessutom

bedöms dess kostnadseffektivitet. På trafikområdet be-

handlas styrmedlen bilskrotningsavgift och bilskrot-

ningspremie, miljöklassning av fordon, differentierad

drivmedelsbeskattning, miljöavgifter på inrikesflyg och

vattenföroreningsavgift. De tre förstnämnda har en di-

rekt knytning till vägtrafiken medan de två sistnämnda

tilllämpas på luftfarten respektive sjöfarten.

Samtliga tre vägtrafikrelaterade styrmedel påverkar

i större eller mindre utsträckning bilparkens åldersstruk-

tur. Syftena för de två sistnämnda är dock inte att på-

verka åldersstrukturen. När bilskrotningspremie och

bilskrotningsavgift infördes i mitten av sjuttiotalet var

syftet att hålla äldre fordon borta från naturen. Vid än-

 

14 I detta stycke bearbetas Naturvårdsverkets skrift Miljö-
skatter i Sverige - ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken,

Naturvårdsverkets förlag, 1997 .
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dringen 1992 kompletterades detta syfte med syftet att

höja utskrotningsfrekvensen. Att så också blev utfallet

bekräftas av data. Effekten har dock visat sig vara till-

fällig. Toppama kanske uppkommer till följd av att ägare

till äldre fordon gör slag i saken . Delar av den äldre

bilparken som inte används i större utsträckning skulle

då tillfälligtvis skrotas i en högre frekvens. Resone-

manget styrks av att antalet avställda fordon har minskat

i samband med att skrotningspremien har höjts.

Enligt skriften finns det tecken på att det förekommit

en viss spekulation genom att skrotbilar eller skrotnings-

intyg lagrats hos bilskrotningsflrmorna i avvaktan på att

en aviserad höjning ska träda i kraft . Skriftens samlade

bedömning av bilskrotningspremien är att den helt klart

haft en positiv effekt i att hålla fordon borta från naturen.

Ett ytterligare ekonomiskt incitament för att skrota

äldre bilar är att befrielse från fordonsskatt endast kan

erhållas vid uppvisande av skrotningsintyg från aukto-

riserad bilskrotare. För att fullständigt kunna bedöma

skrotningspremiens effektivitet som styrmedel måste

dess andel av den totala effekten kunna identifieras och

särskilj as från effekten av befrielse från fordonsskatt.

Det är drygt 20 år sedan bilskrotningsavgift och

bilskrotningspremie infördes. Under denna tidsperiod har

bilarnas medellivslängd ökat från ca 12 år till ungefär 17

år. Den främsta orsaken till detta är att dagens fordon

bättre står emot rostangrepp. Det kan tolkas som att

bilskrotningsbenägenheten påverkas marginellt av en

bilskrotningspremie av dagens storlek. Däremot hävdas

det i Naturvårdsverkets skrift att dess storlek verkar vara

tillräcklig för att hålla skrotbilar borta från naturen.

Det poängteras i skriften att i relation till reallöne-

utveckling, konsumenters framtidstro och bilarnas kvali-

tet har skrotningspremien mindre betydelse för bilpar-

kens förnyelse. Dessutom ska hållas i minnet att en

förnyelse av bilparken är ett sekundärt mål underordnat

målen att uppnå miljöförb ättringar och trañksäkerhets-

vinster. Även om bilskrotningspremien kraftigt skulle
höjas exempelvis till den av Bilindustriföreningen föres-

lagna nivån på 8 000 SEK, så bedöms denna åtgärd vara

tämligen kostnadsineñ'ektiv, för att uppnå de miljö- och

trafiksäkerhetsvinster som erhålls från åtgärden. Detta

påstående styrks av den i skriften citerade SOUanS.

 

15 SOU 1989:83, se även nedan under Framtida forsk-
nings- och analysområa'en.
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5.3 Miljöanpassning av transportsystemet16

Rapporten handlar om åtgärder för att erhålla ett miljö-

anpassat transportsystem. Det innebär att verksamheter

i systemet anpassas till vad människa och natur tål. I

rapporten tas upp att höjda skrotningspremier kanske

påskyndar utskrotningen av bilar utan katalys atorer. Det

i sin tur minskar utsläppen av kväveoxider, kolväten och

kolmonoxid.

5.4 Andra miljöeffekter till följd av höjd skrot-

ningspremie17

Innan vi går in på vad REFORSK-rapporten behandlar

så reses frågan vilka motiv som föreligger för olika pan-

ter och premier i samband med bilskrotning. I Sverige

har diskussionen kring bilskrotning och miljö koncen-

trerats på förnyelse av bilparken. Som nämnts ovan så

alstrar äldre fordon avsevärt högre avgasmängder. De

är också mindre energieffektiva vilket ytterligare ökar

milj ökostnaderna. Säkerhetsaspekten är ett annat argu-

ment för en föryngring av bilparken.

Detta är givetvis starka motiv och av väsentligt in-

tresse för samhället, inte minst ekonomiskt. Samtidigt

är dessa motiv och målsättningar, i det närmaste dia-

metralt motsatt ett annat viktigt miljömål - att uppnå ett

så kallat kretslopps anpassat system för olika produkter.

En målsättning där är att förlänga olika produkters livs-

längd. Det innebär ur milj öperspektiv två fördelar. För

det första så krävs mindre nyproduktion, vilket reducerar

miljökostnadema vid produktion och distribution. För det

andra så minskar det belastningen på vår avfallshantering.

Motivet till den svenska höjningen av skrotnings-

premien 1992 var föryngring av bilparken. Som nämns

nedan har flera andra europeiska länder vidtagit olika

stimulans åtgärder för att främja utskrotningen och i vis-

sa fall också stimulera nybilsförsäljningen. Erfarenheter

från det övriga Europa har dock visat att dessa stimu-

lansåtgärder inte självklart ger en förbättrad insamling

av uttjänta bilar (REFORSK-rapporten sid. 47). Frekven-

sen övergivna bilar i naturen har på många håll förblivit

densamma. Det är därför betydelsefullt att pant-premie-

 

16 Stycket behandlar Naturvårdsverkets Rapport 451 1, Åt-
gärder fÖr att uppnå ett miljöanpassat transportsystem,

Naturvårdsverkets förlag, Stockholm, 1996.

17 Under denna rubrik förs en allmän diskussion, vilken
leder in på ett arbete av stiftelsen REFORSK som återges

i korthet. (REFORSK:s FoU rapport 121, januari, 1995,

Miljöanpassat bilåtervinningssystem av Karin Kvist, Bil-

industriföreningen, Erik Rydén, Avdelningen för industriell

miljöekonomi vid Lunds universitet).
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systemet utformas så att dessa fordon fångas in.

REFORSK-rapporten har som en utgångspunkt den

tilltagande avfallsproblematiken på många håll i Europa.

P.g.a. svårigheter att avyttra avfall kommer denna pro-

blematik inom en snar framtid leda till stigande avfalls-

kostnader. Många länder har därför i allt högre utsträck-

ning börjat intressera sig för hur avfallsmängderna i

framtiden ska kunna minskas jämfört med dagens situa-

tion.

I rapporten framkommer att möjligheterna att på ett

rationellt sätt omhänderta en uttjänt bil fastställs på ett

tidigt stadium i en bils livscykel. Mycket hänger på de

möjligheter producenterna ges att utveckla fordon som

är bättre från skrotnings- och återvinningssynpunkt.

Den typen av utveckling är ofta förenad med företags-

ekonomiska kostnader. Bilproducenterna kommer därför

inte att satsa på dylik utvecklingsverks amhet utan att de

ser att det finns en framtida belöning för detta.

Författarna anser att i den nuvarande svenska bil-

skrotningsregleringen ges inga incitament för bilföre-

tagen till den beskrivna typen av utveckling. Dagens

åtgärder med skrotningsavgift och skrotningspremie är

helt fokuserade på att förmå konsumenterna att lämna

in sina fordon när de inte längre är tj änliga. För att uppnå

en mer miljöanpassad utskrotning av våra fordon kon-

stateras i rapporten att detta system är otillräckligt. Sys-

temet har dessutom brister när det gäller den miljö-

mässiga tillsynen av bilskrotnings anläggningarna.

Enligt författarna tas i övriga Europa allt större hänsyn

till milj ön och miljömål vid utveckling av nya bilskrot-

ningssystem. Detta både vad det avser att tillvarata en

högre andel av det uttjänta materialet och lägga en mindre

andel på deponi, samt att tillvaratagandet/hanteringen av

uttjänta delar sker på mer miljöanpassat sätt (ett exempel

är fallet Schweiz, se 6.9 nedan).

Det framkommer att i övriga Europa finns en allmän

trend som pekar mot att ett ökat ansvar måste tas av

samtliga intressenter som är knutna till bilskrotning. Det

handlar inte enbart om att få konsumenterna att lämna

in sina uttjänta bilar till auktoriserade bilskrotare. Det
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handlar också om att få dessa bilskrotare att återvinna

mer av fordonenoch samtidigt utföra denna hantering

mer miljöanpassat. Det hävdas i rapporten att för att detta

ska ske, kommer det vara nödvändigt att också ställa

högre krav på myndigheter och bilproducenter.

I rapporten redovisas en av författarna egenutvecklad

modell för hur samtliga nämnda aktörer ska engageras

för att ett mer miljöanpassat bilskrotningssystem ska

uppnås. Det ekonomiska perspektivet på modellen inne-

bär att från ett visst datum läggs en avgift på nyregi-

strerade bilar. Avgiften sätts i företagsspecifika andelar

av en fond och betalas av biltillverkarna eller impor-

törema av utlandsproducerade bilar. Fonden skall för-

valtas så att den ger avkastning. Därutöver sluter varje

biltillverkare/importör avtal med skrotnings anläggningar

rörande omhändertagandet av sina bilar. När sedan

bilarna skrotas i ñamtiden så täcks eventuella underskott

från skrotningen av respektive bilmärkes andel medel i

fonden. Detta, i sin tur, innebär att i normalfallet blir

den sista ägarens inlärnnande av sitt fordon till bilskrotare

avgiftsfritt. Det utgör en viss skillnad jämfört med idag

då personen ifråga dels erhåller en skrotningspremie, men

samtidigt ofta också måste betala bilskrotaren en avgift

för att denne ska ta hand om bilen.

För att stimulera biltillverkare att förbättra sina pro-

dukter så ska bilproducenterna ges möjlighet att erhålla

återbäring ur sin andel av fonden. En förutsättning blir

då att ett visst överskott har genererats i fondandelen.

Detta måste också sättas i relation till antalet fordon vars

skrotningskostnader skall täckas. I likhet med dagens

situation måste det för den sista bilägaren finnas en

skyldighet att lämna in sin uttjänta bil. Dessutom är det

fördelaktigt om en pant ur fondmedlen reserveras för

att täcka de kostnader som uppkommer för den sista

bilägaren då denne lämnar in sin uttjänta bil.

5.5 Vilka faktorer påverkar bilutskrotnings-

frekvensen, exemplet USA18

I artikeln utförs i huvudsak tre saker. För det första

utvecklas en statistisk bilskrotningsmodell som beskriver

aggregerad skrotningsfrekvens i termer av några poten-

tiella förklarande variabler. För det andra används model-

len till att identifiera socioekonomiska variabler/faktorer

som kan knytas ihop med bilskrotningsfrekvensen i USA.

Detta genom att nyttja historiska data för konstruktion

av en bilskrotningsmodell med prognossyfte. För det

 

18 Stycket utgör ett kort referat av en artikel i Transporta-
tion Research Record Nr 1475 (Shaw-Pin Miaou, TRANS-

PORTATIONRESEARCH RECORD, No 1475, Energy and

Environment, sid. 3-9, National Academy Press, Washing-

ton, DC., 1995.).
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tredje illustreras hur bilskrotningsmodellen kan användas

i prognossyfte. Det innebär att följ ande moment redo-

visas i artikeln: en statistisk modell för bilskrotnings-

frekvens, metod för parameterestimation, data för peri-

oden 1966-1992 och datakällor, resultaten samt en dis-

kussion kring dessa. Modellens förklarande variabler

utgörs av bilparkens genomsnittsålder, ett prisindex på

bilar för urbana konsumenter, BNP/capita, arbetslös-

hetsnivå, ett prisindex för begagnatmarknaden, ränte-

nivån på lån till bilinköp och antalet registrerade bil-

olyckor. Resultaten visar att den faktor som enskilt har

störst effekt på bilskrotningsfrekvensen är bilparkens

medelålder.

5.6 Ett exempel på samhällsekonomiskkalkyl
vid en tillfällig höjning av skrotnings-
premien19

I rapportenjämförs utsläppen från äldre bilar utan kata-

lys ator med motsvarande utsläppsdata från katalysator-

bilar i trafik. I utredningen uppskattas den återstående

körsträckan för en tio år gammal bil vara 5 000 mil.

Undersökningens huvudresultat innebär att en bil av 1980

års modell under sina sista 5 000 mil släpper ut 2 ton

kolmonoxid och 150 kg kväveoxider och kolväten mer

än vad som skulle ha släppts ut om samma sträcka hade

körts med en katalytiskt renad bil.

Den samhällsekonomiska marginalkostnaden för ut-

släpp av kolväten och kväveoxider antas motsvara de

miljöavgifter som 1990 fanns för utsläpp av dessa ämnen

från stora eldningsanläggningar. Anläggningarna pris-

sattes då med 40 kr/kg för utsläpp av kolväten och kvä-

veoxider.

Under dessa förutsättningar blir värdet av miljövin-

sten 6 000 kr om fordonet skrotas när 5 000 mil i livs-

längd återstår. Författarna påpekar att till detta bör läggas

trafiksäkerhetsvinster i form av färre olyckor. Vi vill

också framföra att i en mer fullständig samhällseko-

nomisk cost/benefit analys skall till detta också dras ifrån

kostnader för kapitalförstöring.

Enligt rapporten skulle en tillfällig höjning av skrot-

ningspremien till 10 000 kr enbart under 1992 ha lett till

att 100 000 bilar skulle ha skrotats utöver det som annars

skulle ha skett. Statsfinansiellt hade det medfört extra

utbetalningar på en miljard kronor. Under förutsättning

att transportbehovet är konstant och att det i sin tur

 

19 Stycketbaseras påRAPPORT NR 2 från Skandias Miljö-
kommission, 17 april, 1991, Samhällsekonomiska vinster

genom förtida utskrotning av personbilar utan katalytisk

avgasrening.
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medför att de bilar som skrotas i förtid ersätts med nya

katalysatorutrustade bilar så erhåller staten 30 000 kr i

försäljningsskatter, avgifter och moms per bil. Nettot blir

ca två miljarder plus eller med andra ord skulle hela kost-

naden för den tillfälliga höjningen av skrotningspremien

finansierats av det bilåkande kollektivet. Detta påstående

avslutar Skandias utredning. Det kommenteras i avsnitt

7 under rubriken Samhällsekonomisk diskussion.

5.7 Samhällsekonomisk kostnad för utsläpps-

minskningar av kväveoxider genom höjd

skrotningspremie

En cost/benefit analys av skrotningspremien gjordes i

SOU 1989:83. Den visade att höjd premie är mindre
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kostnadseffektiv för att uppnå minskade kväveoxid-ut-

släpp. SOU-kalkylen visade (sid. 136) att den samhälls-

ekonomiska kostnaden per kg utsläppsminskning blev

ca 440 kr. Det kan jämföras med kostnaden för kata-

lysatorrening för nya bensindrivna bilar. Den kostnaden

ligger på 15-35 SEK/kg, enligt SOU 1989:83. I denna

kalkyl antas att skrotade bilar ej har katalysator och att

de vid skrotning ersätts av en ny bil med katalysator-

rening.

33



6 Internationell utblick

6.1 Inledning

Detkan konstateras att internationellt tillämpas, eller har

tillämpats, bilskrotningssystem med i princip tre olika

metoder för att ge incitament till bilägare att skrota sina

äldre fordon. Den första metoden innebär skrotnings-

premiesystem liknande det vi har i Sverige, den andra

utgörs av tillämpning av tillfälligt höjd skrotningspremie

och den tredje handlar om tekniska krav på fordon, be-

siktningar av dessa samt att göra det svårt för bilägare

med ej godkända fordon att nyttja dessa.

I detta kapitel återges i korthet system från ett urval

av västeuropeiska länder samt USA. I de fall vi erhållit

data på bilparkens åldersstruktur redovisas värden på

bilars medelålder. Olika länder behandlas i större eller

mindre omfattning. Motivet till detta är att vi valt att

endast redovisa uppgifter från länder mer detalj erat i de

fall där deras system blivit utvärderat. I huvudsak berörs

således främst Norge och Danmark vilka på senare tid

har haft tillfälliga höjningar av sina skrotningspremier.

6.2 Norge

Norge är i detta sammanhang av särskilt stort intresse,

eftersom man där under 1996 har prövat en tillfällig

höjning av skrotningspremien. Syftet var att uppnå miljö-

och säkerhetsvinster genom att på så sätt stimulera

utskrotning av äldre fordon. Sedan tidigare har landet,

med europeiska mått, haft en tämligen gammal fordons-

park. Vid utgången av 1995 var knappt 62% av person-

bilarna minst tio år gamla, vilket kanjämföras med 27%

i Frankrike, 28% i Tyskland, 30% i Storbritannien, 35%

i USA och 10% i Japan. Motsvarande andel i Sverige är

47%.

Den ordinarie skrotningspremien (vrakpant) i Norge

är fn. 1 000 NOK, vilket tas ut på nybilspriset med 900

NOK+ försäljningsskatt. Under 1996 betalades vid skrot-

ning, under vissa villkor, 5 000 NOK utöver den normala

premien, dvs. totalt 6 000 NOK. Denna förhöjda premie

betalades ut om följ ande villkor var uppfyllda:

Bilen skulle vara inregistrerad före 1986.

Inget ägarbyte efter december 1995.

Registrerad i Norge den 1/1 1996.

Alla avgifter betalda.

Skrotad av godkänd bilskrot under tiden 1/1-31/12

1996.

.
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Genom det första kravet var syftet att uppmuntra

skrotning av den äldre delen av fordonsparken. I annat
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fall hade den förhöjda premien också utgått till nya bilar

där skrotning typiskt är resultatet av större krockskador.

Genom det tredje villkoret kunde man undvika att gamla

fordon, som ändå inte var i trafik, skulle kunna skrotas

med förhöjd premie.

Ifigur 6.1 redovisas statistik avseende antalet skrot-

ade personbilar i Norge under tiden 1985-1996. Eñekten

av 1996 års premiehöjning var mycket markant, med

nästan en tredubbling av skrotningsfrekvensen jämfört

med året innan. Antalet skrotade bilar har under den

senaste tioårsperioden legat relativt konstant på 50 000-

60 000 fordon per år. Under 1996 skrotades totalt drygt

210 000 motorfordon, varav ca 170 000 var personbilar.

Det motsvarar en ökning jämfört med 1995 på 179%.

     

O . 4

1985 1990 1995 2000

Figur 6.] Antal skrotade personbilar i Norge under

tiden 1985-1996.

Den ökade skrotningsfrekvensens påverkan på bil-

parkens åldersfördelning kan beskrivas på flera olika sätt.

Ett vanligt mått är bilparkens genomsnittsålder, som per

den 31/12 redovisas för åren 1993-1996 i tabell 6.1. I

tabellen redovisas också andelen fordon som är minst

10 respektive 15 år gamla. Vi kan konstatera att genom-

snittsåldern, mellan 1995 och 1996, har sjunkit från 10,7

till 10,2 år. Andelen personbilar som är minst 15 år har

samtidigt minskat med drygt två procentenheter.
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Tabell 6.1 Beskrivning av bilparken i Norge den

31/12 1993-1996.

 

År Genomsnittlig Andel fordon Andel fordon

ålder (år) somärz 10år somärz 15år

  

1993 10,4 51,4% 20,9%

1994 10,5 56,5% 21,9%

1995 10,7 61,6% 23,6%

1996 10,2 59,6% 21,2%

 

Trots den mycket kraftiga effekten, uttryckt i antalet

skrotade personbilar, som den förhöjda premien har haft

så har bilparken fortfarande en relativt hög genomsnitts-

ålder. Jämförelse med andra europeiska länder, som här

ligger väsentligt lägre, kan dock vara lite missvisande.

Anledningen till detta är att Norge, liksom Sverige, hade

en mycket kraftig nybilsförsäljning i början och mitten

av 80-talet- se figur 6.2.
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Figur 6.2 Nyregistrering av personbilar i Norge un-

der 1960-1996.
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Av denna anledning är idag antalet bilar i ålder 10-15

år tämligen stort. Under antagande om att överlevnads-

kurvan för svenska personbilar (figur 3.3) också stäm-

mer för norska förhållanden, så är en kraftig ökning av

skrotningsfrekvensen att vänta.

6.3 Belgien20

I Belgien betalar staten inte ut någon skrotningspremie

när den sista ägaren av ett fordon väljer att skrota detta.

Det finns ändå en fungerande bilskrotningsmarknad. På

denna ligger priserna för en skrotbil i intervallet 500-

5 000 BF, enligt Luc Vinckx vid FEBIAC.

6.4 Danmark21

Den sjuttonde december 1993 fattade det danska Folke-

tinget beslut om att införa en tillfällig höjning av den

danska skrotningspremien. Enligt förarbetena till beslutet

så var motivet att skynda på utskrotningen av äldre bilar

för att reducera dessa bilars miljöskadliga påverkan.

Det tillfälliga skrotningspremieprogrammet på 1,5 år

var utformat på följ ande sätt: En individ som valde att

skrota sin bil under programmets första sex månader

(första halvåret 1994) erhöll en premie på 6 500 DKK

från den danska staten. Under de därefter följ ande sex

månaderna delade staten ut en premie på 4 500 DKK.

Personer som valde att skrota sin bil under programmets

sista sex månader erhöll 2 500 DKK. I programmet in-

gick också förhöjd skrotningspremie för lätta kommer-

siella fordon (vans och liknande) med följ ande nivåer

3 500, 2 400 och 1 400 DKK under programmets sex-

månadersperioder.

Enligt det danska transportrådets rapport 95-04 så

utfördes under de första sex månaderna av 1994 totalt

101 000 registrerade skrotningar av personbilar. Dessa

101 000 skrotningar var fördelade över 96 000 hushåll.

 

20 Uppgifterna är hämtade från Féde'ration Belge des In-
dustries de 1°Automobile et du Cycle (FEBIAC).

21 Uppgifterna i detta stycke är hämtade från danska Trans-
portrådets rapport nr 95-04 (Transportrådet, Juni 1995,

Rapport nr 95-04, SKROTNINGSPR/EMIEN- Ejfekterfor
miljø og bilpark.) och från direkta kontakter med Trans-

portrådet genom Annette Christensen.
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Det innebär att ungefär 5 000 hushåll erhöll den för-

höjda skrotningspremien för mer än en bi122. I medeltal
har under senare tid i Danmark ca 36 500 bilar skrotats

per halvår. Höjningen av skrotningspremien medförde

således en förhöjd utskrotning med ca 64 000 bilar under

det första halvåret av programmet. Däremot föll skrot-

ningsantalet till ca 23 000 bilar under programmets andra

halvår. Det ska jämföras med ett genomsnittsår utan

förhöjd skrotningspremie då skrotningsantalet har legat

på ca 36 500 bilar. När Transportrådets rapport skrevs

fanns inte färdig statistik på skrotningsantal för program-

mets sista halvår. Preliminära siffror visade dock att

skrotningsantalet fortsatte att ligga på en relativt låg nivå

i likhet med det andra halvårets värde.

Det stora antalet bilar som skrotades under det första

halvåret 1994 resulterade i att bilparkens storlek sjönk

med ca 25 000 bilar. Nybilsförsäljningen steg under

denna period, men denna försäljningsuppgång kom-

penserade endast i begränsad omfattning för uppgången

i antalet skrotade bilar. Nybilsförs äljningen fortsatte dock

att hålla en hög nivå också under andra halvåret av 1994

och vid årsskiftet 1994/95 hade bilparkens storlek nästan

tagit sig upp till samma nivå som den hade befunnit sig

på året innan.

Bland de som valde att skrota en bil under program-

mets första sex månader hade 55% återanskaffat en bil

före första oktober 1994. Åldersstrukturen på de äter-

anskaffade fordonen fördelades på följande sätt: 11%

köpte en helt ny bil, 2% köpte en bil som var under fyra

år, 24% köpte en 4-10 år gammal bil, 19% återanskaf-

fade en bil som var äldre är tio år. Återstoden upp till

100% återanskaffade inte något fordon före första okto-

ber 1994.

I genomsnitt hade de bilar som skrotades gått 12 260

km per år fram till skrotningstillfället. Vidare fanns det

en klar tendens att de bilägare som körde mer än detta i

högre utsträckning valde att köpa en ny bil efter skrotning

av en äldre. Enligt en intervjuundersökning bland de som

valde att nyttja den förhöjda skrotningspremien, så upp-

 

Kommentarer till ett påstående i den danska rapporten:
Under antagande att hushåll som skrotade fler än en bil,

istället skrotade två bilar. I annat fall reduceras antalet hus-

håll som erhöll fler än en skrotningspremie. En ytterligare

fråga är hur långt före reformens introduktion som en till-

fällig höjning av skrotningspremien diskuterats i politiska

kretsar. Påbörjas en diskussion långt i förväg och informa-

tion om en tillfällig höjning av skrotningspremien läcker ut,

kan det tänkas att någon/några aktörer köper in stora de-

lar av den skrotningsfardiga andelen av bilparken till pri-

ser lägre än den tillfälligt höjda skrotningspremien. Risken

för informationsläckage och spekulation, vilket kan ge ne-

gativa konsekvenser på bilmarknadens funktion, bör inte

glömmas bort.
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gav de som hade skaffat ny bil att deras bilåkande inte

hade ökat från det att de hade införskaffat ett nytt fordon.

44-45% av de som skrotade sina bilar under första

halvåret 1994 valde att inte återanskaffa ett fordon före

första oktober 1994. De valde istället att lösa sitt trans-

portbehov på följande sätt: 12% började åka kollektivt,

10% började använda cykel till transporter de tidigare

hade utfört med bil, 4% började att samåka med andra

bilägare, 19% började använda en annan bil som redan

tidigare fanns inom hushållet. Återstoden upp till 100%

består av de som valde att återanskaffa en bil.

Det hittills beskrivna ger upphov till miljövinster

främst av två slag. För det första så medförde bilskrot-

ningspremien att utskrotningen påskyndades. Det i sin

tur medförde en föryngring av bilparken och samtidigt

vet vi att desto nyare fordon desto lägre utsläppsnivåer

och därmed mindre negativ miljöpåverkan, allt annat lika.

För det andra valde en del av de som skrotade sina bilar

att inte ersätta dem med en annan bil. Dessa individer

övergick till att använda andra färdmedel för att lösa sina

transportbehov, vilka ofta också innebär transportlös-

ningar som medför mindre negativ miljöpåverkan relativt

bilen som färdmedel.

I Transportrådets utvärdering utförs en beräkning/

kvantiflering av hur stora förändringar i negativa miljö-

effekter dessa beteende- och teknikeffekter resulterade

i. Estirnationen av utsläppsreduktioner ochminskad ener-

gikonsumtion genomfördes på basis av information om

transportbeteendet före och efter skrotningspremien

samt information om utsläpps- och energikonsumtions-

nivåer hos olika märken och årsmodeller av bilparken. I

detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att bilar

skrotas alltid förr eller senare. Allt höjningen av bilskrot-

ningspremien kan göra är att eventuellt tidigarelägga en

händelse som ändå skulle ha skett förr eller senare.

Transportrådets beräkning gav resultatet att den totala

energikonsumtionen för bilåkande minskade med ca 1%

eller ca 0,8 PJoule per år. Utsläppen av skadliga ämnen

såsom CO, HC och NOX minskade med värden i inter-
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vallet 0,6-1,0% i relation till de utsläpp som sker från

den danska personbilstrafiken totalt.

Enligt Transportrådet är det svårt att bedöma till vilken

grad de äldre bilarnas skrotning blivit tidigarelagd till följd

av den höjda skrotningspremien. Vid uträkningarna av

nämnda miljöeffekter antogs skrotningen ha blivit tidi-

garelagd ett år i medeltal. Valet av denna utgångspunkt

baserades på att antalet bilar som skrotades under andra

halvåret 1994 var endast 23 000. Likaså förväntades

antalet bilar som skulle komma att skrotas under första

halvåret 1995 att vara klart under genomsnittet på

3 6 5 00.

Vad det avser statsfinansiella aspekter på den tillfälliga

höjningen av skrotningspremien i Danmark, så kan bla.

nämnas att den totala utbetalade summan blev 800 mil-

joner DKK. Av detta avsåg 400 miljoner DKK skrot-

ningspremier för kommersiella fordon. Vidare, den till-

fälliga bilskrotningspremien höj de nybilsförsäljningen,

vilket innebar ca 40 miljoner extra i statsintäkter. Därut-

över höjdes den danska bensinskatten 1996. De ytter-

ligare statsintäktema denna höjning beräknades medföra

räknades i Transportrådets kalkyl som en intäkt till kom-

pensation för ökade utgifter i form av skrotningspremier.

Med detta beräkningssätt blir den totala tillfälliga skrot-

ningspremiekostnaden för statskassan 150 miljoner

DKK

Den danska bilparkens medelålder sjönk från 9,6 till

9,2 år mellan första januari 1994 och samma datum 1995.

6.5 Grekland

I Grekland infördes en tillfällig skrotningspremie från

årsskiftet 1990/91, vilken var giltig i 2,5 års tid. För att

erhålla premien var det nödvändigt att samtidigt köpa en

ny bil när den gamla skrotades. Det var inte ett fast belopp

som utgick. Istället blev registreringsavgiften rabatterad

med 50%. Registreringsavgiften varierar från 50-200%

av fabrikationspriset på bilar. Detta belopp är avhängigt

bilens storlek och generellt kan sägas att desto större bil

desto större nedskärning i beskattningen.

Motivet till den grekiska skrotningspremien var att

förbättra miljön till följd av större andel katalysatorbilar

och mindre bränsleslukande fordon. Miljöeffekten be-

gränsades dock av att större bilar premierades mer re-

lativt mindre, vilket fick till följd att fordonsstorleken

ökade.

 

23 Appendix 1 i Skrotningsproemien - Efekterfor miljø og

bilpark, danska Transportrådet, Juni 1995.
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6.6 Frankrike24

Som tabell 6.3 visar så utgick i Frankrike ett skrotnings-

bidrag under perioden 1994-02-17/1995-06-30 med ett

nytt program för perioden 1995 -10-01/1996-09-30. Bi-

dragen utgick till individer som valde att skrota sin över

tio år gamla bil och samtidigt köpte en ny.

Efter det att första programmet avslutades vid halv-

årsskiftet 1995 sjönk nybilsförsäljningen i Frankrike dra-

matiskt. Under september månad 1995 var nybilsför-

säljningen 15,1% lägre jämfört med samma period året

dessförinnan. Det andra programmet som infördes från

första oktober 1995 var en direkt följd av den starka

nedgången i nybilsförsäljningen som uppkom efter det

att den tillfälliga skrotningspremien drogs in. Intressant

att notera är att många bilförsäljare i Frankrike valde att

dubblera den statliga skrotningspremien genom egen

prisnedsättning vid köp av ny bil.

6.7 Italien

Sedan 1997-01-02 har Italien introducerat en tillfällig

höjning av sin skrotningspremie. Den utgår till personer

som väljer att skrota sin över tio år gamla bil och sam-

tidigt köper en ny. Bidragets storlek uppgår till 2 miljoner

lire eller mindre beroende på bilens cylindervolym. Är

cylinderstorleken mindre än 1300 cc blir bidraget 1,5

miljoner lire och för cylindervolym över 1300 cc nämns

2 miljoner lire.

Den italienska bilparkens ålders struktur 1994-01-01 be-

skrivs i tabell 6.2.

  

Tabell 6.2 Italienska bilparkens

åldersstruktur 1/1

1994.

Ålder Antal Andel
0-4 år 8 666 964 29,23%

5-9 9 612 302 32,42%

>10 år 11 372 758 38,35%

      

7-4 Information hämtad från Comité des Constructeurs Fran-
çais d°Automobi1es genom Christian Mory.
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6.8 Portugal:5

I Portugal finns det en rapporteringsskyldighet gentemot

Trafikdepartementet vid bilskrotning. Detta för att av-

registrera nummerplåt och andra bilhandlingar. Det utgår

ingen officiell bilskrotningspremie och priserna på mark-

naden är tämligen låga. Ändå är bilparkens medelålder i

Portugal så låg som 6,3 år, enligt de uppgifter vi fått från

AIMA.

6.9 Schweiz26

Sedan första oktober 1992 fungerar skrotningssystemet

i Schweiz på följ ande sätt:

Företag anslutna till Swiss Automobile Importers

(SAI) betalar in 75 CHF till dess centralorganisation per

försåld bil. Denna summa motsvarar betalning för en

deponeringsavgift, vilken betalas för att fordon ska åter-

vinnas tillfredsställande före slutlig deponering.

1995 var genomsnittsåldern i den schweiziska bil-

parken 6,9 år. Samma år nyregistrerades 272 895 bilar.

Det totala antalet registrerade bilar det året var 3 229 169

fordon. Enligt SAI så beräknas det finnas ett årligt

skrotningsbehov på ca 250 000 bilar, pga. att de inte

klarar de krav som ställs på fordon i landet. En del av

den äldre bilparken går på export istället för att skrotas

i landet. Därför blir det årliga återvinnings- och depon-

eringsbehovet någonstans mellan 170 000-200 000, en-

ligt SAI.

6.10 Storbritannien27

I Storbritannien finns det inget program med syfte till

att skapa incitament att skrota bilar hos någon form av

auktoriserad bilskrotare. Om en individ vill skrota sin bil

så kan denne vända sig till en bilskrotare. Vad som då

händer beror i hög utsträckning på fordonets tillstånd

och hur pass tillmötesgående bilskrotaren är. Resultat

kan bli att en utbetalning för metall- och gummivärden

mm. sker till den som vill skrota sin bil. Är dessa värden
små kan utfallet bli att personen som vill skrota sin bil

måste betala bilskrotaren för att ta hand om bilen.

 

25 Information från ASSOSIACAODOS INDUSTRIAIS DE

MONTAGEM DE AUTOMÖVEIS (AIMA), Rua da
Palmeira, no 6, 1200 Lisboa.

26 Stycket baseras på årsbok från den schweiziska organi-
sationenFoundation for the environment-friendly disposal

of motor vehicles (Annual Report 1995, c/o VSAI, Mittel-

strasse 32, 3001 Berne, Switzerland).

27 Information till detta stycke är hämtat från The Society
of Motor Manufacturers and Traders Limited (SMMTL),

Forbes House, Halkin Street, London, SWlX 7DS och via

kontakter med Matthew Croucher vid SMMTL.

38

Det finns inga specifika regler för detta förfarande.

Dessutom så sker transaktionen mellan två privata ak-

törer. Detta medför att det inte finns några registreringar

av bilskrotningar. I Storbritannien är det således svårt

att uttala sig om hur stor andel av de fordon som av-

registreras årligen och slutar rulla på vägnätet, som i

själva verket skrotas och tas om hand på någon form

av upparbetnings anläggning. Enligt Matthew Croucher

vid SMMTL, är detta tillvägagångssätt vanligt i många

europeiska länder.

6.11 Ungern28

Ungern har haft ett skrotningspremieprogram vilket be-

stod av tre delar:

1) Inlämnande av tvåtaktsbilar (Trabanter och Wart-

burg) mot en kontant betalning, som uppgick till

20 000 HUF för en Trabant och 33 000 HUF för en

Wartburg (någonstans mellan 1 5 00-2 500 SEK).

2) De som skrotade sina bilar kunde också välja att ta

emot månadskort för kollektivtrafiken. Om detta

alternativ valdes erhölls månadskort till värden

52 800 HUF för en Trabant och 79 800 för Wart-

burg. I september 1994 hade 1 500 invånare i Buda-

pest valt detta alternativ.

3) Programmets tredje del bestod i att landstäckande

tillhandahålla katalysatorer billigt.

6.12 USA29

Också USA har haft ett tillfälligt skrotningspremiepro-

gram. Till skillnad från de europeiska exemplen så kom

initiativet till skrotningspremien ñån privata intressenter.

Union of Oil Company of California (Unocal) startade

premieordningen för att de ansåg att emissionsnivåerna

från bilar behövde sänkas för att uppsatta miljömål skulle

nås. Det förutsatte en bilpark med mindre utsläpp.

Premien var på 700 US$ och betalades ut vid skrot-

ning av bil som var äldre än 19 år. Det fanns inga ytter-

ligare krav för att erhålla premien och den blev ganska

kortvarig. Den betalades ut från juni 1990 till september

 

28 Källa: Danska Transportrådets rapport 95-04, Appen-
dix 1.

29 Ibid.
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samma år och fick endast tillämpning i Kalifornien. Re-

sultatet blev att 8 376 bilar skrotades.

Office of Technology Assessment (OTA) har gjort

en cost/benefit analys där resultaten från Kalifornien har

förstorats upp till nationell skala. Deras kalkyl visar att i

de områden där luftkvaliténormerna ej redan uppfylls,

skulle skrotningspremier vara en förhållandevis kost-

nadseffektiv åtgärd för att bringa ner utsläppsnivåerna.

VTI RAPPORT 432

6.13 Österrike30
I Österrike görs inga officiella utbetalningar till personer

som vill skrota sin bil. Trots detta betalar vissa bilhandlare

upp till 30 000 ATS (ca 19 550 SEK (1997-03-20)) för

ett fordon utan katalysator givet att konsumenten sam-

tidigt köper en ny bil. I Österrike är bilparkens medelålder

8,1 år.

 

30 Informationen är hämtad från Fachverband des

Fahrzeugindustn'e Österreichs, Wiedner HauptstraBe 63, A-

1045 Wien, Austria.
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7 Samhällsekonomisk diskussion

Innan vi går vidare med ytterligare diskussion kan det

var bra att ha några karaktäristika för transporttjänster i

åtanke:

Efterfrågan på en transporttjänst är, i de flesta fall,

en så kallad härledd nytta. Det är inte transporttj änsten

som sådan som skapar nytta utan de möjligheter eller

nyttor som kan erhållas från resan/transporten.

Individen efterfrågar en transporttj änst från plats i

tillj med ett syfte S och vid en tidpunkt t. Det är viktigt

att hålla i minnet att den tid individen vill lägga på sin

resa oftast är en funktion av priset p för resan. Mark-

nadens totala efterfrågan på en transporttjänst utgörs av

summan av individernas efterñågan påjust denna tjänst.

Normalt sett är efterfrågan relaterad till en geografisk

region. För kollektivtransporttj änster kan den tex. base-

ras på ett nätverk av linjer (såsom ett t-bane- eller bussnät

i en stad), en grupp av linjer, eller en enda linje/rutt.

För varje efterfrågad tjänst, Tijpt, kan det finnas ett

flertal linj er/rutter och färdmedelslag och fordonstyper

på marknaden. Dessa betraktas som differentierade pro-

dukter av samma varutyp.

Produktion av transporttjänster kan inte lagras. Den

måste konsumeras vid tidpunktenför produktionen el-

ler kastas bort .

Kostnaden för produktion inkluderar inte enbart pro-

ducentkostnaderna, utan också kostnader för konsu-

menten i form av tidsvärde vid transporten, gångtid/

anslutningstid till avgångsplats och väntetider. Särskilt

viktigt att hålla i minnet är väntetider, vilket är en negativ

funktion i produktionen av transporttjänster.

Det som är karaktäristiskt för bilen som transport-

medel, i relation till de mer generella egenskaper hos

persontransporter som beskrivits ovan, är att resan som

regel kan utföras från dörr till dörr utan byten. Kost-

naderna för vänte- och bytestider blir därför låga eller

obefintliga. Därutöver kan nämnas att jämfört med

många andra färdmedelsslag är biltransporter förknip-

pade med relativt låga marginalkostnader, medan där-

emot den fasta kostnaden är avsevärt högre (Det finns

dock undantag där det omvända gäller, t.ex. har som

regel månadskort för lokal kollektivtrafik ingen marginal-

kostnad överhuvudtaget).

I teorin påverkar den fasta kostnaden i huvudsak om

ett inköp av bil sker eller inte, medan marginalkostnaden

är mer avgörande för hur mycket bilägaren nyttjar sitt

fordon. Bilskrotningsavgiften påverkar främst bilpriset

eller fasta kostnader. Samtidigt är syftet med bilskrot-

ningspremien att försöka minska transporter som är
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förknippade med höga samhällsekonomiska kostnader

till följd av så kallade externa effekter. Ekonomisk teori

hävdar att den mest kostnadseffektiva metoden att min-

ska en typ av aktivitet vilken är förknippad med negativa

externa effekter är att marginalprissätta denna. Ett mer

kostnadseffektivt sätt att komma till rätta med de sam-

hällsekonomiska kostnader som den äldre delen av vår

bilpark medför, skulle därför vara att göra det dyrare att

utföra transporterna med fordon som förorsakar mer

miljöförstöring och som är mer olycksdrabbade. Detta

i samband med aktiviteten i sig.

Ett annat styrmedel är en stärkt roll för bilbesikt-

ningen. Striktare regler avseende miljöstandards för for-

don och större möjligheter att ta bort fordon som ej

uppfyller kraven börövervägas för att uppnå samma

syfte som med höjd skrotningspremie.

Ett krav som statsmakten, via Finansdepartementet,

ställer idag på alla typer av politiska beslut/åtgärder är

att de ska vara sj älvflnansierade. En höjning av skrot-

ningspremien medför oundvikligen ökade statliga ut-

gifter. Det kan då hävdas, så som det också görs i den

refererade studien av Skandia, att om en ökad utskrot-

ning av äldre bilar samtidigt leder till att dessa bilar ersätts

med nyproducerade bilar, så kommer statens intäkter via

moms, olika avgifter mm. att mer än väl kompensera

för dessa utökade utgifter.

Det resonemangets rimlighet kan diskuteras. En till-

fällig höjning av skrotningspremien under ett års tid leder

inte till några större dynamiska effekter för den nationella

ekonomin. Vi kan därför utgå från ett tämligen statiskt

tillstånd. Det innebär att den totala kakan för konsumtion

och inköp av varaktiga konsumtionsvaror inom ekono-

min är given. Det innebär i sin tur att om nybilsför-

säljningen ökar p. g. a. en höjning av skrotningspremien,

så kommer de ökade utgifterna på detta område att

tränga ut konsumtion och inköp av varaktiga konsum-

tionsvaror på andra områden. Även på dessa områden
skulle staten ha erhållit moms och dylikt (dock ej bilaccis

och andra bilspecifika skatter och avgifter). Det kan

därför förväntas att på statens intäktssida så kommer

inte så mycket att förändras till följd av en höjning av

skrotningspremien. Det kommer i huvudsak att påverka

fördelningen mellan vilka sektorer dessa intäkter erhålls

från. På utgiftssidan däremot blir det frågan om en ökning

när skrotningspremien höjs. Enligt det här förda resone-

manget är således en tillfällig höjning av skrotnings-

premien att betrakta som en icke självfmansierad politisk

åtgärd. Åtgärden kommer däremot att ge fördelnings-
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effekter i ekonomin till fördel för bilnäringen på be-

kostnad av andra sektorer. Ett sätt att finansiera en höjd

skrotningspremie är att samtidigt höja skrotningsavgiften

vid nybilsförsäljningen. Det leder dock troligen till andra

typer av svårigheter. För det första måste det bestämmas

om höjningen av skrotningsavgiften ska vara tillfällig eller

permanent. Blir den tillfällig, så vet presumtiva bilköpare

att vid tidsperiodens utgång så kommer bilinköp att bli

billigare. Därför kommer de som har möjlighet att välja

att hålla inne med sitt nybilsinköp. Från de som väljer

att göra på det sättet kommer staten inte att få några

Ökade intäkter.

En andra effekt detta kan få är att bilägare inte väljer

att skrota sina bilar trots en höjning av skrotningspremien

för de vet att den privatekonomiska vinsten av detta äts

upp av enmotsvarande privatekonomisk kostnad när en

ny bil samtidigt införskaffas. Det kan också förväntas

att i denna situation reagerar bilåterförsälj arna snabbt med

en generell höjning av prisnivån på begagnade bilar. Det

minskar också den reducerande effekten på bilparkens

åldersstruktur av en höjd bilskrotningspremie.

Väljer staten istället att införa en permanent höjning

av skrotningspremien, kommer det sannolikt inte att lyf-

ta nybilsförsäljningen totalt. Bilparken kommer då inte

att förnyas på det sätt som är syftet med en höjning av

skrotningspremien. En permanent höjning av bilskrot-

ningspremien kan snarare ge en motsatt effekt. I den

mån höjningen får genomslag på bilprisema överlag,

kommer hushållens kapitalbindning i bilar att öka. Kapi-

talkostnaden för bilinnehav kan därför stiga. I sådana fall

torde det leda till minskat intresse för nybilsinköp.

I fallet Norge visar preliminära siffror på att nybils-

42

försäljningen inte ökade i lika hög utsträckning som

utskrotningen. Det har föranlett att som en del av den

utvärdering som görs där för närvarande analyseras hur

och i vilken mån som den tillfälliga höjningen av skrot-

ningspremien har lett till ändrat resebeteende. I fallet

Danmark kunde noteras en viss övergång från bilen till

andra färdmedelsslag.

Ytterligare en aspekt på en tillfällig höjning av skrot-

ningspremien är betydelsen av fasta Spelregler i ekono-

min för att erhålla stabilitet, vilket kan främja ekonomisk

aktivitet. Det är mycket möjligt att ständigt ändrade spel-

regler för aktörerna på bilmarknaden skapar osäkerhet,

som i sin tur skapar friktioner i marknadens funktionssätt.

Införandet av en tillfälligt höjd skrotningspremie kan vara

ett steg i en sådan riktning.

I REFORSK-rapporten konstaterades att utsläpp av

avgaser och ökade olyckskostnader är en del av pro-

blembilden med äldre fordon. Dessa fordon ska när de

skrotas tas om hand på ett så miljöanpassat sätt som

möjligt. Enligt rapporten så finns det svagheter i dagens

svenska skrotningssystem. En höjning av skrotnings-

premien skulle ytterligare öka belastningen på skrot-

ningsnäringen.

Vid ett eventuellt införande av en tillfällig skrotnings-

premie kan det således vara fördelaktigt att lägga denna

när detta system har bättre kapacitet. Tidpunkten kan

vidare med fördel infalla efter det att biltillverkare ytter-

ligare förbättrat sin produktionsteknik så att en högre

andel av bilens material kan återvinnas. En sådan timing

minskar de framtida problemen med deponering av avfall

och de miljökostnader det medför.
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8 Framtida forsknings- och analysomräden

I rapporten har vi vid några tillfällen nämnt uppgifter som

vi trorkan vara av intresse för framtida forskning. Vi

tar nu upp några ytterligare frågeställningar och problem

som inte har kunnat besvaras i den här eller andra rap-

porter.

I rapporten har vi studerat bilparkens åldersstruktur

och politiska styrmedel för att påverka denna. Som

nämnts tidigare är styrning av åldersstrukturen ett sekun-

därt mål för att uppnå miljö- och trafiksäkerhetsvinster.

För att analysera detta är prognosmodellen RBP95 ett

användbart verktyg. Den kan dock vidareutvecklas för

att bättre hantera förändringar i fasta kostnader, t.ex. för-

ändringar i bilskrotningspremien. Modellens egenskaper

tar däremot tämligen väl hand om förändringar i variabla

kostnader, tex. förändringar i bensinpriset. Ett framtida

forskningsområde är att vidareutveckla modellen så att

den bättre tar hänsyn till förändringar i fasta kostnader.

Vidareutvecklingar av modellen med en variabel bil i

hushåll istället för tillgång till bil relaterat till individuellt

ägandeskap är också mycket intressant.

Effekter av höjd bilskrotningspremie har studerats i

ett flertal studier. Vårt inhyck, eller en slags sammantagen

bedömning, är att det är mycket troligt att bilskrot-

ningspremien inte är kostnadseffektiv för att sänka bil-

parkens medelålder och därmed ge positiva effekter till

följd av mindre utsläpp och trafiksäkerhetsvinster (det

borde också studeras i vilken omfattning trafiksäker-

hetsvinster erhålls). Däremot är vår bedömning, utifrån

genomförd litteratursökning, att andra styrmedel som

påverkar bilparkens åldersstruktur, och som kan ha till

primärt syfte att påverka denna, inte har analyserats i

någon större utsträckning. En striktare kontrollbesiktning

och mer effektiv uppföljning är en mer direkt metod att

få bort dåliga fordon. Måluppfyllelsen med en sådan

metod borde kunna vara högre. Frågan är dock om det

också innebär att metoden är kostnadseffektiv. Det är

ytterligare ett exempel på framtida forskningsuppgift.

SOU-kalkylens antagande om att varje skrotad bil

ej har katalysator och ersätts med en bil som har kan

ifrågasättas. För det första indikerar de danska erfaren-

heterna att bilparkens förnyelse inte sker på ett så direkt

sätt som anges i SOUzn. Individen som väljer att skrota

sin bil ersätter vanligtvis inte denna med ett helt nytt

fordon. Denne vänder sig istället till begagnatrnarknaden

och ers ätter sin bil med ett fordon som ligger på en nivå

över det äldre. En kedjereaktion uppstår på bilmark-

naden där ägare av bilar av olika generationer förnyar

sitt innehav gradvis. I denna kedja finns ett visst läckage.
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En del välj er att inte återanskaffa bil, utan välj er istället

att lösa sina transportproblem med hjälp av andra färd-

medel.

Därutöver beaktas inte milj övinster i form av reduk-

tion av andra utsläppsslag i SOU-kalkylen. I Skandias

rapport inkluderas däremot effekten av reduktioner av

både kväveoxider och kolväten. Dock tas inte hänsyn

till att bilparkens förnyelse inte sker så att en skrotad bil

direkt ersätts med en nyproducerad. En cost/benefit

analys som beaktar de nämnda effekterna i de två senaste

styckena skulle ge ett bättre värde på den samhällseko-

nomiska kostnaden för en höjd bilskrotningspremie.

I minnet ska hållas att ett påskyndade av utskrotning

av fordon inte sker kostnadslöst. I det fall fordon skrotas

ut före det att deras livscykel är tillända, så uppstår en

kostnad för motsvarande kapitalförstöring. I den mån

som dessa fordon ersätts av nya bilar måste också i

kalkylen räknas in kostnaderna för merproduktion av nya

fordon och de negativa miljöeffekterna från produktionen

av dessa bilar, vilket utgör en del av kostnaden för kapital-

förstöringen.

För att kunna uttala sig om huruvida en tillfällig höj-

ning av skrotningspremien är till gagn för samhälls-

ekonomin eller inte, så måste ovan nämnda eñekter vägas

mot varandra. En del av en dylik samhällsekonomisk

cost/benefit analys är att söka svaret på hur bilparkens

åldersstruktur förändras vid en höjning av skrotnings-

premien. (Det är denna del, av något som skulle kunna

bli en större samhällsekonomisk studie, som denna rap-

port bla. i det föregående behandlat. Det vill säga i vilken

män kan det förväntas att bilparken föryngras vid en

höjning av skrotningspremien.) Detta är något som ligger

utanför ramen för detta uppdrag, men mycket väl skulle

kunna vara ett ämne för framtida forskning.

Avseende bilparkens förnyelse har det på senare tid

blivit allt vanligare att fordon direktimporteras från annat

EU-land. Priserna på begagnade bilar är på många håll i

EU lägre än i Sverige. Vilka effekter den ökade inter-

nationella handeln ger på bilparkens ålders struktur skulle

vara intressant att kartlägga. Sägas kan dock, apropå

påståendet i Skandias rapport angående statsfinansiella

effekter, att en höjd skrotningspremie, vilken leder till

ökad utskrotning, torde leda till ytterligare fler bilinköp

från utlandet. Den handeln tas inte upp av den svenska

statskassan. Också av detta skäl kan ett visst läckage

av statsfinansiella intäkter förväntas vid en höjning av

bilskrotningspremien.
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Det vore också intressant att jämföra ett nytt kalkyl- ningspremien i cost/benefit analyser måste dock sam-

Värde på densamhällsekonomiska kostnaden för bil- hallsekonomiska kostnader för dessa styrmedel kvanti-

skrotningspremien med andra styrmedel med samma fieras, Vilket är en uppgift för framtida forskning.

syfte. För att kunna Värdera andra styrmedel än bilskrot-
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Bilaga 1

Sid 1(3)

Bilskrotningslag (1975:343)

1 § I denna lag förstås med

bilskrotare: fysisk eller juridisk person som utför eller

avser att utföra bilskrotning,

bilskrotning: yrkesmässigt omhändertagande av skrot-

bilar för slutskrotning eller för tillvaratagandeav delar

av sådana bilar för försäljning,

skrotbil: utrangerad bil som enligt vad regeringen före-

skriver skall anses som skrotbil,

skrotningsintyg: intyg som vis ar att skrotbil har omhän-

dertagits för skrotning och som utfärdas för avregist-

rering enligt bilregisterkungörelsen (1972:599).

Beteckning på fordon har i denna lag samma betydelse

om i bilregisterkungörelsen (1972:599).

2 § Regeringen eller förvaltningsmyndighet som reger-

ingen bestämmer får meddela föreskrifter om auktori-

sation av bilskrotare.

3 § Skrotningsintyg får utfärdas endast av auktoriserad

bilskrotare eller av kommun som inrättat upplag eller

annat mottagningsställe för

skrotbilar.

4 § Skrotningspremie utgår för

1. personbil med en tj änstevikt av mer än 400 kilogram,

2. buss med totalvikt av högst 3500 kilogram

3. lastbil med skåpkarosseri och med en totalvikt av

högst 3500 kilogram

om fordonet avregistreras enligt bilregisterkungörelsen

(1972:599) på grund av Skrotningsintyg från auktorise-

rad bilskrotare eller kommun som avses i 3 § denna lag.

Lag (1989: 1032).

5 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om

skrotningspremiens storlek och villkoren i övrigt för

utbetalning av premien. Regeringen får överlåta åt för-
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valtningsmyndighet att meddela föreskrifter för utbetal-

ning av premien.

6 § Bilskrotningsfonden bildas av de skrotningsavgifter

som skall erläggas enligt 9 §.

Om fondens förvaltning meddelas bestämmelser av re-

geringen eller av förvaltningsmyndighet som regeringen

bestämmer.

7 § Ur bilskrotningsfonden bestrides

1. kostnad för skrotningspremier,

2. bidrag till kostnad för åtgärd som vidtages av kom-

mun för att ställa i ordning på plats där vrak av motor-

drivet fordon eller upplag av sådana vrak medför olä-

genhet från miljö- eller naturvårdssynpunkt,

3. bidrag under viss tid till verksamhet för material-

återvinning av delar från personbil, buss eller lastbil.

Bidrag enligt första stycket 2 och 3 utgår endast i den

mån bilskrotningsfondens medel ej tages i anspråk för

ändamål som avses i första stycket 1. Lag (1986:228).

8 § Fråga om bidrag som avses i 7 § första stycket 2

och 3 prövas av regeringen eller förvaltningsmyndighet

som regeringen bestämmer. Lag (1986:228).

9 § Skrotningsavgift skall betalas för personbil, buss med

en totalvikt av högst 3 500 kilogram och lastbil med

skåpkarosseri och med en totalvikt av högst 3 500 kilo-

gram. För bussar och lastbilar skall Skrotningsavgift

endast betalas i de fall försäljningsskatt skall betalas för

sådana fordon enligt lagen (1978:69) om försäljnings-

skatt på motorfordon. Skrotningsavgift för bussar och

lastbilar skall betalas även i de fall försäljningsskatt inte

tas ut på grund av bestämmelserna i 4 § andra stycket

nämnda lag. Lag (1996:835).



Bilaga 1

Sid 2(3)

10 § Skrotningsavgiftens storlek bestämmes av reger-

ingen.

11 § Bestämmelsernai lagen (1978:69) om försäljnings-

skatt påmotorfordon med undantag av 8 och 15 §§ äger

motsvarande tillämpning i fråga om skrotningsavgift.

Vidare finns bestämmelser för skrotningsavgift i lagen

(1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Lag (1994:1790).

12 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs

om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna

lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen

(1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar

mm. och lagen (1978:880) om betalningssäkring för

skatter, tullar och avgifter. Lag (1996:667).

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för

bilskrotare att till den myndighet som regeringen bestäm-

mer lämna uppgifter om återanvändningsgrad, återvin-

ningsgrad eller andra förhållanden som rör de skrotbilar

som bilskrotaren har tagit hand om. Lag (1996:543).

14 § Statens naturvårdsverk utövar den centrala tillsy-

nen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen. Lag (1996:543).

Ändring 1978:71

Text: ändr. 4, 9, 11 §§

Förarbeten: Prop. 1977/78:78, SkU 1977/78z21, rskr

1977/78:120

Rubrik: Lag (1978:71) om ändring bilskrotningslagen

(1975:343)

Ändring 1984:201
Text: ändr. 11 §

Ikraft: 1984-07-01

Förarbeten: Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84z22, rskr

1983/84:145

Rubrik: Lag (1984:201) om ändring i bilskrotningslagen

(1975:343)

Ändring 1986:228
Text: ändr. 7, 8 §§

Ikraft: 1986-07-01

Förarbeten: Prop. 1985/86:125, JoU 1985/86:15, rskr

1985/862189

Rubrik: Lag (1986:228) om ändring i bilskrotningslagen

(1975:343)

Ändring 1989:198
Text: ändr. 9 §

Ikraft: 1989-06-01

Förarbeten: Prop. 1988/89:107, 1988/89:SkU30, rskr

1988/89z237

Rubrik: Lag (1989: 198) om ändring i bilskrotningslagen

(1975:343)

Ändring 1989:1032
Text: ändr. 4 §

Ikraft: 1990-01-01

Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr

1989/90296

Rubrik: Lag (1989:1032) om ändring i bilskrotningslagen

(1975:343)

Ändring 1991:656
Text: ändr. 9 §

Ikraft: 1992-07-01

Förarbeten: Prop. 1990/91:156, 1990/91:SkU25, rskr

1990/9lz344

Rubrik: Lag (1991 :656) om ändring i bilskrotningslagen

(1975:343)

Ändring 1994:1790

Text: ändr. 9, 11 §§

Ikraft: 1995-01-01

Förarbeten: Prop. 1994/95:55,bet. 1994/95:SkU5, rskr.

1994/95:154

Rubrik: Lag (1994: 1790) om ändring i bilskrotningslagen

(1975:343)

Ändring 1996:543
Text: nya 13, 14 §§

Ikraft: 1997-01-01

Förarbeten: Prop. 1995/96:174, bet. 1995/96:JoU21,

rskr. 1995/962295

Rubrik: Lag (1996:543) om ändring i bilskrotningslagen

(1975:343)
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Bilaga 1

Sid 3(3)

Ändring 1996:667 Ändring 1996:835
Text: ny 12 § Text: ändr. 9 §

Ikraft: 1996-07-01 Ikraft: 1996-08-01, Övergbest.

Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/961JuU23, Förarbeten: Prop. 1995/96:222, bet. 1995/96zFiU15,

rskr. 1995/962277 rskr. 1995/962307

Rubrik: Lag (1996:667) om ändring i bilskrotningslagen Rubrik: Lag (1996: 835) om ändring i bilskrotningslagen

(1975:343) (1975:343)
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Bilaga 2

Sid 1(3)

Uttryck för det asymptotiska bilinnehavet

Under vissa enkla föruts åttningar kan man visa att en prognosmodell för bilinnehav, baserad på skattad

in- och uttrådesbenågenhet, svänger in sig mot ett asymptotiskt konstant relativt bilinnehav. VTI:s bil-

modell RBP95, som tidigare har beskrivits i rapporten, är en sådan modell. I detta appendix hårleds

uttryck för det asymptotiska bilinnehavet och dess elasticitet med avseende på inkomst och bensin-

pris.

Antag följ ande beteckningar:

0(an Inträdesbenågenhet år n för individer av ålder k,

BM D:o uttrådesbenågenhet,

T,1,k Befolkning av ålder k år n,

ynk Dzo antal bilägare.

Definitionen av in- och uttrådesbenågenhet ger relationen

yn-l,k-1
yn,k = yn-lJc-l + mk ' (Tn-1,k-1 _ yn-l,k-1) _ :Bm/c ' yn-1,k-1 + ' (Tn,k _ Tn-l,k-1),

Tn-l k-l

som efter en enkel omskrivning kan uttryckas som

T_ n,k -
yn,k _' T _anJc " :Bm/c 'yn-1,k-1 + amk 'Tn-1,k-1

n-1,k-1

Den sista termen i det övre uttrycket svarar mot nettoimmigration. Individer i denna grupp antas ha

genomsnittligt bilinnehav med avseende på ålder och kön.

Antag nu ett stabilt system där in- och utträdesbenägenheten inte är tidsberoende utan bara beror av

ålder och kön. Enligt den underliggande modellen antas dessa bero av bland annat bensinpris och in-

komst, men inverkan av dessa faktorer antas nu vara konstant över tiden. Låt således de tidsoberoende

värdena ges av 06k respektive Bk,

{an k _ ak o
, da 17 --> 00.

,Bm/c 9 :Bk

Då ersätts ovanstående uttryck med

T_ n,k

yn,k - " ak _ :Bk 'yn-1,k-1 +ak 'Tn-1,k-1
Tn-l,k-1
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Låt oss nu införa det relativa bilinnehavet år n för individerav ålder k,

_ynJc

gn,k T

n,k

Från det tidigare uttrycket för antalet bilägare ges då det relativa bilinnehavet av

T y _ _ T _ _gnak = n,k _ak _ Bk _ n l,k l +ak . n Lk 1 =

Tn-lJc-l Tn,k Tn,k

Tn-l,k-l Tn,k n,k

Tn k Tri-l k-l Tn-l k-l
[ i _ 05k _ :6k °_, 'gn-lJc-l + ak =

Tn-l,k-1 . (
:gm-Lk-l + T ak _gn-lJc-l '(ak + ,50)-

n,k

Antag nu vidare att kohorternas storlek förändras med en konstant faktor, oberoende av n,

Tn-1,k-1 __b
...___ k.

T,kn

Då blir det relativa bilinnehavet konstant över tiden och följande uttryckgäller:

gk = (1_bk '(ak +16k))'gk-1+bk 'ak-

Ovanstående rekursiva formel anger det relativa bilinnehavet för individer (män eller kvinnor) av ålder

k, som en funktion av antagen in- och utträdesbenägenhet. Dessa kan ha beräknats under antagande

om inkomster, bensinpris och BNP-utveckling. Det viktiga är dock att vi antar att in- och utträdes-

benägenheten har stabiliserat sig på angiven nivå och inte förändras vidare över tiden.

Låt oss nu beräkna inkomstelasticiteten för gk, dvs. uttrycka hur mycket det asymptotiska innehavet

relativt påverkas av enliten relativ förändring av inkomsten eller bensinpriset. Generellt ges elastioiteten

hos en funktion y(x) för en förändring i x av

:âr/.5
8x y'

x

Insättning i det rekursiva uttrycket för gk ger inkomstelasticiteten

8 8 _ 8a 8 8a
.ägjli=_å§1(1-bk(ak +,Bk) )-bk(-ä-Il -+%)-gk_l +bk
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Motsvarande bensinpriselasticitet erhålles genom att ersätta inkomsten 1med bensinpriset B. Genom

att nu ta in de exakta uttrycken för in- och uttrådesbenägenheten kan en mera direkt användbar relation

erhållas. Enligt VTI:s modell ges dessa av

a __0 .101 . BOB .TCT .

k _ in

och

_ _ d, _ dA A+dLSB-LSB
Bk _ dut 1 8

där 1 är inkomsten, B bensinpriset, T tidsfaktorn, A individens ålder, BNP relativ förändring av BNP

och P en pensionsdummy. Det följer att

äga_in
a] I k

och

?rä/LJ; .
81 _1 '6k

Insättning i de tidigare uttrycket för derivatan av gk med avseende på inkomsten ger

8 Ö __ b- _ b -c
_57k=(1_bk(ak+18k))' §51_(01°ak+d1'16k) k fk1+ klj' k

vilket tillsammans med relationen

agk-l = gk-l _
a] 1 'H

ger det slutgiltiga uttrycket för den sökta elasticiteten

ek ={[1_bk(ak +,Bk)l'åk1"ek_1 _(01 '05k +d1'16k)°bklgkwl +kaCIi.L:1 1 1 gk

[1_bk(ak +16k)]'gk-l 'ek-1_(CJ 'ak +d1'16k)'bk'gk-1+bk'01'ak

8k

 

Det angivna uttrycket avser inkomstelasticiteten men bensinpriset ingår på exakt samma sätt som in-

komsten, som en potensfunktion, i in- och utträdesfunktionerna (med koefflcienten 0 i utträdesfallet).

Ovanstående uttryck kan därför användas för båda fallen genom att bara välja mellan koefficienterna

för inkomst och bensinpris.
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