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Remiss från Finansdepartementet – 
Godstransporter på väg – vissa 
frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande 
system (SOU 2022:13) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande gällande betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett 
nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13), i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet. 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har den 16 maj 2022 översänt betänkandet Godstransporter på väg – 
vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13) för yttrande till 
Göteborgs Stad. Finansdepartementet önskar svar senast den 7 oktober. 

Utredningen har haft i uppdrag att analysera utformningen av ett nytt miljöstyrande 
system som ett alternativ till den nuvarande tidsbaserade vägavgiften 
(eurovinjettavgiften) för godstransporter på väg och som förväntas bidra till att miljö- och 
klimatmålen nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad kontroll av 
regelefterlevnaden av yrkestrafiken. Sverige ingår i eurovinjettsamarbetet. Det nuvarande 
tidsbaserade systemet har inneburit fördelar för Sverige med långa avstånd och relativt 
låg trafikintensitet. Utredningen föreslår nu ett avståndsbaserat system som omfattar 
europavägar, riksvägar och primära länsvägar. En högre skatt föreslås tas ut på det 
beskattade vägnätet i Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområden samt en lägre 
skattenivå för vägar i län med låg befolkningstäthet. Utredningens förslag förväntas leda 
till minskat transportarbete men även ökad transporteffektivitet. Livsmedelsindustrin, 
bygg- och anläggningssektorn samt skogsindustrin är sektorer som bedöms påverkas mest 
av en avståndsbaserad skatt.  

Stadsledningskontoret anser att syftet att kunna kompensera för den budgetförsvagning 
som uppstår om den nuvarande eurovinjettavgiften tas bort, är rimligt. Kontoret vill dock 
lyfta synpunkter gällande eventuella kontraproduktiva effekter såsom kopplingen till 
stadens roll som transportnav, uppfyllande av översiktsplanens intentioner, samt 
förskjutning av kostnader till konsumentledet. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget om en förhöjd skatt på beskattat vägnät i Stockholms, Göteborgs och Malmös 
tätortsområde kan generellt medföra högre kostnader för sektorer som livsmedelsnäringen 
samt bygg och anläggning. Det finns risk för förskjutning av kostnader till 
konsumentledet i sektorer som i mindre utsträckning verkar på internationellt 
konkurrensutsatta marknader. Detta kan påverka Göteborgs Stads verksamheter och 
ekonomi. Den förhöjda skatten kan även påverka stadens egna transporter. 

På en samhällsekonomisk nivå ska utredningens förslag inte innebära något högre 
skatteuttag, utan förslagen handlar om att kompensera för en budgetförsvagning. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utredningen innehåller en beskrivning av förslagens effekter för klimatmål och miljön. 
Beskrivningen är på en övergripande nivå och går inte in på detalj kring vad förslagens 
olika delar innebär utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. 

Utredningens förslag kan utgöra ett viktigt bidrag till den nationella målsättningen 
gällande fossilfri fordonsflotta till 2045 och Göteborgs Stads omställning till ett 
elektrifierat transportsystem 2030. 

Utredningen lyfter risken för avledning av godstrafik till det kommunala vägnätet, som en 
konsekvens av förslaget. Avledningen kan innebära mer buller, utsläpp och slitage samt 
försämrad trafiksäkerhet på kommunala vägar. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningens förslag kan innebära en socioekonomiskt negativ effekt med anledning av 
att produkter i dagligvaruhandel och livsmedel får en prisökning till följd av att 
leverantörer för vidare ökade transportavgifter på slutkunder. Det kan också innebära en 
effekt för den ekonomiska jämställdheten, till exempel olika förutsättningar att hantera 
prishöjningar. 

Kontrollsystemet som föreslås i utredningen kan innebära ett integritetsintrång på grund 
av datainsamling vid avståndsbaserad vägavgift. I utredningen beskrivs erfarenheter från 
andra länder där förare blir utsatta för integritetsintrång. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av betänkandet Godstransporter på väg – vissa 

frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13) 

2. Miljö- och klimatnämndens protokollsutdrag, 2022-06-21 § 129 

3. Förslag till yttrande till Finansdepartementet 

 

 

  

https://www.regeringen.se/4966fc/contentassets/4b37711be4154f1095ab032954641b4b/godstransporter-pa-vag--vissa-fragestallningar-kring-ett-nytt-miljostyrande-system-sou-202213.pdf
https://www.regeringen.se/4966fc/contentassets/4b37711be4154f1095ab032954641b4b/godstransporter-pa-vag--vissa-fragestallningar-kring-ett-nytt-miljostyrande-system-sou-202213.pdf
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Ärendet  
Finansdepartementet har den 16 maj 2022 översänt betänkandet Godstransporter på väg – 
vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13) för yttrande till 
Göteborgs Stad. Finansdepartementet önskar svar senast den 1 oktober 2022. Göteborgs 
Stad har medgivits förlängd remisstid till den 7 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen har haft i uppdrag att analysera utformningen av ett nytt 
miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande tidsbaserade vägavgiften för 
godstransporter på väg, den så kallade eurovinjettavgiften (som innebär att en vägavgift 
erläggs i förskott för en viss tidsperiod), och som kan bidra till att miljö- och klimatmålen 
nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av 
yrkestrafiken.  

Eurovinjettdirektivet reglerar hur skatter och avgifter för bland annat användandet av 
vägar får utformas inom EU. Ett av de främsta målen med eurovinjettdirektivet är att 
undanröja snedvridningar av konkurrensen mellan användare. Direktivet kräver inte att 
medlemsstaterna inför vägavgifter eller vägtullar, men om sådana tas ut måste direktivets 
bestämmelser följas. Direktivet reviderades den 24 februari 2022 vilket innebär en 
utfasning av vägavgifter för tunga fordon på det transeuropeiska stomtransportnätet inom 
åtta år efter det att direktivet trätt i kraft. Undantag från utfasningen av tidsbaserade 
avgifter är tillåtna endast i fall där tillämpningen av en vägtull skulle 

a) medföra oproportionella administrativa kostnader, investeringskostnader och 
driftskostnader i förhållande till de förväntade intäkter eller fördelar som en sådan 
vägtull skulle ge upphov till, exempelvis på grund av de berörda vägavsnittens 
begränsade längd, den relativt låga befolkningstätheten eller den relativt glesa 
trafiken, eller  

b) leda till en omledning av trafiken med negativa konsekvenser för trafiksäkerheten 
eller folkhälsan. 

Syftet med ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande 
eurovinjettavgiften är, enligt kommittédirektiven inte att sammantaget höja beskattningen 
eller avgiftsuttaget för godstransporter på väg, utan att inom ramen för ett miljöstyrande 
system kunna kompensera för den budgetförsvagning som uppstår om den nuvarande 
eurovinjettavgiften tas bort. 

Sverige ingår i eurovinjettsamarbetet. Det tidsbaserade systemet har inneburit fördelar för 
Sverige med långa avstånd och relativt låg trafikintensitet. Det avståndsbaserade system 
som nu föreslås kan medföra negativa konsekvenser för Sverige och svenskt näringsliv 
vilket enligt utredningen kräver åtgärder. Utredningens förslag innebär i sammandrag 
följande. 

Ett avståndsbaserat system 
Utredningen förordar ett avståndsbaserat system. Det övergripande motivet är att 
utländska fordon ska ingå för att kunna utjämna konkurrensvillkoren mellan svenska och 
utländska åkare och bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnad. Skatteuttaget 
föreslås baseras på uppgifter som finns registrerade för fordon och avse fasta 
fordonsegenskaper så att dessa registrerade uppgifter tillsammans ger en skattenivå för 
den specifika lastbilen. 
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Berört vägnät 
Det skattepliktiga vägnätet föreslås omfatta europavägar, riksvägar och primära 
länsvägar. Inom det skattepliktiga vägnätet föreslås de vägar som har en trafikintensitet 
som understiger 500 tunga fordon per dygn som huvudregel undantas från beskattning. 

Geografisk differentiering 
Utredningen föreslår att med tätort ska avses de kommuner som ingår i Stockholms, 
Göteborgs och Malmös tätortsområden i enlighet med Naturvårdsverkets zonindelning 
utifrån EU:s luftkvalitetsdirektiv. En högre skatt ska tas ut på det beskattade vägnätet i 
dessa tätorter. Syftet med detta förslag är att externa kostnader1 från lastbilstrafiken i 
högre utsträckning täcks med en mer rättvisande prissättning. Den avståndsbaserade 
skatten föreslås differentieras geografiskt utifrån län och en lägre skattenivå tas ut för 
vägar i län med låg befolkningstäthet med hänsyn till Sveriges särskilda förhållanden med 
relativt gles lastbilstrafik och långa transportavstånd. 

Återbetalning av bränsleskatt 
Utredningen bedömer att ett återbetalningssystem i nuläget inte kan anses lämpligt med 
hänvisning till tveksamheter rörande den administrativa rimligheten och den 
samhällsekonomiska effektiviteten. 

Elvägar och det nya avståndsbaserade systemet 
Tillträdeskontrollen i elvägssystemet består i att identifiera fordonen och deras behörighet 
att tillgodogöra sig el från elvägsanläggningen. Eftersom tillträdeskontrollen i 
elvägssystemet är kopplad till själva elöverföringen till fordonet bedömer utredningen att 
ett avståndsbaserat system inte kan spela en roll när det gäller tillträdeskontrollen.  

Avgränsning mot andra transportslag 
I betänkandet tas inte flyget med då flygfrakten endast utgör en liten andel av 
transportarbete. Enligt kommittédirektiven ska överflyttning från väg till sjöfart och 
järnväg beaktas.  

Utvärdering 
Utredningen föreslår att en utvärdering ska göras av det beskattade vägnätets omfattning 
och eventuell avledning till kommunalt vägnät, en viss tid efter det att det nya 
avståndsbaserade systemet för uttag av skatt har införts. 

Konsekvenser enligt utredningen 
En avståndsbaserad skatt som ersätter den nuvarande tidsbaserade vägavgiften förmodas 
leda till minskat transportarbete men även ökad transporteffektivitet.  

Utredningen bedömer utifrån tillgängliga uppgifter att skogsindustrin, livsmedels-
industrin och bygg- och anläggningssektorn påverkas mest då en avståndsbaserad skatt 
ersätter en vägavgift. Livsmedelsindustrin och bygg- och anläggningssektorn bedöms 
kunna förskjuta sina kostnader till konsumentledet medan skogsnäringen bedöms inte ha 
samma möjlighet. 

Det är sannolikt att utredningens förslag om avgränsning genom beskattat vägnät samt 
geografisk differentiering jämfört med om hela vägnätet beskattas och då med en enhetlig 

 
1 Begreppet extern kostnad är den kostnad för samhället i stort som förekomsten av externa effekter ger 
upphov till. Med externa effekter menas effekter av val och beslut om konsumtion eller produktion, som 
påverkar andra än de som fattar besluten. 
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skattenivå kan vara gynnsamma för näringslivet i norra delarna av Sverige, men även i 
vissa mer glesbebyggda områden i södra Sverige.  

Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling 
I uppdraget till aktuellt betänkande ingår att beakta inriktningen att flytta över långväga 
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Nedan följer ett utdrag från betänkandets 
referens från Trafikanalys (Trafa) 2. 

Bland transportutförande företag är det framför allt vägtransport samt transporttjänster 
som uppvisar en positiv utveckling med en ökad andel av det transporterade godset, 
transportarbetet och antal utförda transporter. Även lönsamhet och förmåga att genomföra 
investeringar utmärker vägtransportsektorn. 

Övriga transportbranscher, särskilt järnvägsföretagen, uppvisar en mer problematisk 
situation och lyckas inte på samma sätt som vägtransportsektorn erbjuda kunderna 
tillräckligt attraktiva transportlösningar. 

Analyserna vad gäller Sveriges och regionernas konkurrenskraft pekar med andra ord på 
att vägtransportsektorns aktörer har en förmåga att bidra till denna konkurrenskraft. För 
övriga trafikslag och dess aktörer är förmågan mer problematisk, illustrerad av fallande 
marknadsandelar för transporter av flertalet varugrupper och en vikande, alternativt en 
negativ, lönsamhet. 

Transportefterfrågan per trafikslag är relativt stabil över tid. Svenskregistrerade lastbilar 
dominerar marknaden för inrikes godstransporter, medan utländska lastbilar utför en 
större och växande del av transporterna till och från Sverige. Fördelningen av 
transporterade ton, antal transporter och transportarbete med lastbilar uppvisar generellt 
en tillväxt, inte minst på korta och medellånga avstånd. Sjöfarten är huvudsakligen 
inriktad på utrikestrafiken och svarar för majoriteten av utrikes transportarbete. Järnvägen 
har ett omfattande transportarbete för ett fåtal varugrupper. Det finns få tecken på att det 
har skett en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, eller att förutsättningarna för 
detta har förbättrats över tid. 

Utredningens koppling till styrdokument i Göteborgs Stad 
Utdrag ur Översiktsplan för Göteborg 
I stadens översiktsplan finns beskrivningar av hur godstransporter ska hanteras i och 
omkring Göteborg. Nedan följer två utdrag ur översiktsplanen. 

”Det finns tre olika kategorier godstransporter i Göteborg; transporter med start- och 
målpunkt vid Göteborgs hamn eller andra stora logistikverksamheter, citydistribution 
samt gods till kommunala och andra offentliga verksamheter. Den första kategorin har 
störst volymer. Citydistribution och gods till kommunala och andra offentliga 
verksamheter påverkar stadsmiljön då målpunkterna ofta ligger i det sammanhängande 
stadsområdet. Kunskap om behovet av stödjande system för de olika logistikkedjorna, 
såsom behovet av samlastningsstationer, omlastningscentraler, kombiterminaler, 
rastplatser och liknande behöver utvecklas. Lokaliseringar för omlastningsterminaler kan 
komma att behövas i närliggande kommuner och det behöver ske ett samarbete inom 
regionen kring frågan. En säker uppställningsplats för godstransporter bör anordnas vid 

 
2 Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling (trafa.se) 

https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/godstransporter-och-konkurrenskraftens-utveckling-12776/
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Vädermotet. Ytterligare uppställningsplatser för godstransporter bör anordnas i 
angränsande kommuner längs infartslederna till Göteborg.” 

”Göteborg är Nordens logistikcentrum. En hög andel av Sveriges godstransporter går via 
eller genom regionen. Göteborgs hamn är en viktig transportnod såväl regionalt, 
nationellt och internationellt. Det pågår investeringar i väg och järnväg för att möta 
behovet av godstransporter. På sikt kan godstransporter behöva ledas runt staden i högre 
utsträckning, för att klara stadsutvecklingen i den sammanhållna staden. Anslutningen 
från riksväg 40 till E6 bör förbättras alternativt bör en ny anslutning utredas som ett 
mellankommunalt intresse, i syfte att leda godstransporter runt staden. Landvetter 
flygplats är en regional, nationell och internationell angelägenhet. Dess fortsatta 
utveckling är central, både i form av destinationer som trafikeras, liksom att flyget blir 
mer hållbart.” 

Godsplan för Göteborg 
Kommunfullmäktige har via Göteborgs Stads budget 2022 gett trafiknämnden i uppdrag 
att ta fram en godsplan för att säkra näringslivets transporter. Trafiknämnden arbetar i 
enlighet med uppdraget och har nyligen avslutat en förstudie. I förstudien konstaterar 
trafikkontoret att det behövs en godsplan som samlar målbild och strategier för både 
citylogistik och tunga transporter. Förstudien gör gällande att, om Göteborg ska kunna 
fortsätta att utvecklas som Nordens logistikcentrum, krävs det en godsplan för att 
säkerställa att resurser, infrastruktur, tillgänglighet och framkomlighet fungerar och 
räcker till för alla. Ambitionen är att under första halvan av 2023 gå in i en remissprocess 
och därefter få ett beslut om godkänd godsplan för Göteborgs Stad. 

Inkomna synpunkter från förvaltningar och bolag 
Stadsledningskontoret har underremitterat betänkandet för tjänstepersonssvar till 
miljöförvaltningen, trafikkontoret, Business Region Göteborg AB och Göteborgs Hamn 
AB. Samtliga har inkommit med synpunkter. Miljöförvaltningen har svarat på delegation 
från miljö- och klimatnämnden 2022-06-21 § 129. Förvaltningen för inköp och 
upphandling har fått remissen för kännedom och eventuellt yttrande, men har avstått från 
att svara då de anser att utredningens förslag inte påverkar förvaltningens 
verksamhetsområde. 

Nedan följer sammanfattningar av inkomna synpunkter. 

Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen bedömer att förslaget är välbalanserat och att det bör ge avsedda 
effekter som färre godstransporter på väg och förbättrade konkurrensvillkor mellan 
svenska och utländska åkerier. Den avståndsbaserade skatten förväntas medföra 
ytterligare effektiviseringar av logistiken, samt en ökad fyllnadsgrad, vilket i sin tur 
minskar trafikvolymerna. En annan effekt kan vara att gods överflyttas till tåg och båt i en 
högre grad då konkurrensvillkoren ändras. Allt detta är positivt för Göteborgs Stad och 
ligger i linje med stadens miljömål i miljö- och klimatprogrammet. 

Den geografiska uppdelningen av skatten med högre avgift i de tre storstadsområdena 
bedöms också vara positiv då den sätter ytterligare tryck på logistik och fyllnadsgrad. 
Dock finns i den delen ett dilemma då det kan innebära att vägar som tillhör det 
kommunala vägnätet blir belastade med tung trafik i högre grad, då man vill undvika den 
högre skattesatsen i staden. Detta bedömer miljöförvaltningen som ett problem som dock 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (12) 
   
   

borde kunna hanteras med hjälp av kommunala trafikföreskrifter i den mån det uppstår en 
ökning av godstrafik på delar av det kommunala vägnätet.  

Trafikkontoret 
Trafikkontoret framför att inriktningen för godstransporter i stadens översiktsplan är att 
”verka för att godstransporter på väg till och från Göteborgs hamn och verksamheterna på 
Hisingen i första hand sker via Hisingsleden, Norrleden, Västerleden och Söderleden”. 
Detta betyder att det stora godstransportstråket via Lundbyleden i framtiden kommer att 
prioriteras för lokal trafik och inte för tunga godstransporter till hamnen och stora 
industrier. Om det blir dyrare att åka en längre sträcka runt staden innebär detta att 
incitamentet att frigöra vägarna som utgör barriärer motverkas. Det är problematiskt att 
utredningens förslag gällande vägavgift kan komma att motverka stadens mål och 
ambition att förtätas.  

Trafikkontoret anser att utredningens inriktning att ett avståndsbaserat system kan leda 
till ökad fyllnadsgrad behöver konsekvensbeskrivas ytterligare. I stadstrafik som i 
Göteborgs Stad är det olika tidsfönster för lossning respektive lastning vilket kan försvåra 
en ökad fyllnadsgrad. Köer i en storstad försvårar ett ökande av fyllnadsgraden mer än 
vad en avgift gör. När det gäller massatransporter bedöms de inte öka fyllnadsgrad eller 
öka antalet stopp eller samköra med gods i andra riktningen. Den nya avgiften bedöms 
inte påverka fyllnadsgraden, utan bara fördyra transporten. Bygglogistik är komplicerat 
och det går inte att förvänta sig att förändra antalet stopp förändras bara för att det blir en 
miljöavgift. Samma sak gäller för exempelvis sophantering. 

Kontoret pekar också på att det inte är så stor risk för att utredningens förslag innebär 
avledning till kommunalt vägnät. Det kostar åkerierna för mycket att ta en annan väg än 
den mest optimala rutten. Att ta andra omvägar eller mindre vägar för att minska 
skattekostnaden kostar mer i tidsspill. Dessutom utgör kostnad för förare en stor utgift för 
åkerierna.  

Kontoret framför vidare att risken för att vilja välja ett mindre fordon är liten. Eftersom 
lastvikten är så liten i en mindre bil upptas miljöavgiftskostnaderna av fler mil och 
dieselkostnaden. 

Kontoret bedömer det positivt att utredningens förslag medför uttag av kostnader för 
utländska åkare. En fråga är hur kontrollsystemet ska fungera, till exempel hur en bot 
skulle kunna krävas in av utländska transportörer ifall de inte betalar eller ifall de bryter 
mot cabotage3. 

Beträffande överflyttning av gods från väg till järnväg framför kontoret att det i realiteten 
är förenat med stora svårigheter. Det är platskrävande och mycket kostsamt att skapa 
infrastrukturen för överflyttning av gods.  

Business Region Göteborg AB (BRG) 
BRG delar betänkandets huvudsakliga slutsats att ett miljöstyrande system för 
godstransporter bör vara avståndsbaserat. Omfattningen av även utländska fordon 
säkerställer en mer rättvis konkurrens i transportsektorn. 

 
3 Cabotage är enligt utredningen rätten för en transportör att utöva tillfälliga yrkesmässiga transporter på väg i 
ett annat EU-land än det där denne är etablerad. 
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Bolaget anser vidare att ett avståndsbaserat system är viktigt för en fortsatt stimulans till 
en högre transporteffektivitet samt omställning till mer miljövänliga transportlösningar. 
Det är helt i linje med de nationella målen, Göteborgs Stads och Göteborgsregionens 
ambitioner att ställa om transportsystemet och utvecklingsstrategier i Göteborgs 
dominerande näringslivssektor – fordon & transporter. 

BRG anser att det finns en farhåga, som betänkandet lyfter fram, att det förespråkade 
systemet som omfattar det statliga vägnätet kan leda till ökade transporter på de 
kommunala vägarna som bör beaktas. 

Göteborgs Hamn AB 
Göteborgs Hamn framför att vägtransporter utgör en del i ett omfattande logistiksystem 
och är i många fall enbart en del av en transportkedja. Därför behövs det i största möjliga 
mån se till hela transportsystem vid utformningen av miljöstyrande system. Göteborgs 
Hamns utgångspunkt är att se till hela transportkedjan och verka för att skapa 
transportkedjor som ger de största totala utsläppsminskningarna. 

Åtgärder behövs för att minska utsläppen från transportarbetet på väg och accelerera 
omställningen till fossilfria bränslen inom den tunga fordonssektorn. Göteborgs Hamn 
arbetar aktivt med denna frågeställning via bland annat Tranzero-samarbetet, där bolaget 
tillsammans med de svenska lastbilstillverkarna tar fram åtgärder för att påskynda 
introduktionen av fossilfria lastbilar. Göteborgs Hamn ställer sig därför bakom den 
grundläggande ansatsen att ett nytt avgiftssystem bör introduceras.  

Göteborgs Hamn ställer sig tveksamma till det föreslagna tätortstilläget i utredningen. Det 
huvudsakliga målet med införandet av ett nytt avgiftssystem för vägtransporter bör vara 
att minska klimatpåverkan från vägtrafiken. Var koldioxidutsläppen genereras spelar i det 
perspektivet ingen roll. Därför bör avgifterna i första hand tydligt riktas in på de delar av 
vägsystemet där de största klimatpåverkande effekterna uppstår. I utredningen framförs 
även argument för att glesbygdstrafiken bör få mindre avgifter baserat på de långa 
transportavstånden och avsaknaden av alternativa transportmedel. Liknande argument kan 
dock göra gällandes för lastbilstrafik i storstadsområden. De korta transportavstånden 
innebär att det inte finns några alternativ till transporter vilket gör att en överflyttning till 
andra transportslag inte är möjlig. I stället bör i dessa fall en övergång till nya bränslen 
fossilfria bränslen premieras. 

Göteborgs Hamn anser att den avståndsbaserade skatten även bör differentieras utifrån 
fordonets koldioxidutsläppsklass. Det är av stor vikt att en tänkt miljödifferentiering 
fokuserar på de klimatpåverkande utsläppen, och att denna tydligt premierar de 
kommande fossilfria alternativ (el och väte) som redan nu börjar komma ut på 
marknaden. Om denna aspekt inte tas tillvara på ett tillfredsställande vis riskera Sverige 
att gå miste om ett kraftigt styrmedel för att underlätta den nyligen påbörjande 
introduktionen av fossilfria lastbilar. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret anser att syftet att kunna kompensera för den budgetförsvagning 
som uppstår om den nuvarande eurovinjettavgiften tas bort, är rimligt. Det tidsbaserade 
systemet har dock inneburit fördelar för Sverige med långa avstånd och relativt låg 
trafikintensitet. Förslaget i betänkandet är avsett att kompensera för de nackdelar som kan 
uppstå med ett avståndsbaserat system, med tanke på Sveriges förutsättningar avseende 
geografi, befolkningstäthet och näringsliv såsom till exempel skogsindustrin. 
Stadsledningskontoret menar att betänkandets förslag i sin tur riskerar att medföra 
kontraproduktiva effekter för Göteborgs Stad. 

Stadsledningskontoret anser att eventuella nackdelar av betänkandets förslag behöver 
belysas ytterligare. Utredningen innehåller en beskrivning av förslagens effekter för 
klimatmål och miljön. Beskrivningen är på en övergripande nivå och går inte in på detalj 
kring vad förslagens olika delar innebär utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. 
Stadsledningskontoret saknar beskrivningar kring vad förslagen får för miljöeffekter på 
kommunal nivå. 

Förslaget om en förhöjd skatt på beskattat vägnät i Stockholms, Göteborgs och Malmös 
tätortsområde kan generellt medföra högre kostnader för sektorer som livsmedelsnäringen 
samt bygg och anläggning. Dessa sektorer bedöms kunna förskjuta höjda kostnader till 
konsumentledet. Stadsledningskontoret vill uppmärksamma på risken för konsekvenser 
för kommunens verksamheter såsom exempelvis livsmedelsförsörjning och stadens egna 
transporter. 

Stadsledningskontoret vill lyfta fram att inriktningen för godstransporter i stadens 
översiktsplan är att ”verka för att godstransporter på väg till och från Göteborgs hamn och 
verksamheterna på Hisingen i första hand sker via Hisingsleden, Norrleden, Västerleden 
och Söderleden”. Detta betyder att det stora godstransportstråket via Lundbyleden i 
framtiden kommer att prioriteras för lokal trafik och inte för tunga godstransporter till 
hamnen och stora industrier. Om det blir dyrare att åka en längre sträcka runt staden 
innebär detta att incitamentet att frigöra vägarna som utgör barriärer motverkas. Det är 
problematiskt att utredningens förslag gällande vägavgift kan komma att motverka 
stadens mål och ambition att förtätas. 

Utredningens förslag kan medföra merkostnader för aktörer i transportsektorn, inom både 
offentlig och privat sektor. Mer miljövänliga och transporteffektiva lösningar kan utgöra 
incitament att nå lägre kostnader men det krävs en djupare analys och mer konkreta 
förslag för att beräkna effekterna. Förslaget gällande högre skatt i storstadsregioner är i 
linje med hur till exempel EU och Naturvårdsverket kategoriserar tätorter, men i 
Göteborg kan det innebära en nackdel för transporter som ska till och från centralt 
belägna industrier och Göteborgs Hamn. Detta kan i sin tur innebär en försämrad 
konkurrenskraft för Göteborg som transportnav. 

Stadsledningskontoret anser att utredningens inriktning att ett avståndsbaserat system kan 
leda till ökad fyllnadsgrad behöver konsekvensbeskrivas ytterligare utifrån ett 
stadstrafikperspektiv med köbildning och korta transportavstånd. 

Utredningen pekar på att finns risk för avledning av godstrafik till det kommunala 
vägnätet. Stadsledningskontoret bedömer dock risken som relativt liten eftersom det för 
åkeribranschen kan medföra höjda kostnader och tidsspill att välja annan väg än de större 
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lederna. Stadsledningskontoret vill ändå understryka vikten av samråd med berörda 
kommuner. 

Utredningen föreslår att en utvärdering ska göras av det beskattade vägnätets omfattning 
och eventuell avledning till kommunalt vägnät, en viss tid efter det att det nya 
avståndsbaserade systemet för uttag av skatt har införts. Stadsledningskontoret menar att 
det behövs ett förtydligande om vem som ska ansvara för en sådan utvärdering samt att 
kommuner som väghållare inte ska åläggas att samla in och analysera data för detta 
ändamål.  

Utredningen pekar även på risken för ökad användning av fordon under 3,5 ton för att 
undvika beskattning. Stadsledningskontoret bedömer även denna risk som liten eftersom 
åkeribranschen generellt vill använda stora fordon. 

I uppdraget ingår att beakta inriktningen att flytta över långväga godstransporter från väg 
till järnväg och sjöfart. Stadsledningskontoret anser att inriktningen är mycket angelägen 
men vill understryka de reella svårigheterna kopplat till bland annat markåtkomst och 
kostnader för en infrastruktur för överflyttning av gods. 

Det kan ta lång tid att skapa ett kontrollsystem med en digital hantering, med tanke på 
åldern på fordonsparken, utländska fordon med mera. Stadsledningskontoret saknar i 
utredningen en mer utförlig förklaring till hur avläsning och kontroll ska gå till. 
Konsekvenserna behöver belysas, dels med tanke på syftet att kompensera för 
budgetförsvagningen, dels med tanke på olika förutsättningar för åkerierna under lång tid. 

Stadsledningskontoret anser att det av utredningen inte framgår hur det föreslagna 
systemet ska fungera i relation till trängselskatten i Göteborg. 

Stadsledningskontoret är positivt till förslagets inriktning att Polisen ges möjlighet att 
utföra vägkontroller avseende den avståndsbaserade skatten. 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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§ 129 Dnr MKN-2022-11831  
Delegering av beslutanderätt i ärende om remiss, 
Godstransporter på väg - vissa frågeställningar kring ett nytt 
miljöstyrande system, Finansdepartementet, SOU 2022:13, 
SLK 0672/22 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden delegerar beslutanderätten i ärende MKN-2022-11831 om 
Finansdepartementets remiss Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett 
nytt miljöstyrande system, till direktör.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-09 med bilaga. 

 

 

Dag för justering 
2022-06-27 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2022-06-27. 
 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Bilaga 3 Förslag till yttrande till Finansdepartementet 
 

Till Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

Finansdepartementets dnr: Fi2022/01180 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande betänkandet 
Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt 
miljöstyrande system (SOU 2022:13) 
Göteborgs Stad anser att syftet att kunna kompensera för den budgetförsvagning som 
uppstår om den nuvarande eurovinjettavgiften tas bort, är rimligt. Det tidsbaserade 
systemet har dock inneburit fördelar för Sverige med långa avstånd och relativt låg 
trafikintensitet. Förslaget i betänkandet är avsett att kompensera för de nackdelar som kan 
uppstå med ett avståndsbaserat system, med tanke på Sveriges förutsättningar avseende 
geografi, befolkningstäthet och näringsliv såsom till exempel skogsindustrin. Göteborgs 
Stad menar att betänkandets förslag i sin tur riskerar att medföra kontraproduktiva 
effekter för staden samt att förväntade miljöeffekter inte kommer att infrias. Eventuella 
nackdelar av betänkandets förslag behöver belysas ytterligare.  

Utredningen innehåller en beskrivning av förslagens effekter för klimatmål och miljön. 
Beskrivningen är på en övergripande nivå och går inte in på detalj kring vad förslagens 
olika delar innebär utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. Göteborgs Stad saknar 
beskrivningar kring vad förslagen får för miljöeffekter på kommunal nivå. 

Förslaget om en förhöjd skatt på beskattat vägnät i Stockholms, Göteborgs och Malmös 
tätortsområde kan generellt medföra högre kostnader för sektorer som livsmedelsnäringen 
samt bygg och anläggning. Dessa sektorer bedöms kunna förskjuta höjda kostnader till 
konsumentledet. Göteborgs Stad vill uppmärksamma på risken för konsekvenser för 
kommunens verksamheter såsom exempelvis livsmedelsförsörjning och stadens egna 
transporter. 

Göteborgs Stad vill lyfta fram att inriktningen för godstransporter i stadens översiktsplan 
är att ”verka för att godstransporter på väg till och från Göteborgs hamn och 
verksamheterna på Hisingen i första hand sker via Hisingsleden, Norrleden, Västerleden 
och Söderleden”. Detta betyder att det stora godstransportstråket via Lundbyleden i 
framtiden kommer att prioriteras för lokal trafik och inte för tunga godstransporter till 
hamnen och stora industrier. Om det blir dyrare att åka en längre sträcka runt staden 
innebär detta att incitamentet att frigöra vägarna som utgör barriärer motverkas. Det är 
problematiskt att utredningens förslag gällande vägavgift kan komma att motverka 
stadens mål och ambition att förtätas. 

Utredningens förslag kan medföra merkostnader för aktörer i transportsektorn, inom både 
offentlig och privat sektor. Mer miljövänliga och transporteffektiva lösningar kan utgöra 
incitament att nå lägre kostnader men det krävs en djupare analys och mer konkreta 
förslag för att beräkna effekterna. Förslaget gällande högre skatt i storstadsregioner är i 
linje med hur till exempel EU och Naturvårdsverket kategoriserar tätorter, men i 
Göteborg kan det innebära en nackdel för transporter som ska till och från centralt 
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belägna industrier och Göteborgs Hamn. Detta kan i sin tur innebär en försämrad 
konkurrenskraft för Göteborg som transportnav. 

Göteborgs Stad anser att utredningens inriktning att ett avståndsbaserat system kan leda 
till ökad fyllnadsgrad behöver konsekvensbeskrivas ytterligare utifrån ett 
stadstrafikperspektiv med köbildning och korta transportavstånd. 

Utredningen pekar på att finns risk för avledning av godstrafik till det kommunala 
vägnätet. Göteborgs Stad bedömer dock risken som relativt liten eftersom det för 
åkeribranschen kan medföra höjda kostnader och tidsspill att välja annan väg än de större 
lederna. Göteborgs Stad vill ändå understryka vikten av samråd med berörda kommuner. 

Utredningen föreslår att en utvärdering ska göras av det beskattade vägnätets omfattning 
och eventuell avledning till kommunalt vägnät, en viss tid efter det att det nya 
avståndsbaserade systemet för uttag av skatt har införts. Göteborgs Stad menar att det 
behövs ett förtydligande om vem som ska ansvara för en sådan utvärdering samt att 
kommuner som väghållare inte ska åläggas att samla in och analysera data för detta 
ändamål.  

Utredningen pekar även på risken för ökad användning av fordon under 3,5 ton för att 
undvika beskattning. Göteborgs Stad bedömer även denna risk som liten eftersom 
åkeribranschen generellt vill använda stora fordon. 

I uppdraget till aktuellt betänkande ingår att beakta inriktningen att flytta över långväga 
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Göteborgs Stad anser att inriktningen är 
mycket angelägen men vill understryka de reella svårigheterna kopplat till bland annat 
markåtkomst och kostnader för en infrastruktur för överflyttning av gods. 

Det kan ta lång tid att skapa ett kontrollsystem med en digital hantering, med tanke på 
åldern på fordonsparken, utländska fordon med mera. Göteborgs Stad saknar i 
utredningen en mer utförlig förklaring till hur avläsning och kontroll ska gå till. 
Konsekvenserna behöver belysas, dels med tanke på syftet att kompensera för 
budgetförsvagningen, dels med tanke på olika förutsättningar för åkerierna under lång tid. 

Göteborgs Stad anser att det av utredningen inte framgår hur det föreslagna systemet ska 
fungera i relation till trängselskatten i Göteborg. 

Göteborgs Stad är positivt till förslagets inriktning att Polisen ges möjlighet att utföra 
vägkontroller avseende den avståndsbaserade skatten. 
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