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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.

Vårt Dnr
Ert Dnr
N 2008:05/2013/351 Fi2013/2867
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Finansdepartementets förslag till ändring i
lagen (2004:629) om trängselskatt
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att det endast förväntas medföra begränsade
administrativa kostnader.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredning saknas.

Innehållet i förslaget
Regeringen tillsatte den 28 februari 2013 en särskild utredare med uppdraget att genomföra en
förhandling om Stockholms läns infrastruktur med berörda kommuner i Stockholms län och med
Stockholms läns landsting (Dir. 2013:22). En framställan från regeringens förhandlingspersoner i
Stockholmsförhandlingen inkom till regeringen i juli 2013. I framställan lämnas förslag om höjd och
breddad trängselskatt i Stockholm. Till framställan har bilagts en underlagsrapport från Trafikverket.
Finansdepartementet bedömer att höjd och breddad trängselskatt är en förutsättning för de
infrastrukturinvesteringar som förhandlas inom ramen för Stockholmsförhandlingen och har som en
komplettering till förslaget i framställan tagit fram ett förslag till författningstext och tillhörande
författningskommentarer. Förslaget innebär att trängselskatt införs på Essingeleden från och med den
1 januari 2016 med en maxnivå på 30 kr. Vid öppnandet av Förbifarten 2022 sänks skatten till 20 kr.
Vidare föreslås en höjning av samtliga nu gällande skattebelopp för passager i Stockholms innerstad.
Maxnivån på den befintliga innerstadsringen föreslås höjas från 20 kr till 30 kr från och med den
1 januari 2016. Därutöver föreslås att trängselskatt även införs på Saltsjö-Mälarsnittet, dvs. gränsen
mellan norra och södra Stockholm, från och med den 1 januari 2016. Maxnivån föreslås bli 15 kr. De
platser som föreslås skattebeläggas är de broar i innerstaden som korsar Saltsjö-Mälarsnittet, dvs.
Västerbron, Centralbron och Slussen, samt vid Fredhäll. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn
och bil föreslås uppgå till högst 90 kr.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget endast begränsade administrativa kostnader för
företag. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.

Konsekvensutredningen
Eftersom remissen inte innehåller någon beskrivning av förslagets effekter för företag i enlighet med
förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning finner Regelrådet att
konsekvensutredning saknas.
Som förslag hur punkterna i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning kan beskrivas, hänvisas till Regelrådets exempelsamling:
http://www.regelradet.se/utbildning_och_stod/goda-exempel/
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 13 november 2013.
I beslutet deltog Lennart Palm, ordförande, Eleonor Kristoffersson, Claes Norberg och Annika
Andebark. Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Ulrika Sjöström.

Lennart Palm
Ordförande

Ulrika Sjöström
Föredragande
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