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Näringslivets Transportråd lämnar ett remissyttrande över ovannämnda promemoria enligt ne-

dan. Näringslivets Transportråd är en branschorganisation för transportköpare. Medlemmar är 

cirka 40 industri- och handelsföretag samt deras branschorganisationer i Sverige. Organisat-

ionens huvudmän är Skogsindustrierna, Svensk Handel och Teknikföretagen.  

 

Näringslivets Transportråd tillstyrker förslaget i enlighet med vad som anges nedan men anser 

också att BNP-indexeringen permanent ska tas bort från lagen om skatt på energi. 

Vidare anser Näringslivets Transportråd att beskattning av vägtrafik bör utredas i sin helhet. 

 

BNP-indexeringen bör avskaffas 

Näringslivets Transportråd välkomnar och tillstyrker en sänkning av energiskatten på bensin 

och diesel under kommande tre år. Näringslivets Transportråd föreslår i tillägg att det tidigare 

beslutet om automatiska årliga schabloniserade höjningar av drivmedelsbeskattningen, så kal-

lad BNP-indexering1, avskaffas helt från den 1 januari 2023. Sedan införandet 2016 har BNP-

indexeringen pausats flera gånger och drivmedelsskatten har också flera gånger både sänkts 

och höjts, ibland samtidigt, för att kompensera för den automatiska höjningen. 

 

Näringslivets Transportråd är kritisk till den nuvarande indexeringsmodellen då den innebär 

att det sker en överindexering och att skatten växer mer än vad som motiveras av förändringen 

i konsumentprisindex (KPI). Det är från början anmärkningsvärt att det har etablerats ett sy-

stem för automatisk skattehöjning på drivmedel, där riksdagens årliga beslutsfattande i prakti-

ken rundas. Överindexeringen innebär på sikt en höjning av skatterna utan att riksdagen fattat 

några nya beslut. Skattehöjningen och höga drivmedelskostnader påverkar konkurrenskraften 

negativt för industrin och handeln i Sverige. Samtidigt utgör långa transportavstånd inom lan-

det och till de viktigaste marknaderna redan i sig en konkurrensnackdel. 

 
1 För bensin och diesel beaktas sedan den 1 januari 2016 även utvecklingen av BNP vid den årliga omräkningen. 

Detta sker genom ett schabloniserat årligt tillägg om två procentenheter till KPI-omräkningen. Den tillkom-

mande omräkningen sker av såväl energiskatten som koldioxidskatten men uttrycks som en höjning av energis-

katten. 
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Ett annat, starkt vägande skäl till att se över den gällande lagstiftningen avseende bränslebe-

skattningen och avskaffa överindexeringen är att den delvis mist sin giltighet i och med infö-

randet av reduktionsplikten 2018. Det huvudsakliga motivet till de automatiska höjningarna 

var att skapa ett omvandlingstryck för att minska användningen av fossila bränslen och att 

göra biodrivmedel mer attraktiva. Enligt Näringslivets Transportråd faller syftet med beskatt-

ningsmodellen, eftersom reduktionsplikten i sig skapar ett omvandlingstryck.  

 

Ytterligare ett skäl är att den nuvarande lagstiftningen med indexering innebär en överindexe-

ring av skatten, det vill säga skatten växer mer än KPI-utvecklingen. Sedan 1994 ska en in-

dexering ske av koldioxid- som energiskattesatserna på drivmedel med förändringar i KPI för 

att realvärdesäkra skattesatserna. Det sker genom de årliga omräkningarna i november varje 

år. Det nuvarande systemet leder till en indexering högre än KPI, vilket är omotiverat. 

 

Utred beskattning av vägtrafik i sin helhet  

Regeringen bör ta initiativ till att utreda beskattningen av vägtrafik i sin helhet. Elektrifie-

ringen av den tunga lastbilstrafiken kommer att ta längre tid för gods- än för personbilstrafi-

ken, vilket innebär högre drivmedelskostnader för den tunga trafiken samtidigt som det finns 

många andra gällande och föreslagna regleringar som driver upp kostnaden. Det påverkar in-

ternationell konkurrenskraft för industrin och handeln. Dessutom är det extra kännbart på 

landsbygden och i branscher med hög känslighet för ökade transportkostnader, och få alterna-

tiv. 

 

Om skatter beslutas i stuprör utan hänsyn till hur de påverkar varandra, finns det en risk att 

uppsatta samhällsmål inte kan nås kostnadseffektivt, eller alls. Med en helhetssyn på skatte-

frågor för den tunga trafiken kan också utmaningar som dubbelbeskattning av koldioxid bely-

sas samt hur skattesystemet ska vara utformat i en framtid med fler elfordon. Även slitage 

från både personbilar och lastbilar behöver lyftas och förtydligas, eftersom det annars i debat-

ten går att uppfatta att endast tunga lastbilar sliter på vägarna. Förutom tunga fordon, är per-

sonbilarna majoriteten av fordonsrörelserna och ytterligare slitage på vägnätet sker av väder, 

vind, kyla och nederbörd. Näringslivets Transportråd vill därför se en utredning som gör en 

översyn av hela skattesystemet för transportsektorn i ett framtidsperspektiv och som beaktar 

flera politiska mål samtidigt. 
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