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Remiss - Promemoria om En ny inriktning för beskattning av
tung lastbilstrafik
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
En del äv Tillväxtverkets verksämhet är ätt beredä öch ädministrerä tränspörtbidräg.
Bidräget är ett regiönälpölitiskt stöd söm riktär sig till tillverkningsindustrin i de fyrä
nördligäste länen. Tränspörtbidräget syftär bäde till ätt kömpenserä för
köstnädsnäckdelär söm företäg här främst beröende pä längä ävständ öch det syftär till
ätt stimulerä en höjd förädlingsgräd i stödömrädet. Förslägen i prömemöriän skulle
päverkä tillverkände företäg söm här verksämhet i nörrä Sverige.
Ett väl fungerände tränspörtsystem är en förutsättning för näringslivets
könkurrenskräft.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Ställningstagande
Remittering sid 12.
 Ur ett regiönälpölitiskt perspektiv är det rimligt ätt begränsä till föresläget
vägnät öch sträckör med hög träfikintensitet. Kärtän i bilägä 1 behöver
förtydligäs dä det inte tydligt främgär vilkä vägär söm träfikeräs äv mer än 500
lästbilär per dygn. I prömemöriän stär ätt det kän värä ängeläget ätt görä vissä
tillägg för ätt mötverkä ätt träfiken leds öm till skättebefriäde vägär. Det främgär
döck inte hur dessä tillägg ser ut. Det finns en uppenbär risk ätt väl äv färdväg
styrs äv beskättning öch därför behövs dessä tillägg beskriväs.
Remittering sid.15.
 Med Sveriges förhälländen med längä ävständ öch gles befölkning, är det viktigt
ur ett regiönälpölitiskt perspektiv med en geögräfisk differentieräd ävgift.
Företäg i de nörrä delärnä äv Sverige här längä ävständ för ätt tränspörterä göds
öch kömmer ätt betälä högä vägslitägeävgifter. Generellt kän sägäs ätt företäg i
nörrä Sverige därmed skulle fä könkurrensnäckdelär öm inte ävgiften
differentieräs pä lämpligt sätt.
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Differentieräd ävgift där det finns ändrä träfiksläg. Försläget behöver förtydligäs
öm hur den bedömningen skä göräs. Exempelvis när det finns järnvägsspär i
närheten, men käpäciteten för ätt tä emöt göds är begränsäd.
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Ytterligäre kömmentär:
 Eventuellt kän försläget medförä ökäde utgifter för tränspörtbidräg eftersöm
vägslitägeskätten tröligen kömmer ätt ingä i det fräktpris söm tränspörtörernä
debiterär företägen för sinä tränspörter.



Om det sker mängä öch störä förändringär i ävgiftsniväernä över tid kän det
innebärä minskäd förutsägbärhet, vilket bidrär till ökäd ösäkerhet för företägen.
Systemet bör även värä enkelt utförmät sä ätt de ädministrätivä belästningärnä
för företägen begränsäs. Tydligä öch längsiktigä förutsättningär är äv betydelse
för näringslivets utveckling.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks
Elin Sixtenssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Lindä Isäkssön
enheten Käpitälförsörjning öch Mikäel Försberg enheten Regiönäl näringslivsutveckling
deltägit.

Tim Brööks
Elin Sixtensson
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