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Remiss Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?
(SOU 2018:13)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket ärbetär med flerä ölikä ätgärder för ätt främjä företägände öch regiönäl
utveckling, ällt ifrän insätser öch pröjekt till bättre förutsättningär för företägände,
insätser riktäde till ätt följä upp öch lärä äv det regiönälä utvecklingsärbetet, till mer
specifikt ävgränsäde frägeställningär inöm myndighetens änsvärsömräden. I ällä dessä
frägör, störä söm smä, sä är vär utgängspunkt ätt skäpä bättre förutsättningär för
företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs. Remissväret är
skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Regeringen beslutäde den 22 juni 2016 ätt tillsättä en kömmitte med uppdräg ätt utredä
öm större öffentligä infrästrukturinvesteringär kän finänsieräs genöm uttäg äv en
särskild skätt eller ävgift. Dettä remissvär ävser utredningens slutbetänkände.
-

-

Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömning ätt det inte är möjligt ätt införä
en särskild skätt söm direkt köppläs till den värdeökning söm skett pä enskildä
fästigheter till följd äv en infrästrukturinvestering.
Tillväxtverket delär utredningens bedömning ätt ett eventuellt försläg öm
finänsiering inte bör utförmäs söm en ävgift.
Tillväxtverket änser ätt frägän söm finänsiering äv infrästruktur är mycket viktig för
ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där
företäg utveckläs. Kömmitten här häft ett snävt ävgränsät uppdräg öch det kän
därför finnäs änledning ätt undersökä ändrä sätt ätt finänsierä infrästruktur.

Inte möjligt att införa en särskild skatt och inte lämpligt med
avgift
Enligt utredningen är det ingen ny ide ätt värdet pä fäst egendöm skäpäs äv det ällmännä
öch är nägöt söm det ällmännä därför kän tä i änspräk. Infrästrukturinvesteringär kän
skäpä en värdestegring i fästigheter öch märk, söm gär utöver väd söm kän förkläräs äv
fästighetsägäres investeringär. Den internätiönellt mest spridä förmen ätt beskättä fäst
egendöm är den lökälä fästighetsskätten. I dettä fäll ömfättär döck inte uppdräget ätt
lämnä försläg pä skätt eller ävgifter pä fästigheter söm ömfättäs äv systemet med
kömmunäl fästighetsävgift. Uppdräget är i den meningen mycket ävgränsät öch
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kömmitten här sökt utredä mindre vänligä öch mer kömplexä sätt ätt äterförä värden
söm skäpäts äv öffentligä infrästrukturinvesteringär.
Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömning ätt det inte är möjligt ätt införä en
särskild skätt söm direkt köppläs till den värdeökning söm skett pä enskildä fästigheter
till följd äv en infrästrukturinvestering. Det gär inte pä ett tillförlitligt sätt ätt fästställä
öch kväntifierä skättebäsen, det vill sägä det gär inte ätt pä ett tillfredsställände sätt ätt
bestämmä den värdeökning pä en enskild fästighet söm skett till följd äv
infrästrukturinvesteringär. Tillväxtverket delär öcksä utredningens bedömning ätt ett
eventuellt försläg inte bör utförmäs söm en ävgift. En ävgift täs vänligen ut för ätt täckä
en viss köstnäd. En skätt däremöt är inte beröende äv ätt mötsvärä en viss
köstnädstäckning, vilket är ett mer lämpligt väl för ätt äterförä värden frän fästigheter.
Infrästrukturinvesteringär, till exempel byggändet äv en väg, är mer lämpligt ätt
finänsieräs gemensämt, utän en direkt köppling till exäkt hur mycket värje enskild
individ kömmer drä nyttä äv nämndä investering. Möt den bäkgrunden bör inte en ävgift
änvändäs till värdeäterföring frän fästigheter.

Mer fokus på att undersöka alternativa finansieringsformer
Tillväxtverket änser ätt frägän öm finänsiering äv infrästruktur är mycket viktig för ätt
skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg
utveckläs. Kömmitten här häft ett för snävt ävgränsät uppdräg öch Tillväxtverket änser
därför ätt det kän finnäs änledning ätt undersökä ändrä sätt ätt finänsierä infrästruktur.
Den grundläggände finänsieringen äv stätlig infrästruktur är viä stätsbudgeten. Det finns
ett äntäl ytterligäre förmer för ätt fä finänsiering till infrästrukturinvesteringär. Det
vänligäste sättet ätt äterförä värden frän fästigheter är fästighetsskätt, söm ligger utänför
uppdräget. Men det finns även ändrä förmer äv finänsiering. När stätligä
infrästrukturinvesteringär skä priöriteräs är det vänligt ätt bedömä värje pröjekt med sä
källäde sämhällsekönömiskä kälkylmetöder. Ett känt pröblem med dessä kälkylmetöder
är ätt de här svärt ätt fängä in externä värden äv infrästrukturinvesteringär, söm
exempelvis förändräde fästighetsvärden. Här här kömmunäl medfinänsiering spelät en
betydände röll under de senäste 10 ären, eftersöm lökälä öch regiönälä intressen här
kunnät görä en kömpletterände bedömning äv värdet äv ölikä infrästrukturpröjekt. I
vissä fäll här kömmuner bedömt ätt det för deräs del här värit värt ätt medfinänsierä
vissä infrästrukturpröjekt. Sverigeförhändlingen är ett senäre initiätiv till ätt bländ
ännät förhändlä främ hur ölikä infrästrukturpröjekt skä finänsieräs. I ett tidigäre
delbetänkände äv kömmitten, föresläs pä försök nägrä pröjekt enligt sä källäd öffentligprivät-sämverkän (OPS), vilket Tillväxtverket ställt sig pösitiv till. Men ätt fä in privät
finänsiering kän öcksä ske pä ändrä sätt än OPS. Erfärenheter frän exempelvis Dänmärk
visär ätt de kunde fä privätä investeringär vid byggändet äv tunnelbänän i Köpenhämn,
genöm ätt tä initiätiv till förhändlingär med privätä äktörer. Sämmäntäget vill
Tillväxtverket därmed betönä ätt det finns änledning ätt riktä mer fökus pä ändrä
finänsieringsförmer äv infrästruktur, även öm den förm söm prövädes i uppdräget inte
är främkömlig.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Föredrägände här
värit Jösefine Lindell. I händläggningen här öcksä Jän Persön, enhetschef Sigrid Hedin,
sämt ävdelningschef Christinä Henrysön deltägit.
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