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Remissvar på Vissa skattefrågor inför  

budgetpropositionen för 2012 
 

Sammanfattning 
Gröna Bilister är kritiska till Finansdepartementets hantering av förmånsvärdesänkningen med 
följande huvudsakliga slutsatser: 
  

1. Finansdepartementet borde se teknikneutralt på förmånsvärdeverktyget, och belöna 
fordon som har lägre emissioner, oavsett teknik. 

2. Finansdepartementet borde ge en längre utfasningsperiod för 
förmånsvärdenedsättningen, minst tre år. Detta motsvarar en företagskunds 
kalkylperiod.  

3. Finansdepartementet har genom att avvakta med detta besked skapat en osäkerhet på 
marknaden som inneburit negativa effekter på både industrin och miljön. Därför borde 
den fortsatta perioden omfatta åtminstone ett företags kalkylperiod. 

4. Finansdepartementet avsäger sig en av de starkast drivande miljöåtgärderna för 
fordonsflottan genom att minska incitamenten för etanolbilar utan att ersätta med andra 
incitament.  

5. Vi delar dock på sikt Finansdepartementets syn att incitamenten bör ses över, och göras 
kostnadsneutrala för stadskassan.  

 
 



2 (2) 

Gröna Bilister maj 2011: Remissvar på Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012.   Fi 2011/1936 
 

 

 

Inledning 
Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation bistår vi gärna med förslag till hur bilismens 
miljöpåverkan kraftfullt, skyndsamt och kostnadseffektivt kan minska. Vi har alltsedan vårt 
grundande haft detta som huvudfokus och har i åtskilliga remissvar och flera egna skrifter gett 
omfattande förslag på hur detta bäst kan ske. Vi har också återkommande angivit att det behövs 
en övergripande handlingsplan och moderniserad handlingsplan för detta. Vi väntar ännu. 
 
Vår utgångspunkt, och därvidlag skiljer vi oss från mer traditionella bilistorganisationer, är att 
Sverige ska vara en föregångare i omställningsarbetet. Vi är övertygade om att världen behöver 
föredömen att inspireras av, en roll som Sverige delvis axlat de senaste åren, men också att det 
är lönsamt för ett land som vårt att profilera sig som pådrivande inom hållbara trafiklösningar. I 
detta remissvar utvecklar vi detta i de delar som är relevanta för regeringens förslag till hand-
lingsplan. 
 
Vi bedömer att processen att bryta ett ensidigt oljeberoende kommer att kräva både långsiktiga 
satsningar och innovationer. Det kräver ett tålmodigt arbete.En myndighets strategi måste 
spegla dessa ansatser, och bejaka en dynamisk politik som söker fram och stöttar innovationer i 
en långsiktig riktning för oljeoberoende. Det är speciellt aktuellt i dessa dagar när regeringen 
försvagar incitament för omställningen av transportsektorn.  
 
Vi menar att det långsiktigt gagnar ett land bäst finansiell att ta de kostnader en omställning 
leder till tidigt. Rapporter som bland annat Stern rapporten stödjer detta.  

Avgränsningar 
Vi avgränsar våra kommentarer att handla om förslaget: 3.4. reformambition om nedsatt 
förmånsvärde för vissa miljöbilar. 

Förorenaren betalar 
Förorenaren betalar har varit tongivande i flera på varandra följande regeringsförklaringar. Ett 
ganska logiskt koncept, som har sitt ursprung i miljörätt från industrialismens genombrott. 
Wikipedia anger att det faktiskt var den svenska regeringen som redan 1975 satte detta i 
system. 
 
Om man följer denna modell skall bilar som går på etanol, metan och el- och laddhybridbilar 
som kan bevisa utsläppsminskningar få en kostnadsnedsättning motsvarande 
utsläppsreduktionen.  
 
Vi kan därför inte förstå att regeringen nu väljer att ta bort etanolfordonen från reduktionen av 
förmånsvärde, speciellt som det saknas andra betydande ekonomiska incitament för företag 
avseende etanolbilar.  
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Gröna Bilister föreslår istället att behålla förmånsvärdenedsättningen även för etanolbilar under 
den kommande perioden. Däremot anser Gröna Bilister att det är rimligt att kräva att dessa 
tankas på för avsett bränsle. Detta kan kontrolleras exempelvis med stickprov.  
 

Teknikneutralitet 
En annan viktig princip avseende miljöteknik, är att förhålls sig neutral avseende 
tekniklösningar. Det spelar mindre roll för klotet om utsläppsminskningen sker genom teknik A 
eller teknik B, det viktiga är att minskningen sker.  
 
Den största minskningen av bilparkens emissioner kommer att vi har närmare 300.000 
etanolbilar, som när de kör på E85 från exempelvis Brasilien har en halverad klimatpåverkan. 
Denna viktiga klimatnytta avsäger sig regeringen med detta beslut.  

Långsiktighet 
60% av nybilsköpen görs av företag. Dessa bilar når sedan allmänheten som begagnade efter i 
genomsnitt tre år.  
 
Ett företag har en kalkylperiod om tre år vid köp av fordon, därför bör regeringens förslag i alla 
fall sträcka sig över en normal upphandling.  
 

Kostnadsneutralitet 
Vi menar att det är fel av regeringen att avstå från att balansera miljöinvesteringar med avgifter 
från de förorenande fordonen. Gröna Bilister har föreslagit ett Bonus-Malus system som på sikt 
kommer att skapa ett teknikdrivande incitament, utan att samtidigt urholka stadskassan. På kort 
sikt kan regeringen genom att skapa en progressivitet i fordonsskatten balansera på samma sätt.  
 
 

Avslutning 
Vi står inför den kanske mest inttressnta utvecklingen på mobilitetsområdet. Det höga 
oljepriset har redan börjat få ett genomslag, men framför allt kan man se ett förändrat beteende 
genom användning av trådlöst internet, bärbara datorer och smartphones. Nu borde regeringen 
sluta upp bakom de existarande miljöfordonen, och underlätta för en fortsatt positiv utveckling.  
 
 

 

För Gröna Bilister 

Jakob Lagercrantz 

 

 


