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KONJUNKTURINSTITUTET S  SYNPUNKTER  

Konjunkturinstitutet har granskat Partikelhaltsutredningens betänkande Skatt på dubb-
däcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27). Utredningen kommer fram till att det för närva-
rande inte finns skäl att föreslå en skatt på dubbdäcksanvändning. Utredningen öppnar 
dock för möjligheten att överväga en skatt i framtiden om överskridandena av de fast-
ställda gränsvärdena för grova partiklar (PM10) åter ökar. Konjunkturinstitutet instäm-
mer med utredningens slutsatser. Betänkandet är välformulerat och slutsatserna väl 
avvägda utifrån de analyser som har genomförts inom utredningen.  
 
Konjunkturinstitutet vill dock poängtera vikten av att följa upp utvecklingen av gräns-
värdesöverskridanden av PM10. En åtgärd som enligt utredningen bidragit till att minska 
partikelhalterna under de senaste åren är dammbindning på speciellt utsatta gator. 
Denna åtgärd kan minska kortsiktiga lokala effekter men påverkar inte källan till pro-
blemet. Konjunkturinstitutet anser därför att risken för överskridanden av gränsvärden 
i vissa utsatta områden kvarstår (inte minst i Stockholms innerstad), speciellt av två 
anledningar: 
 

 Det faktum att trängselskatten höjs och införs på Essingeleden från januari 
2016 kommer sannolikt minska problemen på Essingeleden men inte nödvän-
digtvis i Stockholms innerstad. Det finns en risk att mängden trafik genom in-
nerstaden ökar då prisfördelen med att välja Essingeleden blir betydligt mindre 
efter förändringen. 
 

 De senaste årens snöfria senvintrar i Stockholm har bidragit till färre överskri-
danden av gränsvärdena för grova partiklar i Stockholms innerstad. Det är vik-
tigt att befintliga åtgärder mot höga halter av PM10 är så pass omfattande att 
gynnsamt väder inte blir den avgörande faktorn för att uppnå gränsvärdena.       

 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit 
Linda Sahlén Östman. 
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