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Regionala fastighetsskatter kan ge
bättre infrastruktur

Vägar och järnvägar finansieras främst genom statliga skatter. I åtskilliga fall 
beslutar politiker om spektakulära men samhällsekonomiskt olönsamma projekt 
och tycks mer benägna att maximera röster än projektnytta. Medborgare i den 
region där ett projekt genomförs får den största nyttan medan skattebetalare i 
hela landet betalar kostnaderna. Politiker på regional nivå ”lobbar” för projekt 
i sina regioner. Kostnaderna för ett projekt bör främst belasta det brukarkollek-
tiv som får störst nytta av det. Därför föreslås att statens utgifter för transport-
projekt förs över till regional nivå liksom fastighetsskatten för deras finansiering. 
Miljarder kan sparas in genom att samhällsekonomiskt olönsamma projekt inte 
kommer till stånd och dessa kan i stället satsas på lönsamma projekt.

Ansvarskommittén har lagt fram ett förslag om 6–9 storregioner med direkt-
valda styresmän att ersätta landsting och länsstyrelser (SOU 2007:10). För-
slaget har utlöst omfattande debatt med krav på en analys av regionala mål 
och medel. Förvisso räcker det inte med att skyffla över ”gamla” uppgifter 
från landsting och länsstyrelser till storregioner. Nya uppgifter krävs för 
att motivera en omorganisation. Stora, samhällsekonomiskt olönsamma 
väg- och järnvägsprojekt genomförs som till stor del är statligt finansierade. 
Medborgare i den region där ett projekt genomförs får störst nytta av det 
medan skattebetalare i hela landet betalar kostnaderna. Kostnader för pro-
jekt bör främst belasta de brukarkollektiv som får störst nytta av dem. En ny 
regional ordning för transportpolitiken skulle kunna vara en lämplig upp-
gift för storregioner. Vi föreslår att statens utgifter för vägar och järnvägar 
överförs från staten till storregioner liksom fastighetsskatten för att täcka 
dessa utgifter. Med regionala fastighetsskatter kan man bättre än med stat-
liga skatter diskriminera mellan de som får nytta av transportinvesteringar 
och de som inte får det. Avsikten med denna artikel är att presentera och 
argumentera för en sådan ordning. 

1. Litteraturöversikt
I en klassisk artikel hävdar Tiebout (1956) att man kan få information 
om folks preferenser beträffande lokala kollektiva nyttigheter som gator, 
brandstationer, parker etc genom att de kan rösta med fötterna. Folk kan 
flytta till de orter som bjuder ut det som de önskar. Orter konkurrerar med 
varandra genom sina lokala kollektiva varor. Detta leder till effektiva lös-
ningar när det gäller att förse folk med sådana nyttigheter. Detta var dock 
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inte sista ordet i dessa frågor. Det har vuxit fram en omfattande normativt 
inriktad litteratur om lokala kollektiva varor och den lämpliga fördelningen 
av uppgifter mellan regionala styren och en stats centrala regering (Buch-
anan 1965; Olson, 1969; Oates 1972; Berglas 1976; Arnott 1979, 2004; 
Arnott och Stiglitz 1979; Henderson 1977; Fujita och Thisse 1986; Fujita 
1989; Hochman m fl 1995; Kanemoto m fl 1996; Rubinchik-Pessach 2005; 
Lee 2005). Litteraturen behandlar flera olika problem som a) vad är det 
optimala antalet regionala styren? b) vilka uppgifter bör ligga på en central 
regering och vilka på regionala styren? c) vad finns det för effektivitetsvin-
ster att göra genom decentralisering av ett finansieringsansvar till regionala 
styren? d) vilka institutionella förändringar kan förbättra situationen mel-
lan stat och regionala styren? och e) städers optimala storlek (Kanemoto 
m fl 1996; Arnott 2004). Några få artiklar behandlar även positiva problem 
såsom f) varför de flesta länder i världen över tiden har decentraliserat ett 
finansieringsansvar till regioner (Arzaghi och Henderson 2005). 

Olson (1969) hävdar att för varje lokal kollektiv nyttighet behövs ett 
separat regionalt styre. Hochman m fl (1995) kritiserar Olsons teori för att 
bygga på förenklande antaganden och menar att den inte håller då geografin 
explicit introduceras. Om så sker bör en decentralisering baseras på territo-
rier snarare än på varor och tjänster. Hochman m fl hävdar att styren för stor-
stadsområden (metropolitans) är de regionala enheter som är bäst lämpade att 
förse sina medborgare med hela skalan av lokala kollektiva nyttigheter. 

Den amerikanske ekonomen Henry George (1955) föreslog under 1800-
talet uttag av en enda skatt, nämligen på mark med syftet att bekämpa fat-
tigdomen. Hans förslag har blivit föremål för uttolkningar och generalise-
ringar, i litteraturen hänvisade till som Henry Georges teorem. Detta inne-
bär att det aggregerade markvärdet för en ort minus alternativkostnaden för 
markens värde i en användning som inte är urban vid optimal befolkning 
och vid ett effektivt utbud av lokala kollektiva varor kommer att bli lika 
med utgifterna för sådana varor (Arnott 2004; Lee 2005). I gängse ekono-
miska termer betyder detta att värden av lokala kollektiva varor kapitalise-
ras i markvärden och att dessa utbjuds av regionala styren i sådan utsträck-
ning att marginalnyttan av dem blir lika med marginalkostnaden. Teoremet 
utgör teoretisk grund för finansiering av en orts utbud av lokala kollektiva 
varor med fastighetsskatter. 

Oates (1972) sätter som villkor för effektivitet att det finns en perfekt 
matchning mellan vilka som får fördelar av lokala kollektiva nyttigheter och 
de som får betala för dem. Berglas (1976) visade att under Buchanans klubb-
teori (1965) utan hänsyn till geografin kan varje lokal kollektiv nyttighet 
finansieras genom användaravgifter. Men om man beaktar skillnader i rum-
met mellan var de lokala kollektiva nyttigheterna bjuds ut och var konsu-
menterna finns, blir användaravgifter satta utifrån marginalkostnader inte 
tillräckliga för att täcka totala kostnader vid fallande genomsnittskostnader 
(Arnott 1979; Arnott and Stiglitz 1989; Fujita 1989). Skatt på markvärden 
kan användas för att täcka underskott (Hotelling 1938). 
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2. Hur ska tjänster från transportinfrastruktur 
prissättas?
Om målet är att effektivt utnyttja en infrastruktur, bör avgifter för tjänster 
från denna sättas med utgångspunkt från variationer i de kostnader som 
en brukare direkt ger upphov till, dvs prissättning efter variationer i s k 
kortsiktiga marginalkostnader (Hotelling 1938; Walters 1961, 1968; SOU 
1973:32; Bohm 1974; Andersson och Bohman 1985; Bohman och Anders-
son 1987). Exempel på en närmast ideal tillämpning av denna princip ges 
av de priser för elkraft som säljs mellan elproducenter och till vissa stora 
elkunder på den nordiska kraftbörsen (Andersson 1984, 2007). För övriga 
elkunder tillämpas en tvådelad tariff med ett rörligt pris per kilowattimme 
som varieras efter hur de rörliga kostnaderna varierar med efterfrågan mel-
lan olika årstider och mellan dag och natt samt en fast avgift per kilowatt för 
att bidra till att täcka totala kostnader. Denna tariff ger elbolagen möjlig-
heter att diskriminera mellan olika elförbrukare efter de fasta kostnader de 
ger upphov till. 

En motsvarighet till elbolagens rörliga avgifter är bensin- och diesel-
skatter som genom åtgång av bensin och diesel grovt kan kopplas till den 
enskilde trafikantens utnyttjande av vägar och de rörliga kostnader för sli-
tage på vägar som uppkommer. Fordonsskatter som differentieras mellan 
tunga och lätta fordon kan också grovt användas för att diskriminera mellan 
dessa fordons olika slitage på vägar. Då fullt kapacitetsutnyttjande råder 
med trängsel i stadstrafik under rusningstrafik som följd, bör trängselavgif-
ter tas ut såsom nu sker i Stockholm. Avgaser och buller genom biltrafiken är 
exempel på skadliga externa effekter på miljön och klimatet som motiverar 
miljöavgifter. Dessa bör sättas med utgångspunkt från de marginalkostna-
der för skadliga effekter som förorsakas av en enskild bilists resor. Banverket 
tar ut banavgifter från de företag som trafikerar järnvägarna såsom Statens 
järnvägar. Dessa avgifter bör också sättas utifrån de rörliga kostnaderna för 
att utnyttja järnvägarna effektivt.  

3. Hur ska vägar och järnvägar finansieras?
Vägar och järnvägar är inte endast lokala kollektiva varor utan bildar också 
nationella system av riksvägar och nationella banor och bildar därigenom 
också nationella kollektiva varor, ungefär som försvaret. Det finansiella 
ansvaret för dem delas mellan regionala styren och staten. Exempelvis finan-
sieras i Kalifornien state highways av delstaten via fastighetsskatter medan 
dess interstate highway system finansieras genom federala skatter. Ett liknande 
finansieringssystem finns i Sverige. Gator och kollektivtrafik inom orterna 
finansieras till en del av kommunerna medan vägar och järnvägar mellan 
orter finansieras med statsskatter. Dessutom finansierar staten en stor del 
av exempelvis Stockholms utbyggnader av trafikleder. 

Men finansieringen genom statliga eller som i USA federala skatter är 
problematisk, eftersom the interstate highway system i Kalifornien framför allt 
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används av folk som bor i Kalifornien. På samma sätt finns det inte något 
direkt samband mellan en bilists kostnad för en ny väg i Skåne och vad hon/
han betalar i statlig skatt för vägens finansiering. Långt mindre finns ett 
sådant samband för en ny väg i Norrland där hon/han kanske aldrig någon-
sin kommer att sätta sin fot, långt mindre sin bil. En norrlänning bidrar via 
sina statliga skatter till att finansiera vägen i Skåne som hon/han kanske ald-
rig kommer att få någon nytta av. Man kan kanske tycka att det hela jämnar 
ut sig genom att skåningen via sina statliga skatter bidrar till att finansiera 
vägar och järnvägar i Norrland. Men genom statliga skatter kan man inte 
diskriminera mellan de som kommer att trafikera vägen och de som inte 
kommer att göra detta på det sätt som elbolagen kan diskriminera mellan 
olika elkunder genom sin eltariff. Oates (1972) villkor om en matchning 
mellan de som betalar och de som drar nytta av en lokal kollektiv vara är inte 
uppfyllt. Därför uppnås inte målet om effektivitet. 

Kanske motiveras rådande system för finansiering med hänvisning till 
rättvisemål. Men varför behöver invånarna i det rika Kalifornien via den 
federala finansieringen av deras interstate highway system subventioneras av 
folk i andra delar av USA? Och varför ska norrlänningar via sina statsskat-
ter behöva subventionera utbyggnader av stockholmarnas trafiksystem och 
för den delen också varför viceversa? Statsanslag för vägar och järnvägar är 
trubbiga åtgärder för att uppnå rättvisemål. Generella bidrag är att föredra 
för att uppnå sådana mål (Andersson 2005a, 2005b). 

Varför inte finansiera vägar med tullavgifter som i Frankrike där sådana 
sedan länge tas ut på motorvägar? Men denna form av finansiering med-
för också problem. Stora, tunga lastbilar körs på det gamla vägnätet Route 
National i stället för på de nya motorvägarna för att undgå tullavgifterna. 
Trafiken genom städer och byar förorsakar onödiga kostnader i form av sli-
tage på gatorna, trafikträngsel, olycksrisker, avgaser, buller samt skakningar 
som leder till behov av ökat underhåll för fastigheterna. Ett annat exempel 
på tillämpning av public-private partnership-konceptet som kommit i ropet är 
Arlandabanan som drivs i privat regi. Genom att banan finansieras genom 
avgifter kommer de som faktiskt drar nytta av den att också få betala för den, 
inte landets skattebetalare i gemen. Men motorvägen till Arlanda finan-
sieras inte genom tullavgifter på bilar och bussar som i Frankrike. Biljet-
terna för att åka med Arlandabanan blir därför dyra i förhållande till färder 
per buss eller bil. Detta har lett till att folk i gemen väljer dessa färdmedel. 
Utnyttjandet av banan har därför blivit lågt och det samhällsekonomiska 
värdet av banan lägre än vad det kunde ha blivit om den hade finansierats 
genom skatt. Inte oväntat har det företag som driver Arlandabanan gått i 
likvidation och fått rekonstrueras. För att konkurrera på lika villkor hade 
man behövt ta ut tullar för trafiken på motorvägen till Arlanda. En tull skul-
le kunna tas ut vid bilarnas ankomst till Arlanda flygplats med hänsyn till 
deras negativa effekter på miljön. Men även under sådana bättre förutsätt-
ningar skulle banan inte kunna utnyttjas så effektivt som vid skattefinansie-
ring. Att det inte skulle gå så bra att konkurrera med Arlandabanan under 
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de givna förutsättningarna kunde man ha räknat ut på förhand. Ett tredje 
exempel gäller att tullavgifter tas ut för överfarter på Öresundsbron för att 
finansiera brobygget på samma sätt som de franska motorvägarna finansie-
ras. Tidsvinster görs genom bropassager som kapitaliseras i värdestegringar 
för fastigheter på ömse sidor om bron. Men trafiken över bron är inte av 
den omfattning som den skulle ha varit om den hade finansierats genom en 
skatt. Därför har det samhällsekonomiska värdet av bron blivit lägre än vad 
det kunde ha blivit.

Slutsatsen blir att det inte är särskilt lyckat att finansiera investeringar 
i vägar och järnvägar vare sig med statliga skatter eller genom användarav-
gifter. Hur ska man diskriminera mellan de som använder en bro eller väg 
och de som inte gör det? Idealt behövs en fast avgift eller skatt som enbart 
drabbar det kollektiv som utnyttjar en väg i exempelvis Skåne. Lokala eller 
regionala fastighetsskatter har egenskaper som kan utnyttjas i detta sam-
manhang. Redan Johann von Thünen (1826) visade på samband mellan 
transporter och fastighetsvärden genom att demonstrera hur skillnader i 
avstånd till ett stadscentrum bidrar till att förklara skillnader i värden på 
jordbruksmark utanför en stad. Alonso (1960) och Mohring (1961) visade 
att skillnader i transportkostnader kan förklara skillnader i markvärden 
inom en stad. Investeringar i en väg förbättrar framkomligheten och ger 
upphov till tidsvinster, kan minska olycksrisker och ge bättre miljö. Sådana 
värden kapitaliseras i värden för fastigheter belägna i närheten av nya vägar 
och stationer. Detta ger en grund för att ta ut fastighetsskatter för att finan-
siera investeringar. Användaravgifter utifrån kortsiktiga marginalkostna-
der i kombination med fastighetsskatter för att täcka fasta kostnader är lös-
ningen (Hotelling 1938). 

Om Öresundsbron finansierats med regional fastighetsskatt i stället för 
genom brukaravgifter skulle detta via en negativ priselasticitet ha medfört 
att trafiken över bron fått större omfattning. Om fler trafikanter drar nyt-
ta av bron får den ett högre samhällsekonomiskt värde. Detta återspeglas 
i högre värdestegringar för fastigheter på ömse sidor av bron. En skatte-
uppbörd är visserligen förenad med kostnader. Men sådana ska vägas mot 
de besparingar som kan göras i de administrativa resurser som nu går åt 
för att ta upp tullavgifter samt de tidsvinster som trafikanterna gör när de 
inte behöver bromsa in för att betala tull, förutom vinsterna med en mer 
omfattande trafik. Värdestegringar för fastigheter på ömse sidor om bron 
motiverar ett uttag av fastighetsskatt för att finansiera brobygget. Se där 
de ”raka rören” mellan å ena sida transportinvesteringar, konsumentnytta 
av tidsvinster som kapitaliseras i värdestegringar på fastigheter samt å den 
andra en regional fastighetsskatt! Lokala eller regionala fastighetsskatter 
ger sålunda möjligheter att diskriminera mellan olika kollektiv av trafikan-
ter. Argument finns för att fastighetsskatten bör ligga på kommunal nivå för 
finansiering av kommunal infrastruktur (Andersson 1993, 1999). Men ska 
den användas för att framför allt finansiera investeringar i vägar och järn-
vägar talar stordrifts- och samordningsfördelar för att den läggs på regio-
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nal nivå. Genom att föra över rätten att ta ut fastighetsskatt från staten till 
storregioner skulle regionstyrena vid sidan av nuvarande landstingsskatt få 
reella möjligheter till egen finansiering i stället för att som nu behöva lita till 
en omfattande statlig medfinansiering. Brukarnas politiska representanter 
skulle då också få ekonomiska incitament att se till att sådana investeringar 
som är värda skattebetalarnas uppoffringar i form av fastighetsskatter kom-
mer till stånd (Andersson 2006). 

4. Ifrågasatta megaprojekt för Stockholm 
och andra regioner
Regeringens förhandlingsman Carl Cederskjöld föreslog förra året ett tra-
fikpaket för Stockholmsregionen på bortemot 100 miljarder kr fram till år 
2020 (Cederskjöld 2007). 50 miljarder ska gå till vägar, bl a ca 25 miljarder 
kr till den omdiskuterade trafikleden ”Förbifart Stockholm”. Nästan lika 
mycket ska gå till nya spår. Staten ska svara för hälften av kostnaderna av 
trafikprojektets utgifter under tio års tid. Oppositionspartierna i Stockholm 
vill ha ännu större statliga bidrag för kollektivtrafiken. Man kan kanske tycka 
att det nu är Stockholmsregionens tur att få statliga anslag för utbyggnad av 
dess transportinfrastruktur och att detta inte vore mer än rättvist. Men stat-
lig, öronmärkt finansieringen leder till att stora, samhällsekonomiskt olön-
samma transportprojekt i många fall väljs. Kostnaderna för Norra Länken 
beräknades initialt till 6,3 miljarder kr men har nästan fördubblats till 11,6 
miljarder. Staten ska stå för 75 procent medan staden betalar 25 procent av 
de totala kostnaderna. Staten ska också svara för 75 procent av kostnaderna 
för Citybanan, en bana i tunnel under centrala Stockholm. Kostnaderna 
för denna har också nära nog fördubblats på kort tid till 16,3 miljarder kr. 
Kommunalråden i Stockholmsregionen hävdar att projektet är en riksange-
lägenhet som främst bör finansieras av staten.  

De stora och kostsamma trafikprojekten för Stockholmsregionen är inte 
de enda i sitt slag i landet. Den förra regeringen ville satsa 100 miljarder i sto-
ra järnvägsprojekt såsom Citytunneln i Malmö, tunneln genom Hallandså-
sen, Botniabanan och Norrbotniabanan. Även dessa projekt har sprängt 
kostnadsramarna. Kostnaderna för Citytunneln i Malmö har fördubblats 
sedan den påbörjades, från ca 6 till 12 miljarder. Tunneln genom Hallandså-
sen är en sorglig följetong om merkostnader som ökat med hela 700 procent 
sedan starten! Botniabanan beräknas kosta bortemot 20 miljarder kr, dvs 
mer än dubbelt så mycket som de 8,4 miljarder som banan enligt regering-
ens första proposition i ärendet skulle kosta. Norrbotniabanan finns än så 
länge endast på papperet i form av ett politiskt beslut av förra regeringen till 
en kostnad av ca 20 miljarder. De mer eller mindre oanvända flygplatserna i 
Luleå-Kallax och Pajala är andra exempel på misslyckade miljardsatsningar 
av skattebetalarnas pengar. SIKA (1996), Riksdagens revisorer (2000) och 
Banverket (2003) har visat att dessa stora järnvägsprojekt är samhällseko-
nomiskt olönsamma. Vestigia terrent (Spåren förskräcka). 
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5. Varför så många stora olönsamma transport-
projekt?
Att kostnaderna för jätteprojekt nästan alltid blir högre, ibland flerdubbelt 
högre, än vad som framgår av initiala kalkyler är inte unikt för Sverige. I 
boken Megaprojects at Risk (Flyvbjerg m fl 2003) redovisar professor Bent 
Flyvbjerg och hans forskarlag en analys av ett stort antal infrastrukturpro-
jekt i olika världsdelar. Kalkyler som legat till grund för besluten för 258 
projekt inom transportsektorn jämförs med deras faktiska utfall. 90 procent 
av dessa har drabbats av fördyringar. Intäkterna av projekten har samtidigt 
överskattats. Projekten genomförs i stort sett oberoende av vad de kommer 
att kosta. De som föreslår megaprojekt får störst nytta av dem medan skat-
tebetalare i gemen får betala en stor del av notan. Flyvbjerg (2007) varnar 
för glädjekalkyler i form av beslutsunderlag för projekt som förs fram av 
regionala intressegrupper. När väl ett statsråd har klippt av invigningsban-
den till ett projekt, då är det klippt. Politiker verkar inte kunna göra några 
skarpa omprövningar hur stora kostnadsöverskridanden som än uppkom-
mer. Räkningarna för dessa skickas till skattebetalarna. 

En regerings strävan efter att behålla makt och inflytande för att genom 
”gåvor” till regioner försöka vinna väljarnas röster är en förklaring till att 
så många spektakulära, kostsamma och samhällsekonomiskt olönsamma 
transportprojekt kommer till stånd (Andersson 2005a, 2005b). Beslut om 
stora transportprojekt med omfattande statlig medfinansiering är mer fråga 
om politisk kohandel genom förhandlingar mellan politiker på riksnivå och 
regional nivå än en avvägning av projektens nytta mot deras totala kostna-
der. Då staten står för en stor del av kostnaderna får lokala och regionala 
särintressen starka incitament att plädera för sina projekt (Nilsson 2002). 
Nyttan av en extra miljard från staten till lokala eller regionala vägar och 
järnvägar tillfaller medborgare i den egna bygden utan att dessa behöver 
betala för dem. En perfekt matchning bör enligt Oates (1972) råda mellan 
det kollektiv som drar nytta av en väg eller järnväg och de som får betala för 
en lokal kollektiv vara. För att få incitament till ett beteende som leder till 
val av transportprojekt som är samhällsekonomiskt effektiva krävs institu-
tionella reformer. Nilsson (2002) har framfört åtskilliga förslag till sådana 
reformer liksom Bruzelius (2006). Inte mycket har hänt för att ta vara på 
dessa förslag.

6. Omvandlingen av statlig fastighetsskatt 
till kommunal fastighetsavgift  
I de flesta OECD-länder är fastighetsskatten kommunal. I USA är fastig-
hetsbeskattning den huvudsakliga finansieringskällan för kommunal infra-
struktur. Fastighetsskatten var också kommunal i Sverige innan den för-
statligades. Marknadsvärden som underlag för beskattning har kritiserats 
sedan dessa värden höjts dramatiskt under senare år, något som medfört 
höjningar i fastighetsskatten. Detta har lett till stark irritation bland lan-
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dets småhusägare. Gemene man ser inte något samband mellan den statliga 
fastighetsskatten och vad man får ut av skatterna. Den framstår som en obe-
griplig och onödig pålaga. Vid en återgång till en kommunal fastighetsskatt 
skulle kommunerna få större egna resurser för att finansiera investeringar i 
infrastruktur samtidigt som det skulle ge incitament till att effektiva sådana 
genomförs (Mandell 2003). 

Den nya borgerliga regeringen säger sig ha infört en s k kommunal fast-
ighetsavgift i stället för den statliga fastighetsskatten. Intäkterna från denna 
ska ingå som en del i statens system för kommunal utjämning. För år 2008 
räknas de generella bidragen från staten till kommuner ner med ett belopp 
på ca 12,1 miljarder kr vilket motsvarar intäkterna från kommunal fastig-
hetsavgift (Regeringens budgetproposition 2007/08:1). Kommunal fastig-
hetsavgift leder sålunda inte till någon förändring i kommunernas intäkter. 
Motivet är att såväl staten som involverade kommuner ska neutraliseras 
budgetmässigt. Detta är en smart politisk lösning. Staten, inte kommuner, 
bestämmer fortfarande skattesatser och avgör hur de ska användas. Makten 
över fastighetsskatten har inte decentraliserats såsom regeringen vill ge sken 
av genom benämningen kommunal fastighetsavgift. Ingen finansminister 
vill gärna släppa ifrån sig kontrollen över en beskattningskälla. 

7. Decentralisering av fastighetsskatt och utgifter 
för transportinfrastruktur
Teoretiska grunder talar för att såväl fastighetsskatt som utgifter för trans-
portprojekt inte ska ligga på nationell nivå utan på regional. Därför föreslår 
vi att makten över fastighetsskatten förs över till storregioner och att staten 
samtidigt avlastas utgifter för transportprojekt till belopp i samma storleks-
ordning. Om utgifter och inkomster i statsbudgeten minskar med ungefär 
samma belopp, ökar chanserna för att en reform av detta slag ska bli poli-
tiskt möjlig att genomföra. Förslaget sammanfattas i följande punkter: 

• Statens utgifter för vägar och järnvägar förs över till storregioner.
• Fastighetsskatten förs också över från staten till storregioner för att täcka 

utgifterna.
• Varje storregion får rätt att bestämma sina skattesatsers storlek. 

En regering kan ha svårt att skiljas från möjligheterna att utdela spekta-
kulära ”gåvor” till väljarmässigt strategiska regioner i form av motorleder, 
järnvägar och flygplatser som finansieras med statliga skatter som vi sett 
exempel på ovan. Men politiska fördelar bör vägas mot de samhällsekono-
miska vinster som vårt förslag leder till genom bättre val av projekt. Om 
regionerna själva får råda över fastighetsskatten, behöver de inte några för-
slag från staten om trafikpaket à la Cedersköld och inte heller medfinan-
siering från staten. Fastighetsskatter flyter in till regionstyrena i enlighet 
med deras egna beslut. Regeringen slipper krav från regionala lobbyister om 
att statligt finansierade investeringar i vägar och järnvägar ska genomföras. 
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Förslaget innebär att den decentralisering av fastighetsskatten som reger-
ingen vill ge intryck av att ha ägt rum faktiskt kommer till stånd, inte bara 
till namnet utan till gagnet. Beteckningen kommunal fastighetsavgift som 
regeringen nu använder är missvisande. Nivån på statens generella bidrag 
till kommuner och landsting bör höjas till den nivå som gällde innan detta 
belopp reducerades med de ersättande intäkterna från fastighetsskatter. 
Genom en återställande höjning av statens generella bidrag samtidigt som 
utgifter för vägar och järnvägar minskar med motsvarande belopp kan bud-
getmässig neutralitet uppnås. 

8. Några konsekvenser
Men är det verkligen en bra idé att splittra statens anslag för vägar och järn-
vägar på självständiga enheter inom storregionerna? Ett argument är att 
Vägverkets och Banverkets operativa verksamheter redan är uppdelade i sju 
respektive fem regionkontor. Men om man helt överlämnar väg- och järn-
vägsplanering jämte dess finansiering till storregioner, hur ska samordningen 
mellan de olika storregionerna skötas med tanke på att riksvägar och natio-
nella järnvägar är realiteter? En viss samordnande tranportmyndighet på 
nationell nivå kan behövas. En sådan myndighet, Statens Transportverk, kan 
bli gemensam för vägar och järnvägar men också för flygplatser och hamnar 
i enlighet med ett förslag av professor Peter Bohm (1974, kap 6). Denna bör 
därför ha statsanslag till sitt förfogande. Men i stället för statlig medfinansie-
ring om 50–75 procent som nu bör det vara en begränsad procentandel. 

Storstäderna har höga kostnader för investeringar i gator och kollektiv-
trafik på grund av komplicerade och dyrbara tunnlar och broar. Exempelvis 
beräknas en tunnel som ingår i Norra Länken i Stockholm kosta 1 miljon 
kr per decimeter att bygga! Om Stockholmsregionen får ta ut fastighets-
skatt, får den tillräckliga egna skattemedel att disponera för att på egen bog 
kunna finansiera sina transportprojekt. Höga taxeringsvärden för fastighe-
ter i Stockholmsområdet medger uttag av höga intäkter genom regional 
fastighetsskatt. Stockholmsregionen skulle på egen hand kunna finansiera 
trafikprojekt som Citybanan och Förbifart Stockholm. Huruvida man fort-
farande skulle vilja genomföra dessa projekt hänvisad till egna finansierings-
resurser som kan ges alternativ användning är en annan fråga. I Norrland 
däremot är fastighetsvärdena låga och därmed intäkterna från fastighets-
skatt. Här behövs å andra sidan inte så dyrbar transportinfrastruktur som 
i storstäderna. Kostnaderna för transportinfrastruktur kan ändå bli bety-
dande på grund av långa avstånd. Det finns därför anledning att diskutera 
beskattning av olika typer av fastigheter och med vilka skattesatser. Stor-
regioner i Norrland bör svara för kostnader för sina egna transportprojekt 
såsom Norrbotniabanan om man fortfarande vill förverkliga dem genom 
egen finansiering. Det kan bli osäkert med tanke på att det finns alternativ 
användning av skatteintäkter. Banverket har visat att Norrbotniabanan är 
samhällsekonomiskt olönsam (Banverket 2003). 
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9. Statens anslag för transportprojekt 
och fastighetsskatter 
Om man ska föra över såväl statens utgifter för transportprojekt som fast-
ighetsskatten till storregioner, behöver man för var och en av dessa göra 
klart för sig hur utgifter och intäkter kommer att förhålla sig till varandra. 
Då behövs en regionindelning. Denna bör avgöras av vilka uppgifter som 
regionerna bör svara för. Vi har delat in landet i följande sex regioner: 

Skånelandskapen (Skåne, Halland och Blekinge), Västra Götaland 
(Göteborg och Bohus län, Västergötland och Värmlands län), Östra Göta-
land (Småland och Östergötland), Mälarlandskapen (Stockholms län, Got-
land, Sörmland, Örebro län, Västmanland och Uppland), Södra Norrland 
(Dalarna, Jämtland län, Gävleborgs län och Västernorrlands län) och Norra 
Norrland (Västerbotten och Norrbotten). 

I tabell 1 presenteras hur de statliga anslagen till Vägverket och Ban-
verket fördelas på sex storregioner år 2006 att jämföras med intäkter från 
fastighetsskatten för samma år. Statens totala anslag till Vägverket var 12,9 
miljarder kr och 11,4 miljarder till Banverket, dvs sammanlagt 24,3 miljar-
der kr. Intäkterna från fastighetsskatt på ca 24,9 miljarder kr skulle således 
ha räckt till för att täcka de sammanlagda utgifterna för Vägverket och Ban-
verket. Om vi ser på utfallet för de olika storregionerna kan noteras att en 
Mälardalsregion skulle ha fått ett relativt stort överskott på 5,3 miljarder kr 
medan såväl regionen för Skånelandskapen som storregionerna för Norr-
land skulle få underskott på 2,1, 1,8 respektive 1,8 miljarder kr. Mälardalens 
stora överskott kan regleras genom att det generella statliga stödet till regi-
onen reduceras med motsvarande belopp. För att täcka underskotten kan 
fastighetsskatter höjas/breddas. Staten avlastas här utgifter som är större 
än de skatteintäkter som staten avstår från då fastighetsskatten förs över 
till storregioner. En rimlig lösning är därför att statens generella bidrag till 
kommuner höjs för att täcka underskott, så att såväl staten som regionerna 
budgetmässigt neutraliseras. 

Ytterligare en möjlighet som sålunda kan övervägas är att fastighets-
skatten breddas till att omfatta samtliga vid fastighetstaxeringen ”skatteplik-
tiga fastigheter”. Alla fastigheter som får ett taxeringsvärde kan beskat-
tas. Skattesatsen för fastighetsskatt kan också ändras något. Den kan också 
vara olika hög för olika typer av fastigheter. I dag tas inte fastighetsskatt ut 
på alla taxerade fastigheter, t ex på jordbruks- och skogsfastigheter. Fast-
ighetsskatten är olika för de fastigheter som beskattas. Exempelvis är den 
2,2 procent för elproduktionsenheter som drivs med vattenkraft. Den nya 
borgerliga regeringen har för år 2008 infört en s k kommunal fastighetsav-
gift på 0,75 procent av taxeringsvärdet men högst 6 000 kr för villa och fri-
tidshus. I tabell 1 redovisas som jämförelse de hypotetiska totala intäkterna 
från en tänkt breddad fastighetsskatt år 2006, dvs om en skattesats skulle 
tillämpas på samtliga ”skattepliktiga fastigheter”. För enkelhetens skull har 
vi beräknat de möjliga skatteintäkterna efter en enhetlig skattesats om 1 
procent. 
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I tabell 2 presenteras hur utgifterna kan täckas genom att man i de olika 
regionerna väljer olika skattesatser. För Skånelandskapen, Västra Götaland 
och Östra Götaland blir den nödvändiga skattesatsen lägre än 1 procent, 
för Mälardalen mycket lägre än 1 procent. För de båda norrlandsregionerna 
blir den högre än 1 procent. Men om man tillämpar samma skattesats för 
elproduktionsenheterna för Norrland som i dag, nämligen 2,2 procent, så 
blir för övriga typer av fastigheter den erforderliga skattesatsen 0,8 pro-
cent för Södra Norrland och 1,0 procent för Norra Norrland. Vid eventuella 
ökningar av skattesatser bör skatteövervältring beaktas som för elproduk-
tionsanläggningar kan ske på elpriser. Utgiftsnivåerna för regionerna kan 
dock vara högre eller lägre. Även skattesatserna kan anpassas till vad varje 
regionstyre finner lämpligt. Om det ska bli politiskt möjligt att genomföra 
den föreslagna reformen bör effekter för involverade parter så långt möjligt 
neutraliseras budgetmässigt.  

Tabell 1
Statliga anslag för 
transportprojekt, 
uttaxerad fastighets-
skatt samt hypotetisk 
breddad fastighets-
skatt fördelade på sex 
storregioner (miljar-
der kr år 2006)

Statsanslag
Fastighets-
skatte- 
intäkter 
(C)***

Överskott/ 
underskott 
av 
(C)-(A)-(B)

Breddad
fastighets-
skatt 
(1 % för alla 
fastigheter)

 
Storregioner

Vägverk 
(A)*

Banverk 
(B)**

 
(A)+(B)

Skånelandskapen 1,2 3,9 6,1 4,0 −2,1 7,17
Västra Götaland 2,6 1,7 4,3 4,2 −0,1 7,42
Östra Götaland 1,4 0,9 2,3 2,4 0,1 4,57
Mälardalen 4,3 2,2 6,5 11,8 5,3 16,43
Södra Norrland 1,8 1,7 3,5 1,7 −1,8 3,49
Norra Norrland 1,6 1,0 2,6 0,8 −1,8 2,12

Totalt 12,9 11,4 24,3 24,9 0,6 41,20

Källor: Vägverket*, Banverket** och SCB***.

Tabell 2
Hypotetisk minimi-
nivå för skattesatser 
vid en breddad, regio-
nalt variabel, fast-
ighetsskatt som ska 
täcka decentralise-
rade statliga utgifter 
för transportprojekt 
fördelade på sex stor-
regioner (miljarder kr 
år 2006)

 
Storregioner

Hypotetisk miniminivå 
för fastighetsskattesats

Motsvarande 
skatteintäkt

(A)+(B) 
ur tabell 1

Skånelandskapen 0,9 % 6,45 6,10
Västra Götaland 0,6 % 4,45 4,30
Östra Götaland 0,6 % 2,74 2,30
Mälardalen 0,4 % 6,57 6,50
Södra Norrland 1,1 % 3,84 3,50
Norra Norrland 1,3 % 2,75 2,60

Totalt 26,81 24,30

Källa: Vägverket och Banverket.
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10. Sammanfattning
Här föreslås följande nya regionala ordning för transportpolitiken i landet:

• Statens utgifter för vägar och järnvägar förs över till storregioner.
• Fastighetsskatten förs också över från staten till storregioner för att täcka 

utgifterna.
• Varje region får rätt att bestämma skattesatsernas storlek. 

Nuvarande statliga finansieringssystem inbjuder till att stora samhälls-
ekonomiskt olönsamma transportprojekt kommer till stånd på bekostnad 
av lönsamma projekt. Med regionala fastighetsskatter kan man bättre än 
med statliga skatter diskriminera mellan dem som får nytta av transport-
investeringar och dem som inte får det. Brukarnas politiska representanter 
får starkare incitament att genomföra investeringar värda skattebetalar-
nas uppoffringar. Värdet av investeringar i vägar och järnvägar kapitalise-
ras i värdestegringar för fastigheter nära vägar och stationer. Detta ger en 
grund för att ta ut regionala fastighetsskatter för att finansiera investeringar 
i infrastruktur. Incitament skapas för bättre hushållning med samhällets 
resurser. Åtskilliga miljarder kan sparas in genom att samhällsekonomiskt 
olönsamma infrastrukturprojekt inte kommer till stånd, resurser som kan 
satsas på lönsamma projekt. 
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