
Kilometerskatt – bra för miljön, bra för ekonomin  

(avgaser, olyckor, vägslitage, buller) bör således energiskatten på diesel vara 40 procent högre än på 
bensin för att inget av drivmedlen ska särskilt gynnas.11  

 
Varför är diesel mera skattegynnat än etanol? 
 

 Bensin      Diesel             E85 
 Idag Idag Energiskatt 

1,40 x bensin
Idag Energiskatt 

0,72 x bensin 
CO2-skatt 2,16 2,66 2,66 0,32 0,32 
Energiskatt (övr 
externaliteter) 

2,90 1,06 4,06 0,43 2,05 

Summa 5,06 3,72 6,72 0,75 2,37 
”Skattebonus”   3,00  1,62  
Övrigt (råvara, distribution 
m m) 

3,17 4,27 4,27 6,16 6,16 

Totalt 8,23 7,99 10,99 6,91 8,53 
Moms 2,06 2,00 2,75 1,73 2,13 
Pris vid pump inkl moms 10,29 9,99 13,74 8,64 10,66 
 
Om diesel och E85 beskattades på samma sätt som bensin, skulle framför allt diesel bli betydligt dyrare. 
Jämfört med bensin har diesel f n en skattebonus på 3 kr per liter, medan motsvarande bonus för E85  
bara är 1,62 kr per liter. Prisuppgifter Statoil 2007-01-17. Skattenivåer från 2007-01-01. 
 
Förutsättning för beräkningen: 

!" Nuvarande energiskatt på bensin motsvarar ungefär de externa marginalkostnaderna (exkl 
koldioxid) vid landsvägstrafik 

!" Bränsleförbrukningen, räknat i liter per mil, är 25-30 procent lägre för en dieselbil än mot-
svarande bensinbil (=dieselbilen kan köras ca 40 procent längre på samma volym bränsle). På 
motsvarande sätt räcker en liter etanol till 72 procent av körsträckan. 

!" Avgasutsläppen antas vara lika (det är de inte, dieselbilen har framför allt betydligt högre utsläpp 
av kväveoxider). 
 

 
En övergång från bensin- till dieselbilar kan utan tvekan bidra till minskade koldioxidutsläpp, men 
denna möjlighet tas inte till vara fullt ut om skatten på diesel samtidigt är betydligt lägre. Lägre pris 
betyder längre körsträckor vilket minskar utsläppsvinsten. Det finns inga skäl att beskatta diesel på 
annat sätt än bensin. Konkret betyder det att energiskatten på diesel borde höjas från idag drygt 1 
krona per liter till över 4 kronor per liter. 

Om en sådan höjning även omfattar den tunga trafiken skulle den dock förmodligen leda till 
mycket stora problem med gränshandel och dieselturism, vilket så långt möjligt bör undvikas. 

Ett sätt att skapa en likformig beskattning mellan bensin- och dieselbilar utan orimliga effekter på 
den tunga trafiken skulle kunna vara att låta kilometerskatten omfatta alla dieselfordon, dvs även 
lätta fordon. Den brittiska regeringen förbereder en sådan lösning. Även i Nederländerna diskuteras 
en heltäckande kilometerskatt. I teorin kan man med en sådan lösning få ett mycket träffsäkert och 
rättvist system. I praktiken är det dock tveksamt om extrakostnaderna för en sådan lösning skulle 
motsvara nyttan. 
                                                           
11 På motsvarande sätt kan man argumentera för att den energisvagare etanolblandningen E85 (85 procent etanol, 15 
procent bensin) bör belastas med en energiskatt motsvarande 72 procent av skatten på bensin. 
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