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Sammanfattning 
Parkeringsskatt som styrmedel - respons från svenska kommuner  
Många städer i Sverige upplever en ohållbar trafiksituation, där framför allt mängden personbilar 
utgör ett hinder att nå klimatmål, skapa attraktiva stadsmiljöer, minska behov av ytor för 
parkering och biltrafik, minska trängsel och skapa en effektiv mobilitet. Till sin hjälp för att styra 
trafiken finns idag ett antal styrmedel som kan användas för att utveckling ska ske i önskad 
riktning, men det kan finnas behov för ytterligare verktyg. I denna rapport undersöks effektivitet, 
acceptans, tillämpbarhet och utformning av en parkeringsskatt i en svensk kontext, som ett 
styrmedel riktat mot parkering. En rättslig analys har gjorts för hur en sådan skulle kunna införas. 
En jämförelse har också gjorts mot andra åtgärder för en effektivare mobilitet. Parkeringsskatter 
har införts i tre städer i Australien och i Nottingham i Storbritannien. Upplägget är att kommunen 
tar ut en avgift eller skatt av aktörer som tillhandahåller parkering, t.ex. en arbetsgivare. Avgiften 
är en årlig kostnad för varje parkeringsplats och intäkten går till andra mobilitetsåtgärder syftande 
till att erbjuda alternativ till bilresorna. Parkeringsskatt kan också ses som ett enklare alternativ till 
vägavgifter. 

Slutsatser i denna rapport bygger på en litteraturgenomgång av effekter av parkeringskatt, 
intervjuer i fokusgrupp och en enkätundersökning riktat mot tjänstepersoner och politiker i 
svenska kommuner. I dessa diskuterades och aktuella transportrelaterade frågorna i respektive 
kommun, åtgärder, parkeringssituation och om en parkeringskatt skulle kunna vara en del av 
lösningen. 

Av svaren framgår att det finns behov av fler styrmedel för att kunna uppnå en positiv stads-
utveckling. De frågor som är mest angelägna och som styrmedlet skulle kunna ge effekt på är att 
uppnå klimatmålen, minska trängsel vid rusningstrafik och frigöra ytor för stadsutveckling. Att 
rikta styrmedel mot parkering generellt anses vara effektivt för att nå målen, men det kan vara 
politiskt känsligt och svårt att få acceptans hos medborgare för åtgärder som försvårar eller 
fördyrar den enskildes bilanvändande. En parkeringsskatt kan således vara effektivt, men svårt att 
förankra, till skillnad från förbättringar i kollektivtrafik, gång eller cykel, som anses både effektiva 
och acceptabla. Åtgärder för att förbättra vägnät anses mindre effektivt, men lättare att få 
acceptans för. Av de 32 enkätsvaren framgår att fem respondenter är direkt positiva till ett 
införande, i 11 svar är man negativ, medan hälften (16) av enkätsvaren anger att det kan vara 
tillräckligt intressant för att utvärdera. Det skulle också vara lättare att förankra om det införts i 
andra kommuner. 

Om en kommun väljer att införa parkeringsskatt måste det ske för att lösa ett upplevt problem och 
det är avgörande att det föregås av en aktiv dialog och med hög transparens, där det tydligt 
framgår hur åtgärden bidrar till stadsutveckling och förbättrar mobiliteten. Det är också viktigt att 
kostnaden överförs till den som parkerar bilen, vilket också är erfarenheten från de som infört 
konceptet. De främsta svårigheterna anses vara att göra systemet rättvist, att säkerställa att intäkter 
kan användas på avsett vis där kommunen har full rådighet och praktiska frågor vid själva 
genomförandet. Även namnet parkeringsskatt anses ge en negativ klang, då det fokuserar på den 
repressiva delen i åtgärden. 

Beslut att införa åtgärden måste tas av den kommun som anser sig ha nytta av den, men samtidigt 
efterfrågas centralt framtagna modeller för hur den praktiskt kan utformas. Ett förslag att det 
skulle kunna ingå som ett moment i ett paket av åtgärder med statlig delfinansiering, till exempel i 
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samband med stadsmiljöavtal fick stöd av flera respondenter. Intäkter skulle i första hand 
användas för förbättringar i kollektivtrafik, främja cykel och gång eller andra mobilitetsåtgärder. 

Den rättsliga analysen visar att parkeringsskatt inte är någon enkel import för Sverige att göra 
lagstiftningsmässigt. Sveriges konstitutionella ordning är att skatter och dess utformning bara får 
beslutas av riksdagen, att intäkterna från statliga skatter inte kan öronmärkas och att kommunerna 
hittills inte getts möjlighet att ta ut skatter för att reglera trafiken.  

Rapporten ser tre lagstiftningsmässiga möjligheter, två där riksdagen ger förutsättningar för 
kommunala beslut om parkeringsskatt och ett där riksdagen själv beslutar om utformningen av en 
parkeringsskatt: 

1) Ny lagstiftning om kommunalt beslutad skatt på vissa parkeringsupplåtelser, liknande 
ordning som för kommunala gatuparkeringsavgifter. 

2) Ny lagstiftning om statligt beslutad kommunal skatt på vissa parkeringsupplåtelser, 
liknande ordning som för den kommunala fastighetsavgiften.  

3) Ny lagstiftning om statlig skatt på vissa parkeringsupplåtelser med inslag av kommunalt 
medbestämmande, liknande ordning som för trängselskatter. 

Dessa tre modeller ger olika förutsättning för flexibel utformning av parkeringsskatten, vem som 
kan besluta om utformningen samt hur intäkterna regleras.  

Slutsatsen av den rättsliga analysen är att alla tre modeller har problem med måluppfyllnad. En ny 
statlig punktskatt på vissa parkeringsupplåtelser bedöms dock ha bäst förutsättningar att bygga på 
lokala förutsättningar och samtidigt ge tydligt ramverk. Om den kopplas till en utveckling av 
stadsmiljöavtalen kan den ge satsningar i både lokal infrastruktur och kollektivtrafik. Denna 
modell är samtidigt den som ligger närmast tidigare lagstiftningsmodell kring lokal trafikstyrning 
och därför ses som lagstiftningsmässigt smidig.   
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Summary 
Parking levy as a policy tool – response from Swedish communities 
Several cities in Sweden experience an unsustainable situation regarding traffic, mostly related to 
frequent usage of personal cars for transportation. This counteracts the targets to reduce climate 
impact, creation of appealing city development, reduced congestion, and efficient mobility. Several 
policy tools are currently available for development towards these targets, but further tools may be 
considered. In this report the efficiency, acceptance, applicability, and feasibility of a parking levy 
is investigated in a Swedish context. This policy tool is also discussed in relation to other actions 
towards more sustainable mobility.  

A parking levy has been introduced in three cities in Australia and in Nottingham, UK. The 
concept is two sided. An organization or commercial provider of parking space is charged with the 
levy for each parking spot on an annual basis and the revenue is used for various activities to 
improve local mobility, such as improved public transportation, bicycling or other mobility 
measures that may be alternatives to car commuting. A parking levy may also be an alternative to 
road user charges providing less complexity.  

The conclusions presented in this report are based on a literature survey of parking levy concepts 
that have been introduced, focus group interviews and a survey to officials and politicians in 
Swedish municipalities. The topics were: 

• Transport related issues in your municipality 
• What actions would be efficient to improve the situation? 
• Parking related issues in your municipality? 
• Schemes for design of a parking levy 
• Could a parking levy be worth considering and, if so, what would be the main purpose 
• Would it be possible to design a parking levy that will gain acceptance by the citizens in 

your municipality? 
• What would the revenue finance? 

The response pointed out that there is a need for further policy tools in general to facilitate urban 
development. The most important issues that a policy tool would target are to meet climate targets, 
reduce congestion during rush hours and to improve land usage. Policy tools directed towards 
parking are considered efficient, although it may be difficult to gain acceptance and thus it may be 
a sensitive matter from a political point of view to introduce measures that makes it more 
expensive or less convenient for the individual motorist. Thus, a parking levy is considered 
efficient, but difficult to gain acceptance, in contrast to improvements in public transport, bicycle, 
walking routes and other mobility actions. These are considered both efficient and acceptable. 
Investment in road infrastructure is considered less efficient, but acceptable. Five of the 32 
respondents to the inquiry would like to see a parking levy in their community and 11 were 
negative, while half of the respondents (16) considered it to be worthwhile to further investigate 
the concept. It would, however, be easier to gain acceptance for the idea if other municipalities had 
introduced the levy. 

It is clear both from the literature, focus groups and inquiry that a prerequisite for introduction of a 
parking levy is that it would potentially be a way to solve a problem that are experienced and that 
a proactive and transparent dialogue with the citizens are performed prior to the introduction. It 
must be clearly shown how the measure would contribute to urban development and improved 
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mobility. It is also important that the increased cost for parking is transferred to the motorists in 
the end. The main obstacles for an introduction are difficulties to make the levy fair to all, to make 
sure that the revenue is used for its intended purpose, that the municipality will be in control and 
issues related to the introduction.  

It must be up to the municipality to decide the introduction of the levy as a way to solve local 
issues. However, there is a request for general models for design and practical matters. A proposal 
to introduce the levy as a part of a mobility package, with some national funding, e.g. in an Urban 
Environment Agreement (Stadsmiljöavtal) gained positive response from several respondents in 
the focus group as well as in the inquiry. The revenue would primarily be used for funding of 
improvements in public transport, facilitate bicycling and walking routes or other mobility 
services.  

The legal analysis shows that there are various difficulties to ‘import’ a parking levy to the Swedish 
legislation. Sweden's constitutional order is that the design of taxes, as the levy, may only be 
decided by the Swedish Parliament (Riksdagen) and the revenue from state taxes cannot be 
earmarked for a certain purpose. So far, the municipalities have not been given the possibility to 
charge taxes in order to regulate traffic. 

The report analyzes three legislative possibilities; one where the Parliament do provide mandate 
for the municipalities to charge a tax on the providers of private parking, one where the state at the 
initiative of a municipality design such a tax, and one where the Parliament itself design a tax 
applicable to the whole country. The first option is similar to a modern regulation of municipal 
street parking fees. The second option is similar to the existing scheme for the municipal property 
tax. And the third option is similar to the existing scheme for congestion charges which today 
apply to Stockholm and Gothenburg. 

These three options are evaluated on the basis of the legal complexity, the conditions they provide 
for a flexible design of the parking tax, who can decide on the design and how the revenue is 
regulated. 

The conclusion of this analysis is that there are problems for all three models. A new legislation 
similar to the existing scheme for congestion charges seams however to have on municipally 
decided tax on certain parking leases provides the best conditions to both adapt the financial 
incentive to local conditions and secure the income for to municipal local situations and at the 
same time to provide a robust framework which connects to investments as biking in local 
infrastructure and public transport. At the same time, this model is the one that requires the most 
complex legislative work as there are currently no municipal taxes for control of traffic. The other 
two models are somewhat less complicated in terms of legislation but implies other problems to 
fulfill the aims of a parking levy system. 
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Parkeringsskatt som styrmedel – 
respons från svenska kommuner 
Bakgrund  
Många städer upplever trängsel och andra miljöproblem relaterade till fordonstrafik och den yta 
vägtrafiken upptar i stadsmiljön och vill därför arbeta mot minskad biltrafik till förmån för annan 
mer yteffektiv mobilitet. Ett sätt är att införa styrmedel som på olika sätt missgynnar bil-
användningen, men gynnar alternativen. Bilismen har historiskt sedan efterkrigstiden gynnats av 
en stadsplanering som ökat framkomlighet för bilar i form av vägnät, men också goda möjligheter 
att parkera fordonen i anslutning till hem, arbetsplatser och destinationer. Projektet Kompark 
(Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer), finansierat av Energimyndigheten, 
fokuserar på åtgärder riktade mot parkeringsfrågorna. I projektet analyseras och utvecklas 
befintliga och nya parkeringsstyrmedel och syftet är att öka kunskapen om möjligheter, effekter 
och genomförbarheten av dessa. Som ett delprojekt utreds om och i så fall hur ett styrmedel som 
utomlands kallas ”Parking Levy” (fritt översatt ”parkeringsskatt”) skulle vara ett alternativ för 
svenska städer. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, med deltagande av Klimat-
kommunerna och Chalmers. 

Bilförare har visat sig känsliga för ökade driftkostnader för bränsle eller parkering, särskilt 
kostnader som betalas direkt och varje gång. Parkeringsavgifter kan då ofta vara mer avgörande i 
stunden än andra faktorer, t.ex. ett ökat bränslepris. I rapporten Understanding Transport 
Demands and Elasticities (Litman, 2019), som är en litteraturöversikt över elasticiteter av olika 
styrmedel, uppskattas 1 % ökad kostnad för parkering ha en effekt motsvarande 1,5–2 % ökat 
bränslepris. I en rapport från Transportökonomisk Institut (2015 (Christiansen et al.) konstaterades 
att en kostnad för parkering i kombination med att antalet tillgängliga platser reducerats vid 
arbetsplatser var ett effektivt sätt att minska arbetspendling med bil, och att bristen på platser var 
mer avgörande än kostnaden. Därför kan ett styrmedel riktat mot parkering ha potential att vara 
ett effektivt instrument. 

Parkeringsskatt som styrmedel – syfte och utformning 
En parkeringsskatt är en avgift som tas ut av den som tillhandahåller parkeringar på tomtmark, 
såsom arbetsgivare, parkeringsbolag eller fastighetsägare. Det vill säga även parkeringsplatser där 
kommunen normalt inte har rådighet. I konceptet ingår att intäkterna går till att förbättra annan 
mobilitet, såsom lokala transporter.  

Syftet med styrmedlet är att både minska biltrafik, som orsakar trängsel, köer och otrygga miljöer, 
men också att frigöra ytor för andra ändamål. Genom att det är parkeringshållaren som faktureras 
avgiften har denne ett incitament att se över det verkliga behovet och avveckla olönsamma eller 
onödiga parkeringsytor. Upplägget kan utformas på olika vis beroende på primära syftet. Är det 
t.ex.  trängsel under rusningstrafik man vill reducera kan det riktas främst mot långtidsparkeringar 
eller arbetsplatser, som används mest för arbetspendling, medan man undantar korttids-
parkeringar, för att inte belasta bilister med kortare ärenden till staden. Endast i en av städerna 
omfattas även viss boendeparkering. Fler detaljer om hur parkeringsskatter tillämpats finns 
beskrivna i IVL rapport C 571-Parkeringsskatt – en litteraturstudie (Kloo, 2021). 
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En parkeringsskatt kan också ses som ett enklare alternativ till modellen med vägavgifter, såsom 
den trängselskatt som införts i Göteborg och Stockholm med flera städer. Parkeringsskatten kräver 
mindre administration, då det är färre som faktureras och mindre investering i teknik.  

Internationell erfarenhet av parkeringsskatt 
I ett antal städer i världen har man infört system med parkeringsskatter i syfte att minska bil-
trafiken. Målet har varit flera, främst att minska trängsel och luftföroreningar och att frigöra ytor 
från parkering och vägar till annan användning eller för att möta befolkningstillväxt och ökad 
ekonomiska aktivitet utan att behöva investera i kostsamma vägprojekt. Det är i dagsläget tre 
städer i Australien och en i Storbritannien (Nottingham), som har mer omfattande erfarenheter av 
detta. I Nottingham, som införde sin ”Workplace parking levy” (WPL) 2011, har man fokuserat på 
arbetsplatser och skatten tas ut av de arbetsgivare som tillhandahåller parkering till sina anställda. 
I Australien har skatt tagits ut sedan tidigt 00-tal av alla som tillhandahåller offentliga parkeringar. 
Kostnaden har sedan i lite olika grad tagits ut av bilisterna som använder platserna. 

Erfarenheterna är lite blandade, men rätt utformat och under rätt förutsättningar kan åtgärden 
bidra till förbättringar. En mer detaljerad bild av effekterna finns i den litteraturgenomgång som 
gjorts inom projektet (Kloo, 2020). Några slutsatser enligt litteraturgenomgången är att viktiga 
faktorer för att en skatt ska bli effektiv är att den utformas mot de mål man satt upp, att den tas ut 
av de som utnyttjar platserna, att det finns alternativ till bilen och att intäkterna snabbt åter-
investeras i mobilitets- och stads-utveckling som gynnar alternativa färdsätt. För att få acceptans 
för en parkeringsskatt hos invånarna krävs att den löser ett upplevt problem, att man har en öppen 
dialog och är villig att göra justeringar utifrån responsen. Dessutom behöver man tydligt kunna 
visa på vilka nyttor skatten ska finansiera samt att den upplevs som rättvis. Nyckelfaktorerna här 
är alltså effektivitet och acceptans.  

Syftet med studien 
Denna studie syftar till att göra en analys av om parkeringsskatt skulle kunna vara effektivt och 
acceptabelt även under svenska förhållanden och hur förutsättningarna skulle se ut och uppfattas 
på olika orter från större till mindre städer. Två städer, Stockholm och Göteborg har arbetat med 
vägavgiftssystem, men det finns ett antal större städer, som upplever problem och där parkering-
skatt skulle kunna vara ett effektivt styrmedel, medan det kan antas vara mindre intressant för 
mindre orter. I Sverige har flera kommuner arbetat med Stadsmiljöavtal, där staten finansierar 
vissa projekt, mot att kommunen utför motprestationer. En parkeringsskatt skulle kunna vara just 
en sådan motprestation i vissa fall. 

Idag finns inte de juridiska förutsättningarna på plats för att införa en parkeringsskatt i Sverige på 
samma sätt som gjorts i Storbritannien och Australien. Ett annat syfte med projektet Kompark är 
därför att undersöka vad som skulle behöva göras för att det skulle bli möjligt. Vilket också 
redovisas i denna rapport. 

Metod 
Efter att gått igenom litteraturen var nästa steg att kontakta svenska tjänstepersoner med ansvar 
för planering, trafikfrågor, miljö-och hållbarhet och parkeringsfrågor, samt kommunalpolitiker 
med motsvarande uppdrag, för att få en bild av hur en svensk parkeringsskatt skulle kunna 
utformas. Viktiga frågor var vilka trafikrelaterade problem de ser och om en sådan skatt skulle 
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kunna ge ett bidrag till att lösa dessa. Dessutom diskuterades hur man skulle kunna få en 
acceptans för en sådan skatt hos medborgarna, i den mån den skulle ses som effektiv, samt om 
frågan alls är värd att utreda vidare. 

Detta gjordes via två diskussionstillfällen i fokusgrupp, samt i en enkät. Vi bad särskilt 
respondenterna att ge sin syn på frågan utifrån deras professionella erfarenheter, snarare än att 
redovisa offentliga policy- eller styr-dokument, partiprogram eller liknande. 

Fokusgrupper 
Som ett första steg bjöd vi in till en diskussion i fokusgruppsformat. I den första deltog tjänste-
personer och i det andra kommunalpolitiker. Inbjudan gick via e-post till ett antal utvalda politiker 
och tjänstepersoner som arbetade inom trafikplanering, stadsutveckling, parkering eller miljö och 
hållbarhet från kommuner anslutna till föreningen Klimatkommunerna. Syftet var att få 
deltagarnas bild av parkeringskatt, samt att ge underlag till utformningen av en enkät riktad till 
flera kommuner. Mötena inleddes med en presentation av resultaten från litteraturstudien. Ämnen 
som därefter diskuterades var: 

• Vilka är de aktuella transportrelaterade frågorna i er kommun?  
• Vilka problem finns att hantera? 
• Vad skulle behövas för att förbättra situationen? 
• Hur är parkeringssituationen i er kommun? 
• Modeller för utformning av en parkeringsskatt. 
• Är detta något att överväga och vilket skulle i så fall vara det primära syftet? 
• Vad skulle intäkterna finansiera? 
• Skulle en parkeringsskatt kunna utformas så att man fick acceptans från människor? 
• Tänkbara hinder för införande? 
• Slutkommentar runt bordet: Kommer en parkeringsskatt införas hos er eller någon 

annanstans? 

Första tillfället skedde den 18 maj 2021 med tjänstepersoner från tre kommuner och andra den 3 
juni 2021 med politiker från två kommuner. 

Enkät till kommunala tjänstepersoner och politiker 
Som utgångspunkt för enkätens utformning användes en enkät från en liknande studie i 
Storbritannien. Resultatet av det arbetet finns rapporterat i en vetenskaplig artikel av Burchell et al. 
(2019). Genom att använda stora delar av den studiens frågeformulär kunde en jämförelse med 
resultat från den svenska kontexten från denna studie kunna göras. I Sverige har parkeringsskatt 
inte diskuterats i så stor omfattning, så ett antagande är att flera respondenter inte bildat sig någon 
lika klar uppfattning om vad det skulle innebära, jämfört med Storbritannien där frågan 
diskuterats längre och där deras system med ”workplace parking levy” också kunnat införas och 
testats i fallet Nottingham. Dock hade alla respondenter givits möjlighet att ta del av resultaten i 
litteraturstudien, vilka också presenterades i en sammanfattning i inbjudan och i enkäten. 

Vår enkät kompletterades också med frågor om av vad en svensk parkeringsskatt kunde tänkas 
omfatta, utöver arbetsplatser, samt aspekter som framkommit under fokusgrupperna. Enkäten 
behandlade samma frågeställningar som i fokusgrupperna. Manus till utformningen av web-
enkäten finns i sin helhet i bilaga 1. 
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Enkäten skickades ut till kontaktpersoner i Klimatkommunerna med uppmaning att vidare-
befordra till kollegor, samt till de personer i andra kommuner som svarat på en tidigare enkät 
inom projektet Kompark angående flexibla parkeringstal. Vårt mål var att fånga upp synpunkter 
från tjänstepersoner med olika ansvarsområden samt politiker av olika partitillhörigheter. Vi ville 
också få representation av kommuner av olika karaktär och delade upp dessa enligt den 
kategorisering som gjorts av Sverige Kommuner och Regioner (SKR): 

• A1:      Storstäder över 200 000 invånare 
• B2:      Pendlingskommuner intill storstad 
• B3:      Större städer över 50 000 invånare 
• B4-5:  Pendlingskommuner intill större stad 
• C6-8:  Mindre städer med intilliggande pendlingskommuner samt landsbygdskommuner 

Enkäten skickades ut i oktober 2021 med önskemål om svar den första november. En påminnelse 
gick ut två veckor före deadline. 

De flesta frågor i enkäten besvarades enligt en femgradig skala, där 1 utgjorde ett svar såsom ”Inte 
alls allvarligt/ett hinder eller ”håller inte alls med” och liknande till 5 som uttryckte ”mycket 
allvarlig/stort hinder/håller helt med” med etc. Vid utvärderingen analyserades både medelvärde 
och andel av de som svarat på nivå 1–2 respektive 4–5. De flesta frågor hade dessutom svars-
alternativ ”vet inte/ingen åsikt”. I resultatsiffrorna nedan ingår vet ej-svaren inte i medelvärdet, 
men andel svar på nivå 1–2, respektive 4–5 anger endast det antal som faktiskt svarat så och 
procentsiffran påverkas således nedåt om många svarat ”vet ej”. Vid utvärderingen gjordes också 
en jämförelse med resultaten från den brittiska studien (Burchell, 2019). 

Resultat 
Respons 
Inbjudan till fokusgruppsdiskussion 1 gick till fem utvalda tjänstepersoner inom ovan nämnda 
områden från kommuner anslutna till Klimatkommunerna, varav samtliga initialt tackade ja. Dock 
föll två ifrån strax innan mötet på grund av andra prioriterade möten. De tre som deltog 
representerade tre olika kommuner i kategori B3 och arbetade med trafikplanering, miljöstrategi 
och i kommunalt parkeringsbolag. Två av dessa var i grunden försiktigt positiva till 
parkeringskatt, medan den tredje föreföll mer skeptisk. 

Inbjudan till fokusgrupp 2 gick först till fem politiker, varav en avböjde och övriga återkom aldrig. 
Därför skickades ny inbjudan till ytterligare fem, varav två accepterade. Även dessa från 
kommuner i kategori B3. Av dessa två var en från Centerpartiet och en från Miljöpartiet. Båda 
förföll i grunden positiva till idén. 

Enkäten besvarades av 33 personer, medan 40 var inne i den utan att fullfölja. En person av de 33 
föll ifrån på grund av ofullständiga svar. Av de svarande var 7 politiker, representerande 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Övriga svarande var 
tjänstepersoner inom samtliga efterfrågade områden. 

4 personer representerade A1-kommuner, 7 personer A2, 18 personer B3, 2 personer C6 och en 
person C8. Från 5 kommuner kom svar från mer än en person.  
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Vilka trafikrelaterade problem finns att lösa? 
Frågan som ställdes var: ”Hur stort problem anser ni att något av följande transportrelaterade 
frågor utgör i er kommun med omgivningar?” och svarsalternativen var från ”inte alls allvarligt” 
(1) till ”mycket allvarligt” (5). I tabell 1 redovisas svaren: 

Tabell 1. Transportrelaterade problem i fallande ordning. 

Problemområde Andel 4 och 5 
(%) 

Medelvärde  

Att uppnå klimatmålen 75 4,3 47% ”mycket 
allvarligt” 

Trängsel i rusningstrafik på eftermiddagen 59 3,7  
Användning av ytor och mark 59 3,6  
Trängsel i rusningstrafik på morgonen 50 3,4  
Effektivitet i kollektivtrafik 47 3,4  
Luftföroreningar från trafik 47 3,4  
Buller 41 3,3  
Sociala faktorer, såsom svårigheter för 
personer att transportera sig pga att de inte 
har råd med bil, brister i kollektivtrafikens 
tillgänglighet eller otrygghet i 
kollektivtrafik 

31 2,82  

Kostnader och störningar i samband med 
vägunderhåll 

19 2,82 28% ”vet ej/ingen 
åsikt 

 

Fördelningen i svar skiljde sig inte i någon större utsträckning mellan de olika typerna av 
kommuner. A1 och A2 tenderade dock att sätta något högre ”poäng” än B3. B3 å sin sida satte 
högre poäng än de tre C-kommunerna. De sistnämnda rankade lokala miljöproblem, såsom luft 
och buller lägre. 

Skillnaden mellan politiker och tjänstepersonerna var också små. Tjänstepersonerna rankade dock 
vägunderhåll högre (4,0, mot politikernas 2,2) medan politikerna gav något högre rankning för 
klimat- och miljöfrågorna. Både grupperna satte dock klimat och trängsel högt. 

Diskussionen i fokusgrupperna gav ett liknande resultat. Ett ökat behov av icke-hårdgjorda ytor 
för att möta klimatanpassning framfördes som en aspekt. En annan fråga som nämndes var den 
otrygghet trafiken utgör i gatumark och i närheten till trafikstråk.  

Dessa svar skiljer sig en del från den brittiska studien, där vägslitage rankades högst (60% svar i 
alternativ 4–5), följt av trängsel på morgonen (45%), eftermiddagen (44%), luftförorening (36%) och 
”social exclusion” (31%). Den brittiska enkäten hade dock inte med klimat eller ytanvändning som 
alternativ. Dessa lades till efter diskussionen i fokusgrupperna. 

Effektivitet och acceptans för olika lösningar 
En åtgärd kan vara effektiv för att minska problemen som nämndes ovan och i enkäten efter-
frågades respondenternas syn på vad som skulle ge de bästa effekterna. Samtidigt kan det vara en 
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stor utmaning i att genomföra åtgärder, som upplevs minska människors frihet eller öka 
kostnader. I denna del av enkäten föreslogs en rad åtgärder och frågan som ställdes var: 

”Hur effektiva skulle du bedöma att följande åtgärder skulle vara för att minska problemen ovan”. 
Denna fråga följdes av en fråga om hur acceptabla de bedömde åtgärderna. Resultatet framgår av 
tabell 2, där de olika alternativ rankats i fallande ordning utifrån bedömd effektivitet. 

Tabell 2. Bedömd effektivitet och acceptans för åtgärder rankade för effektivitet i fallande ordning 

Åtgärd Effektivitet Acceptans Rakning i acceptans 
Ökade taxor för parkering på gatu- och 
tomtmark 

4,16 2,62 9 

Ökad turtäthet och punktlighet i 
kollektivtrafik 

4,0 4,62 2 

Förbättringar av cykelbanor och gångvägar 3,91 4,53 3 
Minskat antal parkeringsplatser 3,72 2,19 12 
Implementering av parkeringsskatt, som en 
del av ett paket med åtgärder 

3,68 2,11 13 

Restriktioner för biltrafik, såsom bilfria 
områden eller miljözoner. 

3,61 2,59 10 

Förbättringar i spårbunden trafik 3,61 4,2 4 
Uppmuntra hemarbete. 3,59 4,0 6 
Implementering av vägavgifter, som en del 
av ett paket med åtgärder 

3,48 2,20 11 

Utökning av pendelparkeringar vid 
kollektivtrafik 

3,28 4,19 5 

Minskade biljettavgifter i kollektivtrafiken 3,19 4,65 1 
Uppmuntra bildelning 2,97 3,55 8 
Särskilda satsningar på vägnätet 2,5 3,96 7 

 

Det framgår av fritextkommentarer att vissa respondenter har specifika frågor i sin kommun, som 
gör att deras bedömningar kan skilja sig mot andra, till exempel när det gäller angelägna väg-
projekt. De mindre kommunerna rankar också vägrelaterade frågor högre än parkeringsrelaterade. 
Skillnader mellan politiker och tjänstepersoner var små, med det var också stora skillnader mellan 
svaren från de politiker som fullföljde enkäten, mycket beroende på aktuella frågor och skillnader i 
lokala förutsättningar. 

Det framgår tydligt att flera åtgärder, särskilt relaterade till parkering, bedöms effektiva men 
impopulära. I figur 1 nedan visas detta i diagramform. Att åtgärder som innebär direkta 
förbättringar eller förmåner är lättare att sälja in än kostnader och restriktioner är tydligt och inte 
så förvånande. Utmaningen ligger således i att föra en öppen diskussion om hur en åtgärd, som 
innebär kostnader och restriktioner på, inte alltför lång sikt, leder till förbättringar, som blir 
uppskattade av flertalet, såsom bättre kollektivtrafik, trevligare miljö. Detta framgår även av 
diskussioner i fokusgrupperna och från de internationella erfarenheterna. 

Värt att notera är att en parkeringsskatt bedöms mer effektiv än vägavgifter, men ungefär lika 
impopulär. Satsningar på vägnät anses för många respondenter vara en relativt ineffektiv åtgärd, 
men lättare att förankra hos medborgare. 
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I fokusgrupperna framkom även att satsningar på bilfria områden i innerstäder gynnat handel och 
affärsverksamhet, tvärt emot vad som ibland framhålls i diskussioner inför sådana förändringar 
Attityden förändras inte sällan efter försöksverksamheter. Där framkom även att minskad 
långtidsparkering till förmån för korttidsparkering var positivt för handel, även om timtaxans 
sattes relativt högt. Det ökade tillgängligheten för bilister med kortare ärenden. 

Mönstret i den brittiska studien liknar det som framgår av figuren nedan vad avser effektivitet och 
acceptans, men dess respondenter hade rankat effektiviteten i de parkeringsrelaterade åtgärderna 
relativt lågt (3, 17 – 3,30) där systemet med parkeringsskatt på arbetsplatser (Workplace Parking 
Levy, WPL) ansågs vara det minst effektiva. Högst effektivitet och acceptans bedömdes för 
kollektivtrafik och gång/cykel-åtgärder. Diskrepansen mellan effektivitet och acceptabilitet var här 
mycket mindre. Värt att notera här är att i den brittiska studien hade endast kommuner som inte 
infört WPL tillfrågats. Det var också dramatiska skillnader mellan respondenter från London-
området (London Borough) och från mindre städer, där London stack ut som klart mer positiva till 
både parkeringsskatter och vägavgifter. 

 

Figur 1. Bedömd effektivitet, respektive acceptans för olika åtgärder i skala mellan 1 och 5 där 5 är hög 
effektivitet/acceptans. Parkeringsrelaterade åtgärder i röda bokstäver: A=höjda p-avgifter, B=minskat 
tillgång på parkering, C=parkeringsskatt (inringat). Åtgärder i kollektivtrafik i grönt: D= effektivare, E= lägre 
avgifter, G= spårbunden trafik. Övriga åtgärder: F= vägavgifter, H= miljözoner, J= ökat hemarbete, 
K=pendelparkeringar, L= bildelning, M= åtgärder för gång och cykel samt N= satsning på vägnät. 

Är parkeringsskatt värt att överväga? 
Av såväl enkät som fokusgruppsdiskussioner framgår att det finns behov av fler styrmedel 
generellt; fler ”verktyg i lådan”. På påståendet ”Vi behöver effektivare styrmedel för att driva 
stadsutveckling och mobilitet” svarade 81 procent på nivå 4 eller 5 (håller med / håller fullständigt 
med), ett medelvärde på 4,31 och ju större städer desto högre värde. Av både svar i fritext och från 
fokusgrupperna framkom att åtgärder mot att styra parkering generellt ger effekt och att det är 
något som kan behöva förstärkas ytterligare. Vissa fritextsvar antyder dock att verktyg redan finns, 
men kräver resurser, politiskt mod eller bättre samordning för att bli effektiva. Om just 
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parkeringsskatt, rätt utformat, skulle kunna vara ett sådant efterfrågat verktyg svarade 50 procent 
på nivå 4–5 (medel 3,5). De tre C-kommunerna var dock mindre intresserade.  

På direkt fråga om parkeringsskatt är värt att överväga svarade 11 (34%) ett klart nej, 5 (16%) ett 
klart ja, medan hälften (16) valde alternativet ”Tillräckligt intressant för att utredas”. Det skulle 
också vara lättare att överväga att införa en parkeringsskatt i sin kommun om andra kommuner 
också gör det. Detta höll 59 procent med om med ett medel på 3,92. Bland gruppen politiker låg 
medel än högre, 4,2. Om det skulle ske skulle man studera erfarenheterna från städer inter-
nationellt (81%). I den brittiska undersökningen svarade merparten att man endast i så fall skulle 
fokusera på just de brittiska erfarenheterna. 

Endast två av respondenterna ansåg det troligt att en parkeringsskatt skulle införas i deras 
kommun i det korta perspektivet. I ett tioårsperspektiv kunde dock 11 se det framför sig, medan 13 
inte ansåg det troligt. 

I så fall vilket syfte? 
På denna fråga kunde fler alternativ väljas. Att uppnå klimatmål angavs av de flesta som ett mål 
med skatten (21 svar). Därefter följde ”Frigöra ytor (20), Att synliggöra verkliga kostnader för 
parkering (17), Miljöskäl (14), att generera intäkter för förbättringar av transportsystemet (13), 
minska trängsel (11) och slutligen att skapa lika villkor för privata och kommunala 
parkeringsaktörer, vilket angavs som argument av tre respondenter. 

Skulle då en parkeringsskatt kunna bidra till att lösa de problem man ser? 44% höll inte med om 
det ”omvända” påståendet att det inte skulle göra det (medel 2,64) och 40% menade att det kunde 
ha en effekt på trängselsituationen. Av de som svarat nej på om det är värt att överväga var de 
flesta svaren att det knappast skulle lösa problemen, dock inte alla. 

Vad skulle omfattas? 
I Storbritannien har man valt att fokusera på parkering vid arbetsplatser med fler än 10 
parkeringsplatser Av våra svar framgår att omfattningen även bör gälla parkeringsplatser för fler 
ändamål. De flesta valde dock svaret ”måste utredas”, men på frågan om vilka som skulle 
undantas från skatten svarade en majoritet av respondenterna i enkäten att de endast ville ge helt 
eller delvis undantag för parkeringsplatser för funktionsnedsatta (67%) och platser för 
bildelningssystem (56%). Sjukhus, vårdcentraler och offentliga serviceinrättningar kunde ges 
undantag av knappt hälften, medan undantaget från WPL med >10 platser inte fick gehör. Inte 
heller skolor och universitet, motorcyklar eller platser avsedda för miljöklassade fordon skulle ges 
undantag. Detta återspeglar även diskussionerna i fokusgrupperna. 

”Måste utredas” var också det vanligaste svaret på frågan om hur stor skatten borde vara. Tre 
respondenter föreslog dock intervallet 4–6000 kr, det vill säga ungefär samma nivå som WPL i 
Nottingham. Kostnaden, som faktureras den som tillhandahåller parkeringen måste sedan också 
tas av dem som brukar platserna, inte stanna hos bolaget, detta var alla som hade en åsikt (81%) 
överens om. 

Att kommunerna själva, eller i samverkan med regioner, bör ha stor egen rådighet över den 
slutgiltiga utformningen av ett system var en synpunkt som var tydlig i fokusgrupperna. På frågan 
i enkäterna om det är viktigt att det finns stor flexibilitet var svaren mer tveksamma. Endast 25 
procent ansåg detta (medel 3,33), medan 47 procent efterfrågade klara riktlinjer från centralt håll 
(3,46). Slutsatsen är att kommuner gärna vill ha rådighet i om skatten ska införas, men få stöd och 
riktlinjer i hur utformningen ska vara. En idé att en parkeringsskatt kunde ingå som en del i ett 
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stadsmiljöavtal med statlig medfinansiering till, till exempel, kollektivtrafik var mer lockande, 47 
procent höll med om detta (3,43). 

Vad talar för och emot en parkeringsskatt som 
styrmedel?  
Att det finns ett behov av effektiva styrmedel riktat mot parkering är, som framkommit ovan, 
efterfrågat och en parkeringsskatt har fördelen att vara relativt enkel att administrera, i förhållande 
till exempelvis åtgärder som vägavgifter. Intäkterna kan bli ett värdefullt bidrag till andra 
efterfrågade mobilitetsåtgärder, såsom kollektivtrafik, cykel, gång som, enligt enkätsvaren ofta är 
både effektiva och populära åtgärder. Kostnaden för administrationen har i de internationella 
exemplen varit relativt låg och det är heller inget som avskräcker de flesta av våra respondenter. 25 
procent såg det som ett hinder.  

Vad som främst talar emot är att ett införande av skatten är svårt att förankra hos politiker och 
allmänhet, i likhet med många andra styrmedel som innebär begränsningar eller kostnader, som 
inte funnits förut. Även själva namnet ”parkeringsskatt” förväntas vara ett problem, då såväl 
”parkering”, som ”skatt” är ord som anses väcka känslor. 56 procent såg själva namnet som en 
svårighet (medel 3,96). Det som sågs som största utmaningen var att kunna utforma ett system som 
inte upplevs som orättvist. 53 procent ansåg det vara ett stort hinder, medlet var 4,12.  

I tabell 3 nedan listas i fallande ordning responsen på hur man ser på olika utmaningar när det 
gäller att implementera en parkeringsskatt.  

Tabell 3. Bedömd nivå på svårigheter utifrån olika aspekter Andel i % anger det andelen av samtliga 32 
respondenter som svarat att det förväntas bli ett hinder, eller stort hinder. I kommentarsspalten anges de fall 
då det var en signifikant skillnad mellan olika kommuntyper, eller då en större andel (<25%) svarat vet 
ej/ingen åsikt. 

Aspekt som skulle kunna utgöra en svårighet vid 
införande av parkeringsskatt 

Andel 
(%) 

Medel-
värde 

Anm. 

Att genomföra ett system som inte är eller upplevs 
som orättvist 

53 4,12 4,37 för A1 och A2-
kommuner. 28% vet 
ej. 

Själva namnet ”parkeringsskatt” 56 3,96  
Genomförandet av införandet 44 3,75 4,0 för B3-kommuner 
Att utforma ett regelverk som ger kommuner 
rådighet till att använda intäkterna 

47 3,68 31% 

Efterlevnad och kontroll av reglerna 44 3,64 4,0 för B3 
Hur intäkter ska kunna användas till rätt syfte 34 3,12  
Effekter på kort sikt efter införandet 22 3,05 Stor andel (37%) vet ej 
Negativ påverkan på affärsverksamhet 34 3,00  
Att kollektivtrafik eller andra resesätt inte är 
realistiska alternativ 

31 3,00  

Att definiera det geografiska område där skatten 
ska gälla 

25 2,76 3,44 för A1 och A2 

Kostnader för införandet 25 2,75 Stor andel (28%) vet ej 
Att parkering kommer att ske mer okontrollerat 22 2,65 Stor andel (28%) vet ej 
Effekter på lång sikt efter införandet 15 2,65 Stor andel (37%) vet ej 
Negativ påverkan på arbetstillfällen 25 2,61  
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Vid betraktande av de individuella svaren framgår det att det finns en stor spridning bland 
respondenterna. Bland de som svarade ett klart nej på frågan om skatten är av intresse angav de 
flesta att de inte såg ett behov, inte skulle lösa något problem, vara svårt att förankra, att det skulle 
påverka näringslivet negativt, att man har brist på resurser, att intäkter inte kan användas rätt eller 
att det finns andra lösningar. De som i övriga svar uttryckt sig mer positivt till ett system med 
parkeringsskatter såg generellt sett färre hinder för införandet. 

I den brittiska studien är rankningen något annorlunda. Deras respondenter var mest oroliga för 
effekter på näringslivet, varefter svårigheter på kort sikt, okontrollerad parkering, genomförandet, 
kostnader och bristfällig kollektivtrafik var de följande fem högst rankade hindren.  

Hur vill man använda intäkterna? 
En central del av modellen med parkeringsskatt är att den ska generera intäkter till alternativ 
mobilitet och stadsutveckling. Som vi sett ovan finns det bland respondenterna en farhåga att detta 
kan stöta på svårigheter, inte minst vad gäller utformning av regelverk, som ger kommunerna en 
egen rådighet över medlen. Det påpekas också i fritext och fokusgrupper att kollektivtrafik oftast 
är regionens ansvar, varför det får utredas hur intäkter från kommunal parkeringsskatt kan 
komma kommunen till del i form av förbättrad kollektivtrafik för sina invånare. 

I enkäten ställdes en fråga som löd: ”Vilka åtgärder skulle prioriteras, när intäkterna från en 
parkeringsskatt ska utnyttjas. Antag att man har 100 penningsenheter från skatten, hur skulle dessa 
fördelas, enligt din åsikt?” Mest medel skulle då satsningar på gång och cykel, samt åtgärder i 
kollektivtrafiken få. Vissa respondenter, med särskilda närliggande behov valde att satsa hela 
pengen på enstaka poster (till exempel ett specifikt vägprojekt). I nedanstående tabell visas hur 
medlen skulle kunna tänkas fördelas bland de åtgärder vi föreslagit i enkäten. 

Tabell 4. Respondenternas förslag på hur intäkterna skulle fördelas 

Åtgärd Summa Medelvärde Anm. 
Satsningar för gång och cykel 710 22,6  
Förbättrad kollektivtrafik 680 22,7  
Satsning på annan mobilitetsservice 420 13,5  
Lägre biljettpriser i kollektivtrafik 360 12,5  
Förbättringar i vägnätet 260 8,3 Enstaka gav mycket 
Satsning på digitala system för 
reseplanering 

210 6,8  

Kontroller av efterlevnad 210 6,8  
Miljöförbättringar i kollektivtrafik 120 3,9  
Förslag på övrig åtgärd Drift och underhåll av parkeringsplatser 

 

Diskussion 
I många städer finns behov att förändra den mobilitet som råder från bilen mot mer yteffektiva 
lösningar. Av fokusgrupperna och enkätsvaren framgår det att reglering av parkering ses som ett 
effektivt instrument, men det finns en efterfrågan på effektiva verktyg för att göra detta. Då kan en 
parkeringsskatt vara ett sådant verktyg, som kan få effekten att både minska antalet platser, 
tillgängliggöra ytor för annat och att begränsa biltrafiken. Med skatten tillkommer också intäkter 
som kan investeras i alternativ mobilitet. En majoritet av enkätdeltagarna angav att en 
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parkeringsskatt kan bli aktuell eller är värd att utreda, men också att det är lättare att få igenom 
den om man kan visa på andras goda exempel. 

Av svaren framgår att de främsta skälen till att införa nya styrmedel riktade mot parkering är att 
minska bilanvändandet för klimatets skull, då transporter utgör ett väsentligt bidrag, att undvika 
trängselsituationer och att frigöra ytor. Att ta bort hårdgjorda ytor kan för vissa städer också vara 
ett sätt att klimatanpassa staden och minska effekten av översvämningar i allt kraftigare regn. För 
växande städer kan styrmedlet vara ett verktyg att hålla trafiksituationen på en hanterbar nivå 
utan att man behöver investera i kostsamma vägprojekt. 

Den stora utmaningen är dock att en ny avgift inte är en populär åtgärd och det politiska priset kan 
bli högt om den föreslås. Redan själva ordet ”parkeringsskatt” förväntas väcka känslor och 
undergräva acceptans. Ordet fokuserar också på den negativa delen i hela upplägget och den 
ökade kostnaden för bilisten, medan den inte nämner de förbättringarna som intäkterna kan 
generera. Ett annat namn måste dock vara juridiskt korrekt och får heller inte framstå som någon 
lättgenomskådad skönmålning. I en av städerna i undersökningen ville man till exempel utreda 
”miljözoner”, men då invånarna upplevde att staden hade god luftkvalitet blev själva 
benämningen ett hinder. 

Av enkätsvar och fokusgruppsintervjuer framgår att det att det är viktigt att i första hand 
framhålla de nyttor som intäkterna kan bidra med, vilka ofta ses som populära åtgärder. En 
informant uttryckte det som att ”Fler är med om man säger att detta vill vi uppnå och då får man ta bort 
några p-platser.” Andra strategier kan vara att låta den ingå i ett paket av åtgärder, som syftar till en 
positiv stadsutveckling, till exempel via stadsmiljöavtal. I en rapport från Transportökonimisk 
institutt, (Nenseth, Ciccone, 2020) konstateras att just styrmedel som lanseras som del i ett paket 
har potential att bli mest effektiva. Viktigt i det sammanhanget är att det tydligt framgår hur, när 
och var dessa nyttor uppstår och att processen är transparent och har föregåtts av en aktiv dialog. 
Det är heller inte ovanligt att en åtgärd möter motstånd då den presenteras, men blir populär när 
den testats i verkligheten och det visat sig att många farhågor kommit på skam. Ett sådant exempel 
är den ”sommargågata” man testat i Linköping, som sågs som ”det bästa som hänt sedan vi tog bort 
parkeringsplatserna på torget”, eller, som en handlare uttryckte saken, ”tio cyklister är fler kunder än en 
bilist”. Även erfarenheterna från Nottingham visar detta, där dialogprocessen, som föregick 
införandet skapade acceptans och investeringar i kollektivtrafik mm snabbt blev populära (bl. a. 
två spårvägslinjer). Inte heller påverkades näringslivet, såsom befarat, utan den förbättrade 
kollektivtrafiken ansågs gynna stadens näringsliv (Dale et al. 2017). 

För att en parkeringsskatt alls ska vara aktuell bör den lösa ett upplevt problem på orten. Med 
behovet kan man också förvänta sig att acceptansen ökar. Upplevs i stället inget problem med 
trängsel, förorenad luft eller med parkeringssituationen kan åtgärden ifrågasättas. Då trafik-
relaterade problem kan se olika ut bör det också finnas viss flexibilitet i hur styrmedlet utformas. 
Samtidigt efterfrågas centrala riktlinjer och många kommuner saknar resurser att konstruera egna 
system. Att utforma ett system som upplevs som rättvist anges också som en av de större 
utmaningarna. Det är således viktigt att utreda frågan vidare och ta fram en eller flera modeller, 
som kommunerna sedan kan ha som utgångspunkt. I modellen bör också framgå hur de 
genererade intäkterna ska komma kommunen till del, särskilt om den utformas som en skatt som 
administreras centralt. Detta var en farhåga som poängterades i enkätsvaren. Då det idag saknas 
de juridiska möjligheterna för en kommun att ta ut en sådan skatt, måste denna aspekt vara 
vägledande när ett sådant regelverk ska utformas, vilket diskuteras mer ingående nedan. 

Resultaten i denna rapport bygger på litteraturstudier, fokusgrupper och enkätsvar. De senare var 
frivilliga och gick till största delen ut till personer i kommuner anslutna till föreningen 
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Klimatkommunerna, samt till personer i andra kommuner som svarat på en tidigare enkät i 
projektet Kompark. Svarsfrekvensen är oklar, då det inte framgår hur många som fått frågan i och 
med att respondenter uppmanades att sprida enkäten bland kollegor, men fler än hälften av de 
som tittat på enkäten fullföljde den aldrig. Orsaken kan dels vara tidsbrist hos de tillfrågade, där 
arbete med en enkät från forskningsprojekt kanske inte ligger högst i prioritet i ett pressat 
arbetsschema. Det skulle kunna förväntas en viss obalans bland respondenterna, där personer som 
är mer intresserade av klimat- och miljöfrågor skulle vara mer benägna att fullfölja en enkät som 
berör just dessa frågor. Det var heller inga politiker från partier till ”höger” på den politiska skalan 
som fullföljde enkäten. Dock fanns det en stor spridning i svaren och även om andelen i procent 
eller ”poäng” kan påverkas av viss snedfördelning, så framkommer en bredd av synpunkter. Av 
individuella svar framgår också att det i många fall är just lokala förutsättningar som återspeglas i 
bedömningarna. 
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Rättsliga möjligheter för 
parkeringsskatt i Sverige?  
Frågeställning och bakgrund 
Den frågeställning som analyseras handlar om hur det kan skapas en möjlighet för kommuner att 
införa parkeringsskatt på vissa parkeringsupplåtelser (på tomtmark) i syfte att genom ekonomiska 
incitament öka transporteffektiviteten i städer. 

I Sverige har frågan om parkeringsskatt tagits upp som förslag i olika utredningar. Den statliga 
utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) var inne på frågan men definierade inte hur en 
sådan skatt skulle förhålla sig till rättssystemet. Envall och Renhammar (2013) föreslog i en 
underlagsrapport till utredningen att en svensk parkeringsskatt skulle utformas som en årlig skatt 
för utpekade fastighetsägare på deras upplåtelser av antingen arbetsplatsparkering eller kund/ 
besöksparkering, eller både och. Rapporten föreslår en lagstiftning likande den för trängselskatter. 
WSP (2013) föreslog även de i en underlagsrapport till den statliga utredningen att en parkerings-
skatt skulle införas, antingen som ett kommunalt eller statligt styrmedel.  

Upplägg och metod 
Utifrån frågeställningen analyseras först förutsättningarna för att införa de beskrivna kraven på 
utpekade fastighetsägare eller upplåtare av parkering, samt de rättsliga konsekvenserna av att 
instrumentet är att betrakta som skatt. Därefter analyseras tre lagstiftningsmässiga möjligheter för 
riksdagen att ge förutsättningar för kommunala beslut om parkeringsskatt eller själva besluta om 
parkeringsskatt: 

1. Ny lagstiftning om kommunalt beslutad skatt på vissa parkeringsupplåtelser, liknande 
ordning som för kommunala gatuparkeringsavgifter. 

2. Ny lagstiftning om statligt beslutad kommunal skatt på vissa parkeringsupplåtelser, 
liknande ordning som för den kommunala fastighetsavgiften.  

3. Ny lagstiftning om statlig skatt på vissa parkeringsupplåtelser med inslag av 
kommunalt medbestämmande, liknande ordning som för trängselskatter. 

De tre lagstiftningsmässiga möjligheterna utvärderas utifrån vilken förutsättning de ger för flexibel 
utformning av parkeringsskatten, vem som kan besluta om utformning, hur intäkterna regleras 
samt den lagstiftningsmässiga genomförbarheten. 

Rättsliga förutsättningar för skatteplikt på 
parkeringsupplåtelser 
En skatt kan karakteriseras som ett tvångsbidrag till det allmänna utan direkt motprestation, 
medan en avgift vanligen är en penningprestation som betalas för en specificerad motprestation 
från det allmänna (proposition om gällande Regeringsformen, 1973:90 s. 213). Ett krav på 
fastighetsägare eller näringsidkare att erlägga pengar till det allmänna för att upplåta 
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parkeringsplatser på sin mark blir i svensk rätt därför att betrakta som en skatt. Detta gäller oavsett 
om syftet från det offentliga är miljö- och trafikstyrning eller rent fiskalt. Vid införandet av 
trängselskatter i Stockholm var det diskussion om att det istället skulle vara trängselavgifter. Den 
diskussionen tydliggjorde att trafikstyrande avgifter på lokala gator där ingen tydlig motprestation 
ges av det allmänna är att se som skatt (Prop 2003/04:145 s. 32-). 

En skatt måste beslutas av riksdagen genom lag. Centralt för en skatt är att tydligt fastställa vem 
som ska betala skatt (skattskyldig), på vad som skatten utgår och hur stor skatten är (skattesats). 
Huvudregeln är att skatten beslutas helt av riksdagen och tillfaller staten (statlig skatt) men det 
finns möjligheter för riksdagen att besluta om skatt som tillfaller kommun, samt i vissa fall 
delegera beslutsrätt om skatt till kommuner (kommunal skatt).  

Det finns idag en kommunal inkomstskatt som kommunerna beslutar om skattesatsen för, samt en 
kommunal fastighetsavgift (som juridiskt är en skatt) där staten helt bestämmer utformning men 
där intäkterna tillfaller respektive kommun (Prop 2007/08:27 s. 68). Trängselskatterna i Stockholm 
och Göteborg är juridiskt sett statliga skatter men enligt politiska överenskommelser redovisas 
intäkterna av Transportstyrelsen och går till infrastrukturinvesteringar främst i form av vägar och 
järnväg/tunnelbana i respektive region. Intäkterna från statliga skatter hanteras alltid av den årliga 
statsbudgeten som samlat allokerar statens utgifter.  Det går alltså inte att i juridisk mening öron-
märka intäkter från en skatt för särskilda utgifter. 

Några miljö- och trafikstyrande kommunala skatter har vi alltså inte i dag i Sverige. De 
kommunala avgifterna för gatuparkering är dock i principiell mening en skatt, men den rättsliga 
regleringen är som särskilda kommunala avgifter och bygger på en lagkonstruktion före den 
nuvarande regeringsformen. Efter grundlagsändringen 2010 kan Riksdagen genom lag delegera till 
kommun/er att besluta om skatt som syftar till att reglera ’trafikförhållanden i kommunen’ (RF 8:9 
p 2). Detta har i motivtexten sagts täcka in både möjligheterna för kommunal reglering av 
trängselskatt och kommunala gatuparkeringsavgifter.  

”Frågorna om och på vilket sätt möjligheten till delegation ska utnyttjas måste 
riksdagen ta ställning till genom lagstiftning efter sedvanlig beredning. Riksdagen 
har således att avgöra om föreskrifterna uteslutande ska meddelas i lag eller om 
delegation till kommuner ska ske. Om delegation sker kan den riktas till en eller 
flera kommuner och avse en mer eller mindre omfattande kommunal föreskriftsrätt. 
Det framstår som en lämplig ordning att i lag ange de grundläggande 
förutsättningarna för uttagande av skatten och därefter genom delegation ge 
kommuner rätt att meddela kompletterande föreskrifter” (Prop 2009/10:80 s 225 - 
228). 

Riksdagen har dock inte beslutat om någon kommunal skatt för dessa syften. En invändning mot 
kommunalt utformade skatter på trafikområdet har varit om kommuner inte skulle ha rätt att ta 
skatt från andra än kommunmedlemmar. Detta utreddes dock av 2011 års vägtullsutredning som 
konstaterade att en sådan begränsning för kommunal skatt inte fanns (SOU 2013:3). Samma 
utredning lade fram ett förslag till utformning av lagbestämmelser om delegation av trängsel-
skatten, men utredningen rekommenderade inte att dessa antogs utan att intäkterna från 
trängselskatterna fortsatt ska tillfalla staten. Däremot menade utredningen att det fortsatt skulle 
vara kommunen som beslutade om att väcka frågan om att införa trängselskatt, och att regeringen 
vid sådan fråga har att utreda förutsättningarna i sedvanligt lagstiftningsärende (s. 80). Vägtulls-
utredningen tittade inte på frågor om parkeringsavgifter för gatumark eller parkeringsskatt på 
tomtmark. 
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Med grundlagsstadgande RF 8:9 finns en möjlighet att utforma en parkeringsskatt där väsentliga 
delar av utformningen beslutas av kommunen utifrån de ramar som lagen ger och vars intäkter 
tillfaller kommunen. Ett annat alternativ är att riksdagen i lag beslutar om skattens hela 
utformning men låter intäkterna tillfalla de kommuner eller regioner där skatten betalas in. Det 
tredje alternativet som finns är en rent statlig skatt där särskilda överenskommelser får göras om 
statligt stöd till gatuinvesteringar och kollektivtrafik i berörda kommuner. Dessa tre vägar 
analyseras vidare nedan. 

Helt kommunal parkeringsskatt ger goda 
förutsättningar till lokal trafikstyrning men 
kräver starka motiv för att komma till stånd 
För att en kommun ska få besluta om att införa skatt på vissa parkeringsupplåtelser krävs ett s.k. 
bemyndigande i lag, dvs riksdagen måste bestämma att kommuner får denna rätt och vilka ramar 
som kommunen måste agera under i sådana beslut. Trots att ’parkeringsskatt’ inte nämns explicit i 
motivtexten till stadgandet i RF 8:9 p. 2 får det antas att detta omfattas då syftet på samma sätt som 
gatupareringsavgifter och trängselskatter är att styra trafikförhållanden.  

Den nya lagen kan t.ex. ange att kommunen får rätt att besluta om årlig skatt per parkeringsplats 
från fastighetsägare eller andra aktörer i kommunen som upplåter mer än ett visst antal 
parkeringsplatser för anställda och/eller för besökare. Kommunens rätt att differentiera skatte-
satsen bör anges i lagen, t.ex. att kommunen kan ange olika zoner som ger olika avgifter eller om 
skatten på upplåtelse av arbetsplatsparkering och externhandelsparkering är olika. Lagen bör ange 
ett spann för skattens storlek. Ett fritt spelrum för kommunen i avgiftssättning skulle göra att 
skattens primärt trafikstyrande syfte kunde ifrågasätts då intäkterna på samma sätt som med 
dagens parkeringsavgifter rimligen inte behöver särredovisas av kommunen. Eftersom det handlar 
om en årlig skatt från en begränsad mängd skattskyldiga personer borde de rent praktiska 
arrangemangen kring skatteupptaget inte bli särskilt komplicerade. Det behöver däremot avgöras 
om det är skattemyndigheten som tar in skatten på samma sätt som dagens kommunala fastighets-
avgift, eller om kommunen ska ha en ordning för att ta in skatten på likande sätt som kommunen 
idag tar in olika kommunala avgifter.  

Med en sådan här lagreglering ges kommunen stor frihet att använda verktyget som del av en 
övergripande trafik- och parkeringspolicy. Det blir en kommunal skatt vilket gör att intäkterna 
tillfaller kommunen att investera i trafiksystemet. Detta kan ge kommuner stärkta muskler att 
själva stödja en omställning där gång, cykel och kollektivtrafik utgör en ökad andel av det lokala 
transportarbetet i enlighet med stadsmiljömålen. Då kommunerna inte är huvudmän för kollektiv-
trafiken kan det i denna modell däremot vara svårt att få intäkter från parkeringsskatten att 
finansiera drift av kollektivtrafik (undantag finns vid ’tillköp’ av särskild extra kollektivtrafik som 
kommuner kan göra). Lika lite som intäkter från dagens kommunala inkomstskatt kan täcka 
driftkostnader i ordinarie kollektivtrafik skulle kommunala intäkter från parkeringsskatten kunna 
göra det. 

Eftersom det är helt upp till kommunen att besluta om de ska införa styrmedlet kan det dessutom 
vara svårt att veta om verktyget alls kommer användas. Enskilda kommuner har överlag inte varit 
särskilt aktiva för att begränsa parkeringsytor vid arbetsplatser eller externa köpcentrum, bland 
annat eftersom det finns konkurrens mellan kommuner om verksamheters etablering. Möjligheten 
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till stärkta intäkter som kan satsas på förbättringar i stadsmiljön kan såklart ändra den bilden. 
Kommuner kan också lockas att införa dessa skatter om det krävs som motprestation för ytterligare 
pengar i stadsmiljöavtal med staten. Så har skett i Norge, där bompeng används som 
motprestation. 

En svårighet med genomförandet av denna rättsliga reglering är att den kräver att lagstiftaren 
utvecklar ett delvis nytt rättsområde - kommunala trafikstyrande skatter. Även om öppningen 
finns i regeringsformen sedan tio år så har den hittills aldrig använts, inte ens för någon av de i 
grundlagen direkt utpekade verktygen trängselskatter och parkeringsavgifter. Bedömningen är 
därför att det krävs väldigt starka och tydliga påtryckningar från olika kommunaktörer för att 
regering och riksdag ska se anledning att använda möjligheten att delegera ett skatteinstrument för 
trafikstyrning till den kommunala nivån.  

En statlig utformning av skatt som tillfaller 
kommunen eller regionen har både fördelar 
och nackdelar 
En lagstiftning där staten beslutar om skatt på vissa parkeringsupplåtelser kan på likande sätt som 
för de kommunala fastighetsavgifterna styra intäkterna till den kommun eller region där 
parkeringen ligger. Det troliga vid en sådan lagutformning är söka fastställa enhetliga 
beskrivningar av vem och vad som ska beskattas med syfte att träffa rätt aktörer i landet. 
Exempelvis kan fastighetsägare på vars fastigheter det upplåts mer än ett visst antal parkeringar 
för arbetstagare och/eller besökare identifieras som skattskyldiga. För att skatten ska pricka enbart 
parkeringar i områden där trafiken typiskt sett behöver styras kan stora geografiska områden 
undantas från skatten, exempelvis skulle alla regioner utom storstadsregionerna kunna uteslutas. 
Storleken på skatten kan eventuellt differentieras utifrån en grov statlig zonindelning, men det 
bygger på att det redan finns en administrativt relevant indelning som används och tydligt 
särskiljer de som ska betala en högre skatt från de som ska betala en lägre. Någon detaljerad lokal 
differentiering är inte lämplig i denna modell. Om skatten kopplas till fastighetsägare kan lagen 
föreskriva att intäkterna ska tillfalla den kommun eller region som fastigheten ligger i på likande 
sätt som den kommunala fastighetsavgiften. 

Med en sådan här lagreglering skulle styrningen genomföras lika över hela landet även om stora 
geografiska områden undantas. Skatten skulle samtidigt inte gå att anpassa till lokala förhållanden 
med exempelvis väldigt olika prislägen på parkering i olika städer. Det innebär att den skulle ha 
sämre möjlighet att stödja lokala trafik- och parkeringspolicyer än om kommunen fick göra 
utformningen. Ett nationellt genomförande skulle kunna upplevas rättvist, medan ett allt för stort 
glapp gentemot det miljöstyrande syftet får antas minska acceptansen för skatten.  

En möjlighet med lagregleringen är att intäkterna, om de beslutas tillfalla regionerna, skulle kunna 
användas till drift av kollektivtrafik. Detta skulle ske utan att ansvarsuppdelningen mellan 
kollektivtrafikhuvudmännen och staten rubbas, då regionerna själva får besluta om användningen 
av intäkterna. Behovet att säkra finansiering av drift av kollektivtrafik genom nya finansierings-
modeller har nyligen förts fram från regionpolitiker i Stockholm och Västra Götaland (Dagens 
Nyheter 2022-01-01). Lagstiftningsmodellen innebär samtidigt att de intäktsförstärkningar som 
skatten ger regionen inte nödvändigtvis kommer gå till att stärka kollektivtrafik just kring de 
platser där de skattebelagda parkeringarna ligger.  
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En statlig parkeringsskatt med kommunalt 
medinflytande har andra för- och nackdelar 
En lagstiftning där staten beslutar om skatt på vissa parkeringsupplåtelser på vissa platser liknar 
den lag som finns om trängselskatter. Med denna modell blir det en helt statlig skatt men där 
kommunalt eller regionalt medinflytande ges via den politiska processen i lagstiftningsärendet. 
Lagen sätter upp ramar för skatten, liknade de som föreskrivs för lagstiftningen i modellen med en 
kommunalt beslutad skatt. Enbart om en kommun eller region begär att skatten ska tillämpas för 
sitt område så tar lagstiftaren fram en specifik del i lagen för just den kommunen eller regionen. I 
den specifika delen kan en lokal anpassning med zonindelning och differentierade skattesatser 
tillämpas. Ändringar av de lokalt anpassade reglerna måste tas upp som nya beslut av riksdagen. 
Intäkterna av den statliga skatten hanteras enligt budgetlagen genom den statliga budget-
processen. I den processen står det staten fritt att även rikta satsningar till stöd för trafikmiljö-
arbetet i kommuner och regioner, däremot får inte enskilda intäkter i den statliga budgeten öron-
märkas till särskilda utgifter.  

Med en sådan här lagreglering skulle skattens utformning kunna anpassas till lokala 
omständigheter, även om anpassningsförmågan minskar då varje senare ändring måste bli till nytt 
lagstiftningsärende. 

Det är osäkert om någon kommun eller region ensamma skulle begära att en statlig parkerings-
skatt tillämpas för aktörer i deras område utan att det ges garantier att kommunen eller regionen 
får ta del av intäkterna och för innevånarna kan visa på åtgärder för t.ex. kollektivtrafik som 
stödjer den minskade biltrafik som är syftet med skatten. Staten kan i denna modell inte utlova ett 
stöd som direkt avspeglar skatteintäkterna. Däremot kan reformer som t.ex. stadsmiljöavtalen 
möjliggöra att kommuner och regioner genom överenskommelser med staten får medel som på 
något sätt motsvarar vad skatten ger. 

Jämförelse av lagmodeller 
En jämförelse av de tre lagmodellerna utifrån olika mål med skattereformen visas i följande tabell: 

 Kommunal skatt Statligs beslutad 
kommunal skatt 

Statlig punktskatt 

Lokal differentiering ja nej delvis 
Regelbunden 
justering 

ja nej nej 

Kommunens intäkt ja ja eventuellt 
Regionens intäkt nej ja nej 
Trolig 
implementering 

låg hög låg 

Lagstiftningens 
komplexitet 

hög låg mellan 

Trolig 
avgiftsbeläggning 

Oklart men troligt Mindre troligt Oklart men troligt 
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Slutsatser och reflektioner 
Denna studie har visat att det finns ett intresse för nya styrmedel hos många kommuner och att 
styrmedel riktade mot parkering kan vara effektiva. Många anser också att en modell med en 
parkeringsskatt i alla fall är värd att utreda vidare, men att fokus bör ligga på hur den kan bidra till 
klimatmål och förbättrad mobilitet, snarare än att bara göra det dyrare och svårare att använda 
bilen.  

Det är således värt att gå vidare med att utforma en modell som är effektiv och användbar för 
svenska kommuner. Den bör då ingå som en del av ett samlat initiativ av olika mobilitetsåtgärder, 
som finansieras av skatten och eventuella stadsbidrag. 

Vid utformandet måste rättviseaspekter vara prioriterade, så att det framgår att det finns fördelar 
att hämta i form av bättre stadsmiljö, mobilitet, miljö och klimatmål, som kommer alla till del, samt 
att undantag som upplevs orättvisa undviks. Det är också viktigt att det är den parkerande bilisten 
som är den som får betala kostnaden för skatten, även om skatten går via en parkeringsoperatör. 
Det vill säga att operatören i sin tur tar ut kostnaden genom en höjd parkeringsavgift. Det visar 
också de internationella erfarenheterna Den detaljerade utformningen kan skilja utifrån varje 
kommuns behov, men bör ändå bygga på vissa gemensamma principer. Därigenom underlättas 
införandet i kommunen utan att stora egna resurser behöver tas i anspråk. Likaså bör det vara 
kommunens beslut att alls införa systemet om det anses lösa ett lokalt eller regionalt trafikproblem. 
Det kan även vara värt att försöka finna en juridiskt korrekt, men alternativ benämning, som mer 
för tankarna till de förbättringar man vill åstadkomma med parkeringsskatten. Detta för att 
undvika en spontan negativ reaktion, som kan påverka möjligheten till acceptans. 

De juridiska förutsättningarna måste utredas vidare med målet att det är kommunen som har 
rådighet över hur medlen används, så att de kommer kommunens invånare till del och skapar 
förbättrad mobilitet. Detta är också en förutsättning för att kunna få en acceptans av systemet. 

Att lagstifta om en skatt för vissa parkeringsupplåtelser är problematiskt i det svenska 
rättssystemet. Samarbete mellan kommun, region och lagstiftaren krävs för att få en modell som 
kan styra mot målet om bättre mobilitet. En reform där även stadsmiljöavtalen utvecklas ser ut att 
vara mest framkomlig. 

Ingen av lagstiftningsalternativen innebär någon garanti att parkeringsplatserna avgiftsbeläggs för 
de som parkerar. Den som upplåter parkeringsplatser, och krävs på skatt för det, kan välja att slå 
ut denna kostnad inom verksamheten. Troligen ökar chanserna för att parkeringsavgifter sätts med 
skattens storlek och lokala anpassning. Ett annat sätt att säkerställa att större tomtmarks-
parkeringar är avgiftsbelagda för att bidra till bättre trafikmiljö är att möjliggöra att kommunen 
kan rikta tillsyns- eller tillståndskrav som innebär att sådan parkering måste avgiftsbeläggs av 
upplåtaren, men det är ett annat styrmedel än det som texten här utreder. 
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Bilaga Enkät om nya styrmedel för 
parkering.  
Allmänna frågor 
0a: Vilken är din roll i kommunen? Tjänsteman / Politiker 
Om du svarat tjänsteman: Vilket är ditt huvudsakliga arbetsområde: Planering / Trafikfrågor / 
Parkeringsfrågor / Miljö och hållbarhet / Övrigt 
Om du svarat politiker: Parti: V, S, MP, C, L, M, KD, SD, Lokalt parti, Övrig                                      
0b. Hur stor kommun?  Större stad>200 000, Medelstor stad: 50 000-200 000, Mindre stad                   
20 000 – 50 000 Huvudsakligen glesbygd. 
Frivillig fråga: Vilken kommun (fritext) / vill ej uppge 
Aktuella transportfrågor inom er kommun med omgivningar 
 
1. Hur stort problem anser ni att något av följande transportrelaterade frågor utgör i er kommun 
med omgivningar? 
Svar ges på en 5-gradig skala från inte alls allvarligt till mycket allvarligt, samt alternativet ”vet ej / ingen 
åsikt” 
1a. Trängsel i rusningstrafiken på morgonen 
1b. Trängsel i rusningstrafiken på eftermiddagen 
1c. Luftföroreningar från trafik 
1d. Att uppnå klimatmålen 
1.e Användning av ytor och mark 
1f. Kostnader och störningar i samband med vägunderhåll  
1g. Buller 
1h. Effektivitet i kollektivtrafik 
1i. Sociala faktorer, såsom svårigheter för personer att transportera sig pga. att de inte har råd med 
bil, brister i kollektivtrafikens tillgänglighet eller otrygghet i kollektivtrafik 
1j. Annat i fritext. 
Effektivitet och acceptabilitet för olika åtgärder 
 
2. Hur effektiva skulle ni bedöma att följande åtgärder skulle vara för att minska problemen i 
fråga 1.  
2a. Ökad turtäthet och punktlighet i kollektivtrafik 
2b. Minskade biljettavgifter i kollektivtrafiken 
2c. Förbättringar i spårbunden trafik 
2d. Ökade taxor för parkering på gatu- och tomtmark 
2e. Minskat antal parkeringsplatser  
2f. Implementering av parkeringsskatt, som en del av ett paket med åtgärder 
2g. Implementering av vägavgifter, som en del av ett paket med åtgärder 
2h. Förbättringar av cykelbanor och gångvägar 
2i. Utökning av pendelparkeringar vid kollektivtrafik 
2j. Särskilda satsningar på vägnätet  
2k. Uppmuntra bildelning. 
2l. Uppmuntra hemarbete. 
2m. Restriktioner för biltrafik, såsom bilfria områden eller miljözoner. 
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3. Hur acceptabla för invånarna skulle ni bedöma att följande åtgärder skulle vara för att 
minska problemen i fråga 1 
3a. Ökad turtäthet och punktlighet i kollektivtrafik 
3b. Minskade biljettavgifter i kollektivtrafiken 
3c. Förbättringar i spårbunden trafik 
3d. Ökade taxor för parkering på gatu- och tomtmark 
3e. Minskat antal parkeringsplatser  
3f. Implementering av parkeringsskatt, som en del av ett paket med åtgärder 
3g. Implementering av vägavgifter, som en del av ett paket med åtgärder 
3h. Förbättringar av cykelbanor och gångvägar 
3i. Utökning av pendelparkeringar vid kollektivtrafik 
3j. Särskilda åtgärder av vägnätet 
3k. Uppmuntra bildelning. 
3l. Uppmuntra hemarbete. 
3m. Restriktioner för biltrafik, såsom bilfria områden eller miljözoner. 
 
4. Hur viktiga skulle du bedöma att följande faktorer är i er kommun med omnejd? 
4a. Ett effektivt och pålitligt vägnät 
4b. Effektiv och pålitlig kollektivtrafik 
4c. Förbättringar i befintlig kollektivtrafik 
4d. God tillgänglighet till det nationella väg- och järnvägsnätet. 
4e. Säkra och effektiva cykel- och gångvägar 
4f. Pålitliga och förutsägbara restider för samtliga transportslag 
4g. Uppmuntra resenärer att använda mer hållbara transportsätt för resor till och från arbetet 
(såsom kollektivtrafik, gång och cykel). 
 
5. Om ni fick önska! Vad skulle ni sätta upp på er önskelista över åtgärder för att minska 
trängsel etc. inom er kommun med omgivningar? 
Fritext:  
Införande av parkeringsskatt 
En parkeringsskatt är alltså ett styrmedel där en avgift tas ut av den som tillhandahåller 
parkeringar, såsom arbetsgivare, handelsplatser, parkeringsbolag, fastighetsägare. Normalt 
omfattas inte boendeparkering. I fallet Nottingham har man valt att ta ut avgiften (ca 3200 
kr/parkering och år) på arbetsgivare med fler än 11 platser. Denna kan sedan överföra kostnaden 
till de anställda som utnyttjar platserna. Alla intäkter går till att förbättra lokala transporter och 
gynna bilfri mobilitet. I Australien omfattas även andra p-platser. I vissa fall har man undantagit 
korttidsparkeringar, då man velat fokusera på arbetspendling, men inte belasta bilister med 
kortare ärenden till staden. 
I Sverige skulle man kunna tänka sig en modell där det utformas som ett incitament för 
kommunen där en parkeringsskatt tillsammans med andra ekonomiska styrmedel och andra 
åtgärder kan utgöra en strategi för ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik samt att avtal kan 
slutas mellan staten och kommunen om stöd till åtgärder. 
 
6a. Är en parkeringsskatt något som skulle kunna övervägas i er kommun? 
Ja / Tillräckligt intressant för att utredas / Nej  
 
6b. Om en parkeringskatt skulle införas vilken eller vilka parkeringar skulle i så fall omfattas? 
Arbetsplatser / Allmänna parkeringar på tomtmark / Gatuparkering / Endast långtidsparkering 
(mer än 4 timmar) / Samtliga parkeringar, även boende. / Måste utredas 
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7. Om en parkeringsskatt skulle införas, vad eller vilka skulle det primära syftena med detta 
vara? 
7a. Att minska trängsel 
7b. Att generera intäkter för förbättringar av transportsystemet 
7c. Miljöskäl i form av emissioner och buller 
7d. Att uppnå klimatmål 
7d. Att frigöra ytor för andra ändamål. 
7e. Att synliggöra verkliga kostnader för parkeringsytor 
7f. Skapa lika villkor för kommunala och privata parkeringsaktörer 
 
8. I vad mån håller ni med om följande påståenden: 
8a. Vi behöver effektivare styrmedel för att driva stadsutveckling och mobilitet. 
8b. Parkeringsskatt, rätt utformat skulle kunna vara ett sådant verktyg. 
8c. Införandet av en parkeringsskatt skulle vara svårt att förankra politiskt och hos väljare. 
8d. Kostnaden för införandet skulle vara ett hinder. 
8e. Intäkterna måste öronmärkas för förbättringar i det lokala transportsystemet. 
8f. Det kan bli svårt att påvisa effekterna, vilket är ett problem. 
8g. Inom kommunen saknas resurser att utveckla och introducera parkeringsskatt. 
8h. Det är svårt att klargöra hur många parkeringsytor som omfattas. 
8i. Det är kommunens invånare som bör bekosta de lokala satsningarna (inte besökare till 
kommunen). 
8j. Den som tillhandahåller parkering ska bära kostnaden, och inte ta ut den av de som brukar 
platserna. 
8k. En parkeringsskatt skulle troligen inte ha någon effekt på trängselsituationen. 
8l. En parkeringsskatt löser inte något problem som vi upplever i vår kommun. 
8m. Om andra kommuner också inför en parkeringsskatt skulle det vara lättare att överväga detta 
också för vår kommun. 
8n. Om ni inför en parkeringsskatt skulle ni först studera erfarenheterna från de städer i världen 
där detta är infört. 
8o. Det måste finnas stor flexibilitet i hur kommuner utformar styrmedlet. 
8p. Det måste finnas klara riktlinjer från centralt håll för hur styrmedlet ska utformas. 
8q. Ett intressant alternativ vore om p-skatt skulle ingå som en del i ett stadsmiljöavtal med statlig 
medfinansiering till t.ex investeringar i kollektivtrafik. 
 
9. Om en parkeringsskatt skulle införas vilka av följande skulle bli helt eller delvis 
undantagna? 
Svar: Ej undantagna / Delvis undantagna / Helt undantagna / Ingen åsikt 
9a. Skolor och universitet 
9b. Sjukhus och vårdcentraler 
9c. Andra offentliga serviceinrättningar 
9d. Arbetsgivare som aktivt driver hållbara transportlösningar för sina anställda 
9e. P-platser för funktionsnedsatta 
9f. Motorcyklar 
9g. P-platser för fordon som ingår i bildelningssystem 
9h. P-platser avsedda för särskilda miljöklassade fordon 
9i. Arbetsgivare eller andra aktörer som tillhandahåller parkeringsplatser med mindre än 10 
platser totalt. 
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10. Vilka av följande aspekter skulle utgöra svårigheter vid ett införande av parkeringsskatt? 
Svar: förväntas inte vara ett hinder till förväntas bli stort hinder (5-grader) 
10a. Kostnader för införandet 
10b. Efterlevnad och kontroll av reglerna 
10c. Genomförandet av införandet 
10d. Att genomföra ett system som inte är eller upplevs som orättvist 
10e. Att kollektivtrafik eller andra resesätt inte är realistiska alternativ 
10f. Hur intäkter ska kunna användas till rätt syfte 
10g. Att utforma ett regelverk som ger kommuner rådighet till att använda intäkterna 
10g. Att parkering kommer att ske mer okontrollerat 
10h. Att definiera det geografiska område där skatten ska gälla 
10i. Negativ påverkan på arbetstillfällen 
10j. Negativ påverkan på affärsverksamhet 
10k. Effekter på kort sikt efter införandet 
10l. Effekter på lång sikt efter införandet 
10m. Själva namnet ”parkeringsskatt” 
Fritext: Har du något förslag på annan benämning? 
 
11. Hur stor bedömer ni att en parkeringsskatt bör vara för att få en effekt (t.ex. ca 10% mindre 
biltrafik eller färre parkeringsytor) 
<2 000 kr/år / 2 000 – 4 000 / 4 000 – 6 000 / 6 000 – 8 000 / 8 000 – 10 000 / mer än 10 000 kr/år 
 
12. Vilka åtgärder skulle prioriteras, när intäkterna från en parkeringsskatt ska utnyttjas. Antag 
att man har 100 penningsenheter från skatten, hur skulle dessa fördelas, enligt din åsikt?  
12a. Förbättrad kollektivtrafik  ….  
12b. Lägre biljettpriser i kollektivtrafik  …. 
12c. Miljöförbättringar i kollektivtrafik  …. 
12d. Förbättringar i vägnätet  …. 
12e. Satsning på digitala system för reseplanering … 
12f.  Satsning på annan mobilitetsservice  …. 
12g. Satsningar för gång och cykel  …. 
12h. Kontroller av efterlevnad  … 
12i. Andra åtgärder …fritext  …. 
 
13. Är det troligt att en parkeringsskatt kommer att införas i er kommun? 
Svar Mycket troligt till högst osannolikt (5 grader) 
13a. Så snart som möjligt 
13b. Inom 5 år 
13c. Inom 10 år 
13c. inom överskådlig tid 
 
14. Övriga synpunkter och kommentarer angående parkeringsstyrmedel och parkeringsskatt. 
Fritext 
Stort tack för din medverkan. 
 
 
 

 



 Rapport C 658  Parkeringsskatt som styrmedel – Respons från svenska kommuner och en rättslig analys 
 

31 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB  //  Box 210 60  //  100 31 Stockholm 
Tel 010-788 65 00  //  www.ivl.se 

 


	Sammanfattning
	Parkeringsskatt som styrmedel - respons från svenska kommuner

	Summary
	Parking levy as a policy tool – response from Swedish communities

	Parkeringsskatt som styrmedel – respons från svenska kommuner
	Bakgrund
	Parkeringsskatt som styrmedel – syfte och utformning
	Internationell erfarenhet av parkeringsskatt
	Syftet med studien

	Metod
	Fokusgrupper
	Enkät till kommunala tjänstepersoner och politiker

	Resultat
	Respons
	Vilka trafikrelaterade problem finns att lösa?
	Effektivitet och acceptans för olika lösningar
	Är parkeringsskatt värt att överväga?
	I så fall vilket syfte?
	Vad skulle omfattas?

	Vad talar för och emot en parkeringsskatt som styrmedel?
	Hur vill man använda intäkterna?

	Diskussion

	Rättsliga möjligheter för parkeringsskatt i Sverige?
	Frågeställning och bakgrund
	Upplägg och metod
	Rättsliga förutsättningar för skatteplikt på parkeringsupplåtelser
	Helt kommunal parkeringsskatt ger goda förutsättningar till lokal trafikstyrning men kräver starka motiv för att komma till stånd
	En statlig utformning av skatt som tillfaller kommunen eller regionen har både fördelar och nackdelar
	En statlig parkeringsskatt med kommunalt medinflytande har andra för- och nackdelar
	Jämförelse av lagmodeller

	Slutsatser och reflektioner
	Referenser
	Bilaga Enkät om nya styrmedel för parkering.

