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Remiss angående förslag till föreskrifter om uttag av 
vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i 
vägtrafikregistret 

Skatteverket har tagit fram ett förslag till föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som 
saknar EURO-klass i vägtrafikregistret samt en konsekvensutredning. Föreskrifterna är en 
följd av de ändringar i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon (LVA) som 
beslutats genom propositionen Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom 
eurovinjettsamarbetet (2018/19:32). Ändringarna i lagen innebär att uppgift i 
vägtrafikregistret om ett fordons EURO-klass kommer ligga till grund för uttaget av 
vägavgift. Då denna uppgift saknas för ca 30 000 fordon behöver Skatteverket föreskriva 
hur vägavgiften ska tas ut för dessa. 

Ändringarna i LVA är en följd av ändringar i ett samarbetsavtal och kan därför träda i kraft 
först efter att samtliga avtalsparter ratificerat ändringsprotokollet. För att Skatteverkets 
föreskrifter ska kunna träda i kraft i nära anslutning till ändringarna i LVA remitterar 
myndigheten förslaget till föreskrifter även om datum för ikraftträdande ännu inte är 
beslutat. 

Föreskriftsförslaget finns bifogat till detta missiv tillsammans med konsekvensutredningen. 

Ni bereds härmed möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslag och konsekvens-
utredning till anna.ljung@skatteverket.se. Synpunkter önskas senast den 22 april 2019. 

Vänligen ange diarienummer 202 138561-19/111 och remissinstansens namn i rubriken på 
e-postmeddelandet. 

Frågor besvaras av: 

Anna Ljung 
Telefon: 010-574 50 49 
E-post: anna.ljung@skatteverket.se 
 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lena Hiort af Ornäs Leijon 
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Remissinstanser 

1. Kommerskollegium 
2. Konjunkturinstitutet 
3. Naturvårdsverket 
4. Trafikverket 
5. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
6. Transportstyrelsen 
7. Trafikanalys 
8. Konkurrensverket 
9. Swedac 
10. BIL Sweden 
11. Företagarna 
12. Lantbrukarnas Riksförbund LRF 
13. Näringslivets Transportråd 
14. Skogsindustrierna 
15. Svensk Handel 
16. Svenska Transportarbetareförbundet 
17. Svenskt Näringsliv 
18. Sveriges Åkeriföretag 
19. Transportföretagen 

 
 
För kännedom 
Storföretagsavdelningen Örebro 
Finansdepartementet  
Infrastrukturdepartementet 
 

Bilaga: 

1. Konsekvensutredning avseende förslag till Skatteverkets föreskrifter om uttag av 
vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret. 

2. Skatteverkets förslag till ny föreskrift om uttag av vägavgift för fordon som saknar 
uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret. 

 


