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Trafikverkets remissyttrande gällande Kompletterande underhandremiss
ändring av lag om flygplatsavgifter

–

Sammanfattning
Trafikverket har inte några synpunkter på förslaget till lagändring och det bemyndigande som regeringen erhåller
genom ändringen.
Yttrande
Regeringen vill enligt remissen endast ha synpunkter på förslaget till lagändring och det bemyndigande som
regeringen ges. Trafikverket har i tidigare yttrande stött förslaget om miljöstyrande start- och landningsavgifter
med förbehållet att konsekvensanalysen behöver fördjupas i det fortsatta arbetet med föreskrifter för differentieringen, i syfte att belysa hur förslaget kommer att påverka tillgängligheten. Det aktuella förslaget föranleder inte
någon ändring vad gäller Trafikverkets ställningstagande.
Noteras bör dock att det i remissen under avsnittet om konsekvenser och påverkan på funktionsmålet bland annat
framgår att ”Om trafiken med allmän trafikplikt blir dyrare och det finns få möjligheter att byta luftfartyg, kan det
leda till ett minskat antal flygningar. I förlängningen kan därmed tillgängligheten på vissa flygsträckor minska. I
dessa fall bör tillgängligheten för dessa flygsträckor belysas utifrån ett helhetsperspektiv i förhållande till andra
trafikslag.” Trafikverket vill i samband med detta yttrande klargöra att utgångspunkten för vårt uppdrag är att
upprätthålla tillgängligheten, med beaktande av de övriga transportpolitiska målen. Vid bedömning av tillgängligheten sker detta med ett helhetsperspektiv, oaktat trafikslag, utifrån kriterierna i tillgänglighetsmodellen.
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Erixon. Föredragande har varit strategisk planerare
Katarina Wigler. I den slutliga handläggningen har chefen för Nationell planering Lennart Kalander och chefen för
enheten Strategisk planering Håkan Persson, som remissyttrandet är förankrat hos, deltagit. Samråd har skett med
sakkunniga vid enheten Avtal och finansiering.
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