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Mottagare 

Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se  

Kopia till 

Diariet 
GD-sekreterare 
Webb- och projektstöd

 

Remissvar avseende förslaget i framställan från 
Trafikverket och Stockholms kommun om ändring av 
bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt. 

Trafikverket har tagit del av remissen från Finansdepartementet avseende 

Trafikverkets och Stockholms Stads framställan om ändring i bilaga 1 i lagen 

(2004:629) om trängselskatt jämte Finansdepartements förslag till 

författningstext och tillhörande författningskommentar, baserat på denna 

framställan.  

Vad gäller författningskommentar (sidan 9) så återger denna enligt 

Trafikverkets mening inte entydigt den förändring som föreslås ske i 

trängselskattesystemet i Hagastaden. Trängselskatt tas redan idag ut på 

Solnavägen och den betalpunkt som tillkommer på Gävlegatan ryms inom den 

ring för betalstationer som redan finns i befintlig lagstiftning. Det är således 

enbart betalpunkten på Hälsingegatan som möjliggörs till följd av framställan. 

 

Trafikverket vill därför lämna följande förslag till ändring av 

författningskommentar: 

 

Ursprunglig text: 

Kartan i punkten 1 med placering av betalstationer ändras endast genom att 

ringen som avser betalstationen Solnabron flyttas nordöst. Ändringen innebär 

att skattskyldighet för trängselskatt inträder vid passager på gatorna 

Solnavägen, Gävlegatan och Hälsingegatan. 

 

Förslag på ny text: 

Kartan i punkten 1 med placering av betalstationer ändras endast genom att 

ringen som avser betalstationen Solnabron flyttas nordöst och byter namn 

till Hagastaden. Ändringen möjliggör att trängselskatt kan tas ut vid 

passage på Hälsingegatan. innebär att skattskyldighet för trängselskatt 

inträder vid passager på gatorna Solnavägen, Gävlegatan och Hälsingegatan. 

 

Med beaktande av denna föreslagna ändring av författningskommentar, så är 

det Trafikverkets bedömning att övrig författningstext överensstämmer med 

den förändring i trängselskattesystemet i Hagastaden som framställan avser 

och har i övrigt inga synpunkter. 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Roberto Maiorana. 

Föredragande har varit tillförordnad enhetschef Sofia Heldemar. I den 

slutliga handläggningen av detta ärende har regiondirektör Helena Sundberg, 

avdelningschef  Lennart Kalander, verksjurist Sofia von Schantz, strategisk 

planerare Birgitta Olausson och Stefan Christensson, Underhåll, deltagit. 

Samråd har skett med planeringsdirektör Stefan Engdahl.  

 

 

Roberto Maiorana 

Generaldirektör 
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