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Förord  
 
Naturvårdsverket ska regelbundet föra fördjupade utvärderingar av möjligheterna 
att når Sveriges miljömål. Delar av den fördjupade utvärderingen 2015 har genom-
förts inom ramen för tre utvalda fokusområden. Denna studie utgör underlagsrap-
port till fokusområde hållbar konsumtion  
 
Svenska Miljöinstitutet, IVL har, på uppdrag av Naturvårdsverket, genomfört en 
kartläggning av utvärderade styrmedel för hållbar konsumtion samt kartlagt effek-
ter, framgångsfaktorer, svårigheter och erfarenheter av dessa styrmedel utifrån 
genomförda utvärderingar. 
 
Magnus Hennlock, fil. dr och forskare vid IVL samt Institutionen för nationaleko-
nomi vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet har varit projektledare för detta 
projekt. Han har ansvarat för introduktion och slutsatser samt medverkat i olika 
kapitel. Haben Tekie och Susanna Roth, båda vid IVL, har medverkat vid genom-
förandet av kartläggningen samt sammanställningen av utvärderingar.  
 
Eva Ahlner, Naturvårdsverkets projektledare för fokusområde hållbar konsumtion, 
har tillsammans med Annica Carlsson och Emelie Aurell på Naturvårdsverket, 
bidragit med synpunkter på rapporten. Även medlemmarna i arbetsgruppen för 
fokusområde hållbar konsumtion har bidragit med värdefulla synpunkter 
 
Utvärderingarna som kartlagts är genomförda av myndigheter, konsulter, universi-
tet och forskningsinstitut. Denna rapport sammanfattar slutsatserna från utvärde-
ringarna och innehåller således inga nya slutsatser om respektive styrmedel av 
författarna till denna rapport. Författarna svarar själva för innehållet och de sam-
manfattande reflektionerna i rapporten. 
 
Naturvårdsverket, mars 2015 
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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar en kartläggning av utvärderade styrmedel för hållbar 
konsumtion samt en sammanfattning av effekter, framgångsfaktorer, svårigheter 
och erfarenheter av dessa styrmedel från genomförda utvärderingar av dessa. Kart-
läggningen har utgått från en uppdatering av de styrmedel som ingick i den fördju-
pade utvärderingen 2012. Uppdateringen har skett genom förfrågningar efter utvär-
deringar hos ansvariga myndigheter samt svenska och utländska forskningsinstitut-
ioner. Förfrågningar genomfördes under perioden den 21 juli – 15 augusti 2014. 
Insända utvärderingar har gåtts igenom och dess slutsatser sammanfattats. Kart-
läggningen omfattar både utvärderingar (dvs. ex post analyser) och framåtblick-
ande ex ante analyser i de fall de senare har inslag av ex post analyser av befintliga 
styrmedel.  
 
Med styrmedel för hållbar konsumtion avses här styrmedel som syftar till att direkt 
påverka hushållens konsumtionsbeteenden i mer resurseffektiv eller hållbar rikt-
ning. Med syftet ”direkt påverka” förstås en tydlig koppling mellan styrmedel och 
konsumtionsval och konsumenters efterfrågan. Inom detta uppdrag betyder detta 
antingen att lagstiftningen bakom styrmedlet juridiskt utdelar direkta skyldigheter 
till konsumenter/fysiska personer utifrån ett miljöstyrande perspektiv, t.ex. regle-
ringen av enskilda avlopp enligt miljöbalken eller koldioxiddifferentierad fordons-
skatt för fordonsägare, och/eller att styrmedlet i lagstiftning, propositioner eller 
andra förarbeten har det uttryckliga syftet att påverka hushållens konsumtionsbete-
enden i mer resurseffektiv eller hållbar riktning, t.ex. koldioxidskatt. 
 
Sammantaget kan sägas att urvalet av styrmedel och utvärderingar i denna rapport 
är ett resultat av att styrmedlen ska vara direkt riktade mot konsumtionsbeteende 
enligt ovan och förekomma i minst en utvärdering som har ett miljöperspektiv. Det 
finns därför många styrmedel som inte omfattas av denna kartläggning. Det är t.ex. 
styrmedel där inte utvärderingar av konsumtionsbeteende har inkommit, styrmedel 
såsom elcertifikatsystemet eller handel med utsläppsrätter eftersom lagstiftningen 
bakom dessa inte utdelar juridiska skyldigheter till konsumenter/fysiska personer 
och/eller de saknar uttryckliga syften i lagstiftning och förarbeten att påverka sär-
skilt hushållens konsumtionsbeteenden i mer resurseffektiv eller hållbar riktning. 
Styrmedel som t.ex. fastighetsbeskattning, mervärdeskatt och ROT-avdrag omfat-
tas inte heller eftersom de i lagstiftning eller förarbeten saknar syfte utifrån miljö-
perspektiv. Detta hindrar inte att dessa styrmedel kan ha indirekt påverkan på kon-
sumtionsbeteende som både främjar eller motverkar en hållbar utveckling sett uti-
från ett miljöperspektiv.  
 
Utvärderingarna är genomförda av ansvariga myndigheter, konsulter, universitet 
och forskningsinstitut. Denna rapport sammanfattar enbart slutsatserna från utvär-
deringarna och innehåller således inga egna slutsatser av författarna. Korta sam-
manfattande slutsatser av författarna återfinns dock i kapitel 7.5. Sammanlagt om-
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fattar rapporten 32 styrmedel vilka är presenterade inom konsumtionsområdena 
Boende, Kommunikation, Shopping samt Ätande.  
 
Bland de utvärderade styrmedel som omfattas har den koldioxiddifferentierade 
fordonskatten, miljöbilspremien och trängselskatterna i Göteborg och Stockholm 
inom konsumtionsområdet kommunikation varit styrmedel som enligt utvärdering-
arna haft entydiga signifikanta effekter på konsumtionsbeteendet på kort sikt. Ut-
värderingarna av den koldioxiddifferentierade fordonskatten och miljöbilspremien 
baseras på ekonometriska modeller för att isolera statistiska orsaks-
verkanssamband mellan styrmedel och effekter på observerat beteende. Resultaten 
är statistisk signifikanta. Utvärderingarna av trängselskatterna noterar en kortsiktig 
minskning av biltrafiken vid skatternas införande. Utvärderingarna använder dock 
inte metoder för att isolera effekterna från trängselskatten från andra faktorer som 
skett samtidigt, t.ex. införandet av andra åtgärder såsom utbyggnad av kollektivtra-
fik. Att trängselskatterna ligger bakom de största av de observerade effekterna 
baseras i dessa utvärderingar på kvalitativa bedömningar. Utredningen av träng-
selskatten i Göteborg finner vidare att ingen annan enskild åtgärd ger samma effekt 
på trafikmängderna som trängselskatten. 
 
Inom konsumtionsområdet Boende har flera bidrag och stöd för installationer av 
miljöförbättrade åtgärder i bostader utvärderats. Sammantaget finner utvärdering-
arna i huvudsak ofta begränsade effekter på åtgärdsbeteende från subventioner 
såsom bidrag och stöd. Även om många åtgärder har fått subventioner finner ut-
värderingarna att många individer i enkätstudier anger att de skulle ha gjort åtgär-
derna även om subventionerna inte hade funnits. Detta kan delvis bero på att lön-
samheten hos flera av de ofta energibesparande åtgärdernas påverkas av att det 
redan finns energi- och koldioxidskatter. Det gör att den faktiska effekten av styr-
medlet blir mindre vilket också gör att kostnaden för bidragen och stöden (mätt 
som kr per kg reduktion) ökar. Utvärderingarna kommer i några fall också fram till 
att subventionerna generellt sett inte gjort åtgärderna privatekonomiskt lönsamma. 
Även teoretiskt sett borde stöden i sådana fall enligt utvärderingarnas slutsatser inte 
ha någon större effekt på konsumtionsbeteendet. Vissa stöd, t.ex. installationer av 
solvärme och solceller, bedöms dock ha lett till att åtgärder har tidigarelagts samt 
ökad teknikutveckling.  
 
Inom konsumtionsområdet Boende finns även utredningar av plan- och bygglagen 
samt regleringen av enskilda avlopp enligt miljöbalken. Dessa tillhör de få styrme-
del där privatpersoner omfattas av prövning (lov enligt PBL respektive tillstånd 
enligt miljöbalken). Det är i dessa fall kommunen (byggnadsnämnden respektive 
miljönämnden) som prövar och utövar tillsyn. Fysiska personer omfattas främst av 
Plan- och bygglagen (PBL) genom regleringen av byggnation av småhus. Regle-
ringen av enskilda avlopp består huvudsakligen av en kombination av styrmedel; 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöbalken 
(1998:808) samt förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950).  
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I såväl utredningarna av PBL som regleringen av enskilda avlopp enligt miljöbal-
ken har det konstaterats svårigheter med efterlevnad av regelverk och myndigheters 
beslut. I bägge fall ansågs låga avgiftsnivåer, otydliga regler och långa ledtider i 
beslutsprocesserna kring straff och sanktionsavgifter vara förklaring till dålig efter-
levnad. I bägge fall har särskilt straff- och sanktionssystem varit föremål för utred-
ning. Kritik riktades även mot att kommunerna (tillsynsmyndigheterna) inom nuva-
rande system inte gavs incitament att besluta om åtgärder vid överträdelser och 
därför inte alltid krävde rättelse när samhällskraven eftersatts.  
 
En trend hos slutsatserna kring förbättringar för ökad efterlevnad generellt vid 
administrativa styrmedel är att sanktionsavgifter bör ersätta straff på vissa områ-
den. Utredningen av PBL kom fram till att överträdelser ska vara lätt konstaterbara, 
en sanktionsavgifts kriterier för påförande samt dess storlek bör vara allmänt kända 
av berörda aktörer, en överträdelse ska kunna föranleda en snabb reaktion från 
samhället i form av en sanktionsavgift, avgiftsnivåer ska vara såpass höga att de 
har avskräckande effekt samt att avgiftsskyldigheten ska bygga på s.k. strikt ansvar 
för att förenkla och påskynda handläggningen. 
 
En svårighet är om tekniska skäl, såsom i fallet med enskilda avlopp, förutsätter 
resurskrävande inspektioner eller analyser för att utreda om överträdelse skett eller 
inte i varje enskilt fall. Det kan i sin tur leda till att kontroll- och tillsynsmyndig-
heter drar sig för att besluta om sanktionsavgifter, alternativt inte anmäler överträ-
delser till polis, åklagare och domstol med försämrad efterlevnad som följd. Under 
omständigheter då det av tekniska skäl är svårt och/eller kostsamt att fastställa lätt 
konstaterbara gränser huruvida funktionskrav är uppfyllda eller inte, alternativt det 
är svårt att mäta t.ex. utsläppsnivåer varje enskilt fall, kan teknikkrav vara en effek-
tivare reglering än reglering med funktionskrav eller ekonomiska styrmedel. Alter-
nativa incitamentsmekanismer bör då införas parallellt för att främja teknikutveckl-
ing och att teknikkraven sedan uppdateras över tiden.  
 
Informativa styrmedel som inte kombineras med andra styrmedel har i utvärdering-
arna haft begränsade effekter på beteendet inom konsumtionsområdena boende och 
ätande. Effekterna av t.ex. klimat- och miljömärkning låg i dessa utvärderingar låg 
kring 5-10 % ökning av miljövänliga val hos besluten. Större effekter har setts i 
situationer då individerna haft stor förkunskap om de olika valen i besluten. Andra 
studier visade att hyllmärkning ledde till en ökad försäljning av vissa varor (t.ex. 
ekologiskt kaffe och olivolja) men inte andra varor t.ex. ekologiskt mjöl.  Informa-
tiva styrmedel som inte kombinerats med andra styrmedel har som regel små effek-
ter om åtgärderna kräver relativt stora privata uppoffringar och kostnader av indi-
viderna som t.ex. fallet med enskilda avlopp.  
 
Ett generellt problem med utvärderingar av styrmedel är att det är svårt att isolera 
styrmedlens effekter på beteendet utan att använda sig av kontrollerade experiment 
eller ekonometriska metoder med lämplig data. I en majoritet av utvärderingarna 
görs kvalitativa bedömningar av olika slag om styrmedlens effekter. En vanlig 
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metod är t.ex. att visuellt jämföra beteendevariablernas utveckling (t.ex. nyregiste-
ring av miljöbilar) under perioden före och efter ett styrmedel införs för att se om 
det finns brytningar i trenderna. En annan vanlig metod är att använda sig av en-
kätundersökningar och intervjuer. Aktörerna kan t.ex. tillfrågas hur tydligt de upp-
lever styrmedlen och/eller få hypotetiska frågor om de skulle ha genomfört åtgär-
der i det fall styrmedlet aldrig hade införts. En viss svaghet med det sistnämnda är 
att det kan finnas skillnader mellan vad konsumenter uppger om sitt beteende i en 
hypotetisk situation och deras faktiska beteende.  
 
Ett styrmedels effekter på privata aktörers beteenden är den första gemensamma 
nämnaren för att fastställa flera andra effekter som sedan följer i orsak-
verkanskedjan från styrmedel till miljöeffekter. Om styrmedlets effekter på beteen-
den är osäkra, eller felskattade, blir även uppskattningarna av andra utvärderings-
kriterier såsom miljöeffekter, måluppfyllelse, fördelningseffekter, kostnader och 
kostnadseffektivitet också osäkra respektive felskattade. Det är därför av stor vikt 
för utvärderingens slutsatser att tillförlitliga metoder används för att isolera de 
utvärderade styrmedlens effekter på beteenden.  
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Summary 
This report presents an overview of evaluated policy instruments for sustainable 
consumption implemented in Sweden with a summary of conclusions from the 
evaluations of these instruments. The overview was based on an update of policy 
instruments included in the in-depth evaluation in 2012. The evaluations were col-
lected by inquires to responsible Swedish authorities and Swedish, as well as for-
eign, research institutions. Inquiries were sent during the period from 21 July to 15 
August 2014. During the fall, the received evaluations were reviewed and summa-
rized. The overview covers evaluations (i.e., ex post analysis) as well as ex ante 
analyzes when the latter also contain ex post analyzes of existing instruments. 
 
Policy instruments for sustainable consumption here refers to instruments designed 
to directly affect household consumption behavior in a more resource efficient and 
sustainable direction. `Direct impact´ here means that the legislation behind the 
instrument legally imposes obligations to private consumers/individuals with an 
environmental management perspective, e.g., the regulation of private sewage 
treatment facilities under the Environmental Code or the carbon-dioxide-
differentiated vehicle tax in Sweden. It may also refer to policy instruments whose 
legislation or preliminary legal work contain a purpose to influence households' 
consumption behavior in a more resource efficient and sustainable direction, such 
as the carbon dioxide tax in Sweden. 
 
There are therefore many policy instruments in Sweden that are not covered by this 
report. They are e.g. instruments where no evaluations of consumer behavior were 
found, instruments such as the electricity certificate system in Sweden or the EU 
ETS because the laws behind them do not impose legal obligations to consum-
ers/individuals and/or explicit purposes to directly influence in particular house-
hold consumption behavior. Instruments, such as real estate taxation, VAT and tax 
deductions in Sweden are not covered because their law or preliminary works does 
not explicitly refer to environmental perspectives. This does not mean that these 
instruments cannot have significant indirect impacts on the consumption behavior 
from an environmental perspective.  
 
The evaluations were conducted by both authorities in Sweden, consultants, uni-
versities as well as research institutes. This report summarizes the conclusions of 
the evaluations and contains therefore no conclusions of the authors. Some con-
cluding comments by the authors though are found in chapter 7.5. In total, the re-
port includes 32 policy instruments which are presented in the consumption areas; 
Accommodation, Transport, Shopping and Eating. 
 
Among the evaluated instruments covered, the carbon-dioxide-differentiated vehi-
cle tax, the green car rebate and the congestion taxes in Gothenburg and Stockholm 
in the consumer area of transport have been instruments that in the evaluations 
were found unequivocal significant effects on consumption behavior. The evalua-
tions of the carbon-dioxide-differentiated vehicle tax and the green car rebate are 
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based on econometric models to isolate statistical cause-and-effects between in-
struments and the effects on observed behavior. The results are statistically signifi-
cant. The evaluations of congestion charges noted a reduction in car traffic after the 
implementation of the charges. However, the evaluations do not utilize methods to 
isolate the effects of congestion charges from other factors that occurred simulta-
neously, e.g. the introduction of other measures such as the expansion of the public 
transport system. Thus conclusions about the effects are based on qualitative as-
sessments. The evaluation of the congestion charge in Gothenburg finds that no 
other single measure could have the same effect on the amount of traffic as the 
congestion charge. 
 
Several subsidies for installations of environmental improvement measures in 
housing have been evaluated. Overall, the evaluations often concluded smaller 
effects of subsidies. Although several measures have received subsidies, the evalu-
ations find that many individuals indicate in the surveys that they would have taken 
the measures even if the subsidies had not existed. This may at least partly be due 
to the fact that many measures were energy-saving and there are already energy 
and carbon-dioxide taxes in place. This means that the actual effect of the subsidies 
becomes less, which makes the cost of the subsidies (as measured by per kg reduc-
tion) larger. Evaluations in some cases also concluded that subsidies have rarely 
made private measures economically viable. Theoretically they should therefore 
not have a significant effect on consumption behavior. Some subsidies, e.g. instal-
lations of solar thermal and photovoltaic, are estimated to have led to increased 
technology development on the supply side. 
 
The Planning and Building Act (PBA) and the regulation of private sewage treat-
ment facilities under the Environmental Code are among the few instruments 
where individuals are subject to trials of permits. It is in these cases the municipali-
ty (the Planning and Environment Committees) that takes decisions and enforce 
them. Individuals are covered primarily by the PBA by regulating the construction 
of houses. The regulation of private sewage treatment facilities, consists mainly of 
a mix of policy instruments; the regulation (1998:899) on environmentally hazard-
ous activities and health, the Environmental Code (1998:808) and the regulation on 
environmental penalties (SFS 1998:950). 
 
The investigations of the PBA and the regulation of private sewage treatment fa-
cilities under the Environmental Code found difficulties in complying with regula-
tory and government decisions. In both cases low penalty and fine levels, unclear 
rules and the long lead times in the decision-making processes surrounding penal-
ties and fines were found explanations for poor compliance. Criticism was also 
given to municipalities (the regulators) which within the current system were not 
given incentives to take action and enforce the law. 
 
A trend among conclusions in the evaluations on increased compliance is that pen-
alties should replace punishment in certain areas. The investigation of the PBA 
concluded that violations should be easily identifiable, a penalty fee's criteria for 
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application, as well as its size, should be generally known by private actors, an 
infringement should result in a rapid response from the regulator in the form of a 
penalty, penalties should be sufficiently high that they have a deterrent effect and 
that obligations should be based on strict liability to simplify and expedite the pro-
cedure. 
 
One difficulty is when, as in the case of private sewage treatment facilities, tech-
nical conditions require resource-intensive inspections or investigations to find out 
whether a violation occurred or not. This may in turn lead to that authorities are 
reluctant to decide on penalties, or do not report offenses to the police, prosecutors 
and courts with decreased compliance as a result. When technical conditions make 
it difficult and/or costly to decide whether functional requirements are fulfilled or 
not, or alternatively, it is difficult to measure e.g. individual emission levels, tech-
nology standards may be a more effective regulation than regulation with perfor-
mance standards or economic instruments. Alternative incentive mechanisms 
should then be introduced in parallel to promote technology development and tech-
nology standards updated over time. 
 
Information instruments that are not combined with other instruments have often in 
the evaluations been found to have relatively small impacts on behavior. The ef-
fects of climate and green labeling on food in these evaluations were around 5-10% 
increase in green choices. Other studies showed that labeling led to increased sales 
of certain products (e.g. organic coffee and olive oil) but not of other goods such as 
organic flour. Larger effects have been seen in situations where individuals had 
prior knowledge about the different choices in the decisions. Informative instru-
ments, not combined with other instruments, generally had smaller impacts on 
behavior when measures require relatively large private sacrifices and costs. 
 
A general problem with evaluations of policy instruments is that it is difficult to 
isolate effects on the behavior without using controlled experiments or econometric 
methods with the appropriate data. The majority of the evaluations in this study 
make qualitative judgments about the effects of instruments on behavior. A com-
mon method is for instance to visually compare behavior variables (e.g. purchase 
of new green cars) before and after the instruments were introduced to see if there 
are any breaks in the trends. Other common methods are surveys and interviews. A 
certain weakness of these is that there may be differences between what consumers 
will state about their behavior in a hypothetical situation and their actual behavior. 
 
An instrument’s effects on behavior are conclusive for estimating several other 
effects which follow in the cause-and-effect chain from instrument to environmen-
tal effects. If the instrument's effects on behavior are uncertain, so will also other 
estimates be; effectiveness, distributional effects, costs and cost-effectiveness etc. 
It is therefore of great importance in an evaluation that reliable methods are used to 
isolate the effects of the instruments on behavior. 
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med detta uppdrag är att kartlägga utvärderade styrmedel som syftar eller har 
syftat till att påverka hushållens konsumtionsbeteenden i mer resurseffektiv och 
hållbar riktning samt att sammanfatta resultaten från tidigare utvärderingar av im-
plementerade styrmedel, identifiera och beskriva generella och specifika fram-
gångsfaktorer och svårigheter vid användning av styrmedel riktade mot hushållens 
konsumtionsbeteenden. Lärdomarna från studien ska användas i det fortsatta arbe-
tet med att utveckla styrmedel för att minska miljöpåverkan från de svenska hus-
hållens konsumtion. Kartläggningen av utvärderade styrmedel inkluderar styrmedel 
som har trätt i och/eller varit i kraft under de senaste 10 åren och som fokuserar på 
de moment eller processer som innefattar punkt 1-3:  
 

1. Konsumenters beslutsprocess inför val av varor och tjänster. 
2. Konsumenters införskaffande av varor och tjänster, inkl. boende och trans-

portmedel. 
3. Konsumenters användande av varorna och tjänsterna, inkl. underhåll och 

reparation. 
4. Konsumenters återanvändning av uttjänta varor. 
5. Kvittblivning av hushållsavfall. 

 
Utifrån denna definition för konsumtion ska enligt uppdragsbeskrivningen de styr-
medel som syftar eller har syftat till att direkt påverka hushållens konsumtionsbete-
enden i mer resurseffektiv eller hållbar riktning omfattas av studien. Vi har tolkat 
detta som att syftet ska finnas i en ex ante ansats genom att:  
 

1. Styrmedlets lagstiftning juridiskt utdelar direkta skyldigheter till konsu-
menter/privatpersoner utifrån ett miljöstyrande perspektiv 

2. Att lagstiftaren eller myndigheter (i t.ex. lagstiftning, propositioner, förar-
beten eller föreskrifter) har det uttryckliga syftet att styrmedlet är direkt 
riktat mot konsumtion hos privatpersoner utifrån ett miljöstyrande perspek-
tiv 

 
Med syftet ”direkt påverkan” och ”direkt riktat” ska förstås en tydlig koppling 
mellan ett styrmedel och konsumentens aktiva val. Det utesluter styrmedel som 
t.ex. reglerar farliga ämnen i en produkt eller en produkt i sig. Det bör betonas att 
en fördelning mellan avsedda direkta och indirekta effekter på konsumtion innebär 
gränsdragningar. Även styrmedel som syftar till att direkt påverka utbudet (flytta 
utbudsfunktionen eller t.o.m. förbjuda utbudet av en viss produkt) har ofta också 
indirekta effekter på konsumtionsbeteende (dvs. även efterfrågefunktionen flyttas). 
Styrmedel som syftar till att direkt påverka efterfrågan (flytta efterfrågefunktionen) 
kan ofta ha indirekta effekter även på utbudsfunktionen. Ett exempel är obligato-
risk miljö- eller energimärkning som kan påverka konsumtionsval (dvs. efterfrå-
gan) men det leder ofta till att även utbudet påverkas genom att producenter går 
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först och väljer att ta fram mer miljövänliga och/eller energieffektiva produkter. I 
fall som dessa är det svårt att avgöra om effekten på konsumtion är en direkt eller 
indirekt effekt av styrmedlet.  
 
Endast styrmedel vars syfte är att vara direkt riktat mot konsumtionsval och som 
har minst en utvärderande analys som har ett miljöperspektiv innefattas. Även om 
inte miljöeffekterna finns utvärderade så ska det vara uppenbart att styrmedlets 
påverkan på konsumtionsbeteende är tänkt att generera miljöeffekter.  
 
1.2 Genomförande 
Kartläggningen av utvärderade styrmedel har skett genom en uppdatering av de 
styrmedel som ingick i FU 2012 som utgångspunkt. Uppdateringen har skett ge-
nom att sökningar efter nya styrmedel och utvärderingar gjorts hos ansvariga myn-
digheter. Sökningar efter analyser och utvärderingar har även gjorts bland forsk-
ningsinstitutioner bl.a. Chalmers Tekniska Högskola (CTH), Göteborgs universitet 
(GU), IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 
Stockholm Resilience Center (SRC), Beijerinstitutet, Kungliga Tekniska Högsko-
lan (KTH), Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Stockholms universitet 
(SU). Kartläggningen har genomförts under perioden den 21 juli – 15 augusti 2014. 
 
Det kan med andra ord finnas andra utvärderingar av styrmedel riktade mot kon-
sumtionsval som inte kommit med i denna rapport. Under hösten har sedan insända 
utvärderingar gåtts igenom. I flera fall har styrmedel tagits bort därför att det visat 
sig att utvärderingen inte hade ett miljöperspektiv eller att utvärderingen inte har 
omfattat hur konsumenter påverkas av styrmedlet. Utvärderingen kan t.ex. ha visat 
sig handla om styrmedlets administration på myndigheten utan att innefatta hur 
styrmedlet har påverkat konsumtionsbeteende.  
 
Styrmedel som t.ex. fastighetsbeskattning, mervärdeskatt och ROT är inte heller 
medtagna i enlighet med uppdragsbeskrivningen eftersom de i lagstiftning eller 
förarbeten saknar direkt syfte att påverka miljön. Detta hindrar förstås inte att dessa 
styrmedel kan ha påverkan på konsumtionsbeteende som både främjar eller mot-
verkar en hållbar utveckling sett utifrån miljöperspektivet. Gränsfall som t.ex. 
trängselskatter har tagits med. Trängselskatter har t.ex. ett uttalat primärt mål att 
främst minska trängsel och en fiskal funktion (Göteborg). I förarbeten och propo-
sition framkommer dock sekundärt även ett miljöperspektiv varför de innefattats.  
 

1.3 Disposition 
Efter en sammanfattning samt inledning i detta kapitel följer i kapitel 2 en översikt 
över de urval av utvärderingar och styrmedel som ingår i studien med förklaringar 
till urvalens uppkomst och vilka styrmedel som omfattar i studien. I kapitel 3 – 6 
görs en sammanställning av utvärderad prestation och lärdomar av de olika styr-
medlen med avseende på studiens frågeställningar. Kapitel 3 behandlar styrmedel 
för boende, kapitel 4 styrmedel för kommunikation och resor, kapitel 5 shopping 
samt kapitel 6 ätande. I dessa kapitel görs en översiktlig genomgång huruvida och 
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till vilken grad de besvarar eller berör denna studies frågeställningar (se kapitel 
2.6). I kapitel 7 finns en sammanfattning av de huvudsakliga slutsatserna från kapi-
tel 3 – 6 per konsumtionsområde, Boende, Kommunikation och resor, Shopping 
samt Ätande.   
 
1.4 Utvärderade styrmedel för hållbar kon-

sumtion 
Utvärderingar är exempel på styrmedelsanalyser som är ex post (bakåtblickande) 
med syfte att utvärdera effekterna av befintliga styrmedel. Det är inte ovanligt att 
ex post utvärderingar även innehåller ex ante (framåtblickande) förslag till förbätt-
ringar för att lösa de problem som identifierats i ex post analysen.  Sådana framåt-
blickande förslag kan även bidra till lärdomar för en sammanställning över hur 
befintliga styrmedel kan förbättras för att blir effektivare.  
 
Styrmedelsanalyser som är ex ante, med det primära syftet att utforma, förbättra 
eller ta fram nya styrmedel för framtiden, kan i större eller mindre utsträckning 
även innehålla ex post utvärderingar av befintliga styrmedel. Skälet är att identifi-
era de eventuella problem hos befintliga styrmedel som de nya förslagen ska lösa 
eller hantera bättre. Sammantaget kan alltså lärdomar finnas hos ex ante förslag 
som gjorts i ex post utvärderingar samtidigt som ex post lärdomar kan finnas i ex 
ante analyser. Kartläggningen innefattar därför både utvärderingar (dvs. ex post 
analyser) och ex ante analyser i de fall de senare har inslag av ex post analyser av 
befintliga styrmedel.  
 
1.4.1 Utvärderingar och uppföljningar av ansvariga myndigheter 
När ansvariga myndigeter utvärderar specifika styrmedel görs ofta detta utifrån en 
mängd olika kriterier såsom måluppfyllnad med avseende på privata åtgärder eller 
miljöeffekter, kostnadseffektivitet, teknisk utveckling, fördelningseffekter etc. En 
utvärdering innefattar sällan alla kriterier eftersom den från början ofta är genom-
förd med ett fokus på vissa utvärderingskriterier i enlighet med beställarens intres-
sen. Eftersom utvärderingar inte söker svar på samma frågeställningar och/eller 
utgår från samma utvärderingskriterier kan det ibland vara svårt att dra generella 
lärdomar från olika utvärderingar av en viss typ av styrmedel. 
 
Utöver utvärderingar och analyser finns även ansvariga myndigheters löpande 
uppföljning av styrmedelseffekter som en del i tillsynsarbetet. Det gäller t.ex. styr-
medel som stöd till energirådgivning, trängselskatt och dubbdäcksförbud vilka 
löpande följs upp av ansvariga myndigheter och kommuner. Dessa uppföljningar 
kan ofta vara komplement till utvärderingar för att svara på vissa av de frågeställ-
ningar som söks inom detta uppdrag. Ansvariga myndighetens löpande uppfölj-
ningar och rapporteringar har inte utgjort grund för denna rapport men har i vissa 
fall använts som komplement till sammanfattningar av utvärderingar.  
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1.4.2 Utvärderingar av universitet och forskningsinstitut  
I kartläggningen innefattas även analyser av styrmedel genomförda av forsknings-
projekt inom akademin och forskningsinstitut. Till skillnad från myndighetsana-
lyser, som ofta kan vara kvalitativa bedömningar, t.ex. kring trendbrott i statistiken 
före och efter styrmedlet införts, använder dessa analyser oftare vetenskapliga 
metoder och kvantitativa analysmetoder. Ofta kan det innefatta metoder för att 
isolera effekter från ett eller flera styrmedel på konsumtionsbeteenden, något som 
är svårt att göra i kvalitativa bedömningar. Det kan t.ex. vara ekonometriska ana-
lyser av samband mellan styrmedel och beteendedatavariabler (t.ex. utsläpps-
minskningar) eller experimentella metoder för att isolera effekterna på konsumt-
ionsbeteenden från ett eller flera styrmedel. Det ger sammantaget en större säkerhet 
i fastställandet av styrmedlets effekter än kvalitativa bedömningar. Forskningsana-
lyser finns t.ex. av miljöbilspremien (HHS), den koldioxiddifferentierade fordons-
skatten (RFF) och trängselskatter (KTH, GU). Det finns även ett fåtal kontrollerade 
fältexperiment inom Sverige av effekter på beteende av informativa styrmedel i 
form av miljömärkning (GU, IVL, SLU) och frivillig koldioxidkompensering med 
nudging i form av förval (GU).  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6658 
Styrmedel för hållbar konsumtion 

 

19 
 

2 Utvärderade styrmedel  
De utvärderade styrmedlen i denna rapport är avgränsade till att vara ”direkt rik-
tade” till konsumtion i enlighet med kapitel 1.1. Det innebär att fördjupade studier 
av förarbeten och propositioner ibland har fått genomföras för att kunna bedöma 
om lagstiftaren har uttryckt ett syfte att styrmedlet är direkt riktat mot konsumt-
ionsbeteende. I flera fall har en helhetsbedömning kring syftet fått göras eftersom 
detta inte alltid framgår klart i lagstiftning eller förarbetenas text. Styrmedel kan 
delas in i följande administrativa kategorier: 
 

I. Styrmedel som administreras och tillsynas av ansvariga myndigheter eller 
kommuner och direkt i lag omfattar konsumenter; t.ex. lagar, förordningar, 
myndighetsföreskrifter som direkt omfattar privatpersoner (såsom pröv-
ningar enligt miljöbalken av anmälan och tillstånd för värmepumpar i små-
hus, energideklarationer eller Transportstyrelsens fordonsskatt). Dessa 
styrmedel innefattas eftersom de direkt riktar sig till konsumenter och de-
ras skyldigheter.  

II. Styrmedel som administreras och tillsynas av ansvariga myndigheter med 
hjälp av skyldigheter riktade till yrkesverksamma näringsidkare (t.ex. obli-
gatorisk ackreditering för vissa varor och tjänster, obligatorisk energi-
märkning, förbud att föra ut och använda vissa farliga ämnen på mark-
naden, rapportering och inbetalning av energi- och koldioxidskatt för nä-
ringsidkare). Dessa styrmedel kännetecknas av att de i lag förvisso omfat-
tar och uppfylls av yrkesverksamma näringsidkare men de påverkar kon-
sumtionsval genom att möjliggöra, synliggöra, fördyra, motverka, för-
hindra eller förbjuda vissa produkter. I de fall dessa styrmedel har syftet att 
direkt påverka konsumtionsval innefattas de i studien. Det innebär att 
styrmedel som syftar till att direkt synliggöra, fördyra eller motverka vissa 
konsumtionsval (t.ex. miljömärkning och miljöskatter) kan innefattas me-
dan styrmedel vars syfte är att direkt påverka utbudet, t.ex. att påbjuda eller 
förbjuda vissa produkter inte innefattas.  

III. Planer och program som administreras och genomförs av myndigheter och 
kommuner t.ex. utbyggd järnväg eller kollektivtrafik eller begränsningar 
att framföra motorfordon i vissa områden (t.ex. parker, gågator) inom de-
taljplanerade områden. Dessa styrmedel administreras och genomförs av 
myndigheter och kommuner men kan påverka konsumtionsval genom att 
möjliggöra, synliggöra, motverka, utesluta eller förbjuda vissa konsumt-
ionsval. I de fall dessa åtgärder har syftet att direkt påverka konsumtion-
sval (t.ex. val kring resvanor) innefattas de.  

IV. En konsument kan själv ”producera” vissa varor och tjänster för egen kon-
sumtion som t.ex. fritidsfiske eller el för egen konsumtion från solceller 
osv.  För sådan konsumtion har även vissa styrmedel i form av skyddsreg-
ler för t.ex. fiske och växt- och djurarter tagits med. Dessa styrmedel inne-
håller ofta även gränsdragningar för när privata aktiviteter övergår till att 
vara reglerad näringsverksamhet.  
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Från kategorierna I-IV har en ytterligare avgränsning gjorts så att endast styrmedel 
med viss omfattning tagits med. Till exempel har regler som omfattar en liten andel 
privatkonsumenter inte tagits med, t.ex. regler om blyfri ammunition eller skogs-
vård som omfattar privata skogsägare. Styrmedel i resterande insända utvärderingar 
återfinns i appendix 1.1 
 
2.1 Samhällsplanering 
Fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL) är en central del inom sam-
hällsplanering som omfattar planläggning av mark och vatten samt byggande på 
kommunal nivå. Till denna kan även läggas infrastrukturplanering som sker på 
nationell nivå (Trafikverket), regional nivå (länsstyrelser) och lokal nivå (kommu-
ner). På kommunal nivå finns även avfalls- och energiplanering. Utöver planer 
finns åtgärdsprogram som binder myndigheter och kommuner. Även om planer och 
program utgör förvaltningsbeslut utan inslag av myndighetsutövning mot konsu-
menter kan som tidigare sagts genomförandet av planer och program (avsiktligt 
eller oavsiktligt) påverka konsumtionsval genom att möjliggöra, synliggöra, mot-
verka, utesluta eller förbjuda vissa konsumtionsval. Därmed kan utvärderingar av 
konsumtionsbeteenden till följd av genomförande av planer och program göras.  
 
När det gäller fysisk planering finns flera utvärderingar/fallstudier av beteendeef-
fekter i specifika lokala projekt främst inom trafikplanering och resvanor, t.ex. 
fallstudier kring stadsmiljöns påverkan på resvanor till följd av ”hårda” åtgärder 
och ”mjuka” åtgärder, s.k. mobility management. Eftersom det ofta är lokala pro-
jekt/fallstudier som omgärdas av specifikt lokala omständigheter kan det ibland 
vara svårare att dra generella lärdomar om styrmedelseffekter från dessa studier. 
Teorin om resvanor är baserad på ekonomisk teori och är vanligast i analyser av 
effektsamband mellan stadsmiljö och resvanor. Stadsmiljö (format av hårda eller 
mjuka åtgärder) är då beskrivet i termer av reseavstånd och restider. Den finns även 
analyser som väger in andra fysiska, funktionella och sociala egenskaper hos 
stadsmiljön utöver avstånd och restider. När det gäller andra planeringsinstrument 
utanför transportsystemet är antalet utvärderingar med avseende på hållbart kon-
sumtionsbeteende ytterst begränsat. Det kan röra sig om ”fragment” i form av upp-
följningar/utvärderingar av kommunala avfalls- och energiplaner där effekter på 
konsumtionsbeteende redovisats för genomförandet av enstaka åtgärder inom pla-
ner snarare än utvärderingar av konsumtionsbeteende från planeringsinstrumenten i 
sig. 
 

                                                      
1 Följande styrmedel omfattas inte eftersom som de inte riktar sig direkt till konsumtionsval: Styrmedel 

som i lag omfattar yrkesverksamma producenter och verksamheter (t.ex. vissa förordningar och myn-
dighetsföreskrifter, tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken, EU ETS, elcerti-
fikat och producentansvar). Internationella konventioner som styrmedel då dessa ligger på en nivå 
långt från konsumentnivån. I förekommande fall kan istället nationella styrmedel som sedermera in-
förts för att uppfylla konventioner ha tagits med. Normalfallet är att EU-direktiv och dessas implemen-
teringar i svensk lagstiftning inkluderas om de riktar sig direkt till konsumtion. Inte heller omfattas här 
styrmedel med avsedda effekter främst på konsumenters egen hälsa snarare än miljö (t.ex. lagstift-
ning om solarier eller information om UV-strålning vid solbadande). 
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2.2 Administrativa styrmedel  
Administrativa styrmedel och fysisk planering (undantaget transportsystemet) är de 
styrmedel där minst utvärderingar med avseende på effekter på hållbar konsumtion 
finns bland insända utvärderingar. I de fall administrativa styrmedel har utvärderas 
är det inte sällan på grund av specifika uppkomna problem i genomförandet. Ut-
värderingen fokuserar då ofta kring dessa problem och vilka förbättringar som kan 
göras snarare än att skatta befintliga styrmedels effekter på beteende.  En annan 
aspekt som gör att utvärderingar av administrativa styrmedel är färre är att de i 
högre utsträckning riktas till yrkesverksamma näringsidkare snarare än konsumen-
ter och därmed inte kommer med i samma utsträckning i denna kartläggning. 
Några uttalade exempel då administrativa miljöstyrmedel omfattar konsumenter är 
avfallshantering (omfattas inte i denna kartläggning), enskilda avlopp, användning 
av farliga kemikalier, boende och byggande samt strandskydd. Det är i dessa fall 
kommunens miljönämnd som i normalfallet är tillsynsmyndighet och är skyldig att 
vidta tillsynsåtgärder i form av t.ex. utfärdande av förelägganden eller att anmäla 
överträdelser av dessa till polis- eller åklagarmyndigheten. 
 
2.3 Ekonomiska styrmedel 
Bland ekonomiska styrmedel har främst stöd och bidrag utvärderats oftare än skat-
ter. Det gäller t.ex. stöd för att stimulera hushållens gröna investeringar, såsom 
bidrag till energieffektiva fönster och reduktion för installation av biobränslepan-
nor som ofta utvärderats med avseende på avsedda effekter och kostnadseffektivi-
tet. Ett sådant exempel är t.ex. Boverkets utvärdering av miljöeffekterna av stöd till 
solvärme.  
 
När det gäller mervärdeskatt finns ett fåtal utvärderingar (t.ex. Konjunkturinstitu-
tet) av effekterna kring de sänkningar som gjorts i mervärdeskatten (restaurang, 
catering, böcker, tidskrifter). Det är dock svårt att generalisera dessa till beteende-
effekter av momssänkningar på andra konsumtionsvaror än dessa.  
 
Skatteverket har utvärderat ROT-avdraget när det gäller volymen svarta och vita 
köp innan avdragets tillkomst. Eftersom ROT-avdraget ges såväl till åtgärder som 
ökar miljöeffekterna (t.ex. tillbyggnad) som minskar miljöeffekterna (t.ex. konver-
tering till värmepump) är det svårt att utifrån dessa utvärdera ROT-avdraget som 
helhet utifrån ett hållbart konsumtionsbeteende.  
 
2.4 Informativa styrmedel 
Informativa styrmedel används ofta riktade mot konsumtion men är generellt svåra 
att utvärdera eftersom det är svårt att beskriva informationen och isolera dess effek-
ter på beteendet. En följd av detta är att det finns färre utvärderingar av informativa 
styrmedel baserade på statistik.  
 
Till informativa styrmedel räknas här styrmedel av typen ”nudging” som påverkar 
beteende via beslutsvalsituationens utformning på ett icke-tvingade sätt, t.ex. ge-
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nom förval, det sammanhang som beslutet fattas i, eller det sätt som information 
för konsumentens beslut framställs på. 
 
Det finns ett flertal informativa styrmedel i form av miljö- och energimärkningar. 
Här innefattas endast miljö- och energimärkningar som vilar på lagstiftning 
och/eller administreras på uppdrag av statlig myndighet oavsett de är frivilliga eller 
obligatoriska.  
 
Inom akademisk forskning finns ett fåtal exempel med kontrollerade fältexperi-
ment, t.ex. ekologisk märkning av mjölk (SLU) och kaffe (IVL, SU) för att isolera 
effekterna på beteende av informationen. Andra exempel på styrmedel av informat-
ionskaraktär är kommunernas arbete med energi- och klimatrådgivning som följs 
upp av kommunerna själva och Energimyndigheten. Det finns också enstaka större 
nationella informationskampanjer som utvärderats, t.ex. tillsynskampanjen ”Små 
avlopp ingen skitsak” av Naturvårdsverket som utvärderats av HaV. I många fall är 
informativa styrmedel inte utvärderade med avseende på andra kriterier (t.ex. kost-
nadseffektvitet) än trendbrottseffekter före och efter styrmedlets införande. Till-
synsmyndigheternas löpande informationsinsatser följs mer eller mindre upp av 
myndigheterna och bör tas med som underlag i en sammanställning av utvärde-
ringar.  
 
2.5 Utvärderade styrmedel  
I kapitel 3 – 6 är utvärderade styrmedel presenterade för kategorierna Boende (kap. 
3), Kommunikationer och resor (kap. 4), Shopping (kap. 5) samt Ätande (kap. 6). 
Nedanstående lista visar de styrmedel som tolkats vara direkt riktade mot hållbar 
konsumtion och som har minst en utvärdering med avseende på miljöperspektiv. 
Detta urval av styrmedel är således dels ett resultat av att styrmedlen ska vara di-
rekt riktade mot konsumtionsbeteende och förekomma i minst en utvärdering som 
har ett miljöperspektiv.  
 
STYRMEDEL BOENDE 

• Plan- och bygglagens planinstrument 
• Reglering av enskilda avlopp  
• Stöd för vissa miljöförbättrande installationer i småhus 
• Stöd för energieffektiva fönster 
• Stöd för biobränsleanläggning 
• Statliga stödet för investeringar i solvärme 
• Stöd konvertering från direktverkande elvärme 
• Stöd konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus 
• Investeringsstöd solceller 
• Energi- och klimatrådgivning 
• Timmätningsreformen 
• Energideklarationer 

o Utvärdering av Energimyndigheten 
o Utvärdering av Sweco 
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STYRMEDEL KOMMUNIKATIONER OCH RESOR 
• Dubbdäcksförbud Stockholm 
• Dubbdäcksförbud Göteborg 
• Differentierad fordonsskatt 
• Miljöbilspremie  

o Utvärdering - Efterfrågan och utbud på miljöbilar 
o Utvärdering – Påverkan på flexifuelbilar och bränsleval  

• Skattebefrielse för biodrivmedel  
• Trängselskatt Stockholm 
• Trängselskatt Göteborg 
• Bilskrotningspremie 
• Frivillig koldioxidkompensering med förval 
• Effekter av bilpooler 

 
STYRMEDEL SHOPPING 

• Energimärkning och ekodesigndirektivet  
 
STYRMEDEL ÄTANDE 

• Ekologisk märkning (EU) 
• Miljömärkning mat 
• Klimatcertifierad mat 
• Miljömärkning hyllmärkning 
• Miljömärkning innehållsmärkning 

 
Sammanlagt omfattar rapporten 32 styrmedel. Inga styrmedel avsedda att vara 
direkt riktade till sparande, och vilka har utvärderats utifrån ett miljöperspektiv, har 
inkommit. De styrmedelskategorier som förekommit i flest antal utvärderingar med 
avseende på konsumtionsbeteende och miljöperspektiv sammanfattas i nedanstå-
ende lista. De styrmedel som förekommit i flest utvärderingar är ekonomiska styr-
medel och då främst stöd och bidrag. Detta skulle kunna förklaras av att stöd-
/bidragskostnaden är en skattefinansierad utgift vilket kan innebära starkare motiv 
för att följa upp hur skattemedlen används. De som förekommit i minst antal utvär-
deringar administrativa styrmedel och fysisk planering. 
 

1. Ekonomiska styrmedel (13 st)  
2. Informativa styrmedel (11 st) 
3. Administrativa styrmedel (5 st) 
4. Planering (3 st) 

 
Figur 2.1 anger olika orsak-verkansamband i målstyrningsprocessen från politiska 
beslut till miljöeffekter och uppföljning (svarta pilar). Utvärderingar av styrmedels 
miljöeffekter förutsätter både samhällsvetenskapliga och tek-
niska/naturvetenskapliga analyser. De samhällsvetenskapliga analyserna omfattar 
främst samband i form av blå pilar (myndighetsutövning) och ljusblå pilar (socioe-
konomiska konsekvenser såsom påverkan på marknader) i stegen A-E. De tek-
niska/naturvetenskapliga sambanden (gula pilar) omfattar främst tekniska och fy-
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siska samband vilka förekommer i stegen C-E. Figuren är en förenkling. Inom och 
mellan varje box kan en mängd kedjeeffekter till följd av komplicerade samband 
och samspel pågå. 
 
Samtliga insända styrmedelsutvärderingar i denna studie innefattar främst helt eller 
delvis de samhällsvetenskapliga sambanden i kedjan A-E, dvs. de utvärderar effek-
ten av styrmedlet på aktörers beteende fram till deras fysiska åtgärder (t.ex. mins-
kad konsumtion eller minskade utsläpp). Det är också vanligt förekommande att 
utvärderingarna i viss utsträckning innefattar andra konsekvenser för samhället, 
t.ex. påverkan på marknader och sociala företeelser vilka åskådliggörs av ljusblå 
pilar i stegen E-G.  
 
Inte någon av de insända utvärderingarna i denna studie innefattar även utvärdering 
av miljöeffekter och ekologiska konsekvenser (gröna pilar) i stegen E-G (t.ex. hur 
den biologiska mångfalden eller hur klimatet i sig påverkas av utsläpp) till följd av 
de åtgärder som styrmedlet orsakar i steg E.  
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Figur 2.1 Utvärderingar av styrmedel och målstyrningsprocessen 
 

  

Governance/styrning Ekologiska Fysiska/tekniska Socioekonomiska 

Orsak-verkan samband 

Uppföljning 
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2.6 Studiens frågeställningar  
En översiktlig genomgång har gjorts av utvärderingarna i kapitel 3 – 6 för att be-
döma om och till vilken grad de kan besvara de frågeställningar som eftersöks i 
projektet:  

a) Vad är syftet med styrmedlet?  
b) Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
c) Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsument-

beteenden?  
d) Effekter på miljö 
e) Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styr-

medlet infördes?  
f) Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
g) Hur finansieras styrmedlet? 
h) Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-

teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
i) Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
j) Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och 

hållbara beteenden? Hur?  
k) Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna 

i utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsu-
mentbeteenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla 
styrmedel för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 

 
I kapitel 3 – 6 görs en sammanställning av utvärderingarnas bedömning kring ut-
värderad prestation hos de olika styrmedlen med avseende på ovanstående frågor.  
 
Något som är svårt att bedöma är vilket marknadsmisslyckande som lagstiftaren 
har tänkt att styrmedlet ska korrigera för. Det är uppenbarligen inte alltid som lag-
stiftaren utgår från dessa termer. Det är vanligare att ett syfte uttrycks i lagens eller 
förordningens början alternativt i en proposition. I flera fall har en helhetsbedöm-
ning kring tänkbart marknadsmisslyckade med utgångspunkt från angivet syftet fått 
göras eftersom detta inte alltid framgår klart i lagstiftning eller förarbetenas text.  
 
Sammanfattningsvis har utvärderingarna i varierande grad berört de olika fråge-
ställningarna. Ett litet fåtal utvärderingar har berört alla eller nästan alla frågeställ-
ningar i större eller mindre utsträckning. I genomsnitt berörde en utvärdering drygt 
6.6 (60 %) av frågeställningar i större eller mindre utsträckning i tabell 2.1. En 
utvärdering berörde alla frågeställningar och en berörde endast 2 frågeställningar. 
Att en utvärdering berör frågorna i större grad ska inte ses som att den är bättre än 
andra. Ofta beror detta på vad beställaren av utvärderingen velat omfatta samt vil-
ket fokus som utvärderingarna haft. En utvärdering kan t.ex. ha målet att fokusera 
djupare på vissa frågor och därmed omfatta färre frågor.  
 
Med vissa utmärkande undantag kan man konstatera att utvärderingar av administ-
rativa styrmedel och informativa styrmedel i mindre utsträckning berörde fråge-
ställningarna än utvärderingar av ekonomiska styrmedel. De senare berörde i ge-
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nomsnitt 64 % av frågeställningarna, administrativa styrmedel 58 % samt informa-
tiva styrmedel 53 % av frågeställningarna.  
 
Tabell 2.1 Utvärderingarnas andel berörda frågeställningar 
Utvärderingar Genomsnittlig andel berörda 

frågeställningar 
Styrmedelskategori  
Utvärderingar av ekonomiska styrmedel 64 % 
Utvärderingar av administrativa styrmedel 58 % 
Utvärderingar av informativa styrmedel 53 % 
Utförare  
Forskning 67 % 
Myndigheter 62 % 
Konsulter 48 % 
  
Alla utvärderingar 60 % 
 
Att utvärderingar av informativa styrmedel i mindre utsträckning berör alla fråge-
ställningarna skulle kunna bero på att dessa styrmedel ofta är svårare att utvärdera 
och fastställa effekter för. Att utvärderingar av ekonomiska styrmedel i större grad 
berörde fler frågeställningar skulle kunna förklaras av dessa styrmedel har fördel-
ningseffekter och/eller statsfinansiella utgifter vilket skulle kunna motivera fler 
frågeställningar än bara styrmedlens effekter. 
 
En möjlig förklaring till att utvärderingar av konsulter berör färre frågeställningar 
kan bero på att dessa oftare är tekniska konsulter vars uppdragsfokus ofta ligger på 
att uppföljning av utsläpp och miljöeffekter till följd av styrmedlet, vilket alltså 
skulle förklara att färre frågeställningar i genomsnitt berörs i utvärderingarna.   
 
Sammanfattningen i kapitel 3 – 6 bygger på slutsatser från utvärderingarna och är 
således inte slutsatser av författarna av denna rapport. Sammantaget kan det vara 
många frågeställningar som inte berörs i en utvärdering. I sådana fall har det note-
rats att detta inte har utvärderats i utvärderingen i fråga.   
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3 Styrmedel boende 
 

3.1 Plan- och bygglagen 
Fysiska personer omfattas främst av Plan- och bygglagen (PBL) genom regleringen 
av byggnation av småhus. Föregående Plan- och bygglag (1987:10) som utvärde-
ringen omfattar trädde i kraft 1987 och således före miljöbalken kom till. På senare 
tid har kopplingen mellan PBL och miljöbalken stärkts främst till följd av reglering 
på EU-nivå i form av t.ex. uppfyllande av miljökvalitetsnormer och bestämmelser 
som rör skyddade områden, s.k. Natura 2000-områden.  
 
Styrmedel  Plan- och bygglagen (PBL) 
Lagrum Plan- och bygglag (1987:10) 
Typ Administrativt styrmedel samt sanktionsavgifter 
Ansvarig myndighet Kommuner, Länsstyrelsen, Boverket 
Målgrupp Fastighetsägare och/eller presumtiva köpare av småhus 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL) är en central del inom sam-
hällsplanering som omfattar planläggning av mark och vatten samt byggande. I 
PBL regleras allt från processen att ta fram översiktsplaner till prövningen av en-
skilda bygglovsärenden där den fysiska personen kommer i kontakt med bygg-
nadsnämnden. Allt sedan tillkomsten av PBL har det funnits krav på att ta miljö-
hänsyn också i PBL.  
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Vid beslut om aktiviteter såsom byggande och infrastruktur förutsätter hållbar ut-
veckling bland annat långsiktighet och helhetssyn samt avvägningar mellan såväl 
nationella, regionala och lokala perspektiv när det gäller t.ex. mark- och vattenan-
vändning, bebyggelse, riksintressen, miljökvalitetsnormer och allmänna intressen i 
övrigt. Vid beslut på respektive nivå förekommer ofta skillnader mellan aktörernas 
privata och samhällsekonomiska nyttor och kostnader, asymmetrisk samt ofull-
ständig information kring helhetsperspektiv och långsiktiga effekter. Detta kan leda 
till individuella beslut och beteenden som inte är förenliga med hållbar utveckling.  
 
Huvudsakliga miljömål 
Plan och bygglagens huvudsakliga miljömål är God bebyggd miljö. I den fördju-
pade utvärderingen 2012 uppgavs Plan och bygglagen bidra till 8 miljömål, fler än 
något annat styrmedel. Förutom God bebyggd miljö uppgavs Begränsad klimatpå-
verkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Le-
vande sjöar och vattendrag och Hav i balans.  
 
3.1.1 Utvärdering 
Syftena med utredningen SOU (2005:77) betonade förutom en samlad bedömning 
av reformbehovet, även den fysiska planeringens betydelse för att uppnå de nation-
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ella miljömålen, och särskilt målet God bebyggd miljö. Uppdraget innebar att göra 
en analys av miljömålens konsekvenser för planering och byggande samt om det 
behövs ändringar i lagstiftningen för att underlätta arbetet med att uppnå målen. 
SOU (2008:68) följde upp SOU (2005:77). 
 
Metod Offentlig utredning 
Utvärderingsperiod Fram till 2005 respektive 2007 
Beställare Regeringskansliet 
Utförare Statens Offentliga Utredningar 
Referens SOU (2005:77) samt (SOU 2008:68) 
 
Utredningarna rör framförallt frågor som rör kommunernas översikts- och detalj-
planearbete, prövning samt hur miljöhänsyn kan förbättras inom PBL, inklusive 
hur samordning kan ske mellan prövningar enligt PBL och Miljöbalken, liksom 
sanktionssystemet. Denna rapport belyser främst utredningarnas slutsatser kring 
sanktionssystemet eftersom dessa tillämpas gentemot konsumentbeteenden. 
 
3.1.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Utredningen gör inga kvantitativa bedömningar kring effekter på konsumentbete-
ende till följd av PBL (1987:10) men konstaterar att miljöfrågorna har integrerats i 
kommunernas fysiska planering, inte minst i översiktsplaneringen. Det som närm-
ast berör konsumentbeteenden i utredningen gäller utformningen av PBL:s sankt-
ionssystem vid enskilda individers överträdelser av PBL:s regelverk (inkluderar de 
regler och beslut som rör miljöhänsyn). Nedan beskrivs först regelverket och däref-
ter sanktionssystemet.  
 
Utredningen konstaterar att flera kommuner har utvecklat översiktsplanen till ett 
övergripande dokument i arbetet med Plan- och bygglagen. I vissa fall har man 
även kopplat planen till program och strategier på regional nivå. Det gäller främst 
bestämmelser om planläggning som förutsätter att miljöförhållanden beaktas. I 
översiktsplanen ska enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 § redovisas de miljö- och 
riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om mark- och vattenanvändningen. I de-
taljplanen (bindande för den enskilda prövningen av bygglov) kan sedan kommu-
nen med stöd av 5 kap. 7 § ge bindande regler som gäller miljöpåverkan. Det gäller 
till exempel begränsningar för byggandets omfattning med hänsyn till miljön, reg-
ler för placering och utformning av bland annat kulturhistoriska skäl samt skydds-
anordningar för att motverka störningar eller, om det finns särskilda skäl, högsta 
tillåtna värden för störningar. Om en översiktsplan eller en detaljplan kan antas 
medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommu-
nen göra en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § och upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap. 12–18 §§. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningar är 
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljökon-
sekvensbeskrivningen ska förutom en redovisning av den miljöpåverkan som kan 
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antas uppkomma även innehålla en beskrivning av hur relevanta miljömål och 
andra miljöhänsyn beaktas. Detaljplanen blir sedan bindande för enskilda pröv-
ningar gentemot fysiska personer. 
 
Utöver de generella krav på miljöhänsyn som prövas vid bygglovsprövningen av 
kommunen med stöd av 2 och 3 kap. PBL eller bestämmelser i rättsverkande planer 
gäller vissa krav på tekniskt utförande av byggnader enligt 2 § lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk etc. Kraven gäller bland annat brandsäkerhet, 
skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, skydd mot buller, energihushållning 
samt hushållning med vatten och avfall. Mer specificerade krav anges i förordning-
en om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., men framförallt i Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (Boverkets byggregler, BBR, samt Boverkets änd-
ringsråd, BÄR).  
 
Vid tiden för utredningens genomförande gav PBL byggnadsnämnden flera in-
strument för att få till stånd förändringar vid otillåtet byggande och de var i huvud-
sak samlade i 10 kap. i Plan- och bygglagen (1987:10). De sanktioner som fanns 
var sanktionsavgifter, förbud, föreläggande och handräckning.  
 
Förbud innebär att Byggnadsnämnden kan förbjuda att byggnadsarbeten fortsätter 
eller förbjuda användning av byggnadsverk. Föreläggande innebär att Byggnads-
nämnden kan förelägga ägare av fastighet att vidta rättelser eller andra åtgärder. 
Alternativt kan byggnadsnämnden begära särskild handräckning från kronofogde-
myndigheten för att få åtgärder genomförda. Sanktionsavgifterna som särskilt lyfts 
i utredningen var av tre slag; byggnadsavgift, tilläggsavgift och särskild avgift: 
 

• Byggnadsavgift kunde tas ut om en åtgärd genomförs utan lov (t.ex. bygg-
lov, rivningslov eller marklov). Byggnadsavgiften tillföll kommunen enligt 
10 kap. 26 §.  

• En tilläggsavgift skulle tas ut utöver byggnadsavgiften om en åtgärd ge-
nomfördes utan lov. Tilläggsavgift var 500 kr per kvadratmeter bruttoarea 
som åtgärden har omfattat. En bruttoarea om tio kvadratmeter frånräkna-
des. Byggnadsnämnden hade en skyldighet att ingripa så snart nämnden 
fann anledning att anta att en överträdelse skett genom att anmäla frågor 
om tilläggsavgift för prövning hos domstol (länsrätt). Tilläggsavgifter till-
föll staten enligt 10 kap.  Tilläggsavgiften kunde ge en kännbar ekonomisk 
påverkan och var främst avsedd för olovliga handlingar som var av allvar-
ligare art än ordningsförseelser och där enbart byggnadsavgiften inte var 
tillräcklig som sanktion (t.ex. byggande utan lov, rivning utan lov eller vä-
sentligt ändrad användning) 

• En särskild avgift på 200 till 1000 kr togs ut för vissa överträdelser av kon-
troll- och tillsynssystemet, t.ex. om arbete utfördes i strid med beslut som 
byggnadsnämnden har meddelat enligt PBL. Avgiften tillföll kommunen 
enligt 10 kap. 26 §.  
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Kritik riktades mot den särskilda avgiften, som ansågs verkningslös. Kritik riktades 
även mot att kommunerna inte alltid krävde rättelse när samhällskraven eftersatts. 
Ett av problemen med den särskilda avgiften var att det maximala beloppet som 
kunde utgå uppgick till 1 000 kr, vilket enligt vissa kommunala företrädare inte ens 
täckte administrationskostnaden. Avgiften ansågs inte heller ha någon avskräck-
ande effekt. Det fanns därför i praktiken inga verkningsfulla medel att hävda kra-
ven på att bygganmälan ska göras, att arbete utfördes i enlighet med beslut som 
byggnadsnämnden har meddelat enligt PBL eller att en kvalitetsansvarig skulle 
finnas när arbetena utförs. 
 
Från kommunalt håll påtalades att det var resurskrävande för byggnadsnämnderna 
att ansöka om uttag av tilläggsavgift och ta fram underlaget för uttaget. Detta ställ-
de krav på insatser som kommunerna inte fick täckta eftersom tilläggsavgiften 
tillföll staten. 
 
Effekter på miljö 
Utredningen gör inga kvantitativa bedömningar kring effekter på miljön men kon-
staterar att fysisk planering och byggande generellt har en stor betydelse för att 
miljömålen ska uppnås, vilket bl.a. bekräftas genom miljöfrågornas genomslag i 
framför allt kommunernas fysiska planering. Utredningen anser att Plan- och bygg-
lagstiftningen i stort sett tillgodoser de krav som kan ställas för att miljömålen ska 
beaktas vid planläggning och andra beslut. Man klargör de nationella miljömålens 
kopplingar till den fysiska miljöns egenskaper och värden som regleras av PBL. 
Utöver målet, God bebyggd miljö, som direkt kopplar till livsmiljön i städer, tätor-
ter och bebyggelse lyfts hur uppfyllnadet av andra miljömål påverkas av hur resur-
ser i mark- och vattenområden ska användas. Det gäller t.ex. målen som betonar 
vikten av långsiktig hushållning med naturresurser; Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar samt Ett rikt odlingslandskap. Även om 
andra miljömål inte är specifikt bundna till lägesbundna naturresurser, har de ändå 
ett indirekt samband med den fysiska miljön genom de effekter som användningen 
av mark- och vattenområden för olika verksamheter kan orsaka. Lokaliseringen hos 
bebyggelse och andra anläggningar påverkar t.ex. transportbehov och möjligheter 
för kollektivtrafik vilket i sin tur påverkar belastningen på miljön i form av utsläpp 
som är relevanta för miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Även 
energianvändningen i byggnader är väsentlig för t.ex. klimatmålet då byggnader 
står för 40 % av den totala energiförbrukningen. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats. 
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
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Hur finansieras styrmedlet? 
Kommunernas arbete med anmälan och prövning finansieras främst genom avgifter 
som tas ut i samband med tillsyn, bygganmälan och prövning av bygglov. Det var 
dock vanligt förekommande att kommuner inte tar ut avgifter som täcker kostna-
der, varför arbetet delvis blir skattefinansierat.  
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Utredningen hänvisar till Boverket2 som framhållit att den fysiska planeringen har 
haft en potential att uppnå miljömålen i främst tre avseenden. För det första har den 
fysiska planeringen en potential i att bebyggelse och anläggningar kan lokaliseras 
och utformas så att resursanvändningen effektiviseras, utsläpp och miljöbelastning 
förebyggas och minimeras samt människors hälsa främjas. En andra potential är 
planeringen kan identifiera och avgränsa värden, kvaliteter och egenskaper i mark- 
och vattenområden. En tredje potential är att den kan leda till rekommendationer 
eller bindande regler för olika former av skydd och hänsyn – till exempel minimera 
utsläpp eller ställa krav på bullerskydd – som kan krävas för att tillgodose miljömå-
len. Den sammantaget viktigaste funktionen bedömdes vara möjligheten till hel-
hetsperspektiv och att se komplexa samband via översiktsplanen, vilket även möj-
liggör att miljömålen och kommunens utveckling och sociala förhållanden belyses 
tillsammans.  
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Kritik riktades mot den särskilda avgiften, som ansågs verkningslös. Kritik riktades 
även mot att kommunerna inte alltid krävde rättelse när samhällskraven eftersatts. 
Ett av problemen med den särskilda avgiften var att det maximala beloppet som 
kan utgå uppgår till 1 000 kr, vilket enligt vissa kommunala företrädare inte ens 
täcker administrationskostnaden. Avgiften ansågs inte heller ha någon avskräck-
ande effekt. Det fanns därför i praktiken inga verkningsfulla medel att hävda kra-
ven på att bygganmälan ska göras, att arbete utfördes i enlighet med beslut som 
byggnadsnämnden har meddelat enligt PBL eller att en kvalitetsansvarig skulle 
finnas när arbetena utförs. 
 
Från kommunalt håll påtalades att det var resurskrävande för byggnadsnämnderna 
att ansöka om uttag av tilläggsavgift och ta fram underlaget för uttaget. Detta ställ-
de krav på insatser som kommunerna inte fick täckta eftersom tilläggsavgiften 
tillföll staten. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
När det gäller konsumentbeteende är det främst översynen av sanktionssystemet i 
PBL som berörs. Utredningen lyfter att ett sanktionssystem har flera funktioner. 
Systemet är bland annat till för att få till stånd rättelser så att den byggda miljön 

                                                      
2 Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet, Boverket, april 2003. 
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överensstämmer med den bebyggelse som kan tillåtas med stöd av regelverket. 
Sanktioner finns också för att bestraffa den som brutit på gällande bestämmelser. 
Dessutom är sanktionerna tänkta att ha en preventiv effekt, dvs. att avhålla enskilda 
ifrån att överträda reglerna. Sanktionsavgifterna bör därför sättas så högt att de kan 
förväntas få en avskräckande effekt. Man föreslog därför höjda sanktionsavgiftsni-
våer för att öka effektiviteten så att överträdelser ska leda till kännbara påföljder 
för den som inte följer reglerna. 
 
Även om avgiftsnivåerna har betydelse för benägenheten att följa gällande be-
stämmelser så påpekar utredningen att ett aktivt utövande av tillsyn också har stor 
betydelse. Utvärderingar som gjorts av bl.a. Boverket har visat att kommunernas 
tillsyn många gånger är bristfällig. I huvudsak är det ingripanden efter påpekanden 
från grannar och inte tillsyn på kommunalt initiativ. Ska systemet framstå som 
trovärdigt är det därför viktigt att kommunerna tar ansvar för tillsynen över den 
byggda miljön för att på detta sätt säkra att framförallt allmänna och angelägna 
samhällsintressen tillgodoses. 
 
Utredningen föreslog att byggnadsavgiftens miniminivå ska höjas från 500 kr (ni-
vån som gällt sedan 1977) till 2000 kr eftersom 500 kr ansågs för låg för att få en 
avskräckande effekt.  
 
Man föreslår vidare att den särskilda avgiften som kan tas ut vid olika former av 
överträdelser t.ex. utförande av arbete utan kvalitetsansvarig, underlåtenhet att göra 
bygg- eller rivningsanmälan och arbete i strid med byggnadsnämndens beslut enligt 
lagen, ska höjas från nuvarande gränser som är 200 kr och upp till 1 000 kr till 2 
000 kr och upp till det s.k. prisbasbeloppet (som 2005 var 39 400 kr). 
 
På grund av tidsbrist inskränker sig utredningen till förändringar inom det rådande 
sanktionssystemet. Man öppnar dock för en mer genomgående översyn av sankt-
ionssystemet där man ser på andra typer av sanktionssystem, t.ex. miljöbalkens 
konstruktion med tillsynsavgifter och miljösanktionsavgifter.  
 
En sådan översyn görs sedan i SOU 2008:68 där man föreslog att avskaffa de tre 
olika sanktionsavgifterna inklusive domstolsförfarandet för tilläggsavgiften till 
förmån för en ny sammanhållen byggsanktionsavgift. Slutsatserna var:  
 

• Överträdelser ska vara lätt konstaterbara 
• En överträdelse ska kunna föranleda en snabb reaktion från samhället i 

form av en avgift (vilket talar för beslut om sanktionsavgift av tillsyns-
myndighet i stället för domstol) 

• Avgiftsnivåer med avskräckande effekt 
• Avgiftsskyldigheten ska bygga på strikt ansvar för mindre resurskrävande 

handläggning och därmed möjliggöra snabbare handläggning 
• Den som har överträtt ett viteföreläggande eller ett vitesförbud skall inte 

dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggan-
det eller förbudet. 
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Detta blev sedan grunden för lagändringen 2011 med den nya PBL där en 
byggsanktionsavgift ersatte de tidigare sanktionsavgifterna byggnadsavgift, till-
äggsavgift och särskild avgift. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
En trend de senaste åren är, att sanktionsavgifter ersätter straff på en del områden i 
syfte att öka efterlevnaden av bestämmelser och beslut för administrativa styrmedel 
och samhällsplanering. Sanktionsavgifter är ekonomiska sanktioner som åläggs 
individer vid mindre överträdelser av bestämmelser eller underlåtenhet att följa 
föreskrift i lag eller förordning. Under de senaste åren är trenden att sanktionsav-
gifter införts med miljöbalken, fiskelagen, produktsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen 
och marknadsföringslagen och ersatt tidigare straff (t.ex. böter eller avgifter hante-
rade av polis, åklagare och domstolar). Så blev även fallet med den nya Plan- och 
bygglagen (2010:900) där en byggsanktionsavgift infördes och ersatte de tidigare 
sanktionsavgifterna byggnadsavgift, tilläggsavgift (beslutad av domstol) och sär-
skild avgift.  
 
Erfarenheterna pekar på att en sanktionsavgift bör vara allmänt känd och utfalla i 
nära anslutning efter en överträdelse. För att fastställa sanktionsavgifter kan scha-
bloner användas för en mer enhetlig och snabbare hantering. Man kan utforma ett 
system så att antingen tillsynsmyndigheten eller en domstol kan besluta om sankt-
ionsavgift. Fördelen med att låta tillsynsmyndigheten besluta är att dessa är närm-
ast de enskilda personerna och har därför störst möjlighet till kontroll, snabb upp-
täckt och reaktion vid överträdelser. Sanktionsavgifter kan användas vid sidan om 
eller istället för skadestånd, vite, böter och förverkande (jämför dubbel lagföring 
och bestraffning). Olika lösningar har dock valts vid utformningen av systemen 
med sanktionsavgifter ovan. 
 

3.2 Reglering av enskilda avlopp 
 
Reglering av enskilda avlopp består huvudsakligen av en kombination av instru-
ment, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöbal-
ken (1998:808) samt förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950). Det är 
ett av få styrmedel där privatpersoner omfattas av tillståndsprövning enligt miljö-
balken (ett annat exempel på detta är t.ex. prövning av anmälan eller tillstånd för 
installation av värmepump). Det är i dessa fall kommunen som prövar och utövar 
tillsyn att fastighetsägare har tillstånd för enskilda avlopp.   
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Styrmedel  Reglering av enskilda avlopp 
Lagrum Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, Miljöbalken (1998:808), Förordning om miljö-
sanktionsavgifter (SFS 1998:950) 

Typ Administrativt styrmedel samt miljösanktion  
Ansvarig myndighet Kommuner, Länsstyrelsen, Havs och Vattenmyndigheten 
Målgrupp Fastighetsägare med enskilda avlopp 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Enligt miljöbalkens målsättningsbestämmelse (1 kap. 1 §, MB) syftar miljöbalken 
till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande ge-
nerationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken skall tillämpas så 
att 1) människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2) värdefulla natur- och kul-
turmiljöer skyddas och vårdas, 3) den biologiska mångfalden bevaras, 4) mark, 
vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 5) åter-
användning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
 
Denna utvärdering berör endast regleringen av enskilda avlopp enligt miljöbalkens 
tillståndsprövning. I detta fall är inte minst punkt 4) ovan relevant: mark, vatten 
och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och sam-
hällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Utsläpp från enskilda avlopp bidrar till övergödningen i sjöar och hav. Det enskilda 
avloppet kan dels ha en lokal påverkan på miljö och människors hälsa i närområ-
det. I vissa fall kan då nedströms fastigheter drabbas av utsläppens påverkan. Även 
om varje enstaka enskilt avlopp har en obetydlig effekt på övergödningen i sjöar 
och hav så har den sammanlagda effekten av alla enskilda avlopp en signifikant 
påverkan. Detta gör att åtgärder på enskilda avlopp får karaktären av kollektiv vara. 
Det finns utöver detta bristande information om vad effekterna av olika åtgärder är.  
 
Huvudsakliga miljömål 
Reglering av enskilda avlopp sker inom Miljöbalken (1998:808) och dess förord-
ningar vilket i detta sammanhang påverkar uppfyllandet av Ingen övergödning, 
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans.  
 
3.2.1 Utvärdering 
Metod Statistik med referens till forskningslitteratur 
Utvärderingsperiod Baserad på historisk data från perioden 2000-2009 
Beställare Regeringskansliet 
Utförare Havs- och Vattenmyndigheten 
Referens HaV (2013a), HaV (2013b), HaV (2013c), HaV (2012) 
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3.2.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Det tillsynsområde inom miljöbalken som berör flest antal människor i Sverige är 
de enskilda avloppen med ca 700 000 anläggningar i landet. Nästan hälften av de 
dessa bedöms ha anläggningar som inte är godkända och ungefär 130 000 har en 
gammal eller bristfällig teknik som gör att de är direkt olagliga. Enligt de beräk-
ningar som utvärderingen gör för undermåliga avlopp kommer det att ta omkring 
70 år innan alla anläggningar hunnit bli godkända med nuvarande åtgärdstakt på 
omkring 1-2 % per år. Det är enligt lagstiftningen fastighetsägaren som är skyldig 
att se till att åtgärder genomförs. Det är kommunerna som har tillsynsansvaret att se 
till att fastighetsägarna genomför sina skyldigheter. Det är länsstyrelserna som har 
tillsynsvägledningsansvar att vägleda och se till att kommunerna utöver tillsyn.  
 
Effekter på miljö 
Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning utgår bl.a. från att god ekologisk status ska 
nås inom vattenförvaltningen. Enligt vattendirektivet 2000/60/EG och vattenför-
valtningen ska reduktioner fördelas mellan sektorer på ett kostnadseffektivt sätt i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Enligt analyserna i åtgärdsprogrammen för 
2009-2015 behöver små avloppsanläggningar reducera sina utsläpp med samman-
lagt ca 60 ton fosfor till vattenförekomster som inte uppnår god status. Detta samt 
den sammalagda reduktionen för att uppnå normal nivå enligt allmänna råd NFS 
2006:7 blir då ca 200 ton totalt sett. Den återstående åtgärdstakten innebär att det 
tar cirka 70 år innan alla olagliga anläggningar är åtgärdade. Under denna period 
väntas den totala fosforreduktionen med nuvarande åtgärdstakt bli ca 200 ton och 
kvävereduktionen 660 ton.  
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Utvärderingen intervjuade handläggare vid kommunerna som ofta ansåg att åtgär-
der generellt inte sker om de inte initieras via kommunens tillsynsarbete i form av 
förelägganden. Utvärderingen drar slutsatsen att i princip inga åtgärder på befint-
liga enskilda avlopp skulle genomföras utan kommunernas tillsynsarbete.  
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Referensscenariot motsvarar en nationell genomsnittlig åtgärdstakt på ca 1 - 1.5 % 
med tillfälliga ökningar till följd av lokala initiativ i enskilda kommuner eller läns-
visa miljösamverkansprojekt. En kommun har under en prioriteringsperiod i ge-
nomsnitt 0,7 heltidsanställda som jobbar med tillsyn och prövning inom sektorn 
små avloppsanläggningar. Detta pendlar sedan mellan en halv och 1 heltidsanställd 
vilket är i nivå med dagens genomsnittliga resursinsats. För närvarande hanteras 
uppskattningsvis ca 5 - 15 000 ärenden per år av upp till 100 årsarbetskrafter. 
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Årliga kostnader för kommunernas tillsyn inkl. inventeringar ca 139 miljoner kro-
nor, kostnader för förelägganden ca 35 miljoner kronor samt prövning ca 277 mil-
joner kronor. Totala årliga kostnader uppgår till ca 450 miljoner kronor. Den nat-
ionella åtgärdstakten pendlar då mellan 1 och 1,5 %.  
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Kommunernas arbete finansieras främst genom avgifter som tas ut av fastighetsä-
gare i samband med tillsyn och tillståndsprövning. Det är dock vanligt förekom-
mande att kommuner inte tar ut avgifter som täcker kostnader, varför arbetet delvis 
blir skattefinansierat.  
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Inom nuvarande utformning av regelverket har viss framgång skett när en eller 
flera kommuner går ut samtidigt med information till allmänheten om en tillsyns-
aktion. Den kollektiva aktionen inklusive den mediala påverkan som följer påver-
kar fastighetsägarnas incitament genom att flera fastighetsägare i samma geogra-
fiska område får samma krav samtidigt och samma tid på sig att åtgärda och att 
detta är kopplat till att skydda den lokala miljön, t.ex. en närliggande badsjö. Detta 
är effektivare än att förelägga enstaka fastigheter i olika områden. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Fastighetsägarna har inte tillräckligt starka incitament för att initiera de åtgärder 
som de är skyldiga enligt lag att göra. Det förklaras bl.a. av den stora kostnaden att 
åtgärda ett avlopp 75 000-200 000 kr samt bristande information. Det finns i för-
ordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950) inga sanktionsavgifter för att 
äga ett avlopp som inte uppfyller lagkraven. Att lagstiftaren inte infört miljösankt-
ioner för bristfälliga avlopp kan bero på att det är tekniskt svårt att konstatera i det 
enskilda fallet om ett enskilt avlopp är lagligt eller inte. En miljösanktion skulle då 
kunna leda till kostsamma rättsprocesser eftersom många fastighetsägare sannolikt 
skulle överklaga när det inte är lätt konstaterbart att ett avlopp är olagligt eller inte.  
 
Fastighetsägarnas bristande incitament gör att handläggarna på kommunerna får 
bördan att i sitt tillsynarbete driva frågan, påtala och i förekommande fall förelägga 
fastighetägare att vidta åtgärder. Bara handläggningen kan ta 2 - 8 timmar per en-
skilt avlopp beroende på om det är en arkivinventering eller platsbesök och om 
fastighetsägaren överklagar föreläggandet eller inte. De stora tidsresurser som tas i 
anspråk (till följd av det stora antalet enskilda avlopp) gör att kommunerna inte blir 
drivande i tillsynsarbetet eftersom andra sysslor kommer emellan. Eftersom Läns-
styrelserna, som ska se till att kommunerna utövar sin tillsyn, inte kan ta ut avgifter 
för sin tillsynsvägledning råder ofta resurs- och kompetensbrist hos länsstyrelserna 
i frågan. Till detta förs ofta fram otydliga regler i befintligt regelverk och sökkost-
nader för information som ytterligare hämmar incitamenten. Sammantaget resulte-
rar denna incitamentsstruktur hos fastighetsägare-kommun-länsstyrelse i en stagne-
rad åtgärdstakt och ett stort antal olagliga avlopp.  
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Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Utvärderingen kom fram till följande lärdomar och förslag till förbättringar:  
 
Skapa incitament hos fastighetsägare som är den första länken i orsak-
verkanskedjan: En reglering som skapar ett långsiktigt kontinuerligt incitament hos 
fastighetsägare att löpande genomföra åtgärder, underhåll och uppdatera teknik 
allteftersom avloppsanläggningens funktion sätts ned samt när ny effektivare tek-
nik inträder. Vidare, en reglering som ger ett löpande incitament hos myndigheter 
att bedriva tillsyn och uppföljning av avloppens funktion. Den nuvarande situation-
en med de olagliga avloppen har till största delen uppkommit just eftersom befint-
lig rätt inte har förmått göra detta. 
 
Tydligare processuella regler och kravformuleringar: En tydligare reglering i gene-
rella föreskrifter som löser legala osäkerheter, bättre hanterar tekniska och naturve-
tenskapliga osäkerheter och som därmed ökar effektiviteten vid handläggning inom 
tillsyns- och tillståndsprocesserna. Bestämmelser i denna reglering behöver vara 
baserade på en väl gjord avvägning mellan teknikkrav och funktionskrav för att 
dels säkra behovet av flexibilitet för att främja teknikutveckling och dels ge tydliga 
kravformuleringar som möjliggör en effektivare handläggning. 
 
Dynamisk kostnadseffektivitet vid beslut om åtgärder: En reglering som främjar en 
dynamisk kostnadseffektivitet och ger de incitament för teknikutveckling, förbätt-
rad drift och underhåll som förlänger den funktionella livslängden hos anläggning-
ar. 
 
Förbättrad kunskap hos berörda aktörer: Förbättrad kunskap hos fastighetsägare, 
entreprenörer och myndigheter om enskilda avlopp och deras långsiktiga funktion 
liksom drift och underhåll. 
 
Förbättrad uppföljning och datainsamling om enskilda avlopp: Ett system för för-
bättrad uppföljning och datainsamling om enskilda avlopp på kommunal, regional 
och central myndighetsnivå. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
En utvärdering av den informationskampanj som Naturvårdsverket genomförde 
2010-2011 hade bl.a. målet att antalet tillstånds- och anmälningsärenden för en-
skilda avlopp skulle öka med 40 % % jämfört 2009 (HaV, 2012). Den nationella 
kampanjen riktades till allmänheten och bedrevs i samarbete med kommuner och 
länsstyrelser. Den genomsnittliga ökningen var 8 % under 2009-2010 och 24 % 
under perioden 2009-2011. Målet uppnåddes alltså inte. Eftersom antalet tillstånds- 
och anmälningsärenden är aktiviteter av privata fastighetsägare skulle detta kunna 
rymma informationskampanjens effekt på dessa. Intervjuer med kommunala hand-
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läggare visar dock att det är kommunernas ökade av inventeringar, brev till fastig-
hetsägare och slutligen utfärdande av förelägganden som fått fastighetsägare att 
agera. Inte ens dessa ökningar kan således med säkerhet tillskrivas informations-
kampanjens direkta effekter på privata fastighetsägare. Resultatet är förenligt med 
andra studier av informativa styrmedel som visar sig ha begränsade effekter om 
ansträngningarna eller kostnaderna är stora för privatpersoner. I dessa fall krävs 
regleringar och ekonomiska incitament. 
 
Det har funnits en stor tilltro på funktionskrav istället för teknikkrav i motiven till 
miljöbalken. Även om teknikreglering kan ge en större miljöeffekt på kort sikt kan 
den långsiktiga effekten motverkas genom att regleringen inte ger förutsättningar 
för teknikutveckling. Det finns dock vissa omständigheter då fördelarna med tek-
nikreglering kan överväga denna nackdel (se bl.a. Sterner och Coria, 2012): 
 

1. Det råder tekniska svårigheter att mäta utsläppen och/eller det är förenat med 
stora kostnader att mäta utsläppen från varje anläggning på ett tillförlitligt 
sätt  

2. Antalet aktörer som ska genomföra åtgärderna är stort vilket innebär att stora 
tillsynsresurser skulle åtgå för att kontrollera faktiska utsläppsnivåer eller 
funktion hos varje verksamhet 

3. Det kräver avancerad kunskap för att sköta och underhålla anläggningen 
4. Det kräver avancerad kunskap för att kontrollbesiktiga anläggningens funkt-

ion 
5. Myndigheten har större kunskap om vad som är en effektivare teknik än 

verksamhetsutövarna 
6. Det råder inget tvivel om vilken eller vilka tekniker som är den mest effek-

tiva tekniken nu och i framtiden 
 

Ett exempel som uppfyller flera av punkterna 1-5 ovan är t.ex. avgasrening på 
personbilar vilket därmed är ett motiv för en reglering som föreskriver katalysato-
rer på bilar. Trots att flera alternativa tekniker skulle kunna utvecklas och som i 
enskilda fall kanske är effektivare än katalysatorteknik skulle svårigheterna att 
löpande mäta och kontrollera utsläppen på det stora antalet personbilar liksom 
underhålla och reparera fel i olika typer av tekniker med olika uppbyggnad kunna 
innebära en försämrad kontroll av utsläppen (Sterner och Coria, 2012). 
 
Flera av förutsättningarna i punkt 1-5 råder i större eller mindre utsträckning även i 
exemplet med enskilda avlopp. Det talar för att en reglering med vissa inslag av 
teknikkrav skulle kunna övervägas Det som talar mot teknikkrav är punkt 6. Fortfa-
rande saknas kunskap om vilka tekniker som har effektivast funktion och om den 
långsiktiga funktionen hos olika tekniker. Att då låsa in användandet av vissa tek-
niker med en teknikreglering i generella föreskrifter kan därmed leda till en lång-
siktig dynamisk ineffektivitet som hämmar teknikutveckling och möjligheterna till 
en omställning till eventuellt bättre kommande tekniker inom en snar framtid. Ut-
värderingen kommer fram till att en djupare analys bör genomföras kring en av-



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6658 
Styrmedel för hållbar konsumtion 

 

40 
 

vägning mellan sätt att utforma teknikkrav respektive funktionskrav för att säkra 
såväl behovet av flexibilitet för att främja teknikutveckling. 
 

3.3 Stöd för vissa miljöförbättrande install-
ationer i småhus 

Under åren 2004–2006 gavs stöd för vissa miljöförbättrande installationer i småhus 
som ett skatteavdrag och hanterades av Skatteverket. Avdraget var 30 % av materi-
al- och arbetskostnaderna för installation av energieffektiva fönster i befintliga 
småhus eller utgifter för material vid installation av ett biobränsleeldat uppvärm-
ningssystem vid nybyggnation. År 2007 blev stödet ett anslagsfinansierat bidrag 
och administrationerna gick över till Länsstyrelserna och Boverket. 
 
Styrmedel  Stöd för energieffektiva fönster i småhus  
Lagrum Lag (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbätt-

rande installationer i småhus 
Förlängning i Prop. 2006/07:1 

Typ Subvention 
Ansvarig myndighet Skatteverket (2004-2006), Länsstyrelserna och Boverket 

(2007-2009) 
Målgrupp Ägare av befintliga småhus (fönster), köpare av nybygg-

nation av småhus (biobränsleanordning) 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Enligt proposition 2003/04:19 var syftet med att införa stödet bland annat att 
dämpa effekten av den ökning av fastighetsskatt för enskilda småhus som blev 
följden av installationer med positiva miljöeffekter. Andra syften som angavs var 
att minska energibehovet, kapa effekttoppar, bidra till utbudet av energieffektiva 
fönster på marknaden, större flexibilitet hos husfabrikanters system för uppvärm-
ning. År 2007-2009 tillkommer syftet att effektivisera energianvändningen samt 
öka andelen förnybar energi. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Från syftet hos ovan nämnda proposition kan man uttolka att det var främst tänkt 
att motverka den snedvridning (tax distortion) som följde på grund av den ökning i 
fastighetsskatt som följde med installationer som hade positiva miljöeffekter.  
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs stöden för vissa miljöförbättrande 
installationer i småhus bidra till Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd 
miljö.  
 
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag och Hav i balans.  
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6658 
Styrmedel för hållbar konsumtion 

 

41 
 

3.3.1 Utvärdering - Stöd för energieffektiva fönster 
 
Metod Statistik samt intervjuundersökning med 100 privatperso-

ner som bytt fönster under perioden 2007- den 21 okt 
2009 

Utvärderingsperiod 2007 - den 21 okt 2009 och i viss mån 2004 - 2006  
Beställare Regeringskansliet (regleringsbrev) 
Utförare Boverket  
Referens Boverket (2009a) 
 
3.3.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Under 2004-2006 inkom 48 427 ansökningar om skattereduktion för fönsterbyte. 
Av dessa godkändes 34 693 ansökningar. Under åren 2007–2009 beviljades 16 431 
bidrag för fönsterbyte. Utvärderingen visar att nyttan med stödet kan ifrågasättas, 
då större delen av installationerna bör ha skett även utan stöd.  
 
Utvärderingen nämner möjligheten att stödet haft påverkan på kulturhistoriska 
värden. Att byta fönster kan ändra en byggnads uttryck och därmed byggnadens 
kulturhistoriska värde radikalt. Man konstaterar att varken bidragsförordningen 
(2006:1587) eller Boverkets föreskrift (BFS 2007:2) har någon koppling till hur 
bidraget kan komma att påverka byggnaders kulturhistoriska värden.  Utvärdering-
en konstaterar att det saknas information vilken sorts fönster som har bytts ut, och 
vilka fönster man bytt till. Man kan därmed inte utvärdera hur bidraget eventuellt 
har påverkat de kulturhistoriska värdena. 
 
Man konstaterar att ett stöd förutom sin ekonomiska inverkan på människors beslut 
också kan ha en effekt via den information och den uppmärksamhet som knyts till 
stödet. Detta kan ha påverkat fönstertillverkarna att ändra sitt utbud samt att kon-
sumenter kan ha genomfört åtgärder som inte är privatekonomiskt lönsamma, även 
med stödet inräknat.  
 
Effekter på miljö 
Utvärderingen beräknar endast minskningen av tillförd energi. Den totala energibe-
sparingen till följd av de 15 448 småhusens fönsterbyten är 23,4 GWh per år. Med 
justeringen att 76 % av de som beviljats stöd skulle ha bytt fönster ändå (se nedan) 
beräknas effekten av stödet till 5,6 – 7.2 GWh/år beroende på vilket U-värde på 
fönstren som skulle ha valts.  
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Boverket lät utföra en intervjuundersökning bland 100 av de privatpersoner som 
fått stöd beviljat och utbetalt. Man ställde ett antal frågor t.ex., ”Vad var främsta 
anledningen till att ni bytte fönster?” (spara energi 44 %, dåligt skick på gamla 
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fönster 38 %). Man ställde även en kontrafaktisk fråga, ”Om vi förutsätter att stö-
det inte funnits skulle ni då ha bytt fönster ändå?” (Ja 76 %, Ja, men färre antal 
fönster, 8 %). Endast 8 % angav att de inte skulle ha bytt om stödet inte funnits. 
Undersökningen visade också att bland de personer som faktiskt bytte till energief-
fektiva fönster (oavsett det berodde på bidraget eller inte) skulle dessa ha valt lika 
energieffektiva fönster även utan bidraget. 
 
Samtidigt undersöker utvärderingen den besparing i uppvärmningskostnader som 
var och en av de drygt 15 000 småhusägarna kan ha gjort efter fönsterbytet. Man 
finner att investeringen i nya fönster som enbart energibesparingsåtgärd privateko-
nomiskt olönsam för de allra flesta, 98 %. Bidraget gör här ingen större skillnad, 
utan 97 % av investeringarna skulle vara olönsamma även med stödet inräknat. 
Bidraget har därför teoretiskt sett en liten effekt på det totala antalet som bytte 
fönster. Man beräknar även lönsamheten av att installera ett mer energieffektivt 
fönster om man ändå har beslutat sig att byta fönster av andra skäl (i undersökning-
en svarade 56 % att de hade andra skäl att göra fönsterbytet än att spara energi). 
Beräkningarna visar att den extra kostnaden för att välja ett energieffektivare föns-
ter betalar igen sin i form av minskad energikostnader (antagen livslängd 40 år och 
kalkylränta 7 %). För denna kategori av fönsterbytare skulle det inte varit nödvän-
digt med ett bidrag för att det ska bli lönsamt att välja ett mer energieffektivare 
fönster än man först tänkt.  
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Ingen uppgivelse av kostnaderna finns när stödet administrerades av Skatteverket 
2004-2006. Under perioden 2007-2009 när administrationen sköttes av Länsstyrel-
serna och Boverket (skötte överklagan) uppgick de administrativa kostnaderna för 
stödet till 0,6 miljoner kronor för år 2007, och drygt 1,4 miljoner kronor för 2008 
samt knappt 1,3 miljoner kronor (fram till 21 oktober 2009). De totala administra-
tiva kostnaderna uppgick till 3,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 % av den 
totala bidragskostnaden. Det totala bidraget var 138 052 015 kr till 15 448 små-
husägare.  
 
Den totala årliga bidragskostnaden var 7 128 318 kr per år med en kalkylränta på 4 
% och 40 års livslängd. Bidragskostnaden per kWh beroende på hur stor bespa-
ringen i energi skulle uppgå till mellan 1,27 kronor per kWh (baserat på effekten 
5,6 GWh) och 0,99 kronor per kWh (baserat på effekten 7,2 GWh). Bidragskostna-
den, utslagen på alla fönster som fick bidrag var 0,30 kronor per kWh.  
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Förutbestämda anslag med fasta belopp.  
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
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Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Boverkets utvärderingar av stöd innehåller ofta ett moment där man undersöker om 
stödet inneburit att privatekonomiskt olönsamma, men samhällsekonomiska lön-
samma åtgärder, blir privatekonomiskt lönsamma efter att stödet inräknats. Man 
anser att man inte kan förvänta sig att åtgärder som är samhällsekonomiskt lön-
samma men privatekonomiskt olönsamma, kommer att genomföras utan någon 
form av styrmedel. Om motivet för att införa stödet är att man vill stimulera åtgär-
der som är samhällsekonomiskt lönsamma men privatekonomiskt olönsamma så är 
det tveksamt om stödet har fyllt en sådan funktion. I detta fall finner utvärderingen 
att stödet för energieffektiva fönster inte inneburit att åtgärderna blir privatekono-
miskt lönsamma i 97 % av fallen. Om man räknar på kategorin om angav att de 
skulle bytt fönster av andra skäl än energieffektivitet så är det privatekonomiskt 
lönsamt att välja mer energieffektiva fönster än de gamla. Även i denna kategori 
borde då stödet inte ha effekt på konsumtionsbeteendet.  
 
 
3.3.3 Utvärdering - Stöd för biobränsleanläggning 
 
Metod Statistik samt intervjuundersökning av TNS SIFO bland 

personer som fått stöd 
Utvärderingsperiod 2007 - den 21 okt 2009 och i viss mån 2004 - 2006 
Beställare Regeringskansliet (regleringsbrev) 
Utförare Boverket 
Referens Boverket (2009a) 
 
3.3.4 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Under 2004-2006 inkom 5 849 ansökningar om skattereduktion för installation av 
en biobränsleanläggning. Av dessa godkändes 427 ansökningar bl.a. till följd av att 
anslaget inte räckte. Under perioden 2007-2009 inkom 218 ansökningar och 158 
ansökningar som till och med den 31 augusti 2009 beviljats och fått utbetalt stöd 
för installation av biobränsleanordning. Utvärderingen omfattar endast den andra 
perioden.  
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Syftet med stödet för installation av biobränsleanordningar var att öka andelen 
förnybar energi i bostäder. Stödets effekt blir då den andel energi som kommer från 
förnybara källor idag och som orsakades till följd av stödet. Man beräknar därmed 
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skillnaden mellan en uppskattning av hur mycket energi som används för upp-
värmning i de småhus vars ägare har beviljats stöd för installation av en biobräns-
leanordning, och ett antagande att dessa småhus i frånvaro av bidraget skulle vär-
mas på samma sätt som genomsnittet av nybyggda småhus. I det senare fallet 
skulle 71 % av energibehovet täckas med förnybar energi och 29 % från icke för-
nybara energikällor. Skillnaden blir då till drygt 700 000 kWh övergång från icke 
förnybar energi till förnybar på grund. 
 
Effekter på miljö 
Har inte utvärderats. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Boverket lät TNS SIFO genomföra en intervjuundersökning bland personer som 
fått stöd. Av de tillfrågade svarade 82 % att de skulle ha valt biobränsle i alla 
fall, även om stödet inte funnits. De som skulle valt el som huvudsaklig värmekälla 
var 6 % och de som skulle ha valt ”något annat” var 12 %. Utvärderingen antar att 
den stora andelen som skulle valt biobränsle även utan stödet kan förklaras av att 
de som sökt stöd till största delen är småhusägare utanför tätort. Hela 82 % av de 
tillfrågade angav att de bor i glesbygd (färre än 10 000 invånare) och 18 % i mindre 
tätort. I dessa områden är biobränslen ofta billigare jämfört med andra alternativ. 
Att värma med biobränsle kräver relativt stort utrymme i huset för förvaring av 
bränslet samt ackumulatortank. Blivande småhusägare utanför tätort har ofta större 
möjlighet till större utrymmen. Räknar man inte med detta, samt att de ägare till 
nybyggda småhus som fick stödet inte utgör ett genomsnitt av småhusägare, blir 
mängden energi som tack vare bidraget nu utgörs av förnybar sådan omkring 200 
000 kWh/år istället för de 700 000 kWh/år som stödet skulle ha resulterat i om de 
personer som beviljats bidrag utgjort ett genomsnitt av landets småhusägare. 
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Utvärderingen kommer fram till en bidragskostnad (utbetalt bidrag per ”konverte-
rad” kWh) på 89 öre per kWh, korrigerat för de antal som fick stöd och angav att 
de skulle ha valt biobränsleanordning även utan stödet. Stödet söktes främst av en 
grupp blivande småhusägare för vilken biobränslen var ett attraktivt val även utan 
stödet. Om bidragstagarna skulle ha utgjort ett genomsnitt av landets småhusägare, 
och som utan bidraget valt uppvärmningsformer enligt detta genomsnitt, skulle 
stödets effekt vara större och bidragskostnaden lägre 25 öre per konverterad kWh. 
Det totala utbetalade bidragen är 2 350 961 kr, administrativa kostnader 51 721 kr 
vilket ger en totalkostnad på 2 402 682 kr.  
 
Utvärderingen konstaterar att endast 158 har beviljats bidraget. För de flesta som 
fick bidrag hade det, enligt utvärderingen ingen betydelse för valet att välja 
biobränsle som värmekälla. Man bedömer att en starkt bidragande orsak till att så 
många anger att de skulle ha valt biobränsle ändå är att biobränsle var befriat från 
energiskatt. 
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Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Om motivet för att införa stödet är att man vill stimulera åtgärder som är samhälls-
ekonomiskt lönsamma men privatekonomiskt olönsamma så är det tveksamt om 
stödet har fyllt en sådan funktion. Utvärderingens beräkningar visar dock att bland 
dem som sökt och fått stöd är investeringen, sett som enbart en energibesparingsåt-
gärd, privatekonomiskt olönsam för de allra flesta. De hushåll som har fått stöd 
beräknas sammantaget behöva tillföra sina hus 2,5 GWh per år för värme och 
varmvatten, energi som nu täcks av biobränsle. Av de i intervjuundersökningen 
tillfrågade småhusägarna som fått stöd uppger de allra flesta att de skulle ha valt 
biobränsle för uppvärmning även utan stödet. Med detta som referensalternativ 
begränsas bidragets effekt till 0,2 GWh per år i ”konverterad” energi, till en kost-
nad av 176 000 kronor per år, eller knappt en krona per kWh under anläggningar-
nas livslängd.  
 
En möjlig förklaring till att stödet inte verkar ha påverkat beslutet att välja 
biobränsle bland dem som fått stöd, är att stödet ofta har sökts av personer som bor 
i glesbygd eller i mindre tätorter där biobränsle ett attraktivt alternativ även utan 
stöd. Utvärderingen drar därför slutsatsen att det är tveksamt om stödet verkligen 
behövdes. Vid utformning av bidrag och stöd bör således heterogenitet mellan 
olika grupper analyseras för att bedöma miljöeffekter och fördelningseffekter av att 
vissa grupper kan komma att få ut en större av stödet än andra grupper.   
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3.4 Statliga stödet för investeringar i sol-
värme 

 
Sedan 2000 fanns ett statligt bidrag för installation av solvärme. Under 2000-2008 
kunde investeringsbidraget sökas av fastighetsägare som installerade solfångare på 
bostäder och bostadsanknutna lokaler. Under 2009 - 2011 kunde investeringsstödet 
sökas av vem som helst som investerade i solvärmeteknik. Investeringsstödet upp-
hörde den 1 januari 2012. 
 
Styrmedel  Statliga stödet för investeringar i solvärme 
Lagrum SFS (2000:287) samt SFS (2008:1247) 
Typ Subvention 
Ansvarig myndighet Länsstyrelsen och Boverket 
Målgrupp Fastighetsägare, bostäder 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Enligt paragraf 1 i SFS (2000:287) är syftet att främja användningen av solvärme-
teknik för uppvärmning av bostäder för permanent bruk och vissa lokaler. Syftet 
återkommer i SFS (2008:1247).. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Att främja tillväxt och teknikspridning och -utveckling inom solvärmeteknik som 
hämmas av externaliteter kring teknikutveckling och teknikspridning.  
 
Huvudsakliga miljömål 
Stödets huvudsakliga miljömål angavs i den fördjupade utvärderingen 2012 vara 
Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö.  
 
3.4.1 Utvärdering 
 
Metod Uppföljning av data och statistik  
Utvärderingsperiod 2000-2008 samt 2009-2011 
Beställare Regeringskansliet, regleringsbrev 
Utförare Boverket 
Referens Boverket (2012) 
 
3.4.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Utvärderingen omfattar uppföljningen av följande mål: 

• Användningen av solvärme för uppvärmning ska öka. 
• Kostnaden för solvärme ska minska. 
• Solvärmens lönsamhet ska öka. 
• En kvantifiering och värdering av bidragets och stödets miljöeffekter. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6658 
Styrmedel för hållbar konsumtion 

 

47 
 

 
Utvärderingen kommer fram till att användningen av solvärmetekniken (den årliga 
försäljningen av solfångare) har tredubblats jämfört med den försäljningsnivå som 
rådde innan stöden infördes. Man finner den sannolika orsaken att bidraget/stödet 
skapat en ökad efterfrågan på solfångare. Man finner även att solvärmens lönsam-
het har förbättrats under senare halvan av perioden (2006-2011) på grund av änd-
rade relativpris i form av minskade investeringskostnader (främst system med va-
kuumrör) samt alternativa uppvärmningskällor (t.ex. el) blivit dyrare. De lägre 
investeringskostnaderna beror främst på ökad import från Kina. 
 
Utvärderingen bedömer att investeringsstödens prestandabaserade utformning, 
vilken skapar incitament för teknikutveckling, bör ha bidragit till att solvärmens 
lönsamhet förbättrats. Solfångarnas årsutbyte (effektivitet) har ökat så att man får 
ut mer energi per investerad kvm solfångararea, jämfört tidigare. 
 
Utifrån lönsamhetsberäkningar finner man att skillnaden mellan solvärmens inve-
steringskostnad och vissa alternativa värmekällors energikostnad (t.ex. el) inte är 
större än att investeringsstöden bör ha kunna gjort skillnad i många fall. När det 
gäller uppvärmningsalternativ som biobränslen, värmepumpar och fjärrvärme så är 
den (rörliga) energikostnaden för dessa alternativ fortfarande så pass mycket lägre 
jämfört med solvärmens investeringskostnad att stöden inte borde ha gjort någon 
principiell skillnad. 
 
Man konstaterar att det är svårt att särskilja effekter på investeringar på grund av 
privatekonomiska incitament och ideologiska incitament. Beräkningarna visar t.ex. 
att det är många som har biobränslen, värmepumpar eller fjärrvärme som upp-
värmningskälla som också har gjort investeringar i solvärme trots att beräkningarna 
visar att detta inte är privatekonomiskt lönsamt.  
 
För att få en grov uppskattning har utvärderingen ställt den andel av utbetalat be-
lopp där stöden borde ha gjort principiell skillnad mellan olönsamhet och lönsam-
het i förhållande till totalt utbetalat belopp. Dessa fall är då el och olja ersatts av 
solvärme. När det gäller investeringsbidraget har totalt ca 88 Mkr utbetalats, varav 
67 % är ärenden där el eller olja ersatts. Således 67 % av totalt utbetalat investe-
ringsbidrag (ca 59 Mkr) bör ha haft privatekonomisk effekt, i meningen att bidraget 
gjort skillnad mellan lönsamhet och olönsamhet. När det gäller de 43 Mkr som 
hade utbetalats i investeringsstöd t o m 30 nov 2011 är motsvarande andel bara 
omkring 13 %. 
 
En annan skillnad mellan investeringsbidraget (2000-2008) och investeringsstödet 
(2009-2011) är att det senare i betydligt större utsträckning utnyttjats av andra 
kategorier än småhusägare (i det senare fallet kunde vem som helst som investe-
rade i solvärmeteknik söka och få stöd). Under den första perioden gick 90-95 % 
av totalt utbetalat belopp till småhusägare. Under den andra perioden (2011) gick 
endast 50 % av investeringsstödet till småhusägare. Resterande del tillföll solvär-
meinvesteringar av exempelvis bostadsrättsföreningar och kommuner.  
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Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv visar beräkningarna att de positiva mil-
jöeffekterna, dvs. det sammanlagda värdet av de utsläppsminskningar som bi-
drag/stöd indirekt bidragit till, är i samma storleksordning som totalt utbetalt bi-
drag/stöd. Värdet av utsläppsminskningarna uppgår till mellan 100-190 Mkr. Med 
ASEK:s värdering av koldioxidutsläpp (1,50 kr/kWh) samt att beräkningarna base-
ras på marginalel blir värdet av de samlade utsläppsminskningarna ca 760 Mkr 
vilket kan jämföras med utbetalat investeringsbidrag och investeringsstöd ca 130 
Mkr per (t.o.m. den 30 nov 2011). 
 
Effekter på miljö 
Utvärderingen konstaterar att försäljningsvolymen har ökat och att branschen vuxit 
kraftigt under perioden. Totalt har 140 000 kvm solfångararea fått stöd eller bidrag 
under de båda perioderna vilket motsvarar en solvärmeproduktion på 65 GWh per 
år. Detta är ca 60 % av den totala installerade solfångararean under samma period.  
 
Investeringsbidraget (2000-2008) har inom ramen för utbetalade ärenden, bidragit 
till en ökad årlig solvärmeproduktion på ca 45,7 GWh. Tar man hänsyn till skillna-
den mellan de ersatta energislagens verkningsgrader är den totala energimängd som 
ersatts av solvärme ca 52 GWh. Solvärmen har framförallt ersatt elvärme, 
biobränslen och olja. 
 
Investeringsstödet (2009-2011) har bidragit till installationer i solvärme motsva-
rande en årlig energiproduktion på ca 20,3 GWh per år. Den ersatta energimängden 
motsvarade ca 20,7 GWh per år. Solvärmen har framförallt ersatt biobränslen, 
elvärme och fjärrvärme. 
 
Tillsammans har bidraget och stödet således bidragit till en ökad svensk solvärme-
produktion på ca 65 GWh per år ersatt elvärme. Totalt sett (oberoende av stöd) har 
solvärmeproduktionen ökat med ca 113 GWh/år under hela perioden. Hur mycket 
som bidraget och stödet bidragit i miljövinst beror på vilken värdering som beräk-
ningen grundar sig på samt antagande hur den ersatta elen producerats. De har 
tillsammans bidragit till att en årlig elvärmeproduktion på ca 26,1 GWh ersatts med 
solvärme. Under antagande att den ersatta elen producerats med en genomsnittlig 
mix av produktionsslag för Sverige blir miljövinsten 13,1 Mkr. Om man även räk-
nar med lokala utsläppseffekter uppgår miljövinsten till 24,6 Mkr. 
 
Om den ersatta elen antas produceras med det produktionsslag som i Norden van-
ligtvis ligger på marginalen, dvs. kolkondens, blir miljövinsten 100 Mkr respektive 
139 Mkr med lokala utsläppseffekter. Med ASEK:s rekommendation om värdering 
blir miljövinsten under Sverigegenomsnitt ca 54,7 och ca 66 Mkr med lokala ut-
släppseffekter. Med antagande om marginalel och ASEK:s rekommendation blir 
värdet av utsläppsminskningen ca 671 Mkr. 
 
Bidragets och stödets totala miljöeffekter (ersatt elvärme, olja och biobränsle) är 
26.1 GWh per år, 10,2 GWh per år respektive 30.9 GWh per år. Miljövinsten beror 
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på om beräkningen baseras på marginal-el eller medel-el, hur koldioxidutsläpp 
värderas samt om lokala utsläppseffekter räknas med. Den sammanlagda beräk-
ningen hamnar inom 104 Mkr -762 Mkr.    
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Det saknas metod som fastställer till vilken grad styrmedlet har orsakat ökningen i 
försäljningsvolym. Beräkningarna baseras på de åtgärder som har fått stöd eller 
bidrag. Under samma period har investeringskostnaderna sjunkit främst till följd av 
introduktionen av kinesiska komponenter på marknaden vilket påverkar relativpri-
ser på installationer av solvärme, vilket också kan ha påverkat ökningen i försälj-
ningsvolym. 
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Fram till den 30 nov 2011 hade totalt 88 Mkr betalats ut i bidrag för perioden 2000-
2008 (av dessa tillföll 98 % småhusägare) samt 43 Mkr för perioden 2009 fram 
t.o.m. november 2011. Sammanlagt hade ca 130 Mkr betalats ut under hela peri-
oden. Inga administrativa kostnader anges i utvärderingen.   
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Förutbestämda anslag med fasta belopp. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
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3.5 Stöd konvertering från direktverkande 
elvärme 

 
Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus infördes den 1 
januari 2006 och avslutades 31 december 2010. Fastighetsägare, flerbostadshus och 
bostadsknuta lokaler, kunde alla söka stödet för att helt eller delvis byta från di-
rektverkande elvärme till ett vattenburet uppvärmningssystem. För att detta skulle 
kunna genomföras behövde värmeenergin tillföras genom antingen fjärrvärme, 
berg-, sjö- eller jordvärmepump, eller biobränsle. Mellan 2006-2008 fanns det 
också möjlighet att söka stöd för solvärme. De som konverterade från direktver-
kande el till en kompletterande solvärmeinstallation kunde under denna period få 
ytterligare stöd. Stödet upphörde att gälla 1 januari 2009, däremot fanns fortfarande 
möjlighet att söka ett särskilt stöd för solvärme investeringar. 
 
Styrmedel  Investeringsstöd konvertering från direktverkande el-

värme 
Lagrum Förordning (2005:1 255) 
Typ Subvention 
Ansvarig myndighet Regeringen 
Målgrupp Fastighetsägare 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Syftet med stödet var att främja en miljöanpassad och effektiv energianvändning 
och minska elanvändningen för uppvärmning av bostadslägenheter och bostadsan-
knutna lokaler och därigenom bidra till en miljöanpassad och effektiv energian-
vändning. Med andra ord avser stödet att ge incitament till att byta från direktver-
kande elvärme till fjärrvärme eller individuell uppvärmning från värmepump, 
biobränslen samt solvärme. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Det framgår inte tydligt vilket marknadsmisslyckande som är tänkt att korrigeras. 
En möjlig tolkning kan vara att energi från el är en högvärdig energiform och det 
kan betraktas som ineffektivt att använda el till uppvärmning då det existerar full-
värdiga substitut till detta. Med andra ord kan man betrakta det som en effektivise-
ring av energianvändningen med en reducering av el som används till uppvärm-
ning.  
 
Huvudsakliga miljömål 
Stödets huvudsakliga miljömål angavs i den fördjupade utvärderingen 2012 vara 
Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö.  
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3.5.1 Utvärdering 
 
Metod Uppföljning av data och statistik samt telefonintervjuer 

med 300 fastighetsägare 
Utvärderingsperiod 2006 - 2010 
Beställare Energimyndigheten 
Utförare Boverket  
Referens Boverket (2011) 
 
3.5.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Ungefär 21 500 ansökningar inkom under perioden varav ungefär 18 500 bevilja-
des stöd fram till och med 31 december 2010. Småhusägare står för 98 % av an-
sökningarna och har således tilldelats mest i stöd, däremot har flerbostadhus, tillde-
lats mest per ansökan. Det kan ha sin förklaring i att varje enskilt ärende för flerbo-
stadshus gäller ett större antal bostadslägenheter. De flesta konverteringsåtgärder 
berörde fjällvärme hos samtliga ansökande, men för småhusägare utgjorde även 
värmepumpar en betydande del av konverteringarna. Av de som valt värmepump, 
berodde 86 % på att fjärvärme inte fanns tillgängligt. Med andra ord hade sannolikt 
fler valt fjärrvärme om möjligheten funnits. Ett fåtal har också efterfrågat biobräns-
len. 
 
Den regionala fördelningen av stödet visar att Norrbottens län erhållit flest bevil-
jade stödansökningar för konvertering till fjärmvärme, medan Jönköpings län er-
hållit störst stödbelopp. Vad gäller stöd om värmepumpar fick Stockholm och 
Västra Götalands län den stora delen av stödsumman. 
 
Endast en procent beviljades stöd för konvertering i kombination med solvärmein-
stallation, den låga andelen har sannolikt sin förklaring i den korta stödperioden 
(2006-2008). Sammanfattningsvis kan stödet sägas ha haft en positiv men begrän-
sad effekt på elanvändningen för uppvärmningssyften. 
 
Effekter på miljö 
Konverteringar har medfört att elenergiförbrukningen för uppvärmning minskat 
med 476 GWh per år. Utav dessa utgjorde 328 GWh konverteringsåtgärder i små-
hus. Däremot kan inte hela minskningen tillskrivas konverteringsstödet. Vidare 
visar utvärderingen att elanvändningen har minskat mest i småhus, 18 046 kWh per 
år och minst i bostadslägenheter i flerbostadshus, 10 748 kWh per år. De största 
vinnarna har varit hushåll som konverterat till värmepump. De har i genomsnitt 
sparat 17 000 kWh per bostadslägenhet och år. Det beror på att värmepumpar till 
stor del bara installeras i småhus, där elbesparingen allmänt är högre jämfört med 
bostadslägenheter i flerbostadshus. 
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Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Intervjuer av installatörer antyder att stödet är helt avgörande för installations-
marknaden i Sverige. Intervjuade installatörer anger att det endast skulle genomfö-
ras ett fåtal installationer per år utan stödet. Detta skulle i så fall röra sig om in-
stallationer i fritidshus som saknar el samt enstaka till fastighetsbolag. Konsument-
undersökningen, å andra sidan, visar att 67 % av fastighetsägarna som erhållit stöd 
hade tänkt genomföra konverteringsåtgärderna även utan stöd. Baserat på kan 160 
GWh av ovan nämnda minskning hänföras till konverteringsstödet.  
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Utvärderingen visar att 722 miljoner kronor i stöd har beviljats, det är ungefär hälf-
ten av budgeten som avsattes för utbetalning. Stöd gavs med upp till 30 % av total-
kostnaden, dock maximalt 30 000 kronor per bostadslägenhet eller bostadsanknu-
ten lokal. Utvärderingen visar att i snitt beviljades den sökande 21 739 kronor per 
lägenhet. Beräkningar gjorde av Boverket visar att byte från direktverkande el till 
fjärrvärme nästan alltid är lönsamt, även utan stöd. Av de som bytte till värme-
pump var 67 % lönsamma och ca 50 % lönsamma för de som bytte till biobränsle.  
 
Stödet leder till en kostnad på 33 öre per reducerad kWh el men studien visar att 
kostnaden var relativt låg per inbesparad kWh el jämfört med andra stöd. Solcells-
stödet som fanns under 2009-2011 kostade staten 2,24 kronor per producerad kWh 
i stöd. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Förutbestämda anslag med fasta belopp.  
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
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3.6 Stöd konvertering från oljeuppvärmning 
i bostadshus 

 
Stödet för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus infördes under 2006. 
Småhusägare kunde söka stöd för att byta från oljeuppvärmning.  
 
Styrmedel  Investeringsstöd konvertering från oljeuppvärmning i 

bostadshus 
Lagrum Förordning (2005:1256) 
Typ Subvention 
Ansvarig myndighet Boverket och länsstyrelsen 
Målgrupp Småhusägare 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Syftet med stödet var att främja en effektiv och miljöanpassad användning av 
energi samt en minskad oljeanvändning. Dessutom skulle stödet bidra till att öka 
andelen förnybar energi. Det var tänkt att 35 000 bostäder skulle få stöd att byta ut 
sina oljepannor och att stödet, på 450 miljoner kronor, skulle räcka till september 
2010 men den stora efterfrågan gjorde att man flyttade sista ansökningsdagen till 
den 1 mars 2007. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Det är inte helt tydligt vilket marknadsmisslyckande som stödet var tänkt att korri-
gera för med tanke på att koldioxidskatt redan fanns. I förordning (2005:1256) 
anges som sagt målet att främja en effektiv och miljöanpassad användning av 
energi samt en minskad oljeanvändning för uppvärmningsändamål i bostadshus. 
 
Huvudsakliga miljömål 
De huvudsakliga miljömål som stödet bidrar till angavs i den fördjupade utvärde-
ringen 2012 vara Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö. Utöver detta 
skulle det även kunna bidra till Frisk luft. 
 
3.6.1 Utvärdering 
 
Metod Uppföljning av data och statistik samt enkätundersökning 
Utvärderingsperiod 2006 - 2010 
Beställare Regeringskansliet 
Utförare Boverket 
Referens Boverket (2012) 
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3.6.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Sammanfattningsvis konstaterar utvärderingen att stödet har haft en positiv effekt 
på konverteringen från oljeuppvärmning. Det stora söktrycket medförde också att 
ramarna ändrades, först skulle 390 miljoner av de 450 miljoner kronorna krediteras 
under 2006. Men då det visade sig att länsstyrelsen inte skulle kunna bevilja och 
kreditera hela ramen under året, ändrade man till att 205 miljoner kronor skulle 
krediteras under 2006, och resterande under 2007. Tanken var att cirka, 35 000 
bostäder skulle få stöd mellan 2006 och 2010, men när man stängde ansökningspe-
rioden i mars 2007, tre år före det ursprungliga datumet, hade närmare 37 000 bo-
städer fått stöd. Därtill hade 13 000 ansökningar inte beviljats stöd, eftersom peng-
arna hade tagit slut. De flesta, 43 %, av de beviljade ärendena hade konverterat till 
värmepump, därefter var det en stor övergång till biobränslen, närmare 37 %, reste-
rande 20 % hade övergått till fjärrvärme.  
 
Den regionala fördelningen av stödet visar att Västra Götalands län, 19 %, och 
Skåne län, 12 %, erhållit flest beviljade stödansökningar. I Svealandslänen utgör 
värmepumpsinstallationerna den dominerande andelen konverteringar med 53 %, 
det beror till stor del på att 71 % av de beviljade ärendena i Stockholms län var 
sådana konverteringar. 
 
Effekter på miljö 
Konverteringsstödet har medfört att koldioxidutsläppen minskat med ca 0,5 miljo-
ner ton. Oljebesparingen i småhus ligger med 95 % säkerhet mellan 4.22 och 4.32 
m3 per bostad, vilket ger 163 000 och 167 000 m3 årlig reduktion av oljeanvänd-
ning. Jämfört med den genomsnittliga konsumenten (2.3 m3) är oljeminskningen 
för de som fått stöd (4.27 m3) 85 % högre. Detta beror främst på att det är ägare till 
småhus som utnyttjat stödet, vilket bekräftas av ansökningsblanketten där konsu-
menten angett sin boarea, 186 m2 jämfört med 121 m2.  Sedan kan det finnas de 
konsumenter som angivit en högre oljeanvändning än den faktiska, i syfte att upp-
fylla kravet på värmepumpsinstallation.        
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Innan stödet implementerades övergick nästan 40 000 småhus årligen från oljeupp-
värmning till andra uppvärmningsformer, vilket beror på det ökade oljepriset. SCB 
visar att under 2006 slutade 70 000 husägare att använda olja för uppvärmning, 
34 000 av dessa fick stöd. SCB:s statistik visar dels att småhusägarna redan gjorde 
konverteringar innan stödet implementerades, och dels att antalet konverteringar 
fördubblades. Det visar att effekten är att småhusägarna bytt ut sina oljepannor 
några år tidigare än vad de annars skulle gjort. 
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Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
450 miljoner kronor har avsatts som stöd för att minska oljeuppvärmningen i små-
hus. Stöd har getts med upp till 30 % av den stödberättigande kostnaden, dock 
högst 14 000 kr per bostad. Den totala konverteringen uppgår i genomsnitt till ca 
110 000 kronor per bostad medan det genomsnittliga stöder per bostad var 11 600 
kronor. Vid installation av värmpump har i stort sett samtliga fått det maximala 
stödet på 14 000 kronor, medan resterande konverteringar har cirka 10 000 kronor i 
stöd per bostad. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Förutbestämda anslag med fasta belopp. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Även om bostadsägarna anger att de hade tänkt genomföra konverteringen, med-
förde stödet en påskyndande effekt. Utvärderingen visar att på mindre än två må-
nader hade ansökningar motsvarande första årets medelsram inkommit. På elva 
månader hade ansökningar för hela stödets ram på 450 miljoner kronor kommit in. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Stödet har medfört att elanvändningen ökat, vilket kan verka motsägelsefullt då det 
finns andra stöd som syftar till att minska elanvändningen. Med andra ord har stö-
det inte bidragat till att minska energibehovet i småhus, å andra sidan var det inte 
syftet. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Länsstyrelsen anger i utvärderingen att reglerna för de sökande har varit otydliga, 
det ansågs att blanketterna varit svåra att fylla i korrekt. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Den stora efterfrågan medförde handläggningsproblem, men framför allt den stora 
andelen kompletteringar som krävdes. Utvärderingen visar att närmare 40 % av de 
beslutade ärendena behövde kompletteras, vilket beror på flera orsaker: (1) Otyd-
liga regelverk, bristfällig information och svårtolkade ansökningsblanketter (2) den 
sökande har inte skaffat sig tillräckligt med information innan man har skickat in 
ansökan (3). Det har varit svårt att bevisa att oljepannan varit i bruk. 
 
Dessutom rådde under denna period en stor medial uppmärksamhet, flera medier 
rapporterade att söktrycket var kraftigt, och att det fanns risk för att stödets medel 
skulle ta slut i förtid. Det medförde sannolikt att många sökande, mer eller mindre 
medvetet, skickade in ofullständiga ansökningar i förhoppning om att de skulle få 
stöd. Stödet blev i det fallet inte som man hade tänkt sig, det stora söktrycket hade 
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inte förutsetts, vilket fick stora konskevenser för främst länsstyrelserna. De perso-
nella resurserna på länsstyrelserna var inte tillräckliga för att klara av det stora 
söktrycket. Dessutom fanns det inga administrativa medel för att hantera stödet, 
utan medel från andra stöd fick användas för att rekrytera ny personal. 
 
De totala samhällsekonomiska kostnaderna för uppvärmning av de 200 000 småhus 
för tidsperioden 2005-2014 uppskattas till 42,7 miljarder kronor med ett stöd och 
43,8 miljarder kronor utan ett stöd. Tidigareläggningen ger därför en samhällseko-
nomisk vinst på drygt en miljard kronor. 
 
För staten innebar tidigareläggningen en förlust på ca 1,7 miljarder kronor under 
perioden 2006 till 2014, givet 2006 års skattenivåer. Det beror dels på stödet (450 
miljoner kronor) men dels på grund av minskade framtida skatteintäkter med 1 235 
miljoner kronor (olja är hårdare beskattat är biobränsle och fjärrvärme). 
 

3.7 Investeringsstöd solceller 
 
Det statliga stödet för installation av solceller infördes 2009. Stödet riktas till alla 
slags aktörer t.ex. företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Fram till 
och med december 2014 har ca 8 000 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna 
varav ca 3 000 av dessa har beviljats stöd. 
 
Styrmedel  Investeringsstöd solceller 
Lagrum Förordningen (SFS 2009:689) 
Typ Subvention 
Ansvarig myndighet Länsstyrelsen och Energimyndigheten 
Målgrupp Fastighetsägare 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Syftet med solcellsstödet anges i paragraf 1 SFS 2009:689 och är i) att använd-
ningen av solcellssystem och antalet aktörer som hanterar sådana system ska öka i 
Sverige, ii) att systemkostnaderna ska sänkas, och iii) att den årliga elproduktionen 
från solceller ska öka med minst 2,5 GWh under stödperioden. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Från angivna syften i förordningen skulle man kunna uttolka att styrmedlet riktas 
mot marknadsmisslyckanden som uppkommer i samband med teknikutveckling 
och teknikspridning. 
 
Huvudsakliga miljömål 
Stödets huvudsakliga miljömål angavs i den fördjupade utvärderingen 2012 vara 
Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö.  
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3.7.1 Utvärdering 
 
Metod Uppföljning av data och statistik samt intervjuer med 

solcellsinstallatörer och länsstyrelser 
Utvärderingsperiod 2009 - den 13 jan 2011 
Beställare Energimyndigheten 
Utförare ÅF 
Referens ÅF (2011) 
 
3.7.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Ungefär tusen ansökningar inkom under perioden varav knappt en tredjedel bevil-
jades stöd fram till och med 13 januari 2011. Studien omfattar knappt de hundra 
projekt där utbetalning gjorts. Över 50 % (60/98) av de projekt som beviljats medel 
och fått dem utbetalade vid utvärderings tidpunkt är anläggningar för småhus där 
den bidragssökande parten varit en privat person. 
 
Utvärderingen antyder att solcellsstödet är avgörande för den svenska marknaden 
för solcellsinstallationer. Omkring 10 personer bedömts ha anställts inom solcells-
branschen som vid denna tidpunkt hade en sysselsättning på knappt 100 personer 
totalt. Kostnaderna för solcellsmodulerna har sjunkit med drygt 12 % under peri-
oden 2009-2011. Förklaringen anges vara ökad konkurrens från kinesiska leveran-
törer som är billigare än japanska och europeiska moduler. I förhållande till de 
förordningen syften med styrmedlet drar utvärderingen följande slutsatser:  
 
Användningen av solcellssystem har ökat och en tillväxt av marknaden för solcells-
installationer har skett under stödperioden. Ett mindre antal tillkommande arbets-
tillfällen hos installatörer har tillkommit. Aktiviteten i installationsbranschen har 
ökat där existerande aktörer med fokus på andra områden än solceller har skiftat 
fokus mot solcellsbranschen. Utvärderingen tycks bygga detta antagande på inter-
vjuer med installatörer. Det tycks dock inte förekomma någon metod att verifiera 
orsak-verkan mellan stödet och tillväxten.  
 
Det konstateras i utvärderingen att systemkostnaderna har sjunkit under stödperi-
oden. Man bedömer att detta beror på övergång till billigare kinesiska moduler. 
Man kan inte dra slutsatsen att stödet har bidragit till att systemkostnaderna sjunkit, 
mer än marginellt. Slutsatsen tycks baseras på intervjuerna med installatörerna.  
 
När det gäller syftet att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med minst 
2,5 GWh under stödperioden konstaterar utvärderingen baserat på trendberäkningar 
att det finns risk att produktionsmålet inte nås. Den förväntade produktion hos de 
anläggningar som fått medel beviljade är 3,3 GWh/år. Byggnadstakten vid utvärde-
ringens tidpunkt pekade på en nyinstallerad kapacitet på ca 2 GWh/år. 
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Effekter på miljö 
Har inte utvärderats. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Utvärderingen drar slutsatsen genom intervjuer av installatörer att stödet är helt 
avgörande för installationsmarknaden i Sverige. Intervjuade installatörer anger att 
det endast skulle genomföras ett fåtal installationer per år utan stödet. Detta skulle i 
så fall röra sig om installationer i fritidshus som saknas el samt enstaka till fastig-
hetsbolag. 
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Utvärderingen utgår från ett antagande att det tar i snitt 2 timmar (med en kostnad 
på ca 1000 kr) att handlägga en ansökan vid Länsstyrelsen. Med de 1000 ansök-
ningar som inkommit och en total bidragskostnad på 144 MSEK blir den administ-
rationskostnaden ca 0,7 öre/beviljad krona. Under antagandet att processen för 
godkännande i snitt tar ytterligare 2 timmar blir den totala administrationskostna-
den 1,5 öre/beviljad krona.  
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Förutbestämda anslag med fasta belopp. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Stödet är utformat som ett investeringsstöd oavsett anläggningens prestanda. Där-
vid ger stödet inte incitament till installationer med låga kr/kWh. Utvärderingen 
föreslår att man vid Länsstyrelsens handläggningar av ansökningar skulle kunna 
prioritera projekt med högre effektivitet i kr/kWh.  
 
Vid tidpunkten var den högsta ersättningsnivån 75 000 kronor plus mervärdesskatt 
per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Prissänkningen på solceller under 
stödperioden gjorde att utvärderingen förordade en sänkning till 60 000 kr vilket 
bedömdes kunna öka effektiviteten i (kr/kWh) hos anläggningarna (den är för när-
varande 37 000 kr plus mervärdeskatt). Samtliga intervjuade ansåg också att infö-
rande av nettodebitering som komplement till investeringsstödet vore det bästa 
sättet att öka kostnadseffektiviteten. Frånvaron av rationella metoder för avsättning 
av överskottsel som komplement till investeringsstödet anses som det viktigaste 
hindret för marknadstillväxt för solceller. 
 
På basis av studier i andra europeiska länder (t.ex. Tyskland och Storbritannien) 
dras slutsatsen att inmatningstariffer (producenten garanteras ett pris per produce-
rad kWh) har fungerat väl för att säkerställa en snabb utbyggnad av elproduktion 
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via solceller. Man lyfter även nettodebitering (producenten får betala för nettoutta-
get, dvs. el köpt från nätet minus el levererad till nätet) och förde vid denna tid upp 
momsproblematiken som det administrativt enklaste och billigaste lösningen. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Pengar kan sökas av såväl privatpersoner som företag och kommunala bolag. I 
vissa län har kommunala bolag fått större delen av alla tillgängliga stödpengar 
vilket gjort att privatpersoner inte kunnat få stöd. Intervjuer med aktörer anger att 
många aktörer ansöker om mer pengar än projektet faktiskt sedan kostar. Även om 
överskotten går tillbaka till stödpotten leder till det att anslaget tillfälligt tar slut i 
förtid och stoppar nya stöd. Denna ”låsning” av pengar innan överskottet går till-
baka till stödpotten bromsar utvecklingen av marknaden. 
 
Maxbelopp för stödens storlek per byggnad har inte hjälpt eftersom större aktörer 
delar upp ett stort projekt i flera mindre projekt för att komma under maxgränsen 
tillsammans med kreativ tolkning av begreppet ”byggnad”. Därmed blir fler in-
stallationer möjliga på samma byggnad. Förslag som framkom i utvärderingens 
intervjuer var att omvandla stödet till en skattereduktion liknande ROT-avdraget 
för privatpersoner eller att öronmärka en del av stödet till privatpersoner. 
 
När det inte finns ett fokus på energileveranserna vid installationerna finns heller 
inget fokus på uppföljning av de långsiktiga leveranserna. Det gör att man kan anta 
att erfarenheter från installationsprojekt inte tas tillvara på ett optimalt sätt. 

 
3.8 Energi- och klimatrådgivning 
 
Sedan 1997 får kommuner statligt stöd för energi-och klimatrådgivning till olika 
aktörer i samhället (invånare, företag och organisationer samt kommunala verk-
samheter). Energimyndigheten har det övergripande ansvaret för hur det ekono-
miska stödet fördelas. Det ekonomiska stödet varierar från kommun till kommun. 
Varje kommun får ett grundbelopp som är densamma för alla kommuner och ett 
tilläggsbelopp som varierar med antalet invånare i kommunen. Tilläggstödet 
sträcker sig från 35 000 – 155 000 kronor. 
 
Styrmedel  Energi- och klimatrådgivningen  
Lagrum Förordning (1997:1322) 
Typ Informativt styrmedel 
Ansvarig myndighet Energimyndigheten 
Målgrupp Fastighetsägare, innehavare av bostads- och hyresrätt 
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Vad är syftet med styrmedlet?  
Energi- och klimatrådgivningen är ett informativt styrmedel vars syfte är att öka 
medvetenheten kring energiförbrukning och energibesparande åtgärder på fastig-
heter. Syftet är vidare att förbättra privatpersoners, företags och andra aktörers 
energianvändning. Med ökad information (dvs. energirådgivning) om energieffek-
tivitet hoppas staten öka kunskapen i samhället, vilket i sin tur ska leda till högre 
energiintresse och fler energieffektiva åtgärder. All rådgivning och andra aktivite-
ter är kostnadsfria och finansieras av statsbidrag från Energimyndigheten. Håbo 
kommun och samtliga 26 kommuner i Stockholms län har genom ett samarbetsav-
tal under hösten 2007 kommit överens om att samverka regionalt kring energiråd-
givning. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Generellt att motverka ofullständig och asymmetrisk information för aktörer på 
marknaden i fråga om bland annat energieffektivisering, förnyelsebara energikäl-
lor, klimat‐ och miljöpåverkan samt energianvändning kopplad till hälsa och god 
boendemiljö.  
 
Huvudsakliga miljömål 
Stödets huvudsakliga miljömål angavs i den fördjupade utvärderingen 2012 vara 
Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö.  
 
3.8.1 Utvärdering 
Energimyndigheten har utvärderat allmänhetens kontakter med energi-och klimat-
rådgivningen (EKR) under 2011. Detta har gjorts utifrån konsumenternas perspek-
tiv. I samband med rådgivningen frågade EKR konsumenterna om de var villiga att 
delta i en utvärderande undersökning via telefon, senare på året.  Sammanlagt tele-
fonintervjuades 231 personer, vilka var privatpersoner eller representanter från 
företag och föreningar. Energimyndigheten presenterar resultaten av en utvärdering 
av allmänhetens kontakter med energi- och klimatrådgivningen 2011, ur de rådsö-
kandes perspektiv, med tyngdpunkt på mätbar energibesparing i kWh.  
 
Metod Uppföljning av data och statistik, undersökning och inter-

vjuer  
Utvärderingsperiod 2008-2009 
Beställare Energimyndigheten 
Utförare Energimyndigheten, Markör och WSP  
Referens Aspgren och Frant (2011) 
 
3.8.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Konsumenterna får kännedom om rådgivningen via kommunen eller vänner och 
familj. Styrmedlet har lett till ny kunskap hos en del konsumenter medan andra 
upplevt att de inte fått någon ny kunskap, vilket förklaras med dels bristande kun-
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skap hos EKR eller att konsumenten själv redan hade stor kännedom om området 
och sökt bekräftelse snarare än ny kunskap. Vidare anser sju av tio att de har haft 
användning av rådgivningen, men allt fler anger att de har haft ganska snarare än 
mycket stor användning av rådgivningen. Enligt konsumenterna har rådgivningen 
resulterat i minskade kostnader, minskad energianvändning och en ökad bekväm-
lighet. De konsumenter som inte vidtagit någon åtgärd, förklarar detta med att de 
dels inte haft tid eller dels inte behövt vidta någon åtgärd till följd av rådgivningen. 
Mer än 80 % är antingen mycket nöjda eller ganska nöjda med den rådgivning de 
fått 
 
Effekter på miljö. 
Med hjälp av Energikalkylen, Energimyndighetens beräkningsprogram, har man 
kunnat beräkna energibesparing i kWh av de genomförda åtgärderna. Detta ger ett 
underlag för hushållens egna beslut om energieffektivisering. Totalt har 96 hushåll 
utfört energieffektiviseringsåtgärder, vilket har lett till en total besparing på ca 1 
240 MWh, eller 13 000 kWh i genomsnitt per hus. 
 
Vidare har 18 rådsökande ersatt 211 MWh el eller olja med fjärrvärme eller 
biobränsle. Därtill har 6 MWh sparad el per år, med en genomsnittlig minskning på 
250 kWh/hus och år utförts genom att boende i 25 småhus utfört åtgärder för att 
spara hushållsel. Dessutom har 0,6 MWh eller ca 100 kWh/hushåll och år sparats 
genom att boende i sex bostäder vidtagit åtgärder för att spara hushållsel. För de 
rådsökande som ännu inte vidtagit några åtgärder men som planerar för det, kom-
mer 1 090 MWh sparas genom åtgärder vid främst värmesystemet. Därtill finns det 
planer på att ersätta 86 MWh el och/eller olja med fjärrvärme, samt att ersätta 126 
MWh el eller olja mot biobränslen såsom ved eller pellets. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
En ökande andel av de åtgärder som planerats eller genomförts har påverkats av 
ROT-avdraget, till antingen en ganska eller mycket stor påverkan. Detta gäller 36 
% av åtgärderna, vilket är en ökning med 13 % jämfört med hur det såg ut 2011. 
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Många konsumenter har upplevt att de blivit mycket bra bemötta av rådgivarna. 
Men framför allt upplever 70 % av de rådsökande att de har haft nytta av den kun-
skap de fått av EKR. Detta är en ökning jämfört med 2009 års utvärdering. Dessu-
tom uppger 60 % att de har vidtagit åtgärder, ändrat beteende och/eller gjort inköp 
med syfte att spara energi. Av dessa har 30 % installerat berg-, sjö- eller jordvär-
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mepump. 27 % svarar att EKR har varit den bidragande anledningen till att de 
beslutat att vidta åtgärder. Därtill har ca 50 % av de rådsökande tipsat någon om 
rådgivningen eller de åtgärder som de genomfört eller planerar att genomföra. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
En av svårigheterna med rådgivningen har varit att vissa konsumenter inte upplevt 
att de fått den hjälp de behövde, till följd av bristande kunskap hos EKR. När EKR 
inte kunde förmedla tillräcklig kunskap fick konsumenterna kompletterande in-
formation i form av broschyrer, vilket konsumenterna dels upplevde som fruste-
rande då de ansåg att det var EKR:s uppgift att förmedla kunskapen och dels var 
man besviken på broschyrernas utformning.  Genom att EKR inte varit tillräckligt 
pålästa eller saknat kunskap och istället erbjudit broschyrer till konsumenterna, har 
detta medfört en ökad sökkostnad och för vissa konsumenter har broschyrerna haft 
ett svårt språk. En stor del av rådgivningen sker via telefon och en del konsumenter 
har upplevt det som opersonligt, och hade gärna haft ett hembesök. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
De rådsökande anser att en ökad marknadsföring behövs för att få fler att efterfråga 
rådgivningen. Nedan presenteras några av de svar som erhållits i undersökningen: 

• Fler ska få reda på att EKR finns och att rådgivningen är gratis. Jag tyck-
er ni ska visa allmänheten att ni finns. 

• Att ni gör er sedda; Till exempel genom tv-reklam och tidningsannonser. 
Tror nog aldrig jag sett någon annons från Kommunens energirådgivning.  

• Definitivt att de måste synas mer för det tog lång tid innan jag visste att det 
fanns gratis energirådgivning i kommunen och med tanke på hur nöjd jag 
var tycker jag att de borde göra mer reklam för sig själva. 

 
Andra synpunkter rör tillgängligheten, en del EKR har ansvar för flera kommuner 
vilket gör att de är svåra att få tag på. 
 
Den tredje aspekten rör handfast rådgivning, många saknar mer konkreta råd från 
rådgivarna, till exempel att de ska ge mer raka svar och inte prata i generella ter-
mer. Till exempel handlar en del kritik om att rådgivarna är för opartiska, vilket de 
ska vara enligt uppgiftsbeskrivningen. Men de rådsökande hade uppskattat att få en 
rekommendation om vissa märken eller företag som fungerar bra, vilket inte rådgi-
varna får göra.  
 
En fjärde aspekt rör rådgivarnas kunskap; att de är för dåligt pålästa och inte är 
uppdaterade med ny teknik, eller vad de olika åtgärderna kostar. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Har inte utvärderats 
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3.8.3 Utvärdering Stockholms län 
 
Utvärderingen omfattar Energirådgivningen i Stockholms län. Företaget har inter-
vjuat representanter från KSL (beredning och tjänstemän), rådgivningsverksamhet-
en, kommuner och Energimyndigheten. Syftet med utvärderingen är att finna vilka 
förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som finns för energi-och klimatrådgiv-
ningen inom Stockholmregionens ramar. 
 
Metod Uppföljning av data och statistik samt intervjuer  
Utvärderingsperiod 2009-2010 
Beställare Styrgruppen för Energirådgivningen. 
Utförare Capire consulting AB 
Referens Utvärdering av 

Energirådgivningen i Stockholms län (2010) 

 
3.8.4 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
En bedömning som framkommit från intervjuerna är att det är allt fler som har 
kännedom om rådgivningen än tidigare, men det är dock oklart huruvida detta är 
resultatet av att allmänhetens beteende har ändrats, eller om det är tack vare energi-
rådgivningen, eller om det beror på något helt annat. 
 
Effekter på miljö 
Även om den verksamhet som bedrivs uppfattas som bra och av hög kvalitet är det 
svårt att mäta effekterna av energi- och klimatrådgivningen, vilket gör det svårt att 
bedöma styrmedlets effekter på konsumentbeteenden. Det går t.ex. inte att mäta hur 
många sparade kilowattimmar rådgivningen resulterar i, speciellt då den enbart når 
någon promille av hushållen i länen. Det går inte heller att urskilja effekterna från 
rådgivningen från andra faktorer som t.ex. priser på energi, teknisk utveckling samt 
andra samhällstrender. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Det råder oenighet bland de intervjuade kring den faktiska nyttan av energi- och 
klimatrådgivningen och hur stor svårigheten är att faktiskt nå ut till allmänheten. 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats 
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Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Energirådgivningen skulle kunna ha en mer betydande roll än vad den har idag, och 
vissa intervjuobjekt ser ett behov av att ytterligare förtydliga vilken nytta rådgiv-
ningen har. Några förbättringsmöjligheter är att införa mer tydliga direktiv kring 
rådgivningen samt att utöka rådgivarnas kompetens inom området 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Har inte utvärderats 
 

3.9 Timmätningsreformen 
 
I oktober 2012 blev det möjligt för elanvändare i Sverige med rörligt elavtal att få 
sin elförbrukning mätt per timme utan merkostnad om de hade ett säkringsabon-
nemang om högst 63 ampere. 
 
Styrmedel  Timmätning  
Lagrum 3 kap 11 § ellagen (1997:857) 
Typ Informativt styrmedel 
Ansvarig myndighet Energimarknadsinspektionen 
Målgrupp Hushåll 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Syftet med denna reform var att ge konsumenter möjlighet att anpassa sin elför-
brukning beroende på priset på el.  Med andra ord gavs incitament till att flytta en 
del av elförbrukningen från tider på dygnet när elpriset är högt till när priset är 
lägre.  
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
De flesta elanvändare har ett rörligt elavtal som baseras på ett volymvägt månads-
medelvärde av spotpriserna, vilket gör att konsumenten inte saknar information om 
koppling mellan priset på fakturan och spotpriset på den nordiska elbörsen. Denna 
asymmetriska information kan innebära att konsumenter förbrukar mer el när priset 
är högt och vice versa.  
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Huvudsakliga miljömål 
Styrmedlet omnämndes inte i den fördjupade utvärderingen 2012.  
 
3.9.1 Utvärdering 
 
Metod Information från delrapporten från februari 2013, statistik 

från SCB och en webbaserad enkätundersökning. 
Utvärderingsperiod 2012-2013 
Beställare Regeringskansliet 
Utförare Energimarknadsinspektionen (Ei) 
Referens Nilsson (2014) Uppföljning av timmätningsreformen 
 
3.9.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Resultatet visar att intresset för timavtalet var lågt, att information som krävs för att 
utnyttja reformen är svårtillgänglig, det vill säga det krävs mycket av konsumenten, 
samt att det finns begränsade möjligheter att anpassa sin elförbrukning efter priset. 
Under studieperioden var kundaktiviteten hög på elmarknaden, men trots detta har 
få konsumenter tecknat timavtal. Författarna drar därför slutsaten, att timavtalser-
bjudandet inte är tillräckligt lockande i förhållande till andra avtalsformer. 
 
Effekter på miljö. 
Har inte utvärderats. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats. 
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
En förutsättning för att konsumenterna ska efterfråga timavtal är att det finns lät-
tillgänglig information om timavtal. Men utvärderingen visar att det är svårt att 
finna information, vilket beror på att konsumenten inte har tillgång till timvärden 
utan att först teckna ett avtal. Med andra ord, måste konsumenten ofta själv kon-
takta elhandlarens kundtjänst för att få information om prisuppgifter. Dessutom är 
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det bara några få elhandlare som erbjuder information om timavtal, vilket ytterli-
gare förklarar det låga intresset. Det är dock för tidigt att dra några generella slut-
satser om utvecklingen av reformen då uppföljningen gjordes ett år efter reformens 
införande. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Se nedan.  
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
För att få fler konsumenter att efterfråga timmättning rekommenderar utvärdering-
en åtgärder i lokalnät eller lagringsanläggningar för att öka elsystemets förmåga att 
klara de variationer som kan uppkomma till följd av en högre andel förnybar pro-
duktion i elsystemet.  Man behöver även reformera elavtalen och erbjuda kunderna 
attraktiva erbjudanden som ger incitament till kunderna att vara aktiv och anpassa 
sitt elanvändande under kritiska tidpunkter. Energimarknadsinspektionen (Ei) ser 
ingen anledning till att föreslå ytterligare åtgärder, men utvecklingen av hur många 
kunder vars elförbrukning mäts per timme, samt hur kunderbjudanden utvecklas på 
elmarknaden kommer följas av Ei. 
 

3.10 Energideklarationer 
 
I oktober 2006 trädde lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader i kraft, 
som en del av införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG 
om byggnaders energiprestanda. Enligt lagen ska en energideklaration upprättas då 
en byggnad 1) säljs, 2) hyrs ut 3) byggs eller 4) är en stor byggnad som inhyser 
offentliga myndigheter och institutioner som tillhandahåller offentliga tjänster och 
därför ofta besöks av allmänheten. Det innebär att när något av ovanstående sker, 
ska energideklarationen göras tillgänglig för den presumtive köparen, den presum-
tive hyresgästen eller byggnadsägaren i respektive fall. För att underlätta en jämfö-
relse för konsumenten ska energideklarationen redovisas tillsammans med refe-
rensvärden. Energideklarationen innehåller följande delar: 
 

• byggnadens energiprestanda samt referensvärden, som gör det möjligt för 
konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra 
byggnadens energiprestanda med andra byggnaders energiprestanda 

• förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energi-
prestanda 

• uppgift om funktionskontroll av ventilationssystemet 
• uppgift om radonmätning har utförts i byggnaden 
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Styrmedel  Energideklarationer  
Lagrum Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader, För-

ordning (2006:1592) 
Typ Informativt styrmedel 
Ansvarig myndighet Boverket 
Målgrupp Presumtiva köpare, hyresgäster eller fastighetsägare 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Styrmedlet avser att stimulera en effektiv energianvändning och en god inom-
husmiljö i byggnader. Genom att upprätta en energideklaration vid försäljning av 
byggnad är syftet att energiprestanda ska synliggöras och därmed beaktas i priset. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Att öka fastighetsköparens information inför köp av ny fastighet. Styrmedlet kan 
även motverka asymmetrisk information mellan köpare och säljare.  
 
Huvudsakliga miljömål 
De huvudsakliga miljömål som energideklarationer angavs bidra till i den fördju-
pade utvärderingen 2012 var Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö.  
 
3.10.1 Utvärdering av Energimyndigheten 
 
Boverket genomförde under 2009 en enkätundersökning för att undersöka hur fas-
tighetsägare och brukare har uppfattat energideklarationer. Centrala frågor var om 
köpare fått någon ny någon ny kunskap om möjliga åtgärder, om de har genomfört 
eller planerar att genomföra de åtgärder som har föreslagits, samt om energidekla-
rationerna har ökat brukarnas kunskap om byggnadens energianvändning, radon 
och ventilation. Boverket har utfört 700 telefonintervjuer med olika typer av fastig-
hetsägare, köpare av småhus samt hyresgäster i flerbostadshus. 
 
Metod Enkätundersökning – telefonintervjuer 
Utvärderingsperiod 2009 
Beställare Miljödepartementet  
Utförare Boverket 
Referens  Boverket (2009) 
 
3.10.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Enkätundersökningen visar att 80 % av de tillfrågade konsumenterna hade känne-
dom om åtgärdsförslagen i deklarationen, den var med andra ord inte ny, och 50 % 
uppger att de rekommenderade åtgärderna är olönsamma. Men trots detta uppger 
60 % att de kommer vidta några eller alla rekommenderade åtgärder. Fastighetsä-
gare anser att det har gått relativt fort att ta fram de uppgifter som experter kräver. 
Utvärderingen bedömer att det kan bero på att de förslag som rekommenderas till 
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stor del bygger på schablonmässiga antaganden snarare än kvalificerade analyser 
utifrån faktiska data. 
 
Effekter på miljö. 
Har inte utvärderats. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Utvärderingen drar slutsatsen att det är för tidigt att utvärdera styrmedlet, vilket gör 
det svårt att utvärdera hur mycket mer effektiv energianvändningen blivit i fastig-
heterna till följd av energideklarationerna. 
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Utvärderingen tar upp två framgångsfaktorer när det gäller energideklarationer, 
men inga av dessa är kopplade till konsumentbeteende. 
 

1) Undersökningen visar att en stor majoritet anser att det är lätt att hitta en 
energiexpert som även är kompetent. 

2) Det har varit relativt enkelt att tillhandahålla energiexperterna de efterfrå-
gade uppgifterna. Det beror på att de begärda uppgifterna sannolikt varit 
begränsade och endast ett urval av möjliga åtgärder har analyserats för att 
hitta lönsamma sådana. 

 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Väldigt få av de respondenter som var köpare ansåg att energideklarationen hade 
haft inflytande vid deras val av hus. Det kan enligt Boverket bero på att köparen 
har erhållit deklarationen sent i beslutsprocessen, vilket bidragit till att det inte 
påverkat val av hus eller betalningsvilja hos köparen. 
 
Hyresgäster har enlig lag möjlighet att påverka hyresvärden att vidta åtgärder för 
att minska byggnadens energianvändning, men få utnyttjar denna rätt. Boverket 
bedömer att det kan bero på att värme och varmvatten ingår i hyran och därmed 
finns ringa ekonomiska incitament att påverka hyresvärden. Därtill har få hyresgäs-
ter kunskap om att den byggnad de bor i är energideklarerad. 
 
Det är viktigt att samtliga aktörer har tilltro till energideklarationer och ser en nytta 
för att det ska fungera optimalt. Men studien visar att endast 50 % av ägarna tror att 
energideklarationer kommer leda till sparad energi. Med andra ord anser lika 
många att det inte kommer göra det. Köpare av småhus är mest positiva till energi-
deklarationer medan ägare av hyreshus och säljare av småhus är mest negativa. De 
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stora lokalägarna är de som anser sig ha störst hjälp av energideklarationer. I hy-
resbostäder har det funnits en anslagen sammanfattning av energideklaration och 
uppgifter om radon och ventilation men bara ett fåtal har registrerat detta.  
 
Det finns dock tveksamheter kring om hyresgästernas kunskap kommer öka genom 
att de informeras om huruvida ventilationen och radonhalten i deras hus kontrolle-
rats och mätts, men inte om resultaten av dessa kontroller, om gränsvärden och om 
förklaringar. Därtill finns det även tveksamheter om ytterligare förklaringar till 
detta faktiskt skulle värdesättas av hyresgästen då t.ex. en genomförd kontroll av 
ventilationen ger en begränsad syn på hur inomhusklimatet i enskilda lägenheter 
ser ut. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Boverket anser att en sanktionsmöjlighet vid försäljning skulle kunna leda till fler 
energideklarationer. Detta då många säljare och köpare vid försäljning av småhus 
avtalar bort skyldigheten att energideklarera. Säljaren har en skyldighet att se till 
att finns en energideklaration som inte är äldre än tio år vid försäljningstidpunkten.  
Boverket anser att det ska finnas en annan sanktionsmöjlighet än den som finns i 
14 § lagen om energideklaration för byggnader. Kommunens tillsyn enligt 24 och 
25 §§ lagen om energideklaration för byggnader omfattar dessutom inte försälj-
ningar enligt 6 §. Vidare har det visat sig att säljaren har få incitament att genom-
föra en energideklaration då han/hon ändå ska flytta från byggnaden. Framför allt 
om byggnaden har dåliga energiprestandavärden vilket bör kompletterad med om-
fattande förbättringsåtgärder.  
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Utvärderingen som gjorts av Boverket har visat att det är få hyresgäster som upp-
märksammar och/eller förstår de anslag som sätts upp i de byggnader där det finns 
deklarationer som gjorts.  Det kan också bero på att inte alla fastighetsägare sätter 
upp anslag om deklarationer och därför finns det en informationsbrist hos hyres-
gästerna. Dessutom saknas många uppgifter på anslaget, såsom inomhustempera-
tur, användning av hushållsel och varmvatten etc., som skulle kunna bistå hyres-
gäster med en uppfattning om hur deras vanor påverkar byggnaders energipre-
standa. Undersökningar har visat att utifrån dessa energideklarationer kan hyres-
gäster inte bilda sig en uppfattning om byggnaders energiprestanda och de kan 
därför inte heller ändra sina brukarvanor. De uppgifter som finns, t.ex. om ventilat-
ionskontroll och radonmätning, ger inte hyresgäster ny eller användbar informat-
ion.  
 
Det befintliga regelverket möjliggör för fastighetsägare att påverka energideklarat-
ionens omfattning. T.ex. kan fastighetsägaren genom det pris denne betalar för 
deklarationen samt genom att sätta upp lönsamhetskrav på föreslagna åtgärder, 
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styra vilken omfattningen det ska vara på analyser och åtgärdsförslag. Det finns 
med andra ord en medgiven variation på omfattningen av energideklarationerna, 
men det uttrycks dock inte klart att detta existerar. Istället har det funnits en för-
hoppning om att det ska vara en större efterfrågan på omfattande deklarationer från 
fastighetsägarna själva, och att energiexperter skulle ha övertygat fler fastighetsä-
gare om att det finns ett behov och en nytta av att göra en mer omfattande deklarat-
ion.  
 
3.10.3 Utvärdering av Sweco 
 
Sweco utvärderade under 2014 olika styrmedels förutsättningar att styra mot ökad 
energieffektivisering. Ett av dessa styrmedel var energideklarationer. Utvärdering-
en har genomförts genom intervjuer med fastighetsmäklare, utförare av energide-
klarationer, Boverket samt branschorganisationerna Fastighetsägarna, Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Villaägarna. 
 
Metod Dokumentstudier och intervjuer  
Utvärderingsperiod 2007-2013 
Beställare Näringsdepartementet  
Utförare Sweco  
Referens Sweco (2014) 
 
3.10.4 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Liksom Boverkets utvärdering ovan visar Sweco:s utvärdering att byggnadsägare, 
fastighetsägare och villaägare känner till de föreslagna åtgärderna i energideklarat-
ioner. Även Fastighetsmäklarna bekräftar denna bild. Bekräftelsen från energiex-
perten leda till att aktörerna faktiskt genomför åtgärderna och därmed har en posi-
tiv effekt. Men sammantaget bedöms åtgärdsförslagen ha liten påverkan. 
 
Utöver Boverkets utvärdering 2009 (ovan) har det inte gjorts några kvantitativa 
undersökningar av resultatet av energideklarationerna. Sweco gör därför bedöm-
ningen att de inte går att skatta säkra effekter av energideklarationerna i dagsläget.  
Däremot antyder intervjuundersökningen att energideklarationerna inte gett någon 
större effekt hittills. Även om den totala besparingspotentialen är stor i de energi-
besparande åtgärderna som hittills föreslagits, tror man att få har vidtagit åtgärder-
na. Men även om en del av åtgärderna har vidtagits går det i dagsläget inte att sä-
kerställa i hur stor omfattning detta har gjorts. 
 
Effekter på miljö. 
Har inte utvärderats. 
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Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats. 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Enligt uppgifter från Boverket, uppgår utgifterna för att skapa energideklaration till 
cirka 700 miljoner kronor per år och bekostas med avgifter till fastighetsägarna. 
Detta givet att snittpriset per deklaration ligger på 13 000 kr, att 350 000 kommer-
siella och offentliga byggnader ska göra energideklarationer under en period på 10 
år, samt att ca 50 000 småhus och nybyggnationer ska energideklareras årligen. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
För att energideklarationer ska påverka fastighetsmarknaden behöver det finnas ett 
intresse för energideklarationen från säljare och köpare i samband med en fastig-
hetsförsäljning. Swecos utvärdering är i linje med de resultat som presenteras i 
utvärderingen av Boverket ovan, dvs. varken fastighetsmäklarna, SABO, Villaä-
garna eller Fastighetsägarna har noterat något större intresse hos köpare och säljare 
för energideklarationer. Enligt Fastighetsägarna beror det bland annat på den bo-
stadsbrist som finns i många orter, vilket gör att energiprestanda inte prioriteras när 
beslut ska tas.  
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Villägarna anser att det ofta saknas åtgärdsförslag i energideklarationer. När det väl 
funnits åtgärdsförslag har ofta istället kostnader och återbetalningstid inte beskri-
vits tillräckligt. Fastighetsägarna anser att energifrågan bör ses som del av system 
och inte som en fristående del av en byggnad. Enligt Fastighetsägarna kommer 
systemaspekten inte med i tillräckligt stor utsträckning idag. SABO har även kon-
staterat att tidsperioden för att tillhandahålla energideklaration bör göras mer flexi-
bel än vad den är idag, då många byggnader kommer behöva deklareras parallellt 
när denna 10-årsperiod gått ut. Med befintligt regelverk finns det en risk att det blir 
en brist i antalet energiexperter när det är dags för byggnader att energideklarera 
för andra gången från 2017 och framåt. 
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Villaägarna menar att det finns ett behov av att öka attraktiviteten av energidekla-
rationer för fastighetsägare. Detta skulle kunna göras genom att t.ex. koppla ihop 
subventioner med föreslagna åtgärder. Villaägarna föreslår även att man överför 
ansvaret för energideklarationer från säljaren till köparen av småhus istället. En 
köpare däremot kanske skulle ställa högre krav på kvalitet på energideklarationerna 
och framför allt på åtgärdsförslagen, då det är just köparna som genomför dessa. 
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4 Styrmedel kommunikationer 
och resor 

 

4.1 Dubbdäcksförbud Stockholm 
 
Styrmedel  Dubbdäcksförbud i Stockholm 
Lagrum Lokala trafikföreskrifter baserade på förordning 

(2010:221) om ändring i trafikförordning (1998:1276)  
Typ Administrativt styrmedel  
Ansvarig myndighet Transportstyrelsen, Trafikkontoret 
Målgrupp Fordonsägare 
 
Vad är syftet med styrmedlet? 
Syftet med förbudet är att förbättra luftkvaliten avseende halter av PM10. I tillägg 
till förbudet beslutade regeringen att förkorta perioden för dubbdäcksanvändning 
till 15 april. Ett förbud mot dubbdäck skulle kunna leda till minskningar av PM10-
halterna och därmed minska hälsoriskerna med exponeringen. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Dubbdäcksanvändning ökar under vissa omständigheter säkerheten för förare och 
passagerare men har en negativ externalitet i form av utsläpp av främst PM10 från 
dubbarnas ökade vägslitage, vilken är en hälsorisk i stadsmiljö. Den ökade hälso-
risken från förarens egen dubbdäcksanvändning är försumbar på den egna hälsan. 
Den sammanlagda hälsorisken från den totala dubbdäcksanvändningen blir dock en 
hälsorisk i stadsmiljön.  
 
Huvudsakliga miljömål 
Det huvudsakliga miljömål som energideklarationer angavs bidra till i den fördju-
pade utvärderingen 2012 var Frisk luft.  
 
4.1.1 Utvärdering 
 
Metod Trafikdata från trängselskatteportalerna och beräkningar 

med emissions- och spridningsmodeller. 
Utvärderingsperiod 2010-2011(jan-maj) 
Beställare Trafikkontoret Stockholm stad 
Utförare SLB-analys 
Referens SLB (2011) 
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4.1.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden? 
Dubbdäcksförbudet och den förkortade dubbdäckssäsongen på Hornsgatan har 
minskat dubbdäcksanvändningen med 60-70 % vintertid och till ca 30 % och till ca 
50 % på andra gator i Stockholm innerstad samt från ca 70 % till ca 60 % längs 
infarterna. Därtill har dubbdäcksförbudet minskat trafikmängden på Hornsgatan 
med 15 % på årsbasis och utsläppen av PM10 minskat med 50 %. 
 
Effekterna av förbudet blev omedelbara, under de tre första månaderna hade antalet 
fordon minskat med 25 % jämfört med samma period före förbudet. Under hela 
första året hade antalet fordon per dygn minskat med 4 000 fordon jämfört med 
2009 och 2008, det motsvara en minskning på 15 %. I studien har man gjort mät-
ningar fram till maj 2011, och under de första månaderna det året hade trafiken 
minskat ytterligare något. Under våren, när dubbdäckssäsongen är över, ökade 
trafiken till en mer normal nivå. 
 
Ökade informationskampanjer och stor medial uppmärksamhet om dubbdäcksfrå-
gan i kombination med den milda hösten gjorde att man under slutet av 2009 nådde 
under 70 % dubbdäcksbilar på Hornsgatan, från att under 2000-talet varit mellan 
70 – 80 %. 
 
Effekter på miljö  
Halterna av PM10 minskade med 6.7 respektive 13.7 ug/m3, under 1 januari till 31 
maj 2010 och 2011, till följd av dubbdäcksförebudet och den förkortade dubb-
däckssäsongen jämfört med utan förbud och kortare säsong. Det motsvarar en 
haltminskning på 14 respektive 25 % för 2010 och 2011.  
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Jämfört med ett nollalternativ utan förbud har de totala utsläppen av partiklar för 
hela innerstaden minskat med ca 20 %. Att det fortfarande körs med dubbdäck på 
Hornsgatan trots förbudet med ca 6 000 fordon per dygn vilket utgör ca 30 % av 
trafiken, försämrar styrmedlets effektivitet samt kostnadseffektvitet. 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
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Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Det är problem med efterlevnaden eftersom ca 6 000 fordon med dubbdäck passe-
rar per dygn, vilket är ca 30 % av trafiken. Incitamenten att följa regelverket är 
således bristfälligt.  
 
Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan medförde till en början även att en del biltrafik 
flyttade till närliggande gator som Högbergsgatan, S:t Paulsgatan, Hornbruksgatan 
och Lundagatan. Mätningarna visar en ökning på ca 1000-5000 fordon per dygn på 
dessa gator i februari 2010 jämfört med november-december 2009. Senare mät-
ningar under 2010 och under våren 2011 visar att trafikmängderna har återgått till 
de nivåer som uppmättes före förbudet. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden 
Har inte utvärderats. 
 

4.2 Dubbdäcksförbud Göteborg 
 
Styrmedel  Dubbdäcksförbud i Göteborg 
Lagrum Lokala trafikföreskrifter baserade på förordning 

(2010:221) om ändring i trafikförordning (1998:1276) 
Typ Förbud 
Ansvarig myndighet Transportstyrelsen och Trafikkontoret 
Målgrupp Allmänheten 
 
Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av Trafikkontoret utvärderat effek-
terna av dubbdäcksförbudet på Friggagatan i Göteborg med avseende på NO2 och 
PM10 partiklar.  För att utvärdera dubbdäcksförbudet och utläsa eventuella trender 
har mätdata på PM10 på Friggagatan jämförts med mätdata av PM10 från dels 
andra mätstationer (Gårda, Haga och Femman) i Göteborg och dels med tidigare 
mätresultat. 
 
Vad är syftet med styrmedlet? 
De ökade halterna av PM10 på Friggagatan riskerar att miljökvalitetsnormerna för 
PM10 i utomhusluft inte uppnås. Trafikkontoret har därför vidtagit en rad olika 
åtgärder däribland hastighetssänkning, partikeldämpande åtgärder och ombyggnat-
ion av gatorna. 
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Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Dubbdäcksanvändning ökar under vissa omständigheter säkerheten för förare och 
passagerare men har en negativ externalitet i form av utsläpp av främst PM10 från 
dubbarnas ökade vägslitage, vilken är en hälsorisk i stadsmiljö. Den ökade hälso-
risken från förarens egen dubbdäcksanvändning är försumbar på den egna hälsan. 
Den sammanlagda hälsorisken från den totala dubbdäcksanvändningen blir dock en 
hälsorisk i stadsmiljön.  
 
Huvudsakliga miljömål 
Det huvudsakliga miljömål som energideklarationer angavs bidra till i den fördju-
pade utvärderingen 2012 var Frisk luft.  
 
4.2.1 Utvärdering 
 
Metod Statistik och analysmetoder 
Utvärderingsperiod 2005-2012. Period 1 den 9 feb-15april (högsäsong) och 

period 2 den 16 april-9 maj (ger information om slitage-
partiklar) 

Beställare Trafikkontoret Göteborg 
Utförare Miljöförvaltningen 
Referens Utvärdering av dubbdäcksförbudet på Friggagatan med 

avseende på NO2 och PM10 partiklar (2012) 
 
4.2.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden? 
Utvärderingena av dubbdäcksförbudet på Friggagatan visat att det lokala bidraget 
är konstant lägre 2012 jämfört med 2008. Under samma period var även halterna 
lägre på Friggagatan jämfört med referensplatserna Haga och Gårda. Dubbdäcks-
förbudet är sannolikt en bidragande orsak till minskningen, men det går inte att 
ange hur stor del av minskningen som beror av dubbdäcksförbudet, eftersom det är 
flera variabler som skiljer mellan de jämförda åren. Utvärderingen uppskattar att 
dubbdäcksförbudet minskat det lokala bidraget av PM10 halter som 90 percentil 
perioddygnsmedelvärdet med ungefär 13 %. 
 
Effekter på miljö 
Sannolikt kommer miljökvalitetsnormerna för halterna av NO2 och PM10 att kla-
ras 2012. Vad gäller PM10-halterna har dessa reducerats med cirka 15 % i årsme-
delvärde medan det minskat med 25 % för 90 percentil årsdygnsmedelvärdet. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats. 
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Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats.  
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden 
Har inte utvärderats. 
 

4.3 Differentierad fordonsskatt 
 
Under 2006 införde Sverige en CO2-differentierad årlig vägtrafikskatt som är en 
linjär funktion av fordonets koldioxidutsläpp. 
 
Styrmedel  Differentierad fordonsskatt  
Lagrum Bestämmelser i vägtrafikskattelagen (2006:227) med sär-

skilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) 
Typ Ekonomisk fordonsskattenedsättning 
Ansvarig myndighet Transportstyrelsen 
Målgrupp Fordonsägare samt presumtiva köpare av nya fordon 
 
Vad är syftet med styrmedlet? Hur det är tänkt att fungera 
Att främja användning av fordon med lägre koldioxidutsläpp. Den årliga fordons-
skatten differentieras till bilens koldioxidutsläpp. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Externaliteter och asymmetrisk information som hämmar teknikspridning- och 
utveckling av bilar med lägre koldioxidutsläpp per körsträcka.    
 
Huvudsakliga miljömål 
Det huvudsakliga miljömål som differentierad fordonsskatt angavs bidra till i den 
fördjupade utvärderingen 2012 var Begränsad klimatpåverkan.  
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4.3.1 Utvärdering 
Utvärderingen är en forskningsartikel som skattar effekter av de styrmedel som 
införts i Frankrike, Tyskland och Sverige som differentierat ekonomiska styrmedel 
till koldioxidutsläpp. Under 2008 införde Frankrike ett s.k. hybridstyrmedel med 
förhöjd inköpsskatt på nya bilmodeller med högre CO2 utsläpp än en viss utsläpps-
nivå och subventioner för bilmodeller som ligger under denna gräns (även kallat 
bonus-malus). Under 2006 införde Sverige en CO2-differentierad årlig vägtra-
fikskatt som är linjära funktioner av koldioxidutsläppen. Tyskland införde samma 
styrmedel under 2009. 
 
Metod Ekonometrisk modellering av beteendeeffekter och miljö-

påverkan  
Utvärderingsperiod Månadsdata 2005-2007 
Beställare Forskning 
Utförare Thomas Klier vid Federal Reserve Bank of Chicago 

Joshua Linn vid Resources for the Future, Washington D.C. 
Referens Klier och Linn (2012) 
 
Utvärderingen innehåller även effekter på biltillverkarnas utbud av bilmodeller 
(utsläppsnivåer). Dessa sammanfattas dock inte här eftersom dessa effekter inte rör 
konsumenternas respons på styrmedlen. Analysen jämför effekterna av dessa styr-
medel på registreringar och genomsnittliga utsläppen i länderna och uppskattar 
effekten av att minska skattesatser CO2-utsläpp på tillverkarnas vinster.  
 
4.3.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Skatterna har haft en betydande negativ kortsiktig effekt på den totala nybilsför-
säljningen i alla tre länderna, även om effekten är något starkare i Frankrike än i 
Tyskland och Sverige. I fallet Frankrike (hybridsystem bonus-malus vid köp av nya 
bilar) finns en stor och statistiskt signifikant negativ effekt på det totala antalet 
registrerade nya bilar till följd av hybridsystemets införande. Resultaten är tämli-
gen robusta över alternativa estimeringsmetoder och pekar på en elasticitet av anta-
let fordonsregistreringar till fordonsskatter på cirka -0,4. I Sverige och Tyskland 
(linjär differentiering av den årliga vägtrafikskatten till koldioxidutsläpp) finner 
man också belägg för att skatterna har påverkat registreringarna av nya bilar men 
effekterna är mindre än i Frankrike.  
 
Effekter på miljö 
Utvärderingen inkluderar även en simulering av effekten av införandet av styrmed-
len på koldioxidutsläppen. Genom att simulera sambandet mellan de skatteföränd-
ringarna som styrmedlen gav upphov till och antalet nyregistreringar erhölls den 
genomsnittliga effekten på utsläppsnivåer och därmed utsläppen. 
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Hybridsystemet i Frankrike reducerade genomsnittliga utsläppsnivåerna med 7.95 
g CO2/km. De linjära koldioxiddifferentierande skatterna i Sverige och Tyskland 
minskade utsläppen med 0.57 g CO2/km respektive 1.67 g CO2/km. Alla estimat 
var statistiskt signifikanta på 1 % nivån.  
 
De genomsnittliga utsläppsnivåerna sjönk med 8.70 g CO2/km i Frankrike och 
1.55 g CO2/km mellan första och andra halvan av 2009 i Tyskland samt 1.54 g 
CO2/km mellan 2005 och 2007 i Sverige. Statistiskt sett kan alla tre instrument 
alltså förklara en stor del av de minskningar i utsläppsnivåer som skett.  
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
De ekonometriska modelleringarna påvisar samband mellan förändringar i prisni-
våer och utsläppsnivåer med statistiska analysmetoder. De visar att alla tre instru-
ment i de tre länderna statistiskt kan förklara en stor del av de minskningar i ut-
släppsnivåer som skett. Det är stor sannolikhet att effekterna uppkommit på grund 
införandet av styrmedlen i de tre länderna.  
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. Utvärderingen estimerar dock kostnaderna för biltillverkarna i 
form av vinstförluster vilket inte omfattas i denna rapport.  
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Det är svårt att jämföra effekterna från olika styrmedel i olika länder eftersom län-
der-specifika faktorer kan påverka skillnader mellan länder. Alla tre styrmedel i de 
tre länderna har statistiskt signifikanta och förhållandevis stora effekter på ut-
släppsnivåerna. Enligt ekonomisk teori bör de också ha detta eftersom styrmedlen 
knyter incitamenten tydligt till koldioxidutsläppen (se nedan under lärdomar). 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats.  
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Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Studien ser som en möjlig förklaring till effekterna av hybridstyrmedlet i Frankrike 
att det två-delade styrmedlet i sig gör prisincitamentet tydligare än en skatt (skatte-
subvention) eftersom den även anger en utsläppsgräns som styrande effekt på 
marknaden. 
 

4.4 Miljöbilspremie 
 
En premie på 10 000 kr betalas ut till fysiska personer vid köp av miljöbil som 
tidigare inte har varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. 
Med miljöbil avses i korthet en personbil som drivs på reguljära bränslen (bensin 
eller diesel) och som enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram 
koldioxid per kilometer vid blandad körning. Bilar som drivs av alternativa bräns-
len (t.ex. flexifuelbilar) klassas som miljöbilar om deras förbrukning är lägre eller 
lika med 9.2 liter/100 km. Om dessa värden räknas om till utsläpp per kilometer så 
hamnar gränsen för personbilar för alternativa bränslen på 220 g koldioxid per 
kilometer. Gränsnivån för bilar som drivs på alternativa bränslen är alltså inte lika 
stringent som för de bilar som drivs på bensin och diesel. Elbilar klassas som mil-
jöbilar om deras förbrukning är lägre än 37 kWh/100 km. 
 
Styrmedel  Miljöbilspremie 
Lagrum Förordning (2007:380) 
Typ Subvention 
Ansvarig myndighet Transportstyrelsen 
Målgrupp Fysiska personer som är presumtiva köpare av personbilar 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Ett syfte är att minska oljeberoendet och utsläppen av växthusgaser inom bilindu-
strin.  
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Externaliteter och asymmetrisk information som hämmar teknikspridning- och 
utveckling av bilar med lägre koldioxidutsläpp per körsträcka. Ett syfte är att 
minska oljeberoendet och utsläppen av växthusgaser inom bilindustrin. 
 
Huvudsakliga miljömål 
Det huvudsakliga miljömål som miljöbilspremien angavs bidra till i den fördjupade 
utvärderingen 2012 var Begränsad klimatpåverkan.  
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4.4.1 Utvärdering - Efterfrågan och utbud på miljöbilar 
 
Metod Ekonometrisk modellering av efterfrågan och utbud med 

simulering av effekter på konsumtionsbeteende och mil-
jöpåverkan 

Utvärderingsperiod Månadsdata 2004-2009 
Beställare Forskning 
Utförare Cristian Huse, Stockholm School of Economics 

Claudio Lucinda, University of Sao Paulo 
Referens Huse och Lucinda (2013) 
 
4.4.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
I studien estimeras efterfrågan på personbilar på den svenska marknaden med en 
diskret beslutsmodell för marknadsdata. Utgångspunkten är en mikroekonomisk 
modell för att förklara individuella konsumenters val. Utbudet modelleras med an 
Bertrand-Nash prismodell för att förklara biltillverkarnas beteende. Månadsdata för 
perioden 2004-2009 är underlag för estimeringen i en strukturell modell. Estime-
ringen antyder att miljöbilspremien statistiskt kan förklara en ökad andel av miljö-
bilar med 5.5 %. Kostnaden för programmet beräknas till 760 kr per insparat ton 
koldioxidutsläpp. Det är i storleksordningen 5 gånger högre än rådande marknads-
pris inom EU ETS.  
 
De flesta miljöbilar i Sverige var vid denna tid flexifuelbilar som kunde köras på 
såväl bensin (högre koldioxidutsläpp) som etanol (lägre koldioxidutsläpp), en be-
slutsvariabel som miljöbilspremien inte når. Kostnaden för miljöbilspremien (kr/kg 
koldioxid) beror på till vilken grad dessa flexifuelbilar kommer att köras på bensin 
eller etanol. Om t.ex. 50 % av dessa miljöbilar körs på bensin istället för etanol så 
ökar kostnaden ovan mätt som kr per insparad kg koldioxidutsläpp med 16 %. 
Biltillverkare som hade större bilmodeller med högre koldioxidutsläpp (främst 
svenska och tyska tillverkare) på den svenska bilmarknaden har tappat marknads-
andelar till följd av miljöbilspremien.  
 
En sista slutsats är att en fullständig övergång till flexifuelbilar skulle ha resulterat i 
extremt höga kostnader för programmet och förstärkt de motverkande effekterna 
till följd av arbitrage mellan olika bränslen. 
 
Om billtillverkare hade beslutat att byta från bensindrivna bilar till flexifuelbilar 
skulle kostnaden för miljöbilspremium femfaldigats även om koldioxidutsläpp 
skulle ha minskat.  
 
Effekter på miljö 
I studien estimeras efterfrågan på personbilar på den svenska marknaden i en struk-
turell modell och utifrån denna simuleras olika styrmedelseffekter. Miljöbilspre-
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mien resulterade i en minskning av koldioxidutsläppen med 493 200 ton räknat på 
den statistiska påverkan på personbilar som såldes under den period som miljöbil-
premien var verksam. Denna beräknas genom körsträcka, bränsleförbrukning med 
nybilsförsäljning. Detta leder till en kostnad på 760 kr/ton koldioxid.  
 
Om man väger in det beteende att många ägare av flexifuelbilar kör på det bränsle 
(bensin eller etanol) som är billigast för tillfället så minskar insparade koldioxidut-
släpp. Tabell 4.1 visar insparade koldioxidutsläpp beroende på andelen bensin som 
flexifuelbilarna körs på.  
 
Tabell 4.1 Insparade koldioxidutsläpp  
 
Andel bensinanvändning 
bland FFV bilar 

Ingen miljöbilspremie (in-
sparade ton CO2) 

Symmetrisk miljöbilspremie 
(insparade ton CO2) 

0 % 493.2 193.8 
25 % 441.0 192.5 
50 % 424.6 192.1 
75 % 406.7 191.6 
Källa: Table 4 Panel A i Huse och Lucinda (2013) 
 
I ett scenario där biltillverkare helt skulle ersätta sina bensindrivna bilmodeller med 
flexifuelbilar skulle minskningen i koldioxidutsläpp blir mycket större, men kost-
naden skulle bli fem gånger högre för skattebetalarna. Möjligheten att välja bränsle 
skulle även göra styrmedelsåtgården mycket kostsam i relativa termer. Om t.ex. 50 
% av ägarna till flexifuelbilar utövar arbitrage mellan bränsletyperna skulle kostna-
den för styrmedelsåtgärden öka med 36 %. 
 
Sett till marknadsandelar fick större fordon med högre koldioxidutsläpp (främst 
bensindrivna bilmodeller av tillverkare i Sverige och Tyskland) en ökad konkur-
rens från bilmodeller med utsläppsnivåer under gränsen för miljöbilar. De senare 
ökade sin marknadsandel med 5.5 % på grund av miljöbilspremien. Ett resultat av 
detta var att de biltillverkare som förlorade mest på den svenska miljöbilspremien 
var biltillverkare vars försäljning har tyngd på bilmodeller med högre utsläppsni-
våer i sina respektive bilflottor (såsom Volvo, Saab samt tyska biltillverkare Audi, 
BMW och Mercedes).  
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
De ekonometriska modelleringarna estimerar elasticiteter och använder sedan dessa 
för att simulera alternativa styrmedel än miljöbilspremien. Det första alternativet 
simulerar vad effekterna på beteende hade blivit om miljöbilspremien aldrig hade 
införts (ingen miljöbilspremie). Det andra alternativet simulerar vad effekterna på 
beteende skulle blivit av en symmetrisk premie där alla bilar, oavsett bränsleslag, 
hade fått en miljöbilspremie om de släpper ut 120 gram koldioxid per kilometer 
eller mindre.  
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Resultaten att en symmetrisk version av miljöbilspremien har liten effekt på mark-
nadsandelen av flexifuelbil bilar antyder att de lägre driftskostnader som dessa 
bilar har skulle ha varit tillräckligt för att locka konsumenter att köpa flexifuelbilar. 
Det innebär att en miljöbilspremie som riktas mot personbilar som kan drivas med 
alternativa bränslen inte skulle ha behövts. Kostnadsmedvetna konsumenter borde 
ha köpt flexifuelbilar utan miljöbilspremien.  
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Med hjälp av uppskattade körsträckor från bilprovningens statistik, bränsleförbruk-
ning samt nybilsförsäljning beräknades en minskning av koldioxidutsläppen med 
493 200 ton räknat på den statistiska påverkan på personbilar som såldes under den 
period som miljöbilpremien var verksam. Denna delas med de totala anslagskost-
naderna för miljöbilspremien. Detta leder till en kostnad på 760 kr/ton koldioxid. 
Det är i storleksordningen 5 gånger högre än rådande marknadspris inom EU ETS.  
 
Om man tar hänsyn till konsumtionsbeteendet att många ägare av flexifuelbilar kör 
på det bränsle (bensin eller etanol) som är billigast för tillfället så ökar kostnaden 
för styrmedelsåtgärden. Om användningen av bensin är 50 % så minskar koldiox-
idbesparingarna med 14 % och därmed stiger kostnaderna för styrmedelsåtgärden 
med 16 % till 883 kr per ton. Tabell 4.2 visar kostnaden för styrmedelsåtgärden för 
olika andel bensinanvändning i flexifuelbilar.  
 
Tabell 4.2 Kostnader för miljöbilpremien som styrmedelsåtgärd 
Andel bensinanvändning 
bland FFV bilar 

Jämfört med ingen miljöbils-
premie (k/ton CO2) 

Jämfört med symmetrisk 
miljöbilspremie (kr/ton CO2) 

0 % 760 465 
25 % 850 468 
50 % 883 469 
75 % 921 470 
Källa: Table 4 Panel B i Huse och Lucinda (2013) 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Förutbestämda anslag med fasta belopp tilldelas via regleringsbrev till Transport-
styrelsen för utbetalning av bidrag för miljöbilar i enlighet med förordningen 
(2007:380) om miljöbilspremie.  
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Se nästkommande utvärdering av samma styrmedel. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Se nästkommande utvärdering av samma styrmedel. 
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Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Se nästkommande utvärdering av samma styrmedel. 
 
4.4.3 Utvärdering – Påverkan på flexifuelbilar och bränsleval 
 
Metod Ekonometrisk modellering av efterfrågan och utbud med 

simulering av effekter på konsumtionsbeteende och mil-
jöpåverkan 

Utvärderingsperiod Månadsdata 2005-2009 
Beställare Forskning 
Utförare Cristian Huse, Stockholm School of Economics 
Referens Huse (2014) 
 
4.4.4 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Om syftet med miljöbilspremien hade varit att öka försäljningen av miljöbilar så 
skulle miljöbilspremien ha varit framgångsrik eftersom den ökade marknadsande-
len nya miljöbilar från nästan 6 % år 2006 till 26.5 % år 2008. Men miljöbilspre-
mien hade också en bieffekt genom att koldioxidutsläppen från de bilar med alter-
nativa bränslen som gynnades av miljöbilspremien ökade, jämfört med koldioxid-
utsläppen från bilar som drivs med bensin eller diesel. Förklaringen är att bilar som 
drevs på bensin och diesel fick en strängare gräns för premiens incitament (120 
gram CO2 per km) än de bilar som drevs med alternativa bränslen (motsvarande 
omräkning 220 gram CO2 per km). Det senare kan jämföras med en Porsche 911 
Carrera som släpper ut 205 gram CO2 per km. Detta ledde till att biltillverkare 
kunde utnyttja detta kryphål i styrmedlets incitamentsinstuktur och rikta in sin 
försäljning på bilar med alternativa bränslen med högre koldioxidutsläpp än mot-
svarande bensin- och dieseldrivna bilar.  
 
En förändring i konsumentbeteendet sker strax efter införandet av miljöbilspremien 
från och med årsmodell 2008 och 2009 då försäljningen av bilmodeller som drevs 
med alternativa bränslen ökar. För det andra, en majoritet av ägarna till flexifuelbi-
lar byter från etanol till bensin under 2008 då oljepriset och därmed bensinpriserna 
sjunker. Studien finner att majoriteten av ägare till flexifuelbilar utövar arbitrage 
mellan bensin och etanol vilket leder till ökade koldioxidutsläpp.  
 
Effekter på miljö 
Påverkan på utbudet av bilar som drivs med alternativa bränslen 
Studien innehåller en ekonometrisk regression för hur koldioxidsutsläpp (gram 
CO2 per km) beror av miljöpremien (dvs. hur förändringen i bilmodellernas ut-
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släppsnivåer kan förklaras främst av miljöbilspremien under den period den var 
verksam). Analysen visar att miljöbilspremien kunde förklara en ökning med 21.48 
gram CO2 per km i utbudet av bilar som drivs med alternativa drivmedel. Resulta-
tet var statistiskt signifikant på 1 % nivån. När en dummy för om biltillverkaren 
historiskt haft bilar som drivs med alternativa drivmedel samt bränslepriser tas med 
som förklaringsvariabler ger estimeringen att miljöbilspremien kan förklara en 
ökning i utsläpp med 28.47 gram CO2 per km hos utbudet av bilar som drivs med 
alternativa drivmedel. 
 
Sammantaget kan man säga att miljöbilspremiens mer frikostiga gräns för bilar 
med alternativa drivmedel än bilar som drivs med bensin och diesel var en subvent-
ion till bilar med högre koldioxidutsläpp. Regressionen tyder på att biltillverkarna 
lät anpassa sitt utbud till miljöbilspremien genom att öka antalet bilmodeller med 
större utsläpp och som drevs med alternativa bränslen. 
 
Val av bränslen bland ägare av flexifuelbilar  
Sedan 2005 var etanol skattebefriat och fanns tillgängligt på över hälften av landets 
bensinstationer. Priserna på bensin och diesel steg från 2007 och fram till mitten av 
2008 för att därefter sjunka kraftigt då den ekonomiska krisen kom. Samtidigt 
sjönk försäljningen av etanol kraftigt vilket antyder att ägare av flexifuelbilar bytte 
från etanol till bensin. 
  
Syftet med studien är att kvantifiera till vilken grad konsumenter som ägde en flex-
ifuelbil (vars antal ökade som en följd av miljöbilspremien) bytte från etanol (lägre 
koldioxidutsläpp) till bensin (högre koldioxidutsläpp) när bensin blev billigare än 
etanol. Studien använder en ekonometrisk modell för bränsleval och baseras på 
månadsdata kring perioden september - november 2008, då skiftet i relativpris 
etanol/bensin ägde rum. Modellen testar huruvida insamlad data för perioden sam-
manfaller med tre typer konsumentsbeteenden hos ägare av flexifuelbilar; konsu-
menter som håller fast vid bensin ii) konsumenter som håller fast vid etanol och iii) 
konsumenter som väljer det som är billigast, bensin eller etanol. Resultatet var att 
en majoritet av ägare av flexifuelbilar stämde överens med sistnämnda konsument-
beteende. Trots investeringar i infrastruktur för utbudet av alternativa bränslen 
(E85) samt miljöbilspremien ledde arbitrage i bränslebyte från etanol till bensin till 
en ökning med minst 80 % koldioxidutsläpp från flexifuelbilar (räknat utifrån 
livscykelutsläpp för etanol). Politikerna har därmed blivit bakbundna av flexifuel-
bilar genom det sätt regleringen kring miljöpremien ursprungligen utformades. I 
studien räknas även påverkan på CO2 utsläpp ut.  
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Se föregående utvärdering av samma styrmedel. 
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Se föregående utvärdering av samma styrmedel. 
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Hur finansieras styrmedlet? 
Förutbestämda anslag med fasta belopp tilldelas via regleringsbrev till Transport-
styrelsen för utbetalning av bidrag för miljöbilar i enlighet med förordningen 
(2007:380) om miljöbilspremie.  
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Se lärdomar nedan.  
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Vid design av styrmedel mot förnyelsebar teknik som berör en stor andel av den 
bilmarknaden visar resultaten att man bör ta hänsyn till de tekniker som finns på de 
marknader som ska regleras. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
En lärdom är att möjligheten att välja bränsle bör vägas in under styrmedelsut-
formningen. Fördelen med flexifuelbilar är att deras bränsleflexibilitet motverkar 
inlåsning i en teknik. Varningen är dock att denna möjlighet till flexibilitet hos 
bilägarens val av bränsle kan leda till högre kostnader för miljöbilspremien som 
helhet genom att bilägarna väljer att köra på bränslen som är billigare för dem men 
som genererar högre koldioxidutsläpp.      
 

4.5 Skattebefrielse för biodrivmedel 
 
Flytande biodrivmedel såsom etanol och biodiesel befrias från energi- och koldiox-
idskatt. Skattebefrielsen genomfördes dock inte med ett generellt undantag för 
flytande biodrivmedel i lagen (1994:1776) om skatt på energi. I stället beslutar 
regeringen om skattebefrielse efter ansökan från varje enskild producent eller leve-
rantör. 
 
Styrmedel  Skattebefrielsen för biodrivmedel 
Lagrum Lag (1994:1776) 
Typ Subvention 
Ansvarig myndighet Riksrevisonen  
Målgrupp Fordonsägare 
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Vad är syftet med styrmedlet?  
I samband med riksdagsbehandlingen av den klimatpolitiska propositionen uttalade 
miljö- och jordbruksutskottet att en satsning på förnybara drivmedel bör vara en 
central del av den svenska klimatpolitiken (bet. 2008/09:MJU28). Av proposition-
en framgår även att skattebefrielsen för biodrivmedel är det främsta styrmedlet 
bakom introduktionen av biodrivmedel (prop. 2008/09:162). Ett syfte kan således 
antas vara att ge biodrivmedel mer långsiktiga och förutsägbara villkor genom 
ökad inblandning av biodrivmedel. Regeringens motiv i enskilda ansökningar om 
skattelättnader har dock varierat. På längre sikt kan syftet med skattebefrielse vara 
att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn.  
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Externaliteter och asymmetrisk information som hämmar övergången till förnybara 
biobränslen inom fordonstrafiken.  
 
Huvudsakliga miljömål 
Det huvudsakliga miljömål som skattebefrielsen angavs bidra till i den fördjupade 
utvärderingen 2012 var Begränsad klimatpåverkan.  
 
4.5.1 Utvärdering 
Riksrevisionen har granskat skattebefrielsen för biodrivmedel. Regeringen har 
sedan 1995 rätt att besluta om skattelättnad eller skattebefrielse för biodrivmedel. 
Skattebefrielsen är det främsta styrmedlet för att öka användingen av biodrivmedel 
för låginblandning. Riksrevisonen har i samarbete med SCB skickat ut en enkät till 
2 500 etanol- och gasbilsägare för att undersöka dels hur olika miljöbilar används 
och dels vad som påverkar beslutet att köpa en sådan bil. 
 
Metod Enkätundersökning  
Utvärderingsperiod Månadsdata 2005-2007 
Beställare Riksrevisonen 
Utförare Riksrevisonen 
Referens Riksrevisonen (2011) 
 
4.5.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Under 2002 ökade användningen av biodrivmedlen som en följd av att regeringen 
började bevilja fullständig skattebefrielse för samtliga biodrivmedel. Skattebefriel-
sen har bidragit till att all bensin och diesel upptill 5 volymprocent innehåller bio-
drivmedel. Biodrivmedel kan även användas som höginblandade drivmedel, ett 
exempel på detta är E85 som innehåller 85 % etanol och 15 % bensin. Men då 
biodrivmedel som E85 kräver en viss typ av fordon, har man infört andra incita-
ment för dessa såsom lättnader i förmånsbeskattningen, undantag från träng-
selskatt, miljöbilspremie etc. 
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Från att det under 2005 funnits ca 20 000 etanolbilar fanns det under 2009 180 000 
etanolbilar. Antalet biodriva bilar har med andra ord ökat betydligt. Däremot utgör 
de fortfarande en liten andel i relation till den totala fordonsflottan. 
 
Riksrevisionens enkätundersökning visar att den främsta anledningen till att man 
köper fordon som är av biodrivmedel är en önskan om att minska klimatpåverkan. 
En annan viktig faktor är de ekonomiska faktorerna. Av viss eller stor betydelse är 
skillnaden i pris mellan etanol och bensin för nära 75 % av ägarna till etanolbilar, 
medan motsvarande siffra för gasbilsägarna är 70 %. Noterbart är att cirka 13 % av 
etanol- och gasbilsägarna uppger att prisskillnaden mellan E85 och bensin inte är 
avgörande i valet av bränsle.   
 
Effekter på miljö 
Beräkningar av utsläppsreduktioner till följd av en ökad användning av biodrivme-
del i förhållande till fossila alternativ, visar på minskade utsläpp på omkring 0,4–
1,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år för åren 2007–2009. Det motsvarar 5 
% av utsläppen i transportsektorn 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Utvärderingen har gjort en bedömning enligt trender, genom att titta på förändring-
ar hos användningen biodrivmedel före och efter skattebefrielsen. Man drar slut-
slutsatsen att skattebefrielsen har bidragit till ökad låginblandning. I huvudsak har 
den ökade användningen utgjorts av etanol som låginblandas i bensin. Slutsatserna 
är dock kvalitativa utan stöd av t.ex. ekonometriska eller experimentella metoder.  
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
En förutsättning för att användningen av biodrivmedel ska öka har varit skattebe-
frielse för densamma. Med andra ord har skattebefrielsen även varit en förutsätt-
ning för de minskade utsläpp som är sammankopplade med en ökad användning av 
biodrivmedel. Sedan införandet har det skattebortfall som kan kopplas till skattebe-
frielsen ökat och för närvarande uppgår det till cirka 2 miljarder kronor. Detta in-
nebär att den totala kostnaden för staten uppgår till cirka 3 000 kronor per ton 
minskning i koldioxidutsläpp. Jämfört med en koldioxidskatt på 1 050 kr/ton CO2 
blir en skattebefrielse för biodrivmedel en relativt dyr åtgärd. För att skattebefriel-
sen ska ligga på samma kostnadsnivå som koldioxidskatten skulle minskningen av 
koldioxidutsläpp behöva nå en betydande bit över 100 % sett ur ett livscykelper-
spektiv.    
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Styrmedlet finansieras av skattemedel. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
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Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
De flesta etanolbilägare utövar arbitrage mellan att tanka E85 och tanka bensin 
beroende på relativpriset mellan dessa. När bensinpriset sjönk under 2009 mins-
kade tankningsgraden för E85 som en följd. Det innebär att skattebefrielsen inte är 
tillräckligt stark för att styra konsumenterna till att köpa E85, vid ett lägre bensin-
pris.  
 
Antalet etanolbilar har ökat kraftigt under senare år, men det är inte givet att nyttan 
för klimatet har ökat i samma utsträckning. Detta beror på dels vilket drivmedel 
bilarna tankas med och dels vilken bränsleförbrukning de har. När bensinpriset 
sjunker tankar många etanolbilsägare bensin istället för E85, men då många nya 
etanolbilar har en högre genomsnittlig bränsleförbrukning än en bensindriven bil 
innebär det också att utsläppen blir högre för en etanolbil. Om skattebefrielsen 
leder till lägre bensinpriser har det en motverkande effekt då många etanolbilsägare 
tankar bensin istället för etanol när bensinpriset sjunker.  
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 

4.6 Trängselskatt i Stockholm 
 
Trängselskatt i Stockholm är en punktskatt som infördes 2007 och som tas ut för 
bilar vid färd dagtid in och ut ur ett område som i stort omfattar Stockholms in-
nerstad. Införandet föregicks av ett sju månader långt försök med trängselskatt, 
Stockholmsförsöket, under våren 2006. 
 
Styrmedel  Trängselskatt i Stockholm 
Lagrum Lag (2004:629) 
Typ Skatt 
Ansvarig myndighet Transportstyrelsen 
Målgrupp Fordonsägare 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Trängselskatt syftar till att avgiftsbelägga fordonsägare på platser vid tidpunkter 
när det finns mycket trängsel och på sätt skapa incitament till minskad fordonstra-
fik vid dessa tider.   
 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6658 
Styrmedel för hållbar konsumtion 

 

90 
 

Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Trängselskatt internaliserar kostnader för trängsel och kötider men internaliserar 
även andra externa miljökostnader till följd av t.ex. utsläpp.  
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs trängselskatter bidra till miljömålen  
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. 
 
4.6.1 Utvärdering 
 
Rapporten har utvärderat trängselskattens effekter på utsläpp och halter av luftför-
oreningar från vägtrafiken. Data har hämtats från trängselskattens betalstationer, 
vägtrafikregistret och drivmedelsförsäljning samt på beräkningar av trafikarbetet 
(antal fordonskilometer). En jämförelse har gjorts före (försöket) och efter (perma-
nent), trängselskattens införande under perioden 2006-2008 för att jämföra luftför-
oreningshalterna. Utredningen har genomförts av SLB-analys vid Miljöförvalt-
ningen i Stockholm. 
 
Utvärdering Trängselskatt 
Typ Konsult 
Metod Faktisk data från trängselskattens betalstationer, vägtra-

fikregistret och drivmedelsförsäljningen och beräkningar 
av trafikarbetet  

Utvärderingsperiod 2005-2008 
Beställare Trafikkontoret i Stockholms stad. 
Utförare SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. 
Referens SLB-analys (2009) 
 
4.6.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Andelen bensindriva fordon har minskat sedan 2006 i staden och i länet. Minskni-
gen har dock medfört en dubblering av antalet dieselbilar medan antalet etanol-
drivna bilar trefaldigats. Under perioden 2005-2008 ökade andelen förnybar energi 
i fordonsparken från 2.4 % till 6.8 %. Studien visar också att Stockholm stad och 
län har en högre andel miljöfordon än övriga Sverige. Det kan förklaras av att mil-
jöbilar är (var) befriade från trängselskatt, därmed har även utsläppen minskat. 
 
Effekter på miljö 
Till följd av den förändrade fordonsammansättningen och det minskade antalet 
fordonskilometer (trafikarbete) har vägtrafiken minskat sina utsläpp i innerstaden. 
De största minskningarna har varit utsläpp av kolväten och kolmonoxid. Detta kan 
förklaras av de ökade antalen etanol-och dieselfordon. Även utläppen av PM10 och 
kväveoxider minskat med 3 respektive 13 %. Sedan 2006 har utsläppen av den 
fossila koldioxiden minskat med 20 %. Men för Stockholm stad som sådan har 
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utsläppsminskningen inte varit lika stor, vilket beror på att trafiken ökat med några 
% sedan 2006. En utvärdering av trafikarbetets förändring i Stockholms innerstad, 
stad och län har gjorts för perioder före, under och efter försöket med trängselskatt. 
 
Utvärderingen finner att trängselskattens effekt på trafikarbetet var högre vid för-
söket än vid det permanenta införande i Stockholmstads innerstad. En anledning är 
att effekterna kvarstod efter försöket. I innerstaden har trafiken minskat kontinuer-
ligt, dock har effekterna av försöket mattats av sett till staden som helhet och trafi-
ken har ökat sedan hösten 2006. Det beror på att det finns fler miljöfordon som är 
undantagna, andelen miljöfordon som passerade betalstationer under försöket var 3 
% medan det ökat till 12 % två år senare. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Enligt utvärderingen skulle andelen miljöfordon inte ökat lika mycket, men ande-
len hade troligtvis fortsatt öka, även om trängselskatten inte införts dock i en lång-
sammare takt. 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats.  
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden 
Har inte utvärderats. 
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4.7 Trängselskatt i Göteborg 
 
Trängselskatt infördes 2013 i Göteborg. Trängselskatt tas ut för svenskregistrerade 
fordon som passerar en betalstation måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 
18.29. Kostnaden att passera en betalstation varierar över dagen, med en högre 
kostnad under högtrafik jämfört med mitt på dagen. Skatt tas inte ut lördagar och 
helgdagar samt i juli månad. En bil som passerar flera betalstationer inom 60 minu-
ter beskattas en gång med det högsta beloppet av de passagerna under denna pe-
riod. Den sammanlagda skatten per fordon och kalenderdygn som högst uppgår till 
60 kronor. 
 
Styrmedel  Trängselskatt i Göteborg 
Lagrum Lag (2004:629) 
Typ Skatt 
Ansvarig myndighet Transportstyrelsen 
Målgrupp Fordonsägare 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Trängselskatt syftar till att avgiftsbelägga fordonsägare på platser vid tidpunkter 
när det finns mycket trängsel. Som sådant kan det skapa incitament till minskad 
fordonstrafik. I Göteborg finns även statsfinansiella syften kopplade till det Väst-
svenska paketet. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Trängselskatt internaliserar kostnader för trängsel och kötider men internaliserar 
även andra externa miljökostnader till följd av t.ex. utsläpp.  
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs trängselskatter bidra till miljömålen  
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. 
 
4.7.1 Utvärdering 
Trängselskatten i Göteborg är en del av det Västsvenska paketet som innehåller 
investeringar i kollektivtrafik, vägar och järnvägar. Bakom Västsvenska paketet 
står bland andra Göteborg stad, Trafikverket och Västtrafik, vilka har tagit fram ett 
utvärderingsprogram för att undersöka effekter på bl.a. invånarnas resevanor i reg-
ionen efter trängselskattens införande.  
 
Metod Enkätundersökning  
Utvärderingsperiod mars-april 2012 (före införande) och 

dels i mars-april 2013 (efter införande) 
Utförare Göteborgs Stad, Trafikkontoret 
Referens Göteborg Stad och Trafikkontoret (2013) 
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4.7.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden? 
Undersökningen visar att den största minskningen av resandet med bil skedde di-
rekt efter att trängselskatten infördes. Därefter har effekten avtagit något. Samtidigt 
har resorna med kollektivtrafik ökat med 12 000 resor per dag (24 %). Denna ök-
ning kan delvis förklaras av byte från bil till kollektivtrafik. Kollektivtrafikens 
ökning kan även förklaras av att kollektivtrafikens attraktivitet ökat som en följd av 
andra åtgärder inom denna. Inga effekter har funnits för andra färdmedel än kollek-
tivtrafik, till exempel har ingen överströmning skett från bil till cykel. De bilburna 
arbetsresorna tycks minska något mer (9 %) än andra bilresor (7 %). 
 
Effekter på miljö 
Har inte utvärderats. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats. 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Genom del av de avgifter som tas ut vid betalstationerna.  
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats.  
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats., 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden 
Har inte utvärderats. 
 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6658 
Styrmedel för hållbar konsumtion 

 

94 
 

4.7.3 Utvärdering 
 
Metod Statistik, mätbara effekter på resande inkl. passager ge-

nom betalstationer året före (2012) och efter införande 
(2013) av trängselskatt 

Utvärderingsperiod 2012 - 2013 
Utförare Arbetsgrupp Göteborgs Stad, M4Traffic, Trafikkontoret, 

Sweco, Västtrafik 
Referens Västsvenska paketets samverkansorganisation (2014) 

samt Göteborgs Stad (2014) 
 
4.7.4 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden? 
Kollektivtrafiken har ökat under 2013 jämfört med 2012. Ökningen beror på kom-
binationen av satsningar i kollektivtrafiken och införandet av trängselskatt. Antalet 
delresor har ökat med cirka 10 % i Göteborgsområdet. Utökningen av busskörfält 
och den minskade biltrafiken har ökat framkomligheten för bussarna under 2013 
jämfört med 2012, vilket möjliggjort ökad punktlighet och i viss mån minskade 
restider.  
 
Bilresandet har minskat under 2013 jämfört med 2012, vilket enligt utvärderingen 
antas till största del bero på trängselskattens införande. Trafikflödet genom betal-
stationerna minskade med 10 % mellan 2012 och 2013 (efter att ha stabiliserats 
under hösten 2013). Restiderna för biltrafiken har därmed minskat på infartslederna 
under 2013 jämfört med 2012, vilket beror på mindre biltrafik och därmed minskad 
trängsel på hårt belastade vägavsnitt. Minskningen i trafikflöde är generellt störst 
genom betalstationerna för att sedan bli mindre allteftersom avståndet till betalstat-
ionerna ökar.  
 
Cykeltrafiken har ökat med drygt 20 % i Göteborg. Det kan delvis bero på det 
gynnsamma vädret under 2013 tillsammans med satsningar för att öka cyklandet 
samt införandet av trängselskatt. Förflyttandet till fots och med cykel har samman-
fattningsvis ökat vilket ger betydligt större folkhälsoeffekter än minskningarna av 
luftföroreningar och buller. 
 
Effekter på miljö 
Den minskade biltrafiken under 2013 jämfört med 2012 har inneburit generellt 
mindre miljöpåverkan i Göteborgsområdet. Tidigare utvärderingar av trängselskat-
ten visar att den genomsnittliga exponeringen av kvävedioxidhalten under 2013 var 
mellan 2 och 10 % mindre än 2012 i Göteborgs Stad. Årsmedelhalterna av kväve-
dioxid överskrider fortfarande miljökvalitetsnormen i närheten av större trafikleder 
och dygns- och timmedelvärdena överskrids inom större områden framför allt i 
centrala Göteborg. 
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Trängselskatten beräknas leda till minskning av koldioxidutsläppen i Göteborgs-
regionen med cirka 43 000 ton (vilket motsvarar 2.5 % reduktion). Minskningen i 
Göteborgs Stad uppskattas till 6 %. Den är större inom staden eftersom det är 
främst där som fordonsresandet minskar.  
 
Partikelutsläpp härstammar främst från slitage av vägbanan och halkbekämp-
ningsmedel. Mellan 2010 och 2013 minskade årsmedelhalten av partiklar med 
cirka 16 %. Det råder osäkerhet i hur stor utsträckning trängselskatten har påverkat 
minskningar av partikelhalterna eftersom vädret också är en förklaringsvariabel.  
 
Trängselskattens påverkan på bullernivåer är generellt relativt begränsad även om 
nivåerna påverkas märkbart i vissa områden. Det är framförallt tätbebyggda områ-
den som centrala staden. Minskningarna har varit upp mot cirka 2 dBA. En halve-
ring av trafiken på en gata innebär en minskning med 3 dBA. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats. 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Genom del av de avgifter som tas ut vid betalstationerna. Under arbetet med att 
utforma det nuvarande trängselskattesystemet i Göteborg modelltestades ett trettio-
tal varianter av system, många av dem testades också med olika skattenivåer. Ef-
fekterna som trängselskatten ger står inte i ett linjärt samband med skattenivån. Om 
man exempelvis dubblerar trängselskattenivån kommer inte årsintäkterna att för-
dubblas, om man väljer att halvera trängselskattenivån kommer sannolikt merpar-
ten av trängseldämpnings- och miljöeffekterna att försvinna. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats.  
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats., 
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Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden. 
Utredningen av Göteborgs Stad och Trafikverket (2013) har inte lyckats finna al-
ternativa enskilda åtgärder och styrmedel som ger samma effekt som trängselskatt 
inom samtliga målkategorier (trängsel, miljö, utrymme, trafik och hälsa). Träng-
selskatten är den mest effektiva enskilda åtgärden för att minska trafiken så mycket 
så att Göteborg får minskad trängsel, bättre utrymme samt förbättrad miljö och 
bättre förutsättningar för hälsa. Man drar följande slutsatser: 
 

• Trängselskatten är en effektiv åtgärd för att nå god framkomlighet och låg 
restidsosäkerhet 

• Ingen annan enskild åtgärd har likvärdiga effekter 
• Genom en kombination av åtgärder kan en lika stor trafikminskning upp-

nås men en sådan kombination ger inte samma effekt på trängsel 
• En kombination av åtgärder innebär omfattande satsningar på kollektivtra-

fik och cykel som är långt mer omfattande och bör ske tidigare i tid än på-
gående och planerade satsningar. En sådan omfattande satsning kräver 
stora investeringar över många år och ger inte effekt i närtid.  

 

4.8 Bilskrotningspremie 
 
Bilskrotningspremien infördes redan 1975 för att motverka att skrotbilar överges i 
naturen med risk för spridning av miljögifter. Premien avsåg att ge incitament till 
att lämna in skrotbilar till bilskrot. Systemet var självfinansierande – den skrot-
ningsavgift som betalades av den första ägaren täckte utgifterna för premien som 
betalades ut till bilens sista ägare. Bilskrotningspremien, liksom den fond som 
innehöll inbetalade premier, avskaffades 2007 som en följd av ett utökat producen-
tansvar inom fordonsområdet. Återstoden av fonden betalades ut som en skrot-
ningsersättning. Hädanefter har fordonsägare rätt att utan kostnad lämna in en ut-
tjänt bil för skrotning varvid landets bilproducenter, dvs. fordonstillverkare och 
yrkesmässiga importörer, ansvarar för att bilen skrotas. 
 
Styrmedel  Bilskrotningspremie  
Lagrum Bilskrotningslagen (1975:343) 
Typ Subvention 
Ansvarig myndighet Naturvårdsverket 
Målgrupp Fordonsägare 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Syftet med bilskrotningspremien var att ge konsumenter incitament att lämna in 
uttjänta bilar till bilskrot istället för att lämna dessa i naturen och på parkeringsplat-
ser.  
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Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Internalisera kostnader av att lämna bilar som avger miljögifter i naturen och på 
andra platser. 
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs skrotningspremien ha bidragit till 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Utöver detta skulle den även ha kunnat 
bidra till en Giftfri miljö 
  
4.8.1 Utvärdering 
 
Syftet med uppdraget är att utvärdera effekten av 2001 års (den senaste) ändring av 
bilskrotningspremien samt analysera effekterna av att införa mer miljöstyrande 
styrmedel. Analysen är således en ex ante analys men innehåller även en utvärde-
ring av konsekvenserna till följd av ändrad nivå hos bilskrotningspremien. 
 
Metod Data om skrotningar, nyregistreringar samt fordonspar-

kens ålderssammansättning.  
Utvärderingsperiod 2004 
Beställare Naturvårdsverket 
Utförare Inregia AB 
Referens Naturvårdsverket (2004) 
 
4.8.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Den nya skrotningspremien ledde först till en nedgång innan andelen skrotade bilar 
ökade. Från och med årsskiftet 2000/2001, ett halvår innan det nya systemets infö-
rande, skedde en nedgång av antalet skrotade bilar. När premiehöjningen sedan 
trädde i kraft ökade antalet skrotade bilar markant, för att sedan sjunka igen, även 
om nivån vara högre än före premiehöjningen. När året skulle sammanfattas hade 
dock nästan dubbelt så många personbilar, jämfört med innan premieökningen, 
skrotats. Under 2002 låg nivån kvar på samma höga nivå, men under 2003 sjönk 
antalet skrotade bilar även om de låg kvar på en högre nivå än åren före premieänd-
ringen. 
 
Effekter på miljö 
Utvärderingen, som gjordes 33 månader efter införandet av skrotningspremien, 
visar att CO2 utsläppen skulle uppgått till 11 451 tusen ton om inte skrotningspre-
mien ändrats dvs. detta är nollalternativet. Utredningsalternativet visar på en 
minskning med 99 tusen ton eller minus 0,9 % jämfört med nollalternativet. Men 
när man antar ett livscykelperspektiv blir vinsterna lägre, då en stor del av emiss-
ionsvinsterna försvinner, vilket grundar sig i att antalet skrotade bilar ökade till 
följd av premien, vilket i sin tur medfördeökade mängder avfall. Utvärderingen 
visade, baserat på en rad antaganden, en ökning i deponerat avfall med 41 000 ton. 
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Därtill medförde den nya premien att andelen nya bilar som köptes ökade med 5,1 
%. Det ledde till en marginell ökad andel emissioner av koldioxid. Ökningen av 
CO2, till följd av produktion av nya bilar och skrotning, har värderats till 225 mil-
joner kronor i utvärderingsalternativet. De samhällsekonomiska effekterna av änd-
ringen visar trots det ett positivt netto på 460 miljoner kronor i utvärderingsalterna-
tiven. Naturvårdsverket poängterar dock att osäkerheten av kalkylen är stor. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Innan den nya skrotningspremien skrotades det mellan 150 000-160 000 bilar från 
1997 till 2000. När den nya skrotningspremien infördes 2001 skrotades 290 000 
bilar, ett år senare 293 000 och två år senare 307 000. Med andra ord har en för-
dubbling skett av antalet skrotade bilar som följd av den nya skrotningspremien. 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Styrmedelet är självförsörjande då skrotningsavgiften som betalas av 
den första ägaren ska täcka utgifterna för premien som betalas ut till bilens sista 
ägare. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Skrotningspremien indikerar en bestående ökning i utskrotningen av äldre bilar. 
Däremot är de oklart vilka effekter som kan hänföras till de ändrade premierna och 
vilka effekter som beror på andra händelser. Till exempel hade stiftelsen Håll Sve-
rige Rent en kampanj i samband med premiehöjningen, där man informerade om 
övergivna bilvrak. I samma veva beslutades att inkludera administrativt skrotade 
bilar till skrotningspremien, och nya föreskrifter med högre miljökrav på bilskro-
tarna infördes. Detta har gjort det svårt för utvärderingen att statistiskt säkerställa 
hur stor andel av de ökade skrotningarna som beror på de ändrade premierna. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Under de sista 10 åren före utvärderingen har en hög skrotningspremie använts 
tillfälligt i vissa länder för att öka skrotningen av bilar med undermålig avgasre-
ning. Man bedömer att en sådan tillfällig skrotningspremie får effekt på antalet 
skrotade bilar. Med andra ord kan det vara motiverat att använda sig av en tillfälligt 
höjd skrotningspremie för att klara t.ex. ett mål på minskade utsläpp ett visst år. 
Men vad gäller en mer långsiktig effekt, t.ex. att nå en snabbare skrotning av bilar 
med undermålig avgasrening och för att snabbare introducera bilar miljöbilar, har 
detta styrmedel visat sig fungera dåligt. 
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Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Utvärderingen föreslog kombinationer av skrotningsbidrag och andra ekonomiska 
styrmedel t.ex. miljödifferentierade fordonsskatter för att föryngra fordonsparken 
allteftersom den samhällsekonomiska nyttan av en påskyndad utskrotning minskar. 
Andra komplement kan vara styrmedel som påverkar fördelningen av trafikarbetet i 
tid och rum för att reducera antalet personer som exponeras mot emissionerna. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 

4.9 Frivillig koldioxidkompensering med 
förval 

Styrmedel av typen ”nudging” är en särskild typ av informativa styrmedel med 
syfte att påverka beteende via beslutsvalsituationens utformning på ett icke-
tvingade sätt. Det kan t.ex. vara att påverka det sammanhang som beslutet fattas i 
eller det sätt som information för konsumentens beslut framställs på när beslutet 
tas. Den typ av ”nudging” som utvärderas här är beslutsdesign med förval. Detta 
innebär att man försöker påverka individers val genom att förkryssa olika valalter-
nativ och få s.k. förvalseffekter på individernas beslut. 
 
Styrmedel  Frivillig koldioxidkompensering med ”nudging” 
Typ Informativ styrning, beslutsdesign med förval 
Ansvarig myndighet Göteborgs Universitet 
Målgrupp Internationella konferensdeltagare vid Göteborgs Univer-

sitet 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (GU) beslutade 2008 att införa frivil-
lig koldioxidkompensering med förval för flygresor till internationella konferenser 
i Göteborg. Huvudsyftet med styrmedlet var begränsad klimatpåverkan från statliga 
organisationer. Alla konferensdeltagare oavsett nationalitet tvingades att välja CO2 
kompensering eller inte på webbsidan vid anmälan till konferenser vid Handels-
högskolan Göteborgs Universitet. Inbetalade kompensationsbelopp går till köp av 
utsläppsrätter inom EU ETS. Anmälningsmomentet hade en s.k. ”nudging” i form 
av förval på webbsidan – dvs. koldioxidkompensering var förkryssad. Det krävdes 
med andra ord ett aktivt val att inte koldioxidkompensera. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Koldioxidutsläpp från flygresor till stora internationella konferenser orsakar kli-
matgaser som konferensdeltagare inte betalar för eftersom flygets utsläpp inte re-
gleras i internationella klimatavtal eller EU ETS vid denna tidpunkt (2008).   
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Huvudsakliga miljömål 
 
Styrmedlet förekom inte i den fördjupade utvärderingen 2012. 
 
4.9.1 Utvärdering 
 
Metod Naturligt fältexperiment 
Utvärderingsperiod 2008 
Beställare Handelshögskolan, Göteborgs Universitet 
Utförare Handelshögskolan, Göteborgs Universitet 
Referens Löfgren Å., Martinsson, P., Hennlock, M., Sterner T.,  

(2008) 
 
4.9.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Utvärderingstudien hade som uppgift att utvärdera 
 

• Beteendeeffekter av frivillig CO2 kompensering  
• Beteendeeffekter av ”nudging” i form beslutsdesign med förval 

 
Överlag var det mellan 39.3 % och 46.8 % av deltagarna som valde att kompensera 
sina flygresor. Detta är generellt sett en förhållandevis stor effekt för att vara ett 
frivilligt informationsstyrmedel. Det skulle kunna förklaras av att mätperioden 
omfattade en världskonferens i miljöekonomi där deltagarna från olika länder var 
forskare med inriktning mot miljöforskning.  
 
Analysen av beslutsdesignen med förvalseffekt visade att högst andel (46.8 %) som 
valde att kompensera fanns i den grupp som saknade förkryssat val. I den grupp 
som hade kompensera förkryssad var det något lägre andel (43.2 %) som valde att 
kompensera. Detta innebar alltså att 56.8 % gjorde ett aktivt val att inte koldioxid-
kompensera i denna grupp. I den grupp som hade ”ej kompensera” förkryssad var 
andelen (39.3 %). Detta innebar att 60.7 % gjorde ett aktivt val att gå från förvalet 
att inte kompensera till att kompensera.  
 
Skillnaden i andel som kompenserade mellan grupperna ovan är dock inte statist-
iskt signifikanta. Det kan därmed inte sägas att beslutsdesignen med förvalseffekt 
har haft effekt på beteendet att kompensera under mätperioden. Resultatet går emot 
flera andra utvärderingar i andra länder där s.k. ”nudging” i form av förval har haft 
effekt på beteende (organdonation, pensionssparande, försäkring etc.). En vanlig 
förklaring till denna effekt inom den ekonomiska beteendelitteraturen är att perso-
ner tycks anta att ett förkryssat val är ett klokt beslut och därmed låter det förkrys-
sade valet stå kvar. En möjlig förklaring till att förvalseffekten inte var signifikant i 
detta fall kan vara att personerna var forskare med inriktning mot miljö och därmed 
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sedan tidigare hade en övervägd åsikt om huruvida de ville koldioxidkompensera 
eller inte. Beslutsdesignen och förvalseffekten får då mindre effekt på beteendet.  
 
Effekter på miljö 
Har inte utvärderats 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Mätperioden med datainsamling ägde rum under 2008 och innefattade en stor 
världskonferens med merparten utländska deltagare. Vid klick på anmälningssidan 
slumpades varje anmälare (ovetandes) till en av tre grupper som hade olika ”nud-
ging” i form av förval på sin webbsida. Eftersom det rörde sig om ett kontrollerat 
experiment som isolerar effekten av förval kan man anta att en eventuell effekt kan 
kopplas till styrmedlet. Effekten av beslutsdesignen med förval visade sig dock inte 
vara statistiskt signifikant.   
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Handelshögskolan, Göteborgs Universitet samt forskningsanslag från Mistra och 
Formas Vetenskapsråd. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Se nedan 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Se nedan. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Slutsatsen av utvärderingsstudien tillsammans med andra utvärderingar av effekter 
på beteende med ”nudging” i form av beslutsdesign med förval är att individernas 
erfarenhet och insatthet i den fråga som beslutet rör, samt deras preferenser och 
transaktionskostnader för att göra aktiva val bör analyseras och beaktas vid ut-
formning av beslutsdesign med förval. Om individerna har en stor erfarenhet i 
frågan, och därmed lättare kan överväga hur de ska besluta på förhand, så kan be-
slutsdesign med förval få en mindre effekt. Denna utvärderingstudie kan jämföras 
med de studier där beslutsdesign med förval har visat sig ha signifikanta effekter på 
individers beslut. I dessa har frågorna ofta varit ”svårare” för individen att ta ställ-
ning till, t.ex. beslut om organdonation som blir aktuellt först efter livet eller pens-
ionssparande som får konsekvenser för individen långt fram i livet.  I sådana fall är 
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det lättare för individen att lita till ett på förhand givet förval, dels för att konse-
kvenserna inte kommer i närtid samt att individen kan tendera att utgå från att för-
valet är ett klokt val i en svår fråga.  
 

4.10 Effekter av bilpooler 
 
En bilpool innebär att ett antal personer samsas om en eller flera bilar. Konsumen-
ten betalar endast för bilen då denne använder den. Det finns olika typer av bilpoo-
ler; de två vanligaste är kooperativa och kommersiella. Kooperativa bilpooler ägs 
av privatpersoner och/ eller företag utan vinstsyfte. Kooperativa bilpooler är oftast 
billigare, eftersom det är medlemmarna själva som ideellt sköter arbetsuppgifterna. 
Kommersiella bilpooler å andra sidan ägs av företag och drivs med vinstsyfte. 
Priset och servicenivån är högre hos kommersiella bilpooler, men konsumenten 
behöver inte lägga ner eget arbete i bilpoolen.  
 
Styrmedel  Bilpool   
Målgrupp Presumtiva fordonsägare 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Syftet med bilpool är att göra det mer fördelaktigt att inte äga en bil, och istället 
använda bil från poolen vid behov. Varje bil utnyttjas därför mer vilket minskar 
antalet bilar i trafiken och motsvarande miljöeffekter.   
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Öppna bilpooler är kollektiva varor som kan reducera antalet bilar i trafiken samt 
antalet små resor som görs jämfört med om man äger en egen bil med minskad 
klimat- och miljöpåverkan som följd. 
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs bilpooler kunna bidra till miljömålet 
Frisk luft.  
 
4.10.1 Utvärdering 
 
Metod Intervjuer   
Utvärderingsperiod 2012 
Beställare Trafikverket 
Utförare Miljöbyrån Ecoplan AB och Trafikverket 
Referens Trafikverket 2012 
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4.10.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Enligt Trafikverket är en bilpool det bästa ekonomiska alternativet om man kör 
korta resor med relativt kort ärendetid. Detta beror på att poolbilarna kostar när de 
står parkerade, vilket innebär att korta resor för tidsmässigt långa ärenden blir kost-
samt. Därtill kan bilpooler vara ett bra alternativ vid enstaka helgresor eftersom 
många bilpooler har speciella helgerbjudanden 
 
Effekter på miljö. 
Resultat visar att CO2 reduktion per bilpoolsmedlem är 500 kg/år och 8 500 kg/år 
per bilpoolsbil 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats.  
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
En poolbil kostar ca 10 000 kronor i månaden för en kommunal, kooperativ och 
kommersiell bilpoolsaktör. Ett medelvärde som har ett spann från ca 7 000 – 12 
000kr. Variationen i kostnaden beror till stor del på var bilen är placerad. Poolbi-
larna blir dyrare när de står i större städer med dyrare parkeringsplatser och längre 
avstånd till tvättinrättningar, service etc. Lönsamheten i branschen är idag inte 
heller särskilt hög. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats.  
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Studien visar att många konsumenter av bilpooler (privatpersoner som företag), 
använder sig av bilpooler för alla typer av resor, dvs. såväl långa som korta. Tra-
fikverkets utvärdering visar att bilpoolsföretagen i stort har riktat in sig på företag 
och organisationer med avseende på prisbild och kvalitet, detta då majoriteten av 
intäkterna kommer från just dessa aktörer. Privatpersoner har därför blivit sekun-
dära. Istället är det kooperativen som har riktat in sig på privatpersoner men de 
kräver å andra sidan förbindelser från sina medlemmar, vilket gör att en del avstår 
från att gå med i bilpooler. 
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Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Få konsumenter har kunskap om vad det kostar att äga en bil från vagga till grav, 
dvs. från anskaffning, innehav till avyttring. Denna informationsbrist gör att det 
blir svårt att se lönsamheten i att gå med i bilpooler, där kostnaderna är betydligt 
synligare. Det finns en allmän uppfattning om att det är okej att det har ett högre 
pris per tillfälle att använda en bilpool kontra en egen bil, då man använder en 
bilpool mer sällan.  
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
 
Bilpoolsföretaget Sunfleet föreslår att poolbilar ska vara undantagna från gällande 
vägtullar, ha förtur till parkeringar på attraktiva platser samt att poolbilar bör få 
miljöbilstillstånd gällande parkeringar. Bilpoolsföretaget Move About föreslår 
också att poolbilar ska få förtur till parkeringar på attraktiva platser. Trafikverket 
föreslår att köpcentra upplåter parkering för bilpoolsbilar (jmf handikapparkering) 
nära in- och utgångar till affärer. En annan rekommendation är att öka kunskapen 
om bilars verkliga kostnader. En förbättrad kunskap om den egna fordonsekonomin 
underlättar för ett effektivare fordonsanvändande – ibland helt eller delvis med 
hjälp av bilpool.  
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5 Styrmedel shopping 
 

5.1 Energimärkning  
 
EU:s energimärkningsdirektiv syftar till att minska energianvändningen. Som såd-
ana är de också viktiga instrument för klimat- och miljöarbete. Produkter som om-
fattas av energimärkningskrav måste följas av tydlig märkning om hur energieffek-
tiv produkten är. 
 
Styrmedel  Ekodesign och energimärkning 
Lagrum Direktiv 2010/30/EU  
Typ Information 
Ansvarig myndighet EU Kommissionen 
Målgrupp Konsumenter och producenter 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Syftet med EU:s direktiv om energimärkning är att öka konsumenters kunskap om 
olika produkters energiprestanda. Under 2010 gjordes energimärkningen om: 
 

• Effektivitetsskalan gjordes om för att kunna inkluderar fler högeffektiva 
klasser. Från att tidigare haft kategori A som den högsta rankningen av 
energiprestanda infördes för kylskåp, tvättmaskiner och diskmaskiner ka-
tegorier upptill A +++ 

• Loggan gick från att ha varit tvådelad med en språkspecifik bakgrund till 
en logga som var språkneutral och som därmed var densamma över hela 
EU 

• Förändringen ovan ledde till att man införde illustrativa ikoner (picto-
gram), istället för den tidigare förklarande text som presenterades i sam-
band med varje nationellt språk. 

 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Ofullständig och asymmetrisk information hos konsumenter. Studier har visat att 
konsumenter kan förbise och undervärdera t.ex. energiprestanda på grund av 
asymmetrisk information samt klimat-och miljöpåverkan på grund av externaliteter 
i sina beslut. 
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs energimärkning och ekodesign ha 
bidragit till miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.  
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5.1.1 Utvärdering 
 
Under 2014 bestämde Europeiska kommissionen att utvärdera två av sina direktiv: 
direktiv 2010/30/EU om energimärkning och delar av ekodesigndirektivet 
009/125/EG. Ecofys fick i uppdrag av kommissionen att utvärdera dessa direktiv 
och sammanställa, analysera och identifiera möjligheter och ge rekommendationer 
för en eventuell översyn av det nuvarande regelverket. 
 
Metod Undersökning 
Utvärderingsperiod 2010 
Beställare EU Kommissionen 
Utförare Ecofys 
Referens Ecofys (2012) 
 
 
5.1.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden? 
Utvärderingen visar att EU-energimärkningen blivit ett allmänt erkänt varumärke 
för energieffektivitet samt ett välkänt märke runt om i Europa. Uppemot 95 % 
känner till EU-märkningen, och många anger att de finner den trovärdig och an-
vändbar som vägledning vid köpbeslut. 
 
Effekter på miljö 
Har inte utvärderats 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
En av de viktigaste orsakerna till framgången för energimärkningen i EU är att den 
använder mnemoniks3 för att förmedla och förstärka energieffektivitetsrankningen 
av märkta produkter. En annan anledning är att man har tagit fram en tydlig design 

                                                      
3 Inlärningsteknik som översätter informationen till en form (t.ex. visuella symboler) som hjärnan kan 

minnas bättre. 
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som är lätt att förstå.  Resultaten visar också att konsumenterna värderar märkning-
en högt och känner en tilltro till den information som förmedlas via märkningen. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Utvärderingen finner att effektiviteten i märkningssystemet begränsas av ett antal 
brister: 
 
Konsumentundersökningen visar att skalorna på den nya logan är välförstådd men 
införandet av A+++ (den nya högsta klassificeringen) har inneburit att skalan blivit 
mindre övertygande eller tilltalande, jämfört med när A var den högsta klassifice-
ringen. Dessutom upplevde konsumenterna att det var lättare att själva förstå eller 
bearbeta rankningen när den gick från A-D än med det nya systemet med A+++ till 
A. Denna ändring har medfört att konsumenternas intresse för att köpa effektiva 
produkter minskat. Även om de har förstått betydelsen av skillnaden mellan i A + / 
++ / +++ och C/B/A, så har denna förändring försvagat energimärkningens syfte 
och lett till en lägre betalningsvilja för produkter med hög energieffektivitet.  
 
Undersökningen visar också att konsumenter upplever en osäkerhet kring tolkning-
en av pilarna inom effektivitetsskala med korta och långa pilar. De flesta konsu-
menterna har tolkat pilens längd korrekt, dvs. ju kortare pil desto lägre energiför-
brukning medan andra har tolkat att den långa pilen som proportionell med energi-
konsumtionen av produkten. 
 
EU-energimärkningen har olika färgkoder, vilka används för att klargöra tröskel-
värden i energiprestanda. Konsumentundersökningen visar att de flesta konsumen-
ter har haft lätt att förstå och tyda de olika loggornas färgkoder, även om vissa 
delar är tydligare än andra. Några enstaka konsumenter har tolkat det som att en 
produkt inte är tillgänglig för försäljning när färgkoden har legat på den röda delen 
av skalan.  
 
Konsumentundersökningen visar att de flesta konsumenter oftast bara är beredda 
att köpa produkter i en av de gröna effektivitetsklasserna, vilket innebär att tröskel-
effektiviteten som avgränsar mellan de gula och gröna klasserna är den mest infly-
telserika på etiketterna. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
En utmaning är hur effektivitetsskalan ska ändras för att inkludera de produkter 
som är bättre än de som redan har högsta klassificeringen. Tidigare har EU hanterat 
detta genom att lägga till nya klasser ovanför A klassen (A +, A ++ och A +++ 
klasser), men dessa har sannolikt försvagat den upplevda tydligheten hos EU-
märkningen. Det är knappast möjligt att gå längre än den nuvarande A +++ klassi-
ficeringen och fortsätta lägga till fler klasser. Således krävs en annan design för att 
klassificera de nya produkterna som kommer in på marknaden utan att man lägger 
till ytterligare plustecken.   
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Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden 
I utvärderingen föreslås gå tillbaka till effektivitetsskalan A-G istället för att lägga 
till fler plustecken och att man maximerar effekten av avgränsningen mellan de 
gröna och gula delarna av skalan. EU-märkningen har byggts upp under många år 
och det har ett stort igenkänningsvärde i sin nuvarande form. Det är därför viktigt 
att eventuella konstruktionsändringar bör vara evolutionära snarare än att introdu-
cera ett helt nytt koncept. 
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6 Styrmedel ätande 
 
6.1 Miljömärkning mat 
 
Det finns åtskilliga miljömärkningar på marknaden. Miljömärkning av mat innebär 
att varan följs av information om dess miljöpåverkan. Informationen kan vara av 
direkt eller indirekt karaktär. Direkta signaler ger information om den relativa mil-
jöanpassningen t.ex. certifiering. Indirekta signaler innefattar även konsumentens 
egen tolkning av produkten och dess miljöpåverkan.  
 
Styrmedel  Frivillig miljömärkning mat 
Typ Informativt styrmedel 
Målgrupp Konsumenter, producenter 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Huvudsyftet är att minska matens miljöpåverkan genom att producenten ser till att 
konsumenten får information vid sina beslut så att de därmed ges möjlighet att göra 
mer miljömedvetna beslut.  
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Ofullständig och asymmetrisk information för konsumenter vid köp av mat. Studier 
har visat att konsumenter kan förbise och undervärdera miljö- och hälsopåverkan 
på grund av asymmetrisk information och externaliteter. 
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs miljömärkning ha bidragit till miljö-
målen Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö.  
 
6.1.1 Utvärdering 
Utvärderingen undersöker hur den frivilliga miljömärkningen skiljer sig från andra 
miljöstyrmedel på marknaden och vilka för- och nackdelar det finns med miljö-
märkning, sett utifrån de tre aktörerna. Rapporten har analyserat den frivilliga mil-
jömärkningen på livsmedel. Utvärderingen undersöker med hjälp av konsumtions-
data från SCB, vem som är den ”miljövänliga” konsumenten. Detta i syfte att ta 
reda på om konsumtion av miljömärkta varor skiljer sig från konsumtion av kon-
ventionella varor, detta görs bland annat genom att utvärdera om socioekonomiska 
aspekter har effekt på efterfrågan av miljömärkta varor.  
 
Syftet med utvärderingen är att ge ett teoretiskt ramverk kring en problematisering 
av miljömärkning och ta fram ett underlag för fortsatta diskussioner. Studien avser 
inte att genomföra olika miljömärkningar, dvs. ingen rekommendation görs. 
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Metod Konsumtionsdata från SCB 
Utvärderingsperiod 2007 
Beställare Jordbruksverket 
Utförare Institutionen för ekonomi SLU 

 Carolina Liljenstolpe och Katarina Elofsson 
Referens Liljenstolpe och Elofsson (2009) 
 
6.1.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden? 
Resultaten från studien visar att sammanboende personer och som äger en bostad 
köper miljömärkta varor i större utsträckning än de som är ensamboende och bor i 
hyreshus. De som är höginkomsttagare och bor i storstad köper mer miljömärkt än 
låginkomsttagare som bor på landsbyggen eller i mindre städer. I studien har man 
också undersökt huruvida en individ med en viss karaktär väljer en viss typ av 
miljömärktvara och om man då också är mer benägen att konsumera en annan 
miljömärktvara. Studien visar att individer som köper miljömärkt kött också köper 
miljömärkt bröd, mejeriprodukter och ägg i större utsträckning. Även de som köper 
miljömärkt fisk har en tendens att också köpa ekologiska ägg, vilket t.ex. indikerar 
att konsumtion av kött och fisk har samma konsumtionsmönster.  Sammantaget 
antyder studien att konsumenter kommer att köpa mer miljömärkta livmedel om de 
finns på marknaden. Men främst är det konsumentens preferenser som styr efter-
frågan.  
 
Effekter på miljö 
Har inte utvärderats 
 
Vilka är kostnaderna för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats.  
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara  
Har inte utvärderats. 
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Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden 
Har inte utvärderats 
 

6.2 Ekologisk märkning (EU) 
 
1991 tog EU fram den första EU-lagstiftningen om ekologiskt jordbruk, rådets 
förordning EEG 2092/91 1991. Denna lagstiftning har identifierats som en viktig 
drivkraft för utvecklingen av EU:s ekologiska jordbruk. Förordningen kom till som 
en konsekvens av konsumenternas ökande efterfrågan på certifierade ekologiska 
produkter. Under 2007 tillkom kraftigt reviderad förordning (EG) 834/2007 med 
ytterligare tillämpningsföreskrifter.  
 
Styrmedel  Ekologisk märkning 
Lagrum EC 834/2007 
Typ Informativt styrmedel 
Ansvarig myndighet EU Kommissionen 
Målgrupp Konsumenter och matproducenter 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Syftet är att ta fram specifika regler för att märka ekologiska produkter. En av de 
tydligaste regeländringarna är den nya EU-loggan som syftar till att förbättra igen-
känningsfaktorn av ekologiska produkter i EU och för att säkerställa för konsumen-
terna att de producerade produkterna är i linje med den nya förordningen. 
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Ofullständig och asymmetrisk information för konsumenter vid köp av mat. Studier 
har visat att konsumenter kan förbise och undervärdera miljö- och hälsopåverkan 
på grund av asymmetrisk information och externaliteter. 
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs miljömärkning ha bidragit till miljö-
målen Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Någon koppling till miljömål 
fanns inte specifikt för ekologisk märkning.  
 
6.2.1 Utvärdering 
 
Utvärderingen syftar till att utvärdera konsumenters förståelse av ekologiskt jord-
bruk och kunskap om den ekologiska EU-loggan och andra obligatoriska angivel-
ser. Utvärderingen innefattar de 27 EU-medlemsstaterna, bortsett från Kroatien, 
men fokuserar på 13 fallstudieländer för att i detalj utvärdera de olika aspekterna 
av den nya förordningen. Utvärderingen har analyserat länderna från 2009 och 
framåt, med år 2000 som referensår. Utvärderingen är baserad på intervjuer med 
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olika aktörer i de 13 fallstudieländerna, intervjuer med EU experter och intressenter 
samt en webbaserad konsumentundersökning med 3000 respondenter från sex 
medlemsländer. Därutöver utfördes även en annan webbaserad intressentanalys 
med 265 respondenter med avsikt att samla in mer information från fler aktörer.  
 
Metod Intervjubaserad  
Utvärderingsperiod 2007 
Beställare EU Kommissionen 
Utförare Thunen Institute 
Referens Thunen Institute (2013) 
 
6.2.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Utvärderingen visar att många konsumenter i EU känner igen konceptet ekologiskt 
jordbruk men få känner till den nya loggan eller de andra obligatoriska angivelser-
na. De flesta konsumenter var bekanta med att ekologiskt jordbruk inte innehöll 
användning av syntetiska kemikalier eller genetiskt modifierade frön och att man 
använder produktionsmetoder som skyddar miljön. Däremot var det flera konsu-
menter som höll med om det falska påståendet att ekologisk mat ”måste produceras 
på en liten gård ” eller ”måste vara närproducerat”, men inga av dessa angivelser 
måste vara uppfyllda enligt den nya förordningen. 
 
25 % av respondenterna uppgav att de hade sett loggan förut. Däremot visar stu-
dien att den nya EU-loggan är betydligt mer känd än den tidigare loggan i alla sex 
fallstudieländer, bortsett från i Italien. Men studien visar också att det i samtliga 
länder finns andra märkningar av ekologiska produkter som är mer igenkända än 
den nya EU-logan. 
 
De flesta konsumenter anser att ekologiska produkter är bra för miljön, men få (20 
%) anser att de har möjlighet att köpa alla varor de önskar konsumera ekologiskt. 
Konsumenterna fick också frågan vad de ansåg utgjorde produktkvalitet, i första 
hand ansågs inga kemiska ämnen. 75 % av respondenterna ansåg inte att ekologisk 
produktion var en viktig faktor för produktkvalitet.  
 
Effekter på miljö. 
Har inte utvärderats 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats. 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
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Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Förtroendet för EU-loggan är relativt hög, men viljan att köpa produkter med log-
gan är låg. Endast 13 % anger att EU-loggan är relevant vid deras köpbeslut, och 
att andra ekologiska märkningar ansågs mer betydelsefulla vid köpbeslut. Det kan 
förklaras av att EU-loggan nyligen introducerats på marknaden, och den är därmed 
inte särskilt igenkänd. En majoritet av respondenterna ser heller inte EU- loggan 
som en indikation på kvalitet, vilket också kan ha sin förklaring i att loggan nyligen 
introducerats på marknaden. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Trots att många respondenter har förtroende för EU-loggan kan detta förbättras 
genom att kommunicera underliggande standarder och certifieringar.  
 

6.3 Hyllmärkning 
 
Särskild hyllmärkning av ekologiska produkter i matbutiken innebär att ekologiska 
produkter skyltas särskilt i matvarubutikerna. Skyltningen gör att det ekologiska 
sortimentet blir mer synligt för konsumenterna. Studier har visat att en tydlig hyll-
märkning kan öka ekoförsäljningen för vissa matvarugrupper.  
 
Styrmedel  Hyllmärkning 
Typ Informativt styrmedel 
Målgrupp Konsumenter 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Syftet med den första delstudien var att studera hur hyllmärkningar av ekologiska 
produkter påverkar efterfrågan på de märkta produkterna. Tre typer av varor stude-
rades: kaffe, olivolja och mjöl. Tidigare studier har i flera fall visat att hyllmärk-
ning leder till en försäljningsökning, medan några fall har visat på att försäljningen 
minskat. 
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Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Ofullständig och asymmetrisk information kring miljöeffekter och sociala effekter 
från matkonsumtion.  
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs miljömärkning av mat ha bidragit till 
miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. 
 
6.3.1 Utvärdering 
 
I studien ”Kommer efterfrågan med Svanen?” har HUI Research studerat effekter 
av produktmärkning. Rapporten är indelad i tre olika delstudier; hur märkning av 
ekologiska produkter påverkar efterfrågan på de märkta produkterna, hur konsu-
menter värderar hälsorelaterade livsmedelsmärkningar samt hur nöjda konsumenter 
är med sina produktval i livsmedelsbutiken. 
 
Metod Ekonometrisk modellering av beteendeeffekter. Intervent-

ion-kontroll. 
Utvärderingsperiod 2007-2008 
Beställare Handelns Utvecklingsråd 
Utförare Niklas Rudholm, forskningschef, Handelns Utredningsinsti-

tut 
Referens Rudholm et al (2011) 
 
6.3.2 Styrmedlets (hyllmärkning) prestation enligt slutsatser i ut-
värderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Studien visade att hyllmärkning ledde till en ökad försäljning av ekologiskt kaffe 
och ekologisk olivolja, men inte av ekologiskt mjöl, vilket därmed indikerar att det 
har haft effekt på konsumenternas beteende i två av fallen.  
 
Effekter på miljö 
Har inte utvärderats 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Det går inte ur studien att utläsa huruvida dessa effekter hade kunnat uppstå utan 
hyllmärkning. Däremot konstateras att konsumenter inom tre veckor anpassat sig 
till hyllmärkning.  Det hade därför varit intressant att utvärdera om konsumenterna 
fortsätter köpa den tidigare hyllmärkta varan om hyllmärkningen försvinner. Med 
andra ord har varorna blivit ”en standardvara” i konsumenternas varukorg eller 
återgår de till den tidigare varan? 
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Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Hyllmärkning är en enkel åtgärd, men utvärderingen adresserar inte hur långvarig 
effekten av åtgärden är. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Hyllmärkningen har inneburit en minskad sökkostnad, dvs. det går snabbare för 
konsumenterna att hitta de ekologiska produkterna. Märkningen kan även skapa en 
känsla av att butiken valt ut produkterna för att de är ekologiska, vilket förenklar 
beslutsfattandet.   
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Svårigheten har varit att det finns en potentiellt avtagande effekt. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Resultaten visade att konsumenter är priskänsliga för framför allt kaffe; en höjning 
av priset på kaffe med en % minskar efterfrågan med 3,93 %. Det har dock inte 
analyserats om styrmedlet skulle kunna styra mot mer hållbara beteenden, dvs. om 
ett sätt att öka effekten av hyllmärkning skulle vara att sänka priset på kaffe för att 
fånga upp fler priskänsliga konsumenter. Studien visar att konsumenternas betal-
ningsvilja påverkas av hyllmärkning, dvs. med information kan konsumenter bli 
mindre priskänsliga för ekologiska produkter.  
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 
6.4 Innehållsmärkning 
 
Särskild innehållsmärkning av ekologiska produkter i matbutiken t.ex. KRAV 
märkning, innebär att information om ekologiska produkter tydliggörs på produk-
ternas förpackningar. Märkningen särskiljer således ekologiska varor från andra 
varor.  
 
Styrmedel  Innehållsmärkning 
Typ Informativt styrmedel i form av KRAV-märkning 
Målgrupp Konsumenter 
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Vad är syftet med styrmedlet?  
Huvudsyftet är att minska matens miljöpåverkan genom att producenten ser till att 
konsumenten får information om produktens innehåll vid sina beslut och under 
produktens konsumtion så att de därmed ges möjlighet att göra mer miljömedvetna 
beslut.  
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Ofullständig och asymmetrisk information för konsumenter vid köp av mat. Studier 
har visat att konsumenter kan förbise och undervärdera energiprestanda på grund 
av asymmetrisk information samt klimat-och miljöpåverkan på grund av ex-
ternaliteter i sina beslut. 
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs miljömärkning av mat ha bidragit till 
miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö.  
 
6.4.1 Utvärdering 
 
Utvärderingen fokuserar på dels på hälsorelaterad information samt ekologiskt 
odlad mat varav den sistnämnda är relevant för denna studie. Brist på information 
kan göra att konsumenter väljer produkter som inte ekologiskt hållbara. Genom 
innehållsmärkningar kan man dock minska kostnaderna förknippade med informat-
ionshämtning och på så sätt få konsumenter att göra mer ekologiska livsmedelsval. 
Studien har omfattat frukostflingor och innehållsmärkning i form av det gröna 
nyckelhålet och KRAV-märkning. 
 
Utvärdering Miljömärkning 
Metod Hedonisk prisfunktion på disaggregerad data 
Utvärderingsperiod Tolvmånadersperioden från april 2007 till 

mars 2008. 
Beställare Handelns Utvecklingsråd 
Utförare Handelns Utredningsinstitut 
Referens Rudholm et al (2011) 
 
6.4.2 Styrmedlets (innehållsmärkning) prestation enligt slutsatser 
i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Utvärderingen visar att ekologiska märkningar har en negativ effekt på betalnings-
viljan, det vill säga konsumenter är inte beredda att betala för den lättillgängliga 
information som KRAV-märkningen medför. Å andra sidan har studien inte kunnat 
kontrollera för om det kan ligga något annat i konsumenternas attityd till märk-
ningar än vad som faktiskt fångas upp. Till exempel överväger man om de båda 
märkningarna kan signalera höga priser och sämre smak. Konsumenterna tycks 
väga in något annat i märkningen än vad den faktiskt innebär, vilket har försvårat 
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styrningen av konsumentbeteende. Till exempel värderas ökat fiberinnehåll nega-
tivt medan ökat socker värderas positivt. Slutsatsen är att fler studier behövs för att 
förstå konsumenters beteenden kring dessa märkningar. 
 
Effekter på miljö 
Har inte utvärderats. 
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Har inte utvärderats 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. 
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Har inte utvärderats. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
 
Vilka svårigheter har identifierats i styrningen av konsumentbeteenden? 
Har inte utvärderats. 
 
Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
Har inte utvärderats 
 
6.5 Klimatmärkning av mat (hyllmärkning) 
 
Vid hyllmärkning med avseende på klimatpåverkan finns information om produk-
tens klimatpåverkan på hyllan där varan återfinns. Informationen kan vara av direkt 
eller indirekt karaktär. Direkta signaler ger information om den relativa klimatpå-
verkan t.ex. certifiering. Indirekta signaler innefattar även konsumentens egen 
tolkning av produkten och dess miljöpåverkan. Ett projekt om klimatcertifierad mat 
startades 2007 av KRAV och Svenskt Sigill, som också har delat ansvaret för pro-
jektledning med huvudsaklig finansiering från Jordbruksverket. Den utvärdering 
med avseende på konsumentbeteende som refereras här är hyllmärkning av mjölks 
klimatpåverkan.  
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Styrmedel  Klimatmärkning av mat (hyllmärkning) 
Regler Klimatcertifiering för mat 2012:2 (Svenskt Sigill samt 

KRAV) 
Typ Informativt styrmedel 
Ansvarig myndighet Jordbruksverket (huvudsaklig finansiär) 
Målgrupp Konsumenter mat 
 
Vad är syftet med styrmedlet?  
Huvudsyftet med klimatmärkning för mat är att minska klimatpåverkan genom att 
konsumenterna görs mer medvetna om klimatval och företagen kan stärka sin kon-
kurrenskraft.  
 
Vilket marknadsmisslyckande skulle styrmedlet kunna korrigera? 
Ofullständig och asymmetrisk information kring klimateffekter från matkonsumt-
ion.  
 
Huvudsakliga miljömål 
I den fördjupade utvärderingen 2012 uppgavs miljömärkning ha bidragit till miljö-
målet Begränsad klimatpåverkan. Någon specifik koppling till klimatmärkning 
fanns dock inte.  
 
6.5.1 Utvärdering 
 
Metod Randomiserat fältexperiment 
Utvärderingsperiod April 2013 – Maj 2013 
Beställare Forskning 
Utförare Institutionen för ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet, 

Uppsala 
Elina Matsdotter, Katarina Elofsson, Johan Arntyr 

Referens Matsdotter et al (2014) 
 
6.5.2 Styrmedlets prestation enligt slutsatser i utvärderingar 
 
Vilka effekter (miljö, ekonomi, sociala) har styrmedlet haft på konsumentbe-
teenden?  
Syftet med denna studie var att undersöka information om klimatmärkt mjölk i 
butiker verkligen påverkar konsumenternas beteende och kortsiktiga efterfrågan. 
Ett randomiserat fältexperiment på klimatmärkt mjölk genomfördes under april-
maj 2013 i 17 livsmedelsbutiker i Uppsalaregionen. Experimentdesignen isolerade 
effekten av informationens påverkan på konsumentbeteendet genom att hålla alla 
andra faktorer konstanta för att därigenom mäta effekten av klimatmärkning på 
konsumenternas efterfrågan på mellanmjölk.  
 
Detta gjordes genom att två olika skyltar med företagslogotyp monterades på hyl-
lan invid mjölk av mjölkproducenten, Sju Gårdar, vars mjölk är klimatcertifierad 
enligt Klimatcertifiering för mat 2012:2. Den enda skillnaden mellan skyltarnas 
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logotyp var att den ena skylten hade klimatmärkning och den andra skylten var en 
placebo som saknade klimatmärkningen men i övrigt såg likadan ut.  
 
Resultaten av experimentet visar att klimatmärkningen ökade försäljningen av 
klimatmärkt mjölk med cirka 7 %. Även om detta är betydligt mindre än vad som 
framgår av undersökningar där konsumenter tillfrågas är effekten trots allt större än 
den som observerats i tidigare studier av faktiskt köpbeteende.  
 
Effekter på miljö 
Endast konsumtionsbeteendet och inte klimateffekterna av klimatmärkt mjölk har 
utvärderats i studien. Mjölkproduktion enligt kriterierna för Klimatcertifiering för 
mat 2012:2 kan dock leda till minskningar på 5-10 % enligt tidigare beräkningar 
baserade på foderstater samt resultat från tidigare LCA-studier (Cederberg, 2009).  
 
Hur stor del av dessa effekter kunde förväntas uppstå även utan att styrmed-
let infördes?  
Eftersom det kontrollerade fältexperimentet kontrollerar just för klimatmärkning-
ens effekt i butiker kan man utgå från att ökningen i försäljning på 7 % inte hade 
uppstått utan klimatmärkningen. En möjlig faktor som experimentet inte kunde 
kontrollera för är att de konsumenter som fick se skylten utan klimatmärkning 
(placebo) kände till producentens företagslogotyp och kände sedan tidigare till att 
denna mjölk var klimatcertifierad och köpte den av just detta skäl. Detta skulle 
innebära att ökningen på 7 % kan vara underskattad. Före experimentets genomfö-
rande hade dock marknadsföringen av den klimatmärkta mjölken varit mycket 
begränsad vilket skulle tala mot att denna okontrollerade effekt var stor. Det bör 
dock tilläggas att studien mäter de kortsiktiga effekterna. Klimatcertifiering har 
ännu funnits så länge att långsiktiga effekter har kunnat mätas. 
 
Vilka är kostnader för att införa och upprätthålla styrmedlet?  
Har inte utvärderats. Kostnaden för att skylta särskilt med klimatmärkning i buti-
ken är dock låg. Administrativa kostnader för systemet som helhet finns i form av 
upprätthållande av klimatcertifieringssystemet som drivs i projektform och starta-
des 2007 av KRAV och Svenskt Sigill, som också har delat ansvaret för projekt-
ledning. Projektet har sedan starten drivits i samverkan med Milko, Lantmännen, 
LRF, Scan och Skånemejerier. Administrativa kostnader har inte utvärderats i stu-
dien.  
 
Hur finansieras styrmedlet? 
Huvudsaklig finansiering har kommit från Jordbruksverket. 
 
Har styrmedlet varit framgångsrikt vad det gäller att påverka konsumentbe-
teenden? Vilka var framgångsfaktorerna? 
Har inte utvärderats. 
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Kan styrmedlet vässas för att effektivare styra mot resurseffektiva och håll-
bara beteenden? Hur?  
Har inte utvärderats. 
 
Baserat på de utvärderingar som har gjorts; vilka är de centrala lärdomarna i 
utvecklingen av nya styrmedel för resurseffektiva och hållbara konsumentbe-
teenden? Rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla styrmedel 
för hållbara konsumtionsval och konsumtionsbeteenden? 
I konsumentundersökningar antyder ofta en majoritet av konsumenter att de själva 
vill ha miljö- eller klimatmärkning för att kunna välja mat med lägre klimatpåver-
kan och nästan varannan kan tänka sig att betala mer för sådan mat. Denna studie 
visade liksom andra experimentstudier av faktiskt beteende i andra länder att 
märkning ökar försäljningen i storleksordningen 5-10 %. Detta är betydligt mindre 
än vad som ofta framgår av undersökningar där konsumenter tillfrågas direkt. 
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7 Sammanfattande slutsatser  
Detta kapitel sammanfattar de huvudsakliga resultaten av genomförda utvärdering-
ar och studier av styrmedel per konsumtionsområde Boende, Kommunikationer 
och resor, Shopping samt Ätande. Sammanlagt omfattas 32 styrmedel. Inga styr-
medel avsedda att vara direkt riktade till sparande, och vilka har utvärderats utifrån 
ett miljöperspektiv, har hittats. De styrmedel som förekommit i flest utvärderingar 
är ekonomiska styrmedel och då främst stöd och bidrag. Detta skulle kunna förkla-
ras med att stöd-/bidragskostnaden är en skattefinansierad utgift vilket ger starkare 
motiv till uppföljning av hur skattemedlen används. Administrativa styrmedel och 
fysisk planering har förekommit i minst antal utvärderingar. 
 
1. Ekonomiska styrmedel (13 st)  
2. Informativa styrmedel (11 st) 
3. Administrativa styrmedel (5 st) 
4. Planering (3 st) 
 

7.1 Boende 
Inom kategorin boende har utvärderingar av sammanlagt 16 styrmedel inkommit. 
De är plan- och bygglagens olika planinstrument, reglering av enskilda avlopp 
enligt miljöbalken, olika stöd för vissa miljöförbättrande installationer i småhus 
samt informativa styrmedel såsom energi- och klimatrådgivning, timmätningsre-
formen och energideklarationer.  
 
7.1.1 Administrativa styrmedel och fysisk planering 
Plan- och bygglagen samt regleringen av enskilda avlopp enligt miljöbalken tillhör 
de få styrmedel där privatpersoner omfattas av prövning (lov enligt PBL respektive 
tillstånd enligt miljöbalken). Det är i dessa fall kommunen (byggnadsnämnden 
respektive miljönämnden) som prövar och utövar tillsyn. Fysiska personer omfattas 
främst av Plan- och bygglagen (PBL) genom regleringen av byggnation av småhus. 
Det som gör den fysiska planeringens geografiska styrning till ett unikt styrmedel 
är möjligheten till ett geografiskt helhetsperspektiv samt att se komplexa samband, 
vilket även möjliggör att miljömålen, kommunens utveckling och sociala förhål-
landen kan belysas tillsammans. Allt sedan tillkomsten av PBL har det också fun-
nits krav på att ta miljöhänsyn i PBL. När det gäller regleringen av enskilda avlopp, 
består denna huvudsakligen av en kombination av instrument, förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöbalken (1998:808) 
samt förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950).  
 
Inom såväl PBL som regleringen av enskilda avlopp enligt miljöbalken är det straff 
och sanktionsavgifter som ytterst ska påverka konsumentbeteenden så att regelverk 
och myndigheters beslut följs. I såväl utredningarna av PBL som regleringen av 
enskilda avlopp enligt miljöbalken har det konstaterats svårigheter med efterlevna-
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den av regelverk och myndigheters beslut. I bägge fall ansågs låga avgiftsnivåer, 
otydliga regler och långa ledtider i beslutsprocesser kring straff och sanktionsavgif-
ter vara skäl till en dålig efterlevnad. I bägge fall har i synnerhet straff och sankt-
ionssystem varit föremål för utredning. Kritik riktades även mot att kommunerna 
(tillsynsmyndigheterna) saknade incitament att besluta om åtgärder vid överträdel-
ser och därför inte alltid krävde rättelse när samhällskraven eftersatts.  
 
En trend hos slutsatserna kring förbättringar för ökad efterlevnad generellt vid 
administrativa styrmedel är att sanktionsavgifter bör ersätta straff på vissa områ-
den. Under de senaste åren har också sanktionsavgifter införts på ett flertal områ-
den i syfte att öka efterlevnaden. Det gäller t.ex. miljöbalken, fiskelagen, produkt-
säkerhetslagen, arbetsmiljölagen och marknadsföringslagen där sanktionsavgifter i 
vissa fall ersatt tidigare straff (t.ex. böter eller avgifter hanterade av polis, åklagare 
och domstolar). Utredningen av PBL kom fram till att sanktionssystemet bör för-
bättras med följande egenskaper för att öka efterlevnaden: 
 

• Överträdelser ska vara lätt konstaterbara 
• En sanktionsavgifts kriterier för påförande samt dess storlek bör vara all-

mänt kända av berörda aktörer 
• En överträdelse ska kunna föranleda en snabb reaktion från samhället i 

form av en sanktionsavgift vilket talar för beslut om sanktionsavgift beslu-
tad av tillsynsmyndigheter snarare än domstol 

• Avgiftsnivåer ska vara såpass höga att de har avskräckande effekt 
• Avgiftsskyldigheten ska bygga på strikt ansvar för mindre resurskrävande 

handläggning och därmed möjliggöra snabbare handläggning 

Sanktionssystem kan utformas så att antingen tillsynsmyndigheten eller en domstol 
beslutar om sanktionsavgift. Fördelen med att låta tillsynsmyndigheten besluta är 
att dessa är närmast de enskilda personerna och har därför störst möjlighet till kon-
troll och snabb reaktion vid överträdelser. Sanktionsavgifter kan dessutom använ-
das vid sidan om eller istället för skadestånd, vite, böter och förverkande så längre 
det uppfyller bestämmelserna kring dubbel lagföring och bestraffning.  
 
Sanktionsavgifter bör ha lätt konstaterbara kriterier för att konstatera om en regel 
har överträtts eller inte. Annars finns risken att aktörer regelmässigt kommer att 
överklaga beslut om straff eller sanktionsavgift för att få saken överprövad, vilket 
innebär ett stort antal administrativt resurskrävande processer. Ett problem här är 
om tekniska skäl kräver resurskrävande analyser för att utreda om överträdelse 
skett eller inte (t.ex. provtagningar på plats) i varje enskilt fall. Stora resursbehov 
kan i sin tur leda till att kontroll- och tillsynsmyndigheter drar sig för att besluta om 
sanktionsavgifter, alternativt inte anmäler överträdelser till polis, åklagare och 
domstol.  
 
Enskilda avlopp är ett exempel där det av tekniska skäl är svårt och/eller kostsamt 
att fastställa lätt konstaterbara gränser för när ett avlopp är olagligt eller inte. Det 
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gör det därmed svårare att använda sig av straff och sanktionsavgifter för att öka 
efterlevnaden. Utan straff eller sanktionsavgifter har tillsynsmyndigheten i prakti-
ken i stort sett bara verktygen föreläggande och vite att ta till för att få olagliga 
avlopp åtgärdade. Detta föregås av att tillsynsmyndigheten systematiskt tar initiati-
vet att inventera och vid behov inspektera avloppen på plats. Då man finner avlopp 
bristfälliga utfärdas ett föreläggande där fastighetsägaren måste åtgärda avloppet 
före ett visst datum eventuellt mot ett vite. Trots att det alltså är fastighetsägaren 
som enligt lag är skyldig att på eget initiativ åtgärda sitt bristfälliga och olagliga 
avlopp blir det i praktiken tillsynsmyndigheten som får ta initiativet och sökkost-
naden för att konstatera detta. Den extra sökkostnaden kan tillsynsmyndigheten 
förvisso täcka genom att ta ut den av fastighetsägaren i form av en tillsynsavgift. I 
fallet med enskilda avlopp blir dock denna avgift såpass låg (ett par eller fåtal tu-
sentals kronor) att den inte i sig kan ge fastighetsägaren ekonomiska incitament att 
ta på sig åtgärdskostnaderna för att åtgärda sitt avlopp. Incitamenten behöver såle-
des komma från fastighetsägarens intrinsikala motiv (t.ex. eget miljöengagemang 
som övervinner åtgärdskostnaden) och/eller att det finns grannar nedströms vars 
olägenhet påverkar fastighetsägarens nytta.  
 
Utvärderingen finner att tekniska svårigheter med att finna lätt konstaterbara krite-
rier för om funktionskrav uppfylls eller inte kan tala för att överväga teknikkrav 
istället för funktionskrav. Krav på att använda vissa typer av tekniker kan vara 
lättare att kontrollera och kan därmed kopplas till sanktionsavgift som påförs om 
inte någon av ”godkända” tekniker används. Detta bygger på att det finns ett sam-
band mellan att använda en viss teknik och miljöpåverkan så att miljöeffekterna 
indirekt kan påverkas genom teknikkrav. Det finns dock en varning för teknikkrav i 
styrmedelslitteraturen då dessa kan hämma teknikutvecklingen. Under vissa om-
ständigheter, t.ex. då det av tekniska skäl är svårt och/eller kostsamt att fastställa 
lätt konstaterbara gränser huruvida funktionskrav är uppfyllda eller inte, alternativt 
det är svårt att mäta t.ex. utsläppsnivåer i de enskilda fallen, kan dock teknikkrav 
vara en effektivare reglering än en reglering med funktionskrav utan sanktionsav-
gifter. Alternativa incitamentsmekanismer bör då införas för att främja teknikut-
veckling och att teknikkraven sedan uppdateras över tiden. Utvärderingen om en-
skilda avlopp kom fram till att teknikkrav bör av detta skäl ytterligare utredas.  
 
I uppdraget skulle även ekonomiska styrmedel föreslås som kan öka åtgärdstakten 
hos enskilda avlopp. Även ekonomiska styrmedel kräver att skatter eller avgifter 
kan kopplas till rådande funktionsnivå (t.ex. utsläppsnivå) hos ett enskilt avlopp. 
Svårigheten att mäta storleken på individuella utsläpp innebär att även ekonomiska 
styrmedel får problem. De förslag om skatt samt skattebefrielse och avgift och 
återföring i fallet enskilda avlopp fick kopplas till avloppets tekniktyp, ålder och 
fastighetsägarens beteende i form av att initiera sitt ansvar, t.ex. deklarering, rap-
portering, anmälan och tillstånd (vilka lättare kan konstateras) snarare än den fak-
tiska funktionsnivån (utsläppsnivån) hos varje enskilt avlopp. 
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7.1.2 Ekonomiska styrmedel 
Inom kategorin boende finns ett flertal utvärderingar av stöd för miljöförbättrande 
installationer i småhus. Det gäller t.ex. installation av energieffektiva fönster, 
biobränsleanläggning, solvärme, konvertering från direktverkande elvärme samt 
oljeuppvärmning samt solceller. I de flesta fall har dessa utvärderats av Boverket 
vars utvärderingar av stöd ofta innehåller ett moment där man undersöker om stö-
det inneburit att privatekonomiskt olönsamma, men samhällsekonomiska lön-
samma åtgärder, blev privatekonomiskt lönsamma efter att stödet inräknats. I fler-
talet utvärderingarna visar det sig att stödet gör privatekonomisk skillnad för någon 
enstaka procent av investeringarna. Utvärderingarna drar i dessa fall slutsatsen att 
stöden har en teoretisk liten effekt på antalet genomförda åtgärder. 
 
Några utvärderingar av Boverket (t.ex. stöd för energieffektiva fönster samt kon-
vertering från direktverkande elvärme) har även innehållit enkätundersökningar där 
man frågat aktörer som genomfört åtgärder om de skulle genomfört dessa även om 
stödet inte funnits. En förhållandevis stor andel av aktörerna (70-80 %) svarar i 
dessa utvärderingar att de skulle ha genomfört åtgärderna även utan stöden. Detta 
gör att miljöeffekten och kostnadseffektiviteten av stöden blir betydligt mindre 
jämfört med man om räknar på miljöeffekterna av samtliga genomförda åtgärder 
som har fått stöd. Vissa utvärderingar har dock funnit andra effekter som att stöden 
tidigarelagt åtgärder (t.ex. konvertering från direktverkande elvärme och oljeupp-
värmning) som skulle ha skett senare till följd av höjda el- och oljepriser eller att 
de bidragit till teknikutveckling på utbudssidan (t.ex. solceller). 
 
I några fall har stöd getts till både privatpersoner och företag (t.ex. bostadsbolag) 
för miljöförbättrande installationer (t.ex. installation av solceller) i bostäder. Man 
fann då att företag kunnat få stora delar av avsatta stödpengar. Det har inneburit att 
nya stöd stoppats och stödpengar inte alltid funnits tillgängliga för konsumenter. 
Även om begränsningar funnits (t.ex. maxbelopp eller maximalt en installation per 
byggnad) har det funnits luckor i föreskrifterna som gjort att företag ändå kunnat få 
mer stödpengar. I utvärderingen av stöd för solceller fördes förslag fram att särskilt 
öronmärka stödpengar till konsumenter (fysiska personer) alternativt en administ-
ration med inkomstskatteavdrag liknande ROT-avdraget.  
 
Sammantaget kan sägas att utvärderingarna om stöden till miljöförbättrande åtgär-
der i bostäder har påvisat begränsade effekter på antalet genomförda investeringar 
efter att man beaktat att många aktörer sannolikt skulle ha genomfört åtgärderna 
även utan stöden till följd av höjda energipriser samt energi- och koldioxidskatter. 
Det ska dock tilläggas att lagstiftarens avsikt med dessa stöd inte alltid tycks vara 
att direkt minska miljöpåverkan. När det gäller t.ex. stöd för installation av energi-
effektiva fönster samt biobränsleanläggning anges i regeringens proposition 
2003/04:19 att syftet med stödet var att dämpa effekten av den ökning i fastighets-
skatt som dessa investeringar i vissa fall kan leda till. 
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7.1.3 Informativa styrmedel 
Utvärderade informativa styrmedel är t.ex. energi- och klimatrådgivning (EKR), 
timmätningsreformen (TMR) samt energideklarationer (ED) vars syfte är att för-
bättra konsumenters information vid beslut som påverkar energianvändningen i 
bostäder. Som sådana kan styrmedlen sägas motverka marknadsmisslyckanden till 
följd av ofullständig och/eller asymmetrisk information.  
 
Utvärderingen av EKR baserades på telefonintervjuer med individer som genom-
fört energibesparande åtgärder. 7 av 10 anger att de har haft användning av rådgiv-
ningen och 6 av 10 uppger att de vidtagit åtgärder och/eller ändrat beteende. Drygt 
4 av 10 uppger att EKR var en bidragande orsak till att de beslutat genomföra åt-
gärder. Utvärderingen kom fram till att effekterna av EKR kan förbättras genom 
ökad marknadsföring och/eller annat synliggörande av EKR då många konsumen-
ter inte känner till rådgivningen.  
 
Timmätningsreformens syfte var att via timavtal få elförbrukningen mätt per timme 
i syfte att ge konsumenter möjlighet att anpassa energiförbrukningen genom att 
t.ex. flytta mer av elförbrukningen till tider på dygnet då elpriset är lägre. Detta 
skulle även leda till effektivare effektuttag genom att toppbelastningar kan kapas. 
Utvärderingen visade att intresset för timavtal var lågt. Utvärderingen pekade på att 
det var svårt att finna information till beslutet att teckna timavtal, endast ett fåtal 
aktörer på marknaden erbjöd timavtal. Förslag till förbättringar var att reformera 
timavtalen och attribut som ger större incitament. 
 
I oktober 2006 trädde lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader i kraft, 
som en del av införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG 
om byggnaders energiprestanda. Boverkets enkätundersökning om hur fastighetsä-
gare har uppfattat energideklarationerna visade att 80 % av tillfrågade konsumenter 
kände till åtgärdsförslagen i deklarationen och 60 % uppgav att de kommer att 
vidta några eller alla rekommenderade åtgärder. Dock angav en mycket liten del av 
tillfrågade att energideklarationen hade haft inflytande vid deras val av hus vilket 
enligt utvärderingen kan bero på att deklarationen kommer sent i beslutsprocessen. 
Ingen utvärdering finns dock som studerat hur beteendet faktiskt påverkas (dvs. 
kring vilka åtgärder som faktiskt genomförs) till följd av energideklarationer.  
 
Utvärderingarna av energideklarationer pekar på två framgångsfaktorer. En stor 
majoritet konsumenter (småhusägare) ansåg att det var lätt att hitta en energiexpert 
som har lämplig kompetens. Det har också varit relativt enkelt för konsumenter att 
tillhandahålla de uppgifter som energiexperterna behöver för att göra deklaration-
en. Det beror sannolikt enligt Boverkets utvärdering på att de begärda uppgifterna 
varit begränsade och att endast ett urval av möjliga åtgärder har analyserats för att 
hitta lönsamma sådana. En svaghet som lyfts med energideklarationer är att det är 
svårt att i dessa ta hänsyn till faktorer som påverkas av skillnader i olika individers 
beteenden såsom olika inomhustemperatur, användning av hushållsel och varmvat-
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ten. Detta gör det svårare för en köpare att tolka energideklarationen eftersom 
denna är baserad på säljarens beteende och hushåll. 
 
Incitamentstrukturen gör att säljaren har lägst incitament att se till att upprätta 
energideklaration då huset har dålig energiprestanda. Det förekommer att energide-
klarationen avtalas bort mellan säljare och köpare. Andra förslag till förbättringar i 
utvärderingarna var att överföra ansvaret från säljare till köpare eftersom den se-
nare har ett intresse av att ställa högre krav på energideklarationen inte minst på 
hur åtgärdsförslagen presenteras och deras lönsamhet. Ett annat förslag var att 
koppla ihop föreslagna åtgärder i deklarationen med subventioner för dessa.   
 
Naturvårdsverkets informationskampanj till enskilda avlopp hade målet att antalet 
tillstånds- och anmälningsärenden för enskilda avlopp skulle öka med 40 %. Den 
genomsnittliga ökningen var 24 %. Intervjuer med kommunala handläggare visade 
dessutom att det är kommunens inventeringar, brev till fastighetsägare och slutlig-
en utfärdande av förelägganden som fått fastighetsägare att agera. Resultatet är 
förenligt med andra studier av informativa styrmedel som visar att informativa 
styrmedel har begränsade effekter om resursbehov eller kostnader är stora för pri-
vata aktörer. I dessa fall krävs även regleringar och ekonomiska incitament vid 
sidan om informativa styrmedel. 
 

7.2 Kommunikationer och resor  
7.2.1 Administrativa styrmedel 
I såväl Stockholm som Göteborg finns lokala dubbdäcksförbud på vissa gator. 
Dessa regleras i lokala trafikföreskrifter baserade på förordning (2010:221) om 
ändring i trafikförordning (1998:1276). Syftet med förbudet är att förbättra luft-
kvaliten avseende halter av PM10 (inte minst för att nå miljökvalitetsnormer för 
luft). Under 2009 före förbudets införande pågick flera informationskampanjer och 
stor medial uppmärksamhet kring dubbdäcksfrågan i Stockholm. Under slutet av 
2009 nådde man ned till under 70 % dubbdäcksbilar på Hornsgatan, från att tidi-
gare legat mellan 70 – 80 %. Det ska dock tilläggas att detta var i kombination med 
en mild höst. Detta kan jämföras med införandet av dubbdäcksförbudet (och den 
förkortade dubbdäckssäsongen) då användningen av dubbdäck minskade med 60-
70 % vintertid jämfört ca 30 % och till ca 50 % på andra gator i Stockholm in-
nerstad.  
 
En annan effekt på beteendet är att dubbdäcksförbudet även minskat trafikmängden 
på Hornsgatan då förare med bilar som har dubbdäck väljer andra vägar. Samtidigt 
noterades ökningar av trafiken på alternativa vägar. Efter att förbudet införts hade 
under de tre första månaderna antalet fordon minskat med 25 % jämfört med 
samma period före förbudet. Under hela första året hade antalet fordon per dygn 
minskat med 4 000 fordon jämfört med 2009 och 2008. Det motsvarar en minsk-
ning på 15 %. Under våren, när dubbdäckssäsongen är över, ökade trafiken till en 
mer normal nivå. Sammantaget minskade utsläppen av PM10 med 50 %.  
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Utvärderingen av dubbdäcksförbudet i Göteborg (Friggagatan) visar också på 
minskade partikelhalter men man kan inte ange hur stor del av minskningen som 
beror av dubbdäcksförbudet eftersom det är flera variabler som skiljer mellan de 
jämförda åren. En uppskattning är att dubbdäcksförbudet minskat det lokala bidra-
get av PM10 halter som 90 percentil perioddygnsmedelvärdet med ungefär 13 %. 
 
Utvärderingarna kommer inte in på förklaringar till beteendeeffekter. Utvärdering-
en i Stockholm finner dock att efterlevnaden av förbudet är bristfällig med 6000 
fordon per dygn (ca 30 % av trafiken) som framförs med dubbdäck på Hornsgatan 
trots förbudet. Det stora antalet fordon per dag gör att tillsyn och handläggning för 
påförande av sanktionsavgifter i syfte att öka efterlevnaden skulle bli kostsam.  
 
7.2.2 Skatter och subventioner 
Den differentierade fordonsskatten infördes med bestämmelser i vägtrafikskattela-
gen 2006:227 och särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228). Den årliga 
fordonsskatten differentieras till bilens koldioxidutsläpp med årliga fordonsskatt 
som är linjära funktioner av koldioxidutsläppen. En jämförande utvärdering har 
gjorts av de differentierade fordonsskatterna i Sverige och Tyskland samt det hy-
bridstyrmedel med förhöjd inköpsskatt på nya bilar med högre CO2 utsläpp än en 
viss gräns och subventioner för bilar som ligger under denna gräns (även kallat 
bonus-malus) i Frankrike. Utvärderingen använder sig av ekonometriska modelle-
ringar som påvisar samband mellan förändringar i prisnivåer och utsläppsnivåer.  
Hybridstyrmedlet i Frankrike reducerade genomsnittliga utsläppsnivåerna med 7.95 
g CO2/km. De linjära koldioxiddifferentierande skatterna i Sverige och Tyskland 
minskade utsläppen med 0.57 g CO2/km respektive 1.67 g CO2/km. Alla estimat 
var statistiskt signifikanta på 1 % nivån.  
 
Utvärderingen visade även att alla tre instrument i de tre länderna statistiskt kan 
förklara en stor del av de minskningar i utsläppsnivåer som skett. I Sverige och 
Tyskland (linjär differentiering av den årliga vägtrafikskatten till koldioxidutsläpp) 
finner man också belägg för att skatterna har påverkat registreringarna av nya bilar 
men effekterna är mindre än i Frankrike. Styrmedlen har haft en betydande negativ 
kortsiktig effekt på nybilsförsäljningen i alla tre länderna, men effekten är något 
starkare i Frankrike än i Tyskland och Sverige 
 
Miljöbilspremien infördes med förordning (2007:380) och innebar att en premie på 
10 000 kr betalades ut till fysisk person vid köp av ny miljöbil som tidigare inte 
varit registrerad i vägtrafikregisteret. Med miljöbil avsågs i korthet en personbil 
som drevs på reguljära bränslen (bensin eller diesel) och som enligt uppgift i väg-
trafikregistret släppte ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad kör-
ning. Utvärderingen av styrmedlets effekter gjordes med ekonometrisk modellering 
för att förklara individuella konsumenters val. Resultatet visar att miljöbilspremien 
statistiskt kunde förklara en ökad andel av miljöbilar med 5.5 %. Kostnaden för 
programmet beräknades till 760 kr per insparat ton koldioxidutsläpp. Sett till mark-
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nadsandelar fick större fordon med högre koldioxidutsläpp (främst bensindrivna 
bilmodeller av tillverkare i Sverige och Tyskland) en ökad konkurrens från bilmo-
deller med utsläppsnivåer under gränsen för miljöbilar.  
 
Styrmedlets utformning innebar att bilar som drevs av alternativa bränslen (t.ex. 
flexifuelbilar) klassades som miljöbilar om deras förbrukning var lägre eller lika 
med 9.2 liter/100 km. Om dessa värden räknas om till utsläpp per kilometer så 
hamnade gränsen för personbilar för alternativa bränslen på 220 g koldioxid per 
kilometer. Gränsnivån för bilar som drevs på alternativa bränslen var alltså inte lika 
sträng som för de bilar som drivs på bensin och diesel. Analysen visade att miljö-
bilspremien kunde förklara en ökning med 21.48 gram CO2 per km i utbudet av 
bilar som drivs med alternativa drivmedel. Resultatet var statistiskt signifikant på 1 
% nivån. När en dummyvariabel för om biltillverkaren historiskt haft bilar som 
drivs med alternativa drivmedel samt bränslepriser tas med som förklaringsvariab-
ler så ger estimeringen att miljöbilspremien kan förklara en ökning i utsläpp med 
28.47 gram CO2 per km hos utbudet av bilar som drivs med alternativa drivmedel. 
 
En fördel med flexifuelbilar är att deras bränsleflexibilitet motverkar inlåsning i en 
teknik men denna ger också möjlighet för bilägaren att köra på fossila bränslen 
som är billigare för dem även om de genererar högre koldioxidutsläpp.  Sedan 2005 
var etanol skattebefriat och fanns tillgängligt på över hälften av landets bensinstat-
ioner. Samtidigt steg priserna på bensin och diesel från 2007 och fram till mitten av 
2008 för att därefter sjunka kraftigt då den ekonomiska krisen kom. En del i utvär-
deringen kvantifierar till vilken grad konsumenter som ägde en flexifuelbil (vars 
antal ökade som en följd av miljöbilspremien) bytte från etanol (lägre koldioxidut-
släpp) till bensin (högre koldioxidutsläpp) när bensin blev billigare än etanol. Stu-
dien använder en ekonometrisk modell för bränsleval som testar huruvida insamlad 
data för perioden sammanfaller med tre olika typer konsumentsbeteenden hos ägare 
av flexifuelbilar; konsumenter som håller fast vid bensin ii) konsumenter som hål-
ler fast vid etanol och iii) konsumenter som väljer det som är billigast, bensin eller 
etanol. Resultatet var att en majoritet av ägare av flexifuelbilar stämde överens med 
sistnämnda konsumentbeteendet.  
 
Dessa resultat stöds av Riksrevisonens enkät till etanol- och gasbilsägare som visar 
att skillnader i pris mellan etanol och bensin är viktigt för bränslevalet för nästan 
75 % av ägarna till etanolbilar. Möjligheten till flexibilitet kring bränsleval hos 
bilägaren kan leda till att bilägarna väljer att köra på fossila bränslen som är billi-
gare för dem men som genererar högre koldioxidutsläpp. Detta innebär att kostna-
derna för miljöbilspremien ökar som helhet. Riksrevisionens utvärdering av skatte-
befrielsen på biodrivmedel visar att den totala kostnaden uppgår till cirka 3 000 
kronor per ton minskning i koldioxidutsläpp. Det kan jämföras med miljöbilspre-
mien som kostade 760 kr per ton insparat koldioxidutsläpp samt koldioxidskatten 
på 1 050 kr per ton. 
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Trängselskatt har införts i Stockholm och Göteborg och syftar till att minska träng-
seln samt förbättra miljön. Trängselskatt internaliserar kostnader för trängsel och 
kötider men internaliserar även andra externa miljökostnader till följd av t.ex. ut-
släpp. I såväl Stockholm som Göteborg har trängselskatten följts av en minskning i 
resandet med bil. I Göteborg var minskningen störst under den första tiden efter 
införandet för att därefter vara något mindre. Samtidigt har resorna med kollektiv-
trafik ökat med 24 %. I Göteborg kan kollektivtrafikens ökning även förklaras av 
att kollektivtrafikens attraktivitet ökat som en följd av andra samtida åtgärder inom 
denna. Inga effekter har funnits för andra färdmedel än kollektivtrafik, till exempel 
har ingen överströmning skett från bil till cykel. De bilburna arbetsresorna tycks 
minska något mer än andra bilresor. 
 
Utredningen av Göteborgs Stad (2014) fann att trängselskatten var den mest effek-
tiva enskilda åtgärden för att minska trafiken så mycket så att Göteborg får mins-
kad trängsel, bättre utrymme samt förbättrad miljö och bättre förutsättningar för 
hälsa. Ingen annan enskild åtgärd ger samma effekt på trafikmängder i jämförelse 
med trängselskatten. Utredningen drog följande slutsatser: 
 

• Trängselskatten är en effektiv åtgärd för att nå god framkomlighet och låg 
restidsosäkerhet 

• Ingen annan enskild åtgärd har likvärdiga effekter 
• Genom en kombination av åtgärder kan en lika stor trafikminskning upp-

nås men en sådan kombination ger inte samma effekt på trängsel 
• En kombination av åtgärder innebär omfattande satsningar på kollektivtra-

fik och cykel som är långt mer omfattande och bör ske tidigare i tid än på-
gående och planerade satsningar. En sådan omfattande satsning kräver 
stora investeringar över många år och ger inte effekt i närtid.  

 
7.2.3 Informativa styrmedel 
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (GU) beslutade 2008 att införa frivil-
lig koldioxidkompensering med förval för flygresor till internationella konferenser 
i Göteborg. Detta innebär att man försöker påverka individers val genom att för-
kryssa olika valalternativ och få s.k. förvalseffekter. Överlag var det mellan 39.3 % 
och 46.8 % av deltagarna som valde att kompensera sina flygresor. Detta är gene-
rellt sett en förhållandevis stor effekt för att vara ett frivilligt informationsstyrme-
del och skulle kunna förklaras av att mätperioden omfattade en världskonferens där 
deltagarna från olika länder var forskare med inriktning mot miljöforskning.  
 
Analysen av beslutsdesignen (nudging) med förval visade att högst andel (46.8 %) 
som valde att kompensera fanns i den grupp som saknade förkryssat val. I den 
grupp som hade kompensera förkryssad var det något lägre andel (43.2 %) som 
valde att kompensera. Detta innebar alltså att 56.8 % gjorde ett aktivt val att inte 
koldioxidkompensera i denna grupp. I den grupp som hade ”ej kompensera” för-
kryssad var andelen (39.3 %). Detta innebar att 60.7 % gjorde ett aktivt val att gå 
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från förvalet att inte kompensera till att kompensera. Skillnaden i andel som kom-
penserade mellan grupperna ovan är dock inte statistiskt signifikanta. Det kunde 
därmed inte sägas att beslutsdesignen med förvalseffekt har haft effekt på beteen-
det att kompensera under mätperioden.  
 
Slutsatsen av utvärderingsstudien tillsammans med andra utvärderingar av effekter 
på beteende med ”nudging” i form av beslutsdesign med förval är att individernas 
erfarenhet och insatthet i den fråga som beslutet rör, samt deras preferenser och 
transaktionskostnader för att göra aktiva val bör analyseras och beaktas vid ut-
formning av beslutsdesign med förval. Om individerna har stora erfarenheter och 
medvetenhet om valen i beslutet så kan beslutsdesign med förval få en mindre 
effekt. Denna utvärderingstudie kan jämföras med de studier där beslutsdesign med 
förval har visat sig ha signifikanta effekter på individers beslut. I dessa har frågorna 
ofta varit ”svårare” för individen att ta ställning till, t.ex. beslut om organdonation 
som blir aktuellt först efter livet eller pensionssparande som får konsekvenser för 
individen långt fram i livet.  I sådana fall är det lättare för individen att lita till ett 
på förhand givet förval, dels för att konsekvenserna inte kommer i närtid samt att 
individen kan tendera att utgå från att förvalet är ett klokt val.  
 
7.3 Shopping 
Det finns få utvärderade styrmedel som riktar sig direkt till konsumtion av produk-
ter. Förutom miljöskatter regleras produkter ofta snarare med styrmedel som riktar 
sig till producenter, distributörer och återförsäljare. Ett praktiskt skäl till detta kan 
vara att aktörerna på produktionssidan är betydligt färre än konsumenterna vilket 
gör att administrationen för styrmedlet blir mindre kostsam samt att regleringen 
kan komma in tidigare i värdekedjan.  
 
7.3.1 Informativa styrmedel 
Ett styrmedel som påverkar allt fler produkter är EU:s direktiv om energimärkning. 
Syftet är att öka konsumenters kunskap om olika produkters energiprestanda. Anta-
let produkter som omfattas ökar och innefattar produkter som vitvaror, lampor, 
dammsugare, tv och bildäck. Inom kort kommer fler produkter att inkluderas 
såsom ljud- och bildutrustning och kaffebryggare. Utvärderingen baseras på en 
enkätundersökning som visar att EUs energimärkning blivit ett välkänt varumärke 
för energieffektivitet i Europa. Uppemot 95 % känner igen EU-märkningen, och 
många anger att de finner den trovärdig och användbar som vägledning vid köpbe-
slut. Under 2010 ändras energimärkningens system, bl.a. inkluderades fler högef-
fektiva klasser i effektivitetsskalan. Från att tidigare haft kategori A som den 
högsta rankningen av energiprestanda infördes för kylskåp, tvättmaskiner och 
diskmaskiner kategorier upptill A +++. Märkningssystemet ändrades även från att 
ha varit tvådelad med en språkspecifik bakgrund till en märkning som var språkne-
utral. Förändringen ovan ledde till att man införde illustrativa ikoner (pictogram), 
istället för den tidigare förklarande text som presenterades i samband med varje 
nationellt språk. 
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Enkätundersökningen visade att skalorna i märkningssystemet är väl förstådda av 
konsumenter men införandet av A+++ har inneburit att skalan blivit mindre över-
tygande, jämfört med när A var den högsta klassificeringen. Konsumenter ansåg 
även att det var lättare att förstå rankningen när den innehöll klasserna A-D än 
A+++ till A. Denna ändring har medfört att konsumenternas intresse för att köpa 
effektiva produkter minskat. Även om de har förstått betydelsen av skillnaden mel-
lan i A+ / A++ / A+++ och C/B/A, så har denna förändring försvagat energimärk-
ningens syfte och lett till en lägre betalningsvilja för produkter med hög energief-
fektivitet. Andra delar av märkningssystemet t.ex. effektivitetsskalan med olika 
långa pilar har också varit svårare att tolka korrekt för konsumenterna.  
 
Sammantaget har en svårighet varit hur man skapar ett märkningssystem som kan 
anpassas till teknikutveckling och en effektivitetsskala som innefattar de produkter 
som är bättre än de som redan har högsta klassificeringen. Utvärderingen föreslog 
att man bör överväga att gå tillbaka till effektivitetsskalen A-G istället för att lägga 
till fler plustecken allteftersom den tekniska utvecklingen går framåt. 
 

7.4 Ätande 
Inom kategorin mat dominerar uteslutande informativa styrmedel. Utvärderingar 
finns för EU:s ekologiska märkning, klimatcertifierad mat och olika former av 
miljömärkning. Utvärderingarna är ofta baserade på enkätintervjuer och i ett fall 
experiment.   
 
7.4.1 Informativa styrmedel 
1991 tog EU fram den första EU-lagstiftningen om ekologiskt jordbruk, förordning 
2092/91. Denna lagstiftning har identifierats som en viktig drivkraft för utveckl-
ingen av EUs ekologiska jordbruk. Under 2007 tillkom en kraftigt reviderad för-
ordning 834/2007 med ytterligare tillämpningsföreskrifter. En av de tydligaste 
regeländringarna är den nya EU-loggan som syftar till att förbättra igenkännings-
faktorn av ekologiska produkter i EU som är producerade i enlighet med den nya 
förordningen. Utvärderingen visade att de flesta konsumenter var bekanta med att 
ekologiskt jordbruk inte innehöll syntetiska kemikalier, genetiskt modifierade pro-
dukter samt att det utgår från produktionsmetoder som skyddar miljön. Dock var 
det få konsumenter som kände till den nya EU-loggan (endast 25 % hade sett den 
förut) och vad den innebär. Flera konsumenter angav att ekologisk mat ”måste 
produceras på en liten gård ” eller ”måste vara närproducerat”, trots att dessa krite-
rier inte måste vara uppfyllda enligt den nya förordningen. 
 
De flesta konsumenter anser att ekologiska produkter är bra för miljön, men få (20 
%) anser att de har möjlighet att köpa alla varor de önskar konsumera ekologiskt. 
Konsumenterna fick också frågan vad de ansåg utgjorde produktkvalitet, i första 
hand ansågs inga kemiska ämnen och på andra plats fräschhet. Även om konsu-
mentförtroendet för EU-loggan befanns relativt högt uppgav endast 13 % att EU-
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loggan är relevant vid deras köpbeslut, och att andra ekologiska märkningar ansågs 
mer betydelsefulla vid köpbeslut. Det kan möjligen förklaras av att EU-loggan 
nyligen introducerats på marknaden, och den är därmed inte särskilt igenkänd.  
 
I studien ”Kommer efterfrågan med Svanen?” har HUI Research studerat effekter 
av produktmärkning. Utvärderingen baseras på ekonometrisk modellering av bete-
endeeffekter. Syftet var att studera hur t.ex. hyllmärkning och innehållsmärkning 
påverkar efterfrågan på ekologiskt märkta produkter. Studien visade att hyllmärk-
ning ledde till en ökad försäljning av ekologiskt kaffe och ekologisk olivolja men 
inte av ekologiskt mjöl. Studien visade också att konsumenternas betalningsvilja 
påverkas av hyllmärkning. Hyllmärkning kan göra konsumenter mindre priskäns-
liga för ekologiska produkter. Studien har dock inte undersökt några långsiktiga 
effekter av hyllmärkning dvs. om konsumenterna fortsätter köpa varan om hyll-
märkningen försvinner. 
 
Huvudsyftet med klimatcertifierad mat är att utveckla en klimatmärkning för mat 
som kan minska klimatpåverkan genom att skapa ett certifieringssystem för mat 
där konsumenterna kan göra medvetna klimatval och företagen kan stärka sin kon-
kurrenskraft. Som sådant kan styrmedlet riktas mot ofullständig och asymmetrisk 
information kring klimateffekter från matkonsumtion. Klimatcertifierad mat drivs 
av KRAV och Svenskt Sigill med huvudsaklig finansiering från Jordbruksverket. 
Utvärderingsstudiens syfte var att undersöka om information om klimatmärkt 
mjölk i butiker verkligen påverkar konsumenternas beteende och kortsiktiga efter-
frågan. Ett randomiserat fältexperiment genomfördes under 2013 i 17 livsmedels-
butiker i Uppsalaregionen. Experimentdesignen isolerade effekten av information-
ens påverkan på konsumentbeteendet. Resultaten av experimentet visade att kli-
matmärkningen ökade försäljningen av klimatmärkt mjölk med cirka 7 %. Även 
om detta är betydligt mindre än vad som framgår av undersökningar där konsumen-
ter tillfrågas är effekten trots allt större än den som observerats i tidigare studier av 
faktiskt köpbeteende.  
 

7.5 Sammanfattande kommentarer  
Hållbar konsumtion är ett komplext mål som förutsätter effektiva styrmedel för att 
nås. Även om denna rapport särskilt har fokuserat på styrmedel som direkt riktar 
sig till konsumenter behöver ett helhetligt grepp om styrmedel för hållbar konsumt-
ion också inkludera styrmedel för producenter och återförsäljare. Dessa och andra 
näringsidkare som står nära konsumentens val, t.ex. arkitekter, elektriker eller rör-
mokare, spelar en viktig roll vid informationsspridning och påverkan på konsumt-
ionsval.  
 
Sammantaget kan sägas att resultaten från de utvärderingar som ingått i detta upp-
drag i stort inte på ett uppseendeväckande går emot de resultat som finns sedan 
tidigare inom den teoretiska och empiriska forskningslitteraturen: trängselskatter, 
miljöbilspremie och differentierad fordonsskatt är styrmedel som i utvärderingarna 
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bedömts ha effekter på konsumtionsvalen åtminstone på kort sikt. Effekterna av 
miljöbilpremien och den differentierade fordonsskatten är statistiskt signifikanta.  
 
När det gäller stöd och bidrag för miljöförbättrande åtgärder inom bostäder så är 
bilden i utvärderingarna mer tvetydig kring effekter. De uppges dock ofta ha på-
skyndat åtgärder samt bidragit till ett utvecklat utbud av åtgärder. Andra generella 
lärdomar är att vissa grupper har sökt och fått bidrag eller stöd medan andra grup-
per blivit utan i och med att anslagen tagit slut. Stöden för installation av solceller 
gick t.ex. i större utsträckning till större aktörer och företag på bekostnad av privat-
personer. Vid utformning av subventioner kan det i konsekvensanalyser vara lämp-
ligt att genomföra aktörsanalys inom de grupper (t.ex. företag-privatperson, stad-
landsbygd, hyresrätt-småhusägare) som subventionerna riktar sig till. På så sätt kan 
man analysera vilka tänkbara fördelningar mellan dessa grupper som kan komma 
att uppstå. Om analyserna visar på fördelningar av subventionerna som inte är i 
linje med syftet bakom styrmedlet kan man överväga att rikta subventionerna så att 
de bättre uppfyller syftet. 
 
Hybridstyrmedel är styrmedel som innehåller två samverkande incitament t.ex. 
NOx-avgiften som har en utsläppsavgift samt en avgiftsfinansierad subvention i 
proportion till producerad värmeenergi. De två incitamenten kombineras till ett 
samlat incitament att minska utsläppen per producerad enhet värmeenergi. Ett an-
nat liknande hybridstyrmedel är det s.k. bonus-malus-systemet för bilar i Frankrike. 
Utvärderingen som jämförde effekterna av bonus-malus-systemet med den svenska 
differentierade koldioxidskatten visade på större effekter på koldioxidutsläppen till 
följd av bonus-malus-systemet i Frankrike.  
 
I analytiska modeller har det även visats att hybridstyrmedel i form av avgift-
återföring, initialt kan ha större effekt på teknikspridning än en lika stor skatt som 
avgiften i hybridstyrmedlet. Allteftersom teknikspridningen fortlöper så avtar dock 
incitamenten hos hybridstyrmedlet och understiger till slut incitamenten hos en 
skatt som är lika stor som avgiften. Förklaringen är att hybridstyrmedlet ger störst 
incitament i början när spridningen mellan bilar med stora och små utsläpp är som 
störst. Allteftersom styrmedlet driver utvecklingen mot bilar med lägre utsläpp 
minskar spridningen i bilflottans utsläpp och därmed minskar incitamentet. Styr-
medlet är således självreglerande i förhållande till utsläppsgränsen som utgör refe-
rens. Denna egenskap gäller hybridstyrmedel som är nollsummerade, dvs. de totala 
avgifterna är varje år lika stora som de totala subventionerna. (Bonus-malus-
systemet i Frankrike var dock inte nollsummerande vilket förövrigt också resulte-
rade i statsfinansiella utgifter.) En annan förklaring till effekten i bonus-malus-
systemet kan vara att två-delade styrmedel med en utsläppsgräns som referens för 
den styrande effekten tydliggör prisincitamentet mer jämfört med en skatt.  
 
Vid administrativa styrmedel, såsom dubbdäcksförbud eller prövning av bygglov 
eller miljötillstånd, är det i sista hand tillsyn och sanktionssystemen som ska se till 
att privata aktörer får incitament att följa föreskrifter och myndigheters prövnings-
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beslut. I den ekonomiska forskningslitteraturen om tillsyn och efterlevnad har lyfts 
att tillsyn och inspektioner bör kännetecknas av tillräckligt höga tillsyns- och in-
spektionsfrekvenser i kombination med sanktionsavgifter som har kännbara nivåer 
som är allmänt kända av privata aktörer. Annars riskeras att tillsyn och sanktions-
system inte förmår att skapa en preventiv effekt, dvs. att avhålla privata aktörer 
från att överträda reglerna.  
 
Utvärderingarna av de administrativa styrmedlen för prövningsbeslut gällande 
bygglov och tillstånd för enskilda avlopp visade sig också brista på flera av dessa 
punkter. Utvärderingarna föreslog också att regler och krav utformas så att 
överträdelser blir lätt konstaterbara och följs av en snabb reaktion från till-
synsmyndighet i form av sanktionsavgifter vars nivåer har en avhållande ef-
fekt. Man kan utforma ett system så att antingen tillsynsmyndigheten eller en dom-
stol kan besluta om sanktionsavgift. Fördelen med att låta tillsynsmyndigheten 
besluta om schablonbaserade sanktionsavgifter är att denna är närmast de enskilda 
personerna och har därför störst möjlighet till kontroll, snabb upptäckt och reaktion 
vid överträdelser. 
 
I framåtblickande samhällsekonomiska analyser av administrativa styrmedel, 
t.ex. införandet av nya krav i en föreskrift, baseras analyserna idag ofta på 
antagandet att alla aktörer förväntas komma följa kravet när det införts. Ut-
värderingar visar att det inte alltid är så. En lägre efterlevnadsgrad (på omkring 
70 % som t.ex. var fallet för dubbdäcksförbuden) kommer dels att riskera att målet 
(i detta fall miljökvalitetsnormer) inte nås samtidigt som styrmedlets kostnad per 
utsläppsreduktion ökar med en lägre efterlevnadsgrad. Framåtblickande analyser av 
administrativa styrmedel bör därför innehålla en analys av tillsynsverksamhetens 
och sanktionssystemens påverkan på de privata aktörernas beteende och incita-
ment. Analysen bör även inkludera beteendeeffekter pga. sök- och transaktions-
kostnader till följd av aktörernas resurs- och informationsbehov. 
 
Informativa styrmedel i form av märkning av mat hade effekter på i storleks-
ordningen 5 – 10 %. Utvärderingarna i denna rapport bekräftar dock tidigare 
erfarenheter att informativa styrmedel har begränsade effekter i de fall pri-
vata åtgärder kräver relativt stora uppoffringar eller kostnader av privata 
aktörer så som vid enskilda avlopp. Däremot kan informativa styrmedel ha en 
förstärkande effekt när de koordineras och synkroniseras med regleringar 
och ekonomiska incitament.  
 
Inom beteendeekonomin har det sedan länge pågått forskning om informationens 
och beslutskontextens påverkan på individers beslut. Som en naturlig följd av dessa 
upptäckter kom idén att medvetet utforma beslutskontexten för att påverka beslu-
ten. Begreppet ”nudging” lanserades som ett styrmedel av Richard Thaler, nation-
alekonom med inriktningen beteendeekonomi, och Cass Sunstein, jurist. Tidigare 
studier inom beteendeekonomi har visat att ”nudging” i form av ”beslut med för-
val” (dvs. förkryssade val) kan ha signifikanta effekter på individers beslut. Effek-
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terna har inte minst setts vid beslut som är ”svårare” för en individ att ta ställning 
till, t.ex. beslut om pensionssparade och organdonation som får konsekvenser för 
individen långt fram i, respektive efter, livet. En utvärdering visar att ”nudging” 
i form av beslut med förval kan få mindre eller till och med ingen effekt i situ-
ationer där besluten är ”lätta”, t.ex. då konsekvenserna av beslutet ter sig 
lätta för individen att överblicka eller kommer i en nära framtid eller att indi-
viden har stor erfarenhet i frågan. När det gäller beslut kring sådana kon-
sumtionsval kan det således befaras att beslut med förval kan komma att få en 
mindre effekt på beteendet.   
 
Ett generellt problem med utvärderingar av informativa styrmedel är att det är svårt 
att isolera effekterna på beteende utan att använda sig av kontrollerade experiment 
och/eller ekonometriska modeller med lämplig data. Svårigheten beror på att man 
sällan vet vilka individer eller vilka delar av informationen som har haft påverkan 
samt i vilken kontext den har haft påverkan. Det är vår bedömning att experi-
mentella metoder där informationseffekter på beteende kan isoleras från 
andra effekter kan vara en bättre lämpad metod för att utvärdera effekter 
från informativa styrmedel samt styrmedel av formen ”nudging”. Sådana ex-
periment kan också följas upp med enkäter- och intervjuer som ytterligare ger för-
ståelse och förklaring till beteendeeffekter.4   
 
En av utmaningarna inom området utvärderingar av styrmedel är att förbättra för-
ståelsen av styrmedel och hur de påverkar konsumenters beslut. Ett av de centrala 
begreppen är kausala samband mellan styrmedel och konsumtionsbeteende som 
leder i hållbar riktning. En förenklad illustration av några av dessa samband åter-
fanns i figur 2.1 i kapitel 2. Formellt sett är orsak-verkanssamband i sig inte obser-
verbara.  Det som återstår är att testa hypoteser (teorier) som statistiskt kan förklara 
observerade beslut av konsumenter och på så sätt söka isolera styrmedlets effekter 
på konsumtionsbeteende.   
 
Bland utvärderingarna i denna rapport har 20 % använt någon form av eko-
nometriska eller statistiska metoder med data, alternativt experimentella me-
toder, för att isolera styrmedlets effekter på konsumtionsbeteendet. Dessa 
metoder innebär även att kvantitativa uppskattningar av styrmedlens effekter på 
beteendevariabler (t.ex. nyregistering av miljöbilar) kunnat skattas med statistiska 
test. Dessa resultat kan sedan användas som underlag för analyser av andra utvär-
deringskriterier som styrmedlets miljöeffekter, kostnadseffektivitet osv. 

                                                      
4 Ekonometriska modeller liksom beteendeexperimentella metoder, eventuellt följda av enkät- och 

intervjustudier, för att isolera effekter av styrmedel på beteende, är vanliga i den nationalekonomiska 

traditionen att utvärdera styrmedel. Den förra metoden är vanligare inom makroekonomin (top-down) 

medan den senare är vanligare inom mikro- och beteendeekonomin. Enkät- och intervjustudier är även 

vanligt förekommande metoder inom den statsvetenskapliga traditionen att utvärdera styrmedel. 
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Resterande 80 % av utvärderingarna har gjort kvalitativa bedömningar av 
olika slag om styrmedlens effekter. En vanlig metod är att visuellt jämföra bete-
endevariablernas utveckling (t.ex. nyregistering av miljöbilar) under perioden före 
och efter ett styrmedel införs för att se om det finns brytningar i trenderna. Man gör 
sedan en kvalitativ bedömning om styrmedlet bidragit till utvecklingen eller inte. 
Nackdelen med denna metod är det är svårt att isolera effekter när flera styrmedel 
samtidigt påverkar beteenden eller när andra faktorer än styrmedel påverkar. Man 
får inte heller kvantitativa uppskattningar på hur mycket vart och ett av styrmedlen 
bidrar. Därmed kan man inte heller genomföra fullt kvantitativa analyser av andra 
utvärderingskriterier, såsom styrmedlens miljöeffekter, kostnadseffektivitet, för-
delningseffekter osv, eftersom dessa baseras på att en viss beteendeeffekt måste 
knytas till styrmedlet.  
 
63 % av utvärderingarna använder sig av någon form av enkätundersökning 
och/eller intervjuer till konsumenter/fysiska personer som omfattas av styr-
medlet, alternativt till handläggare vid myndighet som kommer i kontakt med 
konsumenter eller näringsdikare som levererar åtgärder till konsumenter. 
Konsumenterna kan t.ex. i dessa undersökningar tillfrågas hur tydligt de upplever 
styrmedlen och/eller få hypotetiska frågor om de skulle ha genomfört åtgärder i det 
fall styrmedlet aldrig hade införts. En viss svaghet med detta är att det kan finnas 
skillnader mellan vad konsumenter uppger om sitt beteende i en hypotetisk situat-
ion och deras faktiska beteende. När enkätundersökningar eller intervjuer inte görs 
med konsumenter används inte sällan enkätundersökningar eller intervjuer till 
handläggare vid myndigheter eller näringsdikare som levererar åtgärder till konsu-
menter, för att indirekt få en uppskattning om hur konsumtionsvalen har påverkats 
av styrmedlet.  
 
Ett styrmedels effekter på privata aktörers beteenden är den första gemensamma 
nämnaren för att fastställa flera andra effekter som sedan följer i orsak-
verkanskedjan från styrmedel till miljöeffekter. Om styrmedlets effekter på beteen-
den är osäkra, eller till och med felskattade, blir även uppskattningarna av andra 
utvärderingskriterier som miljöeffekter, måluppfyllelse, fördelningseffekter, kost-
nader och kostnadseffektivitet också osäkra respektive felskattade. Det är därför av 
stor vikt för utvärderingens slutsatser att tillförlitliga metoder används för att iso-
lera de utvärderade styrmedlens effekter på beteenden.  
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Appendix 1 Styrmedel 
 

Boende 
Styrmedel Utvärderingar Huvudsakliga mål5 
Plan- och bygglagen 
(2010:900) 
med tillhörande plane-
ringsinstrument 

-SOU 2005:77 (map. miljö och 
miljömål) 
-Styrning av markanvändning 
och miljö (BTH, 2006) 
-SOU 2008:68 
-SOU 2013:34 
-Utvärdering av uthållig kom-
mun (2013), Faugert & Co 
Utvärdering AB 

God bebyggd miljö  

Miljöskyddslagen -1998, 
Milljöbalken (1998:808) 
och dess förordningar för 
prövning enskilda avlopp 

-Styrmedel för en hållbar 
åtgärdstakt av små avloppsan-
läggningar HaV 2013 
-Bilaga: Översiktlig styrme-
delsanalys för enskilda avlopp 
-Styrmedel för att nå en håll-
bar åtgärdstakt, 2013 

Ingen övergödning 
Levande sjöar och 
vattendrag 
Hav i Balans 
Grundvatten av god 
kvalitet 

MB Kap 27 Avgifter SFS 
1998:940 Förordning om 
avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, 
MB Kap 30 Miljösankt-
ionsavgifter SFS 1998:950 
Förordning om miljösankt-
ionsavgifter 

-Styrmedel för en hållbar 
åtgärdstakt av små avloppsan-
läggningar HaV 2013 
-Bilaga: Översiktlig styrme-
delsanalys för enskilda avlopp 
-Styrmedel för att nå en håll-
bar åtgärdstakt, 2013 

Begränsad klimat-
påverkan 
(Installation av 
värmepump) 
Ingen övergödning 
Levande sjöar och 
vattendrag 
Hav i Balans 
Grundvatten av god 
kvalitet (enskilda 
avlopp) 

Energiskatt (regleras i Lag 
(1994:1776) om skatt på 
energi) 

-Fortsatt grön skatteväxling 
– förslag till utformning, NV 
(2004) 
-Utvärdering av styrmedel 
i klimatpolitiken, Delrapport 2 
i Energimyndighetens och 
Naturvårdsverkets underlag 
till 
Kontrollstation 2004 

Fiskal (grön skatte-
växling) 
Begränsad klimat-
påverkan 

                                                      
5 Denna bedömning gjordes i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering 2012 och har här endast kom-

pletterats i de fall styrmedlen inte fanns upptagna i den fördjupade utvärderingen 2012.. 
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-Ekonomiska styrmedel i 
Miljöpolitiken, Rapport från 
Naturvårdsverket och Energi-
myndigheten (2006) 
-Samhällsekonomiska effekter 
av energi- och koldioxidskat-
teförändringar 
som beslutades av riksdagen 
2009 (KI, 2012) 
-Sjätte nationalrapport om 
klimatförändringar (2014) 

Koldioxidskatt (regleras i 
Lag (1994:1776) om skatt 
på energi) 

-Fortsatt grön skatteväxling 
– förslag till utformning, NV 
(2004) 
-Kostnadseffektiva styrmedel i 
den svenska klimat- och ener-
gipolitiken? Metodologiska 
frågeställningar och empiriska 
tillämpningar (KI, 2005) 
-Ekonomiska styrmedel i 
Miljöpolitiken, Rapport från 
Naturvårdsverket och Energi-
myndigheten (2006) 
-Samhällsekonomiska effekter 
av energi- och koldioxidskat-
teförändringar 
som beslutades av riksdagen 
2009 (KI, 2012) 
-Sjätte nationalrapport om 
klimatförändringar (2014) 

Begränsad klimat-
påverkan 

Förordning (SFS 2009:689) 
om statligt stöd till solcell-
ler 

-Utvärdering av investerings-
stöd för solceller 2009-2011, 
ÅF 2011 på uppdrag av STEM 
 

Begränsad klimat-
påverkan 

Skattereduktion/bidrag för 
installation av biobränsle-
panna med ackumulator-
tank i nybyggda småhus, 
Lag (2003:1204) 

-Ekonomiska styrmedel i 
Miljöpolitiken, Rapport från 
Naturvårdsverket och Energi-
myndigheten (2006) 

Begränsad klimat-
påverkan 

Skattereduktion bidrag för 
installation av energieffek-
tiva fönster i befintliga 
småhus, Lag (2003:1204) 

-Ekonomiska styrmedel i 
Miljöpolitiken, Rapport från 
Naturvårdsverket och Energi-
myndigheten (2006) 

Begränsad klimat-
påverkan 

Förordningen (2006:1587) 
om stöd för installation av 
energieffektiva fönster 

-Utvärdering av stödet för 
installation av energieffektiva 
fönster eller 

Begränsad klimat-
påverkan 
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eller biobränsleanordning-
ar i småhus. Boverkets 
föreskrifter och allmänna 
råd (BFS 2007:2) 

biobränsleanordningar Bover-
ket 2009 

Statligt bidrag till investe-
ringar i solvärme, (SFS 
2000:287) 

-Utvärdering av solvärmebi-
draget 
och solvärmestödet, Boverket 
2012 

Begränsad klimat-
påverkan 

Statligt stöd till investe-
ringar i solvärme, (SFS 
2008:1247) 

-Utvärdering av solvärmebi-
draget 
och solvärmestödet, Boverket 
2012 

Begränsad klimat-
påverkan 

Stöd för konvertering från 
direktverkande el i bo-
stadshus (Förordning 
2005:1255) 

-Utvärdering av stödet 
för konvertering från 
direktverkande elvärme 
i bostadshus, Boverket 2011 
Konvertering av direktver-
kande elvärme i bostadshus 
– utvärdering av statligt stöd 
2006–2010 LST Stockholms 
län, 2012 

Begränsad klimat-
påverkan 

Stöd för konvertering från 
oljeuppvärmningssystem i 
bostadshus. Förordning 
(2005:1256) 

-Mindre olja, bättre miljö 
– men till vilket pris, Boverket 
2008 

Begränsad klimat-
påverkan  
Frisk luft 

Energideklarationer (Di-
rektiv 2010/31/EU, Lag 
(2006:985), Förordning 
(2006:1592)) 

-Utvärdering av systemet 
med energideklarationer 
(2009) STEM 
-Utfall och metodutvärdering 
av energideklaration av bygg-
nader CERBOF-projekt 72, KTH 
(2011) 

Begränsad klimat-
påverkan 

Timmätning för aktiva 
elkonsumenter (NU21) 

-
Energimarknadsinspektionens 
uppföljningar 
-Uppföljning av timmätnings-
reformen, Ei (2014) 

Begränsad klimat-
påverkan 

Informationskampanj Små 
avlopp ingen skitsak 

-Små avlopp ingen skitsak 
Uppföljning av Naturvårdsver-
kets tillsynskampanj för små 
avlopp 
HaV (2012) 

Ingen övergödning 
Levande sjöar och 
vattendrag 
Hav i Balans 
Grundvatten av god 
kvalitet 

Ursprungsgarantier (Direk-
tiv 2004/8/EG, Förordning 
(2010:853) om ursprungs-

-Uppföljning och utvärdering 
av systemet för ursprungsga-
rantier,  

Begränsad klimat-
påverkan 
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garantier, Lag (2010:601), 
Föreskrifter STEMFS 
(2010:3) 

STEM 2007:32 

Kommunala energi- och 
klimatrådgivare   

-STEM 2013, samt uppfölj-
ningar Effekter av energi- och 
Klimatrådgivningen, STEM 
-Utvärdering av 
Energirådgivningen i Stock-
holms län Capire Consulting 

Begränsad klimat-
påverkan 

 

Kommunikation/resor 
 Utvärderingar Huvudsakliga mål 
Planeringsinstrument 
t.ex. fysisk planering, 
trafikplanering, plan- och 
bygglagen (2010:900) 
med tillhörande plane-
ringsinstrument 

-SOU 2005:77 (map. miljö 
och miljömål) 
-Styrning av markanvändning 
och miljö (BTH, 2006) 
-Utvärdering av uthållig 
kommun (2013), Faugert & 
Co Utvärdering AB  
Många kontextspecifika 
analyser finns som omfattar 
t.ex. resvanor (KTH, VTI etc.) 
Nedan ges ett urval: 
- Att bana väg för cykelbana 
– Slutsatser och frågeställ-
ningar för bra cykelplane-
rings-processer, Cycity, Vin-
nova (flera rapporter) 
- Ökad cykling: Professionella 
utmaningar och hinder i den 
lokala transportplaneringen.  
Cycity, Vinnova (flera rappor-
ter) 
-Trafikprojekt för bättre 
miljö, en utvärdering av LIP-
finansierade trafikåtgärder, 
NV (2005) 
-Urban forms betydelse för 
resandet, Med en fallstudie 
om barnfamiljers boende 
och resande i fyra förortsom-
råden (KTH, 2004) 

God bebyggd miljö 
Begränsad klimatpå-
verkan 
Frisk luft 
 

Reglering av lokal dubb-
däcksanvändning i för-
ordningen (2010:221) om 
ändring i trafikförord-

Kommunvis uppföljning på 
berörda platser t.ex.  
-Vad dubbdäcksförbudet på 
Hornsgatan har betytt för 

Frisk luft 
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ningen (1998:1276). 
Lokala trafikföreskrifter 
på kommunnivå 

luftkvaliteten, SLB analys 
2011 
- Andel fordon med dubbade 
vinterdäck, Räkningar under 
vintersäsongen 2011/2012 
vid Hornsgatan, Södermälar-
strand, Ringvägen, Folkunga-
gatan och Sveavägen, SLB 
Analys 2012 
-Utvärdering av dubbdäcks-
förbudet på 
Friggagatan med avseende 
på NO2 och PM10 partiklar 
Rapport/PM-nr: 2012:5, 
Göteborgs Stad 

Lag om kollektivtrafik. 
Uppdatering i lag 
(2012:437) 

-SOU, Kollektivtrafikkommit-
tén (SOU 2003:67) under-
lagsrapport TØI 

Begränsad klimatpå-
verkan 
Frisk luft 
God bebyggd miljö 

Energiskatt (regleras i Lag 
(1994:1776) om skatt på 
energi) 

-Fortsatt grön skatteväxling 
– förslag till utformning, NV 
(2004) 
-Utvärdering av styrmedel 
i klimatpolitiken, Delrapport 
2 i Energimyndighetens och 
Naturvårdsverkets underlag 
till 
Kontrollstation 2004 
-Ekonomiska styrmedel i 
Miljöpolitiken, Rapport från 
Naturvårdsverket och Ener-
gimyndigheten (2006) 
-Samhällsekonomiska effek-
ter av energi- och koldioxid-
skatteförändringar 
som beslutades av riksdagen 
2009 (KI, 2012) 
-Sjätte nationalrapport om 
klimatförändringar (2014 

Fiskal (grön skatte-
växling) 
Begränsad klimatpå-
verkan 

Koldioxidskatt (regleras i 
Lag (1994:1776) om skatt 
på energi) 

-Fortsatt grön skatteväxling 
– förslag till utformning, NV 
(2004) 
-Kostnadseffektiva styrmedel 
i den svenska klimat- och 
energipolitiken? Metodolo-
giska frågeställningar och 

Begränsad klimatpå-
verkan 
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empiriska tillämpningar (KI, 
2005) 
-Ekonomiska styrmedel i 
Miljöpolitiken, Rapport från 
Naturvårdsverket och Ener-
gimyndigheten (2006) 
-Samhällsekonomiska effek-
ter av energi- och koldioxid-
skatteförändringar 
som beslutades av riksdagen 
2009 (KI, 2012) 
-Sjätte nationalrapport om 
klimatförändringar (2014) 

Differentierad fordons-
skatt. Bestämmelserna 
om fordonsskatt finns i 
vägtrafikskattelagen  
(2006:227) VSL, bilaga 2 
och lag med särskilda 
bestämmelser om for-
donsskatt (2006:228) 
LSBF, bilaga. 

-Using Vehicle Taxes to Re-
duce Carbon Dioxide Emis-
sions Rates of New Passen-
ger Vehicles: Evidence from 
France, Germany, and Swe-
den 
Klier and Linn, Resources for 
the Future, 2012 

Begränsad klimatpå-
verkan 
Frisk luft 

Miljöbilspremie. Förord-
ning (2007:380) 

-The Market Impact and the 
Cost of Environmental Policy: 
Evidence from the Swedish 
Green Car Rebate 
Huse and Lucinda 
Stockholm School of, Eco-
nomics, University of Sao 
Paulo, 2013 
-Fast and Furious (and Dirty): 
How Asymmetric Regulation 
May Hinder Environmental 
Policy Huse, Stockholm 
School of, Economics, 2014 
-Transportstyrelsens 
uppföljningar 

Begränsad klimatpå-
verkan 
Frisk luft 

Differentierad förmåns-
beskattning 

-Utvärdering av effekterna av 
1997 och senare års ändring-
ar av beskattningsreglerna 
för förmånsbil av Inregia 
(2005) på uppdrag av Natur-
vårdsverket, (2004). 

Begränsad klimatpå-
verkan 
Frisk luft 
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Skattelättnader på bio-
drivmedel. Vilka skatte-
avdrag som kan göras för 
biodrivmedel styrs sedan 
2013 av avdragsbestäm-
melser i 7 kap. LSE, lagen 
om skatt på energi 
(1994:1776). 

-Biodrivmedel för bättre 
klimat 
Hur används skattebefriel-
sen? Riksrevisionen 2011 
- Skattebefrielsen för bio-
drivmedel - leder den rätt? 
Med en ekonomisk utvärde-
ring av etanol som biodriv-
medel 
NV (2004) 
Refereras även i kontrollstat-
ion 2004 

Begränsad klimatpå-
verkan 
 

Lag (2004:629) om träng-
selskatt 

-Metodbeskrivning 
Trängselskattens effekter på 
resandet i Göteborg, WSP, 
2013 
-Trängselskattens inverkan 
på utsläpp och luftkvalitet 
(Stockholm), SLB analys 
(2009) 
-Pågående projekt vid VTI, 
KTH och GU 
Trafikverkets lokala uppfölj-
ningar i Stockkolm och Göte-
borg 

Begränsad klimatpå-
verkan 
Frisk luft 
Fiskal (Göteborg) 
Trängsel 

Skrotningspremie 
(1975:343). Upphävdes 
genom SFS 2007:162. 

-Styrmedel för ökad Skrotningspremie 
(1975:343). Upphäv-
des genom SFS 
2007:162. 

Lokala föreskrifter om fri 
parkering för miljöbilar 
 

Trafikverkets uppföljningar 
på kommunnivåer 

Begränsad klimatpå-
verkan 
Frisk luft 

Trafikinformation på väg 
till bilister 

Trafikverket kommuner fall-
studier t.ex. 
-Fallstudie VMS, Exemplet 
Partihallsförbindelsen, 
Movea och WSP (2006) 

Begränsad klimatpå-
verkan 
Frisk luft 

Styrmedel för att främja 
bilpooler 
 

Utvärdering av effektsam-
band för bilpool, Trafikver-
ket, 2012 

Begränsad klimatpå-
verkan 
Frisk luft 

Reglerings- och förbuds-
områden för snöskotrar 

-Gemensamt ansvar för en 
hållbar snöskotertrafik 
En utvärdering av Nationella 
Snöskoterrådets arbete mel-
lan åren 2007 och 2012, 
Naturvårdsverket (2013) 

Storslagen fjällmiljö 
Ett rikt växt- och 
djurliv 
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Frivillig CO2 kompense-
ring av flygresor med 
nudging vid internationell 
konferens i Sverige 2008 

-Are experienced people 
affected by a pre-set default 
option : results from a field 
experiment. University of 
Gothenburg, JEEM (2012) 

Begränsad klimatpå-
verkan 
 

 

Shopping 
 Utvärderingar Huvudsakliga mål 
Lag om märkning av energi-
relaterade produkter 
(2011:721). Energimärk-
ningsdirektivet 
(2010/30/EU). (Ersätter lag 
om märkning av hushållsap-
parater 1992:1232) 

-Evaluation of the Energy 
Labelling Directive and 
specific aspects of the 
Ecodesign Directive, 
Ecofys (2014)  
-Styrmedels förutsätt-
ningar att styra mot ökad 
energi-effektivisering - en 
utvärdering av 24 styr-
medel Sweco (2014) 

Begränsad klimatpå-
verkan 

Ekodesigndirektivet 
(2009/125/EG). Det imple-
menterades i Sverige genom 
lagen om ekodesign som 
trädde i kraft 2008 (Lag 
2008:112). 

-Evaluation of the Energy 
Labelling Directive and 
specific aspects of the 
Ecodesign Directive, 
Ecofys (2014) prepared 
for EU 
-Styrmedels förutsätt-
ningar att styra mot ökad 
energi-effektivisering - en 
utvärdering av 24 styr-
medel Sweco (2014) 
-Methodology for 
Ecodesign of Energy-
related Products 
MEErP, COWI (2011) 
Prepared for EU 

Begränsad klimatpå-
verkan 

Övrig positiv miljömärkning, 
ex Svanen, EU Ecolabel 
(Blomman) 

– Märkningar och konsu-
mentbeteende, Kommer 
efterfrågan med Svanen? 
Om betydelsen av Pro-
dukt-märkningar inom 
handeln, Handelns ut-
vecklingsråd (2011) 
– Öppet system för 
Blomman och Svanen – 
förutsättningar och ar-
gument, Swedeval Utvär-
dering för Statskontoret 

Enligt kriterier 
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(2010) 
– Utvärdering av Nordiska 
Svanen NMR (2001) 

 

Ätande 
 Utvärderingar Huvudsakliga miljömål 
EU-ekologiskt – Baseras 
på EUs förordning för 
ekologiskt jordbruk 

Evaluation of the EU legis-
lation on organic farming, 
Thunen (2014) prepared 
for EU 

Enligt kriterier 

Miljömärkning av mat 
samt matrelaterade pro-
dukter t.ex. transporter 
och förpackningar  

-Got Green Milk? - A Field 
Experimental Trial of 
Consumer Demand for a 
Climate Label, SLU work-
ing paper (2014) 
-Miljömärkning för kon-
sumenten, producenten 
eller miljön? Jord-
bruksverket (2009) 
- What’s holding it back? 
A study in organic retail 
coffee purchases. SU och 
IVL, Mistra Entwined 2012 
Se även miljömärkning 
under shopping 

Enligt kriterier 
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