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Yttrande avseende SOU 2016:83 ”En svensk 

flygskatt”  
 

Sammanfattning 

Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra 

till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Nyköping kommun 

delar målsättningen till fullo. Dock ber vi regeringen att överväga om det finns 

alternativ som inte samtidigt riskerar att hämma vår regionala tillväxt. 

Alternativ som det skulle gå att få brett politiskt stöd för i riksdagen och som 

aktivt främjar en omställning till biobränsle.  

Stockholm Skavsta flygplats är en resurs i transportsystemet i 

Stockholmregionen. Idag är det Sveriges tredje största flygplats sett till 

resenärer i utrikestrafik och därmed en infrastrukturhållare av nationell 

betydelse. Stockholm Skavsta flygplats avlastar befintliga flygplatser i 

Stockholmsregionen vilket ger positiva effekter för vår omgivning genom 

kortare flygtider och förenklad inflygning. Stockholm Skavsta flygplats är idag, 

och det förstärks ytterligare när Ostlänken är i drift, en redundant flygplats till 

Stockholm Arlanda. 

När Ostlänken tas i drift, 2028,kommer det att ta ca 40 minuter till Stockholms 

central, 20 min till Södertälje, 20 minuter till Norrköping och 35 till Linköping 

med tåg. Detta gör flygplatsen till en högintressant intermodal pusselbit i 

samlade infrastrukturpusslet för Stockholmsregionen.   

Det är därför av yttersta vikt att regeringen tar tillvara på denna kapacitet och 

säkerställer att resursen Stockholm Skavsta flygplats är en del av 

infrastrukturen i Stockholmsregionen för lång tid framöver. Genom att stärka 

Stockholm Skavsta flygplats kan Sveriges internationella tillgänglighet öka och 

Arlandas utveckling som interkontinental hubb främjas. I arbetet att ta fram 

Färdplan Arlanda bör därför flygplatsens roll som Stockholms södra flygplats 

bekräftas.  

På uppdrag av Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och 

Stockholm Skavsta Flygplats AB tog WSP i november 2015 fram en rapport 
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om ”Tillgänglighet som motor för flygplatsutveckling och tillväxt”. 2016 hade 

flygplatsen drygt 2 miljoner resenärer, en ökning med 18 procent jämfört med 

2014 vilket var underlag för WSP:s beräkningar.  Rapporten, se bilaga, visar 

på Stockholm Skavsta flygplats betydelse för regionen och hur flygplatsen 

bidrar till regionens utveckling genom arbetstillfällen och bidrag till BNP. 

Rapporten är ett konstruktivt bidrag från Nyköpings kommun till regeringen i 

syfte att vidga perspektiven och bredda beslutsunderlaget. Nyköpings 

kommun uppmanar regeringen att noga beakta och överväga de aspekter 

som rapporten belyser så att Sveriges miljökvalitetsmål kan nås utan att 

samtidigt göra avkall på Sveriges och regionens tillväxtmål.  

Synpunkter  

År 2016 flög över 2 miljoner personer till och från Sverige via Stockholm 

Skavsta. Det innebär att flygplatsen är tredje störst i landet sett till resenärer i 

utrikestrafik med potential att fortsätta växa.  Knappt hälften av resenärerna 

besökte Sverige och Stockholmsregionen och bidrog till den positiva 

utvecklingen för besöksnäringen. 

Flygplatsen ägs till 90.1 % av Airports Worldwide och till 9,9 % av Nyköpings 

kommun. Flygplatsen bedrivs på strikt kommersiella grunder och behöver 

alltså gå med vinst, vilket den gör! Varken kommunen eller staten ger 

driftsbidrag. Ägarna arbetar aktivt för att utveckla flygplatsen och bredda 

utbudet. Stora investeringar görs för att kunna bidra till regionens utveckling 

och stärka Stockholm Skavstas roll som Stockholms södra flygplats.  

Stockholm Skavsta flygplats ingår som en av Sveriges Core-flygplatser inom 

det av EU utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). EU-

kommissionen investerar nu tillsammans med ägarna i en teknisk 

uppgradering av landningsbanor med ett allväderssystem. Systemet tas i drift 

2019 vilket innebär en minskad sårbarhet för Stockholmsområdet då det idag 

bara är Arlanda som har motsvarande teknik.  

2028 när Ostlänken tas i drift kommer det från flygplatsen att ta ca 40 minuter 

till Stockholms central, 20 min till Södertälje, 20 minuter till Norrköping och 35 

till Linköping med tåg. Detta gör flygplatsen till en högintressant intermodal 

pusselbit i det samlade infrastrukturpusslet för Stockholmsregionen och en än 

tydligare redundant till Stockholm Arlanda. Dessutom avlastas befintliga 

flygplatser i Stockholmsregionen vilket ger positiva effekter för vår omgivning 

genom kortare flygtider och förenklad inflygning. Dessutom är Stockholm 

Skavsta flygplats ett reellt alternativ för alla som bor söder om Stockholm och 

vilka därmed kan undvika att bila till Arlanda för sina utrikesresor. 

Sammantaget innebär det att Stockholm Skavsta flygplatsen är av nationellt 

intresse inte minst i klimatarbetet. 

Följaktligen är det av stor vikt att staten genom sina verk och myndigheter ser 

Stockholm Skavsta som den resurs den är och inkluderar flygplatsen i sitt 

arbete med att stärka den internationella tillgängligheten och Arlandas 
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utveckling som interkontinental hubb. Med ”Färdplan Arlanda” har staten en 

given möjlighet att bekräfta Stockholm Skavsta som Stockholms södra 

flygplats och därmed på ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt skapa 

redundans och kapacitet i luftfartssystemet i Stockholmsregionen.   

Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra 

till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Utredaren skriver i 

förslaget att konsekvenser på det lokala, regionala planet om en skatt på 

flygresor införs har varit svåra att bedöma. Nyköpings kommun har därför valt 

att koncentera sitt remissvar till kapitlet om konsekvensbedömning.  

11. Konsekvensbedömning 

11.5 Konsekvenser för flygföretagen   
Nyköpings kommun delar utredarens bedömning att lågprisföretagen är extra 

priskänsliga. De är också beroende av hög kabinfaktor, 90 % eller högre. 

Färre resenärer brukar därför snabbt påverka destinationsutbud. De flygbolag 

som idag trafikerar Sthlm Skavsta ingår heller inte bland de flygbolag som har 

ramavtal med staten. Det innebär att statliga tjänsteresor bara undantagsvis 

görs från Stockholm Skavsta idag.  

Med detta sagt finns det anledning att reflektera över att kundunderlaget likväl 

är heterogent.  Stockholm Skavsta flygplats har ett strategiskt läge och det 

upparbetade kundunderlaget bidrar till Sveriges tillväxt.  

11.6 Konsekvenser för andra företag  

Trafiken på Stockholm Skavsta försörjer regionen med efterfrågad kompetens 

inom viktiga samhällssektorer.  

De två statliga samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson 

överlämnade i december 2016 sin rapport om hur arbetskraftsförsörjningen 

inom byggsektorn kan stärkas (Dnr N2016/05027/PUB) till Bostads- och 

digitaliseringsminister Peter Eriksson. Av rapporten framgår att det är mycket 

tack vare ökad tillgång på utländsk arbetskraft som byggen bedrivs idag. 

Samordnarna föreslår därför regeringen att tillvarata och stimulera inflödet av 

utländsk arbetskraft och nyanländas kompetens.  

Ett stort antal av de utländska personer som är verksamma inom byggsektorn 

i Stockholmsregionen reser idag regelbundet mellan hemmet och jobbet via 

Stockholm Skavsta.  Lägg där till att Trafikverket under hösten har informerat 

enskilda och företag i utlandet om den infrastruktur som ska byggas i Sverige 

de kommande åren. Bygget av Ostlänken kommer att generera runt 25 000 

årsarbetsplatser i regionen, varav 19 000 är direkt kopplade till 

järnvägsbygget. Det är självfallet en stor fördel i rekryteringsprocessen att 

Stockholm Skavsta flygplats kan erbjuda närhet till arbetsplatsen för de som 

kommer att veckopendla mellan hemmet i ett annat europeiskt land och 

arbetet i Sverige.    
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Stockholm Skavsta flygplats är öppet dygnet runt året runt vilket är en starkt 

bidragande orsak till att Kustbevakningen valt att förlägga sin nationella 

flygbas hit. Härifrån övervakar de hela Sveriges farvatten. Eftersom 

flygplatsen drivs på en strikt kommersiell basis skulle minskat kommersiellt 

flyg påverka avgifterna för Kustbevakningen för bibehållen service- och 

tillgänglighetsnivå.  

Besöksnäringens betydelse för Sveriges tillväxt lyfts fram i många 

sammanhang, inte minst Exportstrategin. Besöksnäringen är dessutom 

mycket viktig för social sammanhållning och integration då den ger 

arbetstillfällen för bland andra personer av utländsk härkomst. 

Besöksnäringen är följaktligen en viktig och en växande sektor för hela 

regionen.  2016 flög drygt 2 miljoner personer via Sthlm Skavsta i reguljär 

trafik. Ca 40 procent av dem påbörjade sin ToR-resa i utlandet. Tillväxtverkets 

preliminära siffor för 2016 visar att Sörmland hade näst flest nya besökare i 

landet jämfört med 2015, 9 procent och att övernattningarna från utlandet 

ökade med 1,4 procent i jämföret med året innan. Sörmland skiljer sig från 

landet som helhet genom att en tredjedel av de övernattande turisterna är 

tysktalande. Den totala logiintäkten för samtliga belagda rum i Sörmland har 

ökat med 8,6 procent 2016 i jämförelse med 2015 och ligger nu på 370 

miljoner kronor.  

Till ovanstående kan tilläggas att i Nyköping omsatte turismen 1,5 miljarder kr 

och antalet årsanställda var drygt 1000 personer år 2015. Siffror för 2016 är 

ännu inte klara.    

En viktig kategori resenärer från Sthlm Skavsta är svenskar med ett andra 

boende i utlandet; Frankrike, Italien och Spanien. Också det omvända 

förekommer framförallt tyskar med båt eller sommarhus i Sverige.  

11.10 Konsekvenser för flygplatser  
Flygplatsen ägs till 90.1 % av Airports Worldwide och till 9,9 % av Nyköpings 

kommun. Flygplatsen bedrivs på strikt kommersiella grunder och behöver 

alltså gå med vinst, vilket den gör! Kommunen eller staten ger inga 

driftsbidrag. Ägarna arbetar aktivt för att utveckla flygplatsen och bredda 

utbudet. Stora investeringar görs för att kunna bidra till regionens utveckling 

och stärka Stockholm Skavstas roll som Stockholms södra flygplats.  

Stockholm Skavsta flygplats ingår som en av Sveriges Core-flygplatser inom 

det av EU utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). EU-

kommissionen investerar nu tillsammans med ägarna i en teknisk 

uppgradering av landningsbanor med ett allväderssystem. Systemet tas i drift 

2019 vilket innebär en minskad sårbarhet för Stockholmsområdet då det idag 

bara är Arlanda som har motsvarande teknik.  

Stockholm Skavsta flygplats är en resurs i flygplatssystemet i 

Stockholmregionen och som sådan är den av nationellt intresse. Genom att 

stärka Stockholm Skavsta flygplats som ett komplement till Arlanda kan 
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Sveriges internationella tillgänglighet öka och utvecklingen av Arlanda som 

interkontinental hubb främjas. I arbetet att ta fram Färdplan Arlanda bör därför 

flygplatsens roll som Stockholms södra flygplats bekräftas.  

För ett antal år sedan tog dåvarande ägarkonstellationen beslut om att nischa 

flygutbudet. De nuvarande ägarna har beslutat att flygplatsen ska bli en 

fullservice flygplats öppen för all sorts flygtrafik. I enlighet med detta bearbetas 

nu flygbranschen i sällskap av Stockholm Business Alliance på motsvarande 

sätt som de gör för bl.a. Arlanda.   

Nyligen undertecknades ett nytt 10-årskontrakt mellan flygplatsen och HMS 

Host International. HMS Host International är världsledande på mat & dryck 

vid flygplatser. och kontraktet värde förväntas uppgå till 610 miljoner 

kronor/63,5 miljoner euro. I samband med undertecknandet inleddes en 

ombyggnad av restauranger och café.  

11.11 Konsekvenser för regional utveckling 

Av den bilagda WSP-rapporten framgår tydligt flygplatsens betydelse för 

Nyköping och för regionen. Nyköping kommun delar regeringens målsättning 

om minskad klimatbegräsning till fullo. I den debatt som pågår med anledning 

av utredarens förslag föreslås olika alternativa insatser/tillvägagångsätt till en 

skatt som når målen och som aktivt främjar en omställning till biobränsle utan 

att samtidigt riskera att hämma vår regionala tillväxt. Vi ber därför regeringen 

att överväga möjligheterna och undersöka om det skulle gå att få brett politiskt 

stöd för i riksdagen i frågan.  

Stockholm Skavsta flygplats är strategiskt belägen och redan idag kommer 49 

procent av de ”svenska” resenärerna från Stockholmsområdet och 19 procent 

från Östergötland.   

2016 hade flygplatsen drygt 2 miljoner resenärer, en ökning med 18 procent 

jämfört med 2014. Med Ostlänken kommer passagerarunderlaget att utvidgas 

påtagligt. Men redan innan Ostlänken tas i drift är det rimligt att anta att 

passagerarunderlaget ökar. Bygget av Ostlänken kommer att generera runt 

25 000 årsarbetsplatser i regionen, varav 19 000 är direkt kopplade till 

järnvägsbygget. Det finns idag brist på utbildad arbetskraft i Sverige och 

Trafikverket genomför aktiviteter för att informera såväl enskilda individer som 

internationella företag om de möjligheter som Ostlänken bygget kommer att 

innebära. 

För södra Stockholmsregionen är flygplatsen en viktig infrastrukturhållare som 

ger företagen tillgång till internationella marknader samtidigt som den är 

Södra porten till Stockholmsregionen. I den nationella flygstrategin ska ett 

Arlandaråd ta fram färdplanen för ett utbyggt Arlanda. I uppdraget ingår att 

överväga hur andra flygplatser i Stockholmsregionen kan komplettera Arlanda 

i ett luftfartssystem. Med ”Färdplan Arlanda” har staten en given möjlighet att 

bekräfta Stockholm Skavsta som Stockholms södra flygplats och därmed på 
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ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt skapa redundans och kapacitet i 

luftfartssystemet i Stockholmsregionen.   

Med Ostlänken kommer restiderna mellan Nyköping och Stockholm, 

Norrköping och Linköping att kortas markant. Det innebär att stor förändring 

för arbetsmarknaden i Stockholmsregionen söder om Stockholm. 

Planeringsarbetet för den trafiknod som flygplatsen kommer att utgöra pågår; 

snabbtåg i nord-sydlig riktning, bussförbindelser inåt i landet, internationellt 

flyg och spårtrafik till djuphamnen i Oxelösund.  

Nyköping växer med ca 700 personer varje år (vilket motsvarar den 

procentuella inflyttningstakten för Stockholm). Nyköping lockar med 

jämförelsevis bra bostadspriser kopplat till en bra livsmiljö. Närheten till 

Europa via flygplatsen är en del av attraktionskraften. För kommunen blir 

Ostlänken en katalysator för stora investeringar i infrastruktur; ett 

resecentrum, ett intensifierat bostadsbyggande liksom skolor, vägar, förskolor 

m.m.  

Rent hypotetiskt är det möjligt spekulera i att flygplatsens nuvarande flygbolag 

kommer att markera mot skatten genom att minska flygtrafiken. Beroende på 

eventuell omfattning skulle det kunna innebära att flygplatsen drar ned på 

servicenivån och öppettider. Det skulle också kunna leda till att flygplatsen 

stängs. Beräkningar på vad det senare skulle innebära för kommunen och 

regionen finns i WSP:s rapport, vilken är bilagd i sin helhet.    

 

 

 

Urban Granström   

Kommunstyrelsens ordförande   

 

Bilaga ”Tillgänglighet som motor för flygplatsutveckling och tillväxt”, WSP 2015 


