
 

 

 

 

 

 

 

Fler punkter i SAS remissvar 

- Utredningen erkänner att miljönyttan är mycket begränsad. Varför ska man då beskatta en del 

av vår infrastruktur som en politisk eftergift för miljöpartiet? 

- Utredningen konstaterar att ”Transporter är av grundläggande betydelse för Sveriges ekonomi 

och samhälle”. Att i det läget beskatta ett av de mest effektiva transportslagen vi har tyder på en 

ovilja att förstå vilken betydelse luftfarten har för Sveriges utveckling och konkurrenskraft. 

- Samtidigt som Socialdemokraterna talar om att hela landet ska leva, så vill man nu introducera 

en skatt, där landsbygden får betala det högsta priset.  

- En flygskatt riskerar att motverka regeringens exportstrategi, då den leder till försämrad 

tillgänglighet för landet. 

- Enligt en rapport från det ledande konsult- och analysföretaget WSP kommer den föreslagna 

skatten att resultera i en förlust av 5000–10000 arbetstillfällen, framför allt i besöks- och 

servicenäringen. Utredningen erkänner också att inkommande turism från andra länder 

kommer att minska. Skatten kommer med andra ord att göra det ännu svårare att nå 

regeringens mål för regional tillväxt. Den underminerar lokal och regional konkurrenskraft.  

- Det finns inga alternativa färdsätt för den övervägande majoriteten av dagens flygresenärer. Det 

leder till att ett antal resor inte kommer att genomföras, med andra konsekvenser; såsom sämre 

livskvalitet, ekonomisk stagnation, färre arbetstillfällen och lägre BNP. 

- Flygbolag baserade i Sverige får en kraftigt försämrad konkurrenskraft.  

Fler direkta konsekvenser för SAS och andra flygbolag 

- Ett antal linjer kommer att bli olönsamma som en effekt av lägre efterfrågan. Det kan leda till 

nedläggning av destinationer, men framför allt kommer det att leda till färre antal flygningar på 

flera linjer, vilket kommer att försämra både tillgänglighet och åtkomlighet för flera regioner i 

landet.  

- Vi ser att det finns en stor risk för nedläggning av mindre inrikeslinjer, som t.ex. Visby och 

Kalmar, liksom även vissa destinationer i Europa. 

- Trafik kommer att flytta från Stockholm till både Köpenhamn och Helsingfors. Det gäller 

framförallt interkontinental trafik där flygskatten i Sverige förslås bli mycket hög.  

- Inte bara SAS, men flygbolag och resenärer från andra delar av världen kommer att välja andra 

destinationer och knutpunkter i Europa för sin trafik och för sina resor, vilket kommer att 

påverka Sveriges internationella tillgänglighet negativt. Utredningen medger också att så 

sannolikt blir fallet. 

- Utredningen konstaterar vidare att ”det kan innebära att resenärer väljer längre resvägar och fler 

delresor med ökad klimatpåverkan som följd”.  

- Utredningen beskriver flygskatter i andra europeiska länder, men undlåter att beskriva 

effekterna. Hade man gjort det skulle det med all önskvärd tydlighet framgå att effekterna har 

varit synnerligen negativa. 


