
 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län 

     

Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
  
 Kansli E-post & telefon Hemsida Plusgiro & org.nr 
 Norrbackagatan 80 kansli.stockholm@snf.se  www.stockholm.snf.se  82 26 63 - 1 
 113 41 Stockholm Tel: 08-644 52 70  80 20 16 – 31 38  
 

     2006-09-22 
 
 
 

Till 
Annika Billström, socialdemokraterna 
Kristina Axén Olin, moderata samlingspartiet 
Lotta Edholm, folkpartiet 
Ann-Margrethe Livh, vänsterpartiet 
Åsa Romson, miljöpartiet 
Ewa Samuelsson, kristdemokraterna 
 
För kännedom: Per Ankersjö, centerpartiet 

 
 
 
 
Angående uppföljning av folkomröstningsresultatet 
 
Söndagens folkomröstning gav till resultat att en klar majoritet av väljarna i Stockholms stad sa Ja till att 
använda miljöavgifter/trängselskatt. Vi utgår från att kommunledningen så snart som möjligt ser till att 
omröstningens resultat så snart som möjligt omsätts i praktisk politik. 
 
Eftersom, såvitt vi förstår, den nya majoriteten formellt kan ta över ledningen för kommunen först efter 
att kommunfullmäktige haft ett konstituerande möte den 16 oktober, finns det en risk för att hela frågan 
stannar upp och att en återstart av trängselskattesystemet drar ut på tiden. Vi efterlyser därför ett 
gemensamt initiativ från era partier redan innan det nyvalda fullmäktige och den nya kommunledningen 
träder till. 
 
Varje försening vore av många skäl olycklig. Ett viktigt skäl är att ni genom att påskynda processen 
bokstavligen kan rädda liv. Hälsoeffekterna av bilavgaser och partiklar är särskilt starka i slutet av 
vintern och början av våren då särskilt partikelhalterna, som är den viktigaste hälsopåverkande faktorn, 
normalt är som högst. De beräkningar miljömedicinska experter gjorde i samband med 
trängselskatteförsöket pekar mot att på årbasis 25-30 förtida dödsfall (de flesta boende i eller i närheten 
av Stockholms innerstad) kan undvikas genom att återstarta trängselskattesystemet. De orsakade 
dödsfallen är i sin tur bara toppen av ett isberg där symptomen för många fler (andningssvårigheter, 
hjärtbesvär m m) förvärras. 
 
Varje försening av trängselskattesystemets återstart kommer därför att orsaka onödiga dödsfall och 
onödigt lidande för i första hand boende i Stockholm, dvs den majoritet som röstade Ja i 
folkomröstningen. 
 
 
 
Utgångspunkten för staden måste, som vi ser det, vara att begära hos regeringen 
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- att den så snart som möjligt lämnar en proposition till riksdagen om en återstart av ungefär det system 
som prövades under första halvåret 2006, 
- att sluta ett avtal om på vilket sätt överskottet från skatten skall återföras till regionen, 
- att starta en process för att så snabbt som möjligt se över systemets detaljer – skattens nivå och 
differentiering. 
 
Staden bör dessutom, som vi ser det, begära att regeringen startar en process för att revidera 
regeringsformen så att det senast 2011 blir möjligt att flytta den formella makten över trängselskatten 
från riksdagen till lokal/regional nivå. Kring en sådan förändring finns en stark uppslutning. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Mårten Wallberg 
Ordförande 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
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