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Sammanfattning
De mål och strategier som föreslås i utredningen baseras inte på någon avvägning
mellan nyttor och kostnader för att kunna nå målen.
Målens kostnader och konsekvenser för samhället är ej belysta vilket gör det svårt att se
på vilka grunder man satt dessa mål. Detta menar vi är en stor brist i utredningen. Det går
självfallet att uppskatta kostnaderna i klimatpolitiken, vilket Konjunkturinstitutet och andra
visat i ett otal rapporter.
Vad gäller föreslagna åtgärder och styrmedel för att nå de föreslagna målen så är
utredningen inte särdeles konkret, vilket gör det i det närmsta omöjligt att uppskatta
konsekvenser och kostnader.
Sammantaget innebär detta, enligt vår uppfattning, att utredningen inte ger ett tillräckligt
beslutsunderlag för Regeringen att föreslå förändringar av klimatpolitiken.

De mest konkreta förslagen i utredningen anser vi vara:
•

•
•
•

Nivån på koldioxidskatten bör framöver anpassas i den omfattning och takt som,
tillsammans med övriga förändringar av styrmedlen, ger en kostnadseffektiv
minskning av utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn så att
etappmålet till 2030 nås.
Sverige bör fortsättningsvis vara drivande i EU för att ändra energiskattedirektivet
och andra relevanta rättsregler i syfte att öka miljöstyrningen.
Det befintliga offentliga stödet till företag bör i ökad utsträckning styras mot
tillämpningar med stor potential att minska utsläpp av växthusgaser, både i
Sverige och i omvärlden.
Utvecklingen av styrmedel för att nå beredningens förslag till mål bör utformas så
att de långsiktigt bidrar till att öka efterfrågan av hållbara biobaserade produkter.

•
•

Reseavdragsystemet bör ses över så att dess utformning i högre grad gynnar
resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samtidigt som
avdraget fyller sitt ursprungliga syfte.
Det bör utvecklas en bred nollutsläppsstrategi för basmaterialindustrin. Samverkan
mellan industrin och staten behövs i de inledande skedena av teknikutvecklingen.

Vår uppfattning är att det inte går att basera politiken på förslag som dessa. Dels är
dessa förslag allmänna och ospecificerade, dels finns ej någon redogörelse på vilka
samhällsekonomiska grunder förslagen baseras.
I detta ärende har Bengt Kriström, föreståndare CERE beslutat. Tommy Lundgren,
vetenskaplig sekreterare varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har även Runar
Brännlund deltagit.

