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1. Förord
Folkpartiets partiråd tillsatte i december 2006 en klimatkommission. Uppdraget för
klimatkommissionen är att dels beskriva de liberala utmaningar som klimathotet innebär dels
föreslå konkreta åtgärder.

En rapport lades fram i maj 2007 som ett första övergripande diskussionsunderlag för en
fördjupad liberal klimatpolitik. Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.folkpartiet.se.

Som underlag för det fortsatta arbetet har partistyrelsen beslutat att detta samråd ska
genomföras i folkpartiet liberalerna. Samrådet startar den 23:e oktober 2007 och sista
svarsdatum för samrådet är den 28:e februari 2007. Samrådssvaren på de sju frågorna nedan
ska skickas till niki.westerberg@riksdagen.se

I klimatkommissionen ingår: Carl B Hamilton (ordförande), Kjell Aleklett, Anita Brodén,
Stella Fare, Nina Larsson, Mats Nyman, Mikael Ståldal, Sverker Thorén och Paula Werenfels
Röttorp. Sekreterare är Joakim Bergström, Jakob Eliasson och Katarina Bergkvist.

Det är självklart möjligt att till samrådsdiskussionerna bjuda in gruppens ordförande eller
någon annan gruppmedlem. Vid frågor om samrådet eller om arbetsgruppens arbete, hör
gärna av Er till någon i sekretariatet (Joakim.Bergstrom@liberal.se,
Jakob.Eliasson@liberal.se eller Katarina.Bergkvist@riksdagen.se).

Erik Ullenhag
Partisekreterare folkpartiet liberalerna
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2. Samrådsfrågor
1. Bör Sverige ”gå före” och vidta åtgärder på egen hand som dock kan innebära att vi
förlorar i konkurrenskraft, eller ska vi fokusera på att alla länder ska ta samma ansvar?

2. Ska vi politiskt uppmuntra individer att på egen hand göra klimatsmarta val, och i så fall
hur?

3. Fungerar det ”kolsnålbegreppet” som nedan beskrivs som ett liberalt rättesnöre i den
praktiska utformningen av styrmedel i klimatpolitiken? Är kärnkraften en del av lösningen på
klimathotet?

4. Ska vi gå vidare med högre CO2-skatter och därmed ett högre bensinpris?

5. Hur ska vi underlätta att fattiga länder kan utvecklas utan att deras utveckling leder till
ökade utsläpp av växthusgaser? Bör visionen på lång sikt vara att utsläppen per person bör
vara lika stora i alla länder?

6. Räcker det att huvudmålet är att med bästa tänkbara medel få ner utsläppen av växthusgaser
inom de närmaste 15-20 åren för att motverka temperaturhöjningar, eller finns det ett
mervärde i att samtidigt ha som mål att ”bygga om” samhällsstrukturer och ändra vår livsstil.

7. Vad kan och bör en klimatvänlig svensk fordonspark drivas av på kort och lång sikt? Är det
en fråga för politiker?

3. Utgångspunkter

 Det finns tydliga och vetenskapligt belagda samband mellan mänskliga utsläpp av
växthusgaser, en snabb global temperaturhöjning, och hastiga klimatförändringar.

 Vid rätt prissättning på växthusgaser för enskilda individer, hushåll, företag och
beslutsfattare i offentlig sektor blir det kostnadsbesparande för alla dessa att agera så att
klimatpåverkan minskar och miljön förbättras. Den som släpper ut föroreningar,
växthusgaser eller utnyttjar en naturresurs får betala för detta, och får ett ekonomiskt
motiv att minska sina utsläpp. Dessutom vrids teknikutvecklingen och
vardagsförbättringar systematiskt i riktning mot minskade utsläpp. När systemet fungerar
idealt minskar i första hand de aktiviteter som innebär minst ekonomisk nytta, det vill säga
i sektorer och aktiviteter där det är lönsammast att mest och snabbast minska utsläpp,
klimat- och miljöförstöring. Då får samhället bättre förutsättningar för en långsiktigt
hållbar tillväxt.

 Sverige måste i klimatpolitiken ro med två åror – en nationell och en global. Problemet
med utsläpp av växthusgaser är globalt. Det faktum att 99,8 procent av de globala CO2-
utsläppen sker utanför Sveriges gränser innebär att Sveriges insatser i globala
sammanhang blir extremt betydelsefulla. Sveriges internationella prioritet är dels att
Sverige agerar för en bättre klimatpolitik inom EU, dels att Sverige arbetar för att EU-
länderna tillsammans via FN agerar så att hela världen driver en effektiv politik mot
klimathotet. Sverige kommer som ordförandeland i EU hösten 2009 att kunna få en
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nyckelroll för att FN:s klimatförhandlingar avseende tiden efter 2012 landar i breda,
ambitiösa och bindande överenskommelser. Likväl är de nationella – svenska – åtgärderna
lika viktiga. Endast om vi som nation vidtar åtgärder även här hemma förtjänar Sverige
legitimitet så att vårt land kan ge uppmaningar till andra länder hur de bör agera och
vinner trovärdighet som engagerad aktör i de internationella klimatförhandlingarna.

4. Några slutsatser

 För att Sverige ska kunna uppnå de mål på EU-nivå som vi accepterat som EU-medlem
bör vi sätta upp mål för vårt lands minskade utsläpp av växthusgaser. Vi måste också
bestämma hur olika sektorer av ekonomin bäst ska inkluderas, och analysera och
bestämma vilka styrmedel som är effektivast.

 Energisektorn bör styras mot kolsnål el-, värme och industriproduktion. Detta i första
hand genom att sätta en övre gräns för de samlade utsläppen och därmed framtvinga ett
pris på rättigheten att släppa ut växthusgaser. Transportsektorn kan påverkas genom en
mix av CO2-avgifter (särskilt högre drivmedelsskatter) och standars på konstruktionen av
nya fordon och stimulans av teknisk utveckling av bl.a. el/batteri-bilar. Även fastighets-
och jordbrukssektorerna bör styras mot lägre utsläpp av växthusgaser.

 Det svenska el-certifikatsystemet bör syfta till ökade investeringar i kolsnål energi. Om
systemet ska ha sitt berättigande bör målet definieras om. Det bör istället för att som idag
gynna ”förnybar energi och torv” fokusera på all slags kolsnål energiproduktion. Det
innebär t.ex. att torv – som enligt EU-definitionen för krav på utsläppsrätt är ett fossilt
bränsle – bör exkluderas från systemet. Inkluderas bör istället bland annat ny kärnkraft,
energiproduktion med CO2-avskiljning och lagring, och andra tillkommande kolsnåla
energialternativ och tekniker.

 Åtgärder mot avskogning måste prioriteras. Detta bör i fattiga länder dels inledningsvis
kunna ske genom bistånd med denna inriktning, men framför allt genom att definiera
äganderätten till skogen, skogsägarnas, samhällets och skogsavverkarnas skyldigheter och
rättigheter, samt att utveckla ekonomiska styrmedel som ger skogsägare och andra
intressenter starka ekonomiska incitament för skogs- och markvård, som att bevara skog
och (åter-) plantera skog.

 Tekniken med CO2-avskiljning och lagring bör utvecklas så att den om möjligt kan bli
både mer tillförlitlig och ekonomiskt lönsam, för användning i såväl fattiga som rika
länder.

 Vi välkomnar tekniker för energiproduktion baserade på vind, biomassa, sol och i vissa
fall vågor och tidvatten. Politiker kan dock inte ta ställning till vilka tekniker som är bäst,
på sikt mest lönsamma och har minst negativa bieffekter och målkonflikter. Politiken bör
därför vara ”teknikneutral” och ett kolsnålt energislag bör inte från början stödjas eller
prioriteras mer än något annat.

 Hur de växande och mycket folkrika asiatiska ekonomierna löser sina ökade
energiförsörjningsbehov är avgörande för världens förmåga att hejda växthuseffekten.
Ekonomisk tillväxt och välståndsökning i dessa länder är bra även för oss. Under
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överskådlig tid är kärnkraft den billigaste storskaliga teknologin för energiproduktion.
Kolsnål kärnkraft och väsentligt höjd energieffektivitet i användningen av kol –
framtvingad bl.a. genom CO2-avgifter – är sannolikt några huvudlösningar för de växande
ekonomiernas energiförsörjning.

 Så länge som en kärnkraftsutbyggnad i Sverige inte kan realiseras välkomnar vi att kolsnål
kärnkraft byggs ut i våra grannländer, som Baltikum och Finland. När behovet av ökad
överföringskapacitet för el mellan grannländerna och Sverige blir aktuellt bör Sverige vara
positivt till, och underlätta för, en sådan utbyggnad. Finansiär och delägare i en sådan
utbyggnad kan gärna vara den svenska basindustrin och energiproducenter. Lönsamheten i
en sådan investering i Baltikum och Finland kan förbättras ytterligare genom att även
sådan ny kärnkraft blir tillåtna anläggningar i det svenska el-certifikatsystemet.
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