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Sveriges klimatpolitik är kostsam och ineffektiv 
 
Sveriges klimatpolitik bör läggas om. Nuvarande 
politik är både kostsam och ineffektiv. Genom att 
fullt ut delta i Kyotoprotokollets utsläppshandel kan 
Sverige bidra till mångfalt större globala 
utsläppsminskningar till betydligt lägre kostnader. 
Det hävdar fil.dr. Björn Carlén i en rapport  som 
Expertgruppen för miljöstudier idag överlämnar till 
Finansdepartementet.  
 
I rapporten Sveriges klimatpolitik - värdet av 
utsläppshandel och valet av målformulering beräknas 
kostnaden för att inte låta den s.k. övrigsektorn 
(hushåll, transporter och icke-energiintensiv 
industri) delta i internationell utsläppshandel till 
10-13 miljarder kronor år 2012 eller ca. 2 500-3 000 
kronor per hushåll. Genom att fullt ut delta i 
Kyotoprotokollets utsläppshandel sparar vi sålunda 
betydande belopp utan att öka de globala utsläppen. 
Beräkningarna förutsätter att hushåll och företag 
inom övrigsektorn betalar dagens koldioxidskatt plus 
det internationella priset på utsläppskvoter. Den 
föreslagna kursändringen av den svenska politiken 
innebär därmed inte någon neddragning av 
ambitionsnivån i termer av det pris hushåll och andra 
aktörer betalar för att få släppa ut koldioxid. 
 
Att "gå före" genom att inte låta övrigsektorn delta 
i utsläppshandeln kostar 10-13 miljarder kr per år 
utan att ge synbara miljövinster eller betydande 
teknikutvecklingsvinster. Hur framgångsrikt Sverige 
kan bli i sin ambition att härigenom få andra länder 
att göra mer på det klimatpolitiska området vet vi 
inte. Det återstår för politikerna att göra 
bedömningen av denna prislapp. De resurser som ett 
ökat svenskt deltagande i internationell 



utsläppshandel frigör kan användas bl.a. till en ökad 
satsning på teknikutveckling och/eller till att via 
utsläppshandel finansiera ytterligare globala 
utsläppsminskningar i andra länder. 
 
Att genom internationell utsläppshandel 
klimatneutralisera Sverige skulle bidra till en 
mångfalt större global utsläppsminskning och vara 
billigare än nuvarande politik. För år 2012 beräknas 
den årliga besparingen uppgå till 5-11 miljarder kr, 
beroende på vilket internationellt kvotpris som 
antas. Tydligare än så blir det inte. En svensk 
klimatpolitik med ambitionen att åstadkomma globala 
utsläppsminskningar i närtid kräver att åtgärder till 
stor del vidtas utanför Sveriges gränser. 
 
Rapporten diskuterar även valet av målformulering för 
den svenska nationella klimatpolitiken. Det visas att 
Sverige genom att överge nuvarande nationella 
utsläppsmål till förmån för ett s.k. prismål i 
stället för det s.k. avräkningsmål som debatten fört 
fram som huvudalternativ kan sänka såväl politikens 
förväntade kostnader och osäkerheten kring dessa 
kostnader utan att de förväntade utsläppen ökar.   
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