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Problemet 

 Effekterna av utsläpp är globala medan 
åtgärdskostnaderna är nationella 

 Kostnaden för åtgärder bärs av enskilda 
länder, medan nyttan tillfaller alla 
Incitament för varje enskilt land att åka 

“snåskjuts” och låta andra ta kostnaden 

 Det krävs därmed ett globalt perspektiv på 
kostnader och intäkter av åtgärder 

 Internationella avtal, i någon form, 
nödvändiga 



Effektiv klimatpolitik 

 Varje utsläppskälla reducerar utsläppen tills dess 
att marginalkostnaden är lika för alla (i varje 
sektor och varje land) 

 Om marginalkostnadskurvan är brant kommer 
nationell och/eller sektoriell politik att bli mycket 
kostsam 

 En effektiv politik kräver därmed koordinering 
inom länder och mellan länder 

 2-gradersmålet kan ses som ett sätt att ha ett 
gemensamt mål 

 Kyotoprotokollet kan ses som ett försök med 
både gemensamma mål och mekanismer. 



Implikationer 

• Globala och breda system för 
utsläppshandel och/eller skatter 

• Globala och breda system för 
utsläppshandel 

• Nationella system som underordnas de 
globala systemet (utsläppshandel eller 
skatt) 

– Undvik sektoriell politik 



Om det inte går 
vad ska ett litet land göra? 

• Utnyttja Klimatprotokollets ”flexibla 
mekanismer” (CDM, JI) mer (inom ramen 
för Sveriges åtagande) 

• Om vi gör större åtaganden än Kyoto, sök 
de mest effektiva åtgärderna 

– Klimatinvesteringar i U-länder, dubbel nytta 

• Stöd till effektivare spisar 

• Stöd till utveckling av ex. solel 



The Happy Seeder 

Skördare för vete och 
ris i Indien 
• Skörderesterna bränns 
• Black carbon 
• Hälsoeffekter (1000-

tals liv varje år) 
• Stora utsläpp av CO2 
 
Happy Seeder 
• Riset/vetet sås i 

samband med skörden 
• Resterna återförs till 

jorden 
 






Konsekvenser om vi inte gör 
rätt? 
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(Source: Nordhaus, 2009,DICE model) 

Kyotoprotokollet 

Om alla I-länder 
ratificerat, 66% av globala 
utsläppskällor 

Nu, 33% av globala 
utsläppskällor 

USA utanför 

U-länders andel av totala 
utsläpp ökat (Kina, Indien) 



Konsekvenser om vi inte gör 
rätt? 

Miljarder 
kr 

SEK/kg 

Ingen handel (a) 18 3,50 
Ingen handel (b) 26 7,20 
Handel 1,3 1,05 
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koldioxidskatt (1080 kr/ton)

Sverige 
-40% 2020 (jmf 1990), icke 
handlande sektor Motsvarar 
20 miljoner ton CO2eq 

67% av reduktionen (15 mton) 
skall ske i Sverige 
33% i andra länder 
Kostnad:  
18-26 miljarder kr 
Kostnad om vi kunde 
handla (eller investera) mer: 

1,3 miljarder 



Vägtrafiken, tar den sin del? 

• Energiskatt 
– Drivmedel, 100% (3,14 kr/liter bensin) 
– Bränsle industrin, 30% (0,94 kr/liter olja) 

• Koldioxidskatt 
– Drivmedel: 1,08 kr/kg CO2 (2,51 kr/liter 

bensin) 
– Övrigt: 0,32 kr/kg CO2 (0,75 kr/liter olja) 

• Koldioxiddifferentierad fordonskatt 

• Koldioxid värderas olika 
 



Konsekvenser 

• Marginalkostnaden (skatten) är 100 öre i 
transportsektorn, men marginalkostnaden någon 
annanstans är 32 öre. 

• Cirka 3 000 kr från varje hushåll och år till 
statskassan 

• Hushållen upplever en sämre välfärd pga 
försämrade transportmöjligheter 
– Värdet av fritid minskar 
– Försämrad flexibilitet 

• Om vi sänker skatten i transportsektorn och höjer 
den i övrig sektorn får vi lika mycket reduktion, 
men slipper en del av kostnaden (eller mer 
reduktion till samma kostnad) 



Vilka styrmedel? 

• Ekonomiska styrmedel 
– Stimulerar effektivisering i såväl körbeteende 

som val av fordon 
• Breda och över sektorer enhetliga 

styrmedel och skattesatser 
– Koldioxid bör beskattas på samma sätt i alla 

sektorer 
– Nedsättningar skall endast övervägas då 

man kan påvisa ett tydligt ”läckage” 
• Externaliteter skall behandlas lika oavsett 

transportslag 
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