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Till statsrådet Isabella Lövin

Utfasningsplan för miljöskadliga subventioner
Svenska Naturskyddsföreningen konstaterar i rapporten ”Avskaffa
klimatskadliga subventioner” att klimatskadlig verksamhet subventioneras med
ungefär 30 miljarder kronor årligen i Sverige. Det kan handla om
skattenedsättning för fordonsdiesel, att utrikesflyget är momsbefriat och att
flygets bränsle är skattebefriat, ekonomiska förmåner för fossilbilar, ingen
energi- eller koldioxidskatt för gruvindustrin, skattebefrielse för
kraftvärmeverk, skattebefrielse för den del av industrin som är med i EU ETS,
gratis tilldelning av utsläppsrätter och bränslesubventioner till yrkesfisket.
Naturskyddsföreningen kräver att dessa kostsamma och klimatskadliga
subventioner ska vara avskaffade till 2022.
Naturskyddsföreningens rapport är inte den första som pekar på hur våra
gemensamma resurser går till det som smutsar ned. Naturvårdsverket har
sammanställt de flesta av de svenska miljöskadliga subventionerna i rapporten
”Potentiellt miljöskadliga subventioner” (rapport 6455, 2012, uppdaterad 2/6
2017). OECD har också riktat kritik mot de svenska miljöskadliga
subventionerna. Vänsterpartiet har lyft frågan om de miljöskadliga
subventionerna med både nuvarande och tidigare regering. Vi har fått stor
förståelse för problemet, men förutom en del begränsade åtgärder i syfte att
minska subventionernas negativa miljöinverkan (utredning av reseavdraget och
införande av flygskatt som två exempel) saknas ett helhetsgrepp om de miljöoch klimatskadliga subventionerna. Det behövs en handlingsplan där en
subventions eventuella nytta kan vägas mot dess konsekvenser för klimat och
miljö i syfte att fasa ut de skadliga subventionerna.
På det internationella planet driver regeringen däremot aktivt på för att andra
länder ska fasa ut sina miljöskadliga subventioner. Sverige har ett flertal gånger
verkat för utfasning av miljöskadliga subventioner i internationella fora, såsom
OECD, EU, G20 och inom samarbetsorganet Friends of Fossil Fuel Subsidy
Reform där bl.a. statsminister Stefan Löfven på klimattoppmötet i Paris 2015
varit pådrivande för ett avskaffande av subventionerna. Inom EU har EUkommissionen slagit fast ambitionen att miljöskadliga subventioner ska vara
utfasade till 2020.
Detta är viktiga målsättningar, men konkret politisk handling saknas
internationellt såväl som i Sverige. I likhet med Naturskyddsföreningen anser
Vänsterpartiet att det behövs en plan för att fasa ut de miljö- och klimatskadliga
subventionerna.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:
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Avser statsrådet att ta initiativ till en handlingsplan för att fasa ut de
miljöskadliga subventionerna i Sverige?

………………………………………
Jens Holm (V)
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