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Yttrande över Promemoria Klimatdeklarationer
Synpunkter
Naturskyddsföreningen är mycket posi tiv till ett införande av klimatmärkning av resor enligt
promemorians förslag.
Övergripande synpunkter
Klimatmärkningen;
till fredsställer konsumenternas rätt till information för att kunna göra medvetna val
och ta del av en sund konkurrens.
tydliggör omfattningen av- och skillnaden mellan mil jöpåverkan från olika
transportalternativ, i detta första skede fl yg.
gynnar en standard för hur olika former av mil jöpåverkan ska mätas.
stimulerar resebranschen till mil jöåtgärder så som att energieffektivi sera och byta
drivmedel.
bygger vidare på goda erfarenheter, exempel vis från energimärkning av vi tvaror som
tydligt påverkat både konsumenternas beteende och till verkarna i riktning mot
energieffektivare produkter.
Detal jerade synpunkter
Vi är positi va till;
att fl yget blir det första trafikslaget att klimatmärkas eftersom sektorn kännetecknas
av hög klimatpåverkan per resa samtidigt som tillgången till data är god.
att höghöjdseffekten ska inkluderas, eftersom den utgör en avsevärd del av fl ygets
klimatpåverkan.
att hela produktionskedjan ska räknas med för det drivmedel som används, eftersom
det bättre tydliggör den totala klimatpåverkan jämfört med mer begränsade studier.
att utsläppen redogörs både per passagerarkilometer och total t för hela resan per
passagerare, eftersom det underlättar olika former av jämförel ser.
Naturskyddsför eningen rekommenderar
att märkningen införs snarast.
att märkningen utformas på ett tydligt sätt gentemot kund, där vi ser dagens
energideklaration av vitvaror som ett lyckat exempel och dagens märkning av
utsläpp och energiåtgång för personbilar som ett dåligt exempel.
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Att kraftfulla ansträngningar görs för att undvika schablonvärden, eftersom
schablonvärden kraftigt minskar preci sionen i konsumenternas jämförelser.

Detta remissvar har utarbetats av Jens Forsmark, sakkunnig hållbara transporter vid
rikskansliet, med hjälp av David Kihlberg, chef för klimat- och juridikavdelningen på
Naturskyddsföreningen.
För Naturskyddsföreningen, Stockholm dag som ovan

Johanna Sandahl
ordförande

David Kihlberg
chef, klimat & juridik

