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 Miljö- och energidepartementet 

  

 

Miljömålsberedningens 
delbetänkande med förslag till ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige 
(SOU 2016:21) 

(Ert dnr M2016/00703/Kl) 

Kommerskollegiums roll 
Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 

marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för 

frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 

samt globalt. 

Kollegiet har också i sin instruktion att verka för att generationsmålet för 

miljöarbetet och miljökvalitetsmålen som riksdagen fastställt nås.  

Yttrandet inskränker sig till de delar av betänkandet som berör kollegiets 

ansvarsområden. 

  

 Övergripande synpunkter 
Kommerskollegium har i flera yttranden lämnat synpunkter på styrmedel 

i klimatpolitiken. En övergripande synpunkt är att kollegiet principiellt 

stöder användningen av styrmedel för att korrigera 

marknadsmisslyckanden och att vi välkomnar internationella lösningar 

och en samordning på EU-nivå.  

Eftersom delbetänkandet inte lämnar förslag till konkreta styrmedel 

utvecklar vi inte synen på olika styrmedel mer i detta yttrande. 

Miljömålsberedningens nästa betänkande kommer enligt uppgift i 

delbetänkandet att innehålla förslag till strategi för en långsiktig 

klimatpolitik med etappmål, styrmedel och åtgärder.  

Kollegiet välkomnar betänkandets utgångspunkt att ett skärpt ramverk 

skall vila på att resten av världen också agerar så att de globala utsläppen 
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minskar i linje med vad som sägs i Parisavtalet. Vidare framhålls att 

konsekvenserna för konkurrensutsatt industri i Sverige måste beaktas. I 

betänkandet understryks också behovet av teknikutveckling för att klara 

omställningen till förnybar energi.  

Kollegiet vill understryka det som anförs i betänkandet att 

teknikutveckling behövs för att klara utsläppsmålen med bibehållen 

konkurrenskraft. Det gäller främst den energiintensiva processindustrin, 

såsom järn- och stålindustri och cementindustri. I delbetänkandet slås fast 

att en hårdare styrning i Sverige jämfört med resten av världen kan 

medföra att arbetstillfällen går förlorade och produktionen flyttas till 

länder med mindre strikta utsläppskrav (carbon leakage). Detta skulle 

varken gynna konkurrenskraften eller klimatet och dessutom strida mot 

generationsmålet. Kollegiet instämmer helt i detta.  

Anmälningsplikt enligt förordningen 
(1994:2029) om tekniska regler 

I betänkandet ges förslag till inriktning av regeringens klimatpolitik, hur 

den ska planeras och följas upp och hur riksdagen ska informeras om 

arbetet. Förslaget innehåller däremot inga tekniska föreskrifter som 

reglerar fysiska produkter och är därför inte anmälningspliktigt enligt 

direktivet (2015/1535EU) om anmälan av tekniska regler, som i svensk 

lag finns genomfört genom förordningen (1994:2029) om tekniska regler.  

Prövning enligt tjänstedirektivet 
Kollegiet har undersökt om en prövning behöver göras enligt 

tjänstedirektivet.
1
 Betänkandet innehåller inte några sådana förslag.  

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Oscar Wåglund Söderström, i 

närvaro av utredaren Marianne Jönsson, föredragande. I den slutliga 

handläggningen har även deltagit utredarna Kristina Loboda och Mattias 

Karlsson Jernbäcker. 

 

 

Oscar Wåglund Söderström 

 

   Marianne Jönsson 

 

                                                 
1
 Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, genomförd i Sverige i lag 

(2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordning (2009:1078) om tjänster 

på den inre marknaden 
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