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Ekonomi och Hållbarhet

Ett koldioxidtillägg som läggs 
på vid import av ”fossila 
bränslen” som kol, olja och gas

En budgetneutral återbäring av 
intäkterna från tillägget, i lika 
stora andelar till alla, för att 
säkra folkligt majoritetsstöd

En avräkning vid export gör 
koldioxidtillägget 
handelsneutralt

En regelbunden justering av 
tillägget skapar förutsättningar 
för en ”pris- och 
kostnadsavslöjande” 
terminsmarknad

Priset på marknaden kan 
användas som en indikator för 
att optimera nivån på tillägget

Koldioxidtillägg
En effektiv lösning i form av ett koldioxidtillägg med 
återbäring
Stiftelsen Hållbart Samhälle (tssef.se) har under snart 25 års 
tid arbetat med att informera om och väcka intresse för säkra 
lösningar på klimat-, miljö- och resursproblemen. 
Helhetslösningar som möjliggör omställningen till en 
långsiktigt hållbar utveckling på ett demokratiskt, rättvist och 
effektivt sätt med handlingsfrihet och ekonomisk trygghet för 
alla. De flesta av grundprinciperna som Stiftelsen förespråkar 
har nu fått uppmärksamhet och rekommenderas av forskare, 
inklusive 27 ekonomipristagare. För mer information se 
clcouncil.org.

Rätt takt för omställningen
Ur ett ansvarsfullt samhällsekonomiskt 
hushållningsperspektiv vore det helt fel att tvinga fram 
en okontrollerat snabb ”grön omställning” utan hänsyn till 
den förtida massutskrotning av fungerande realkapital som 
detta skulle medföra. 

Rätt nivå på koldioxidtillägget
Ett koldioxidtillägg på kol, olja och gas och som avspeglar den 
genomsnittliga omställningskostnaden (alternativkostnaden) 
ger företag, som tidigare har gjort ’fossilberoende 
investeringar’, tid att dra nytta av och skriva av sina 
investeringar under omställningen. 

En terminsmarknad ger företagen möjlighet att säkra sina ’klimatsmarta’ investeringar – en viktig 
förutsättning för omställningsprocessen. Företagens köp och försäljning av terminskontrakt påverkar 
prisnivån på marknaden och denna aktivitet lyfter fram kostnaden (priset) för minskning av 
koldioxidutsläppen. Denna kostnad är en fundamentalt viktig faktor för att göra det möjligt att justera nivån 
på koldioxidtillägget på ett samhällsekonomiskt effektivt och ansvarsfullt sätt över tid.

Folkligt stöd tack vare återbäring
Koldioxidtillägget tas enklast och effektivast ut ’uppströms i ekonomin’ i detta fall vid import. Tillägget 
påverkar priserna på alla varor och tjänster i förhållande till den utsläppsmängd som de har orsakat och/eller 
kommer att orsaka. Intäkterna från tillägget betalas tillbaka, som en återbäring varje månad. Med en lika 
stor återbäring till alla kommer en majoritet på mer än två tredjedelar att få en omedelbar förbättring av sin 
privatekonomi och där de med låga inkomster får störst nytta av återbäringen. Med hjälp av tillägget och 
återbäringen skapas de nödvändiga prissignalerna som behövs för att styra omställningen bort från 
beroendet av kol, olja och gas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.


