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2019/20:1084 Bonus–malus och klimatnyttan
Regeringen har nyligen försämrat definitionen av klimatbonusbilar. För att
kunna få regeringens bonus för en klimatbil krävdes tidigare max 60 grams
utsläpp per kilometer. Med statsbudgeten för 2020 gäller från och med i år 70
gram. Som av en händelse ligger flera av Volvos stora och tunga bilmodeller
precis under 70 gram, och med regeringens nya förslag kan modellerna numera
klassas som klimatbonusbilar och uppbära bonus på 60 000 kronor.
Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser var 51,8 miljoner ton 2018, vilket
motsvarar en minskning om 1,8 procent jämfört med 2017. Naturvårdsverket
konstaterade 2019 att resultatet för scenarier med beslutade styrmedel pekar
mot att de totala utsläppen av växthusgaser kommer att fortsätta minska men
inte i den utsträckning som behövs för att nå målet om nettonollutsläpp 2045. I
myndighetens rapport Fördjupad analys av den svenska klimatstatistiken från
december 2019 konstateras att för att målet till 2045 ska nås behöver
minskningstakten mellan 2015 och 2045 nå ett genomsnitt om ca 5–8 procent
per år över tid. Vi måste med andra ord väsentligt höja tempot i klimatarbetet.
Bonus–malus är ett viktigt styrmedel för att minska utsläppen från nya
personbilar. Bilar med låga utsläpp uppbär en bonus som finansieras av att
personbilar med högre utsläpp får en höjd fordonsskatt. Vänsterpartiet stod
bakom införandet av bonus–malus som ett sätt att få en starkare styrning mot
minskade utsläpp. Men med regeringens och samarbetspartiernas ändringar av
utsläppsnivån för klimatbonusbilar förfelas den goda klimatambitionen.
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna låter uppenbarligen kortsiktiga
näringsintressen övertrumfa klimathänsynen. Det är mycket oroväckande och
enligt min uppfattning inte i linje med vår nya klimatlag och vårt nya ramverk.
Regeringen säger att det nya bonussystemet ska utvärderas. Jag förutsätter att
regeringen snarast återkommer med ett förslag som sätter klimathänsynen först
och sänker nivån för klimatbonus. Försämrade klimatåtgärder kan inte vara ett
alternativ 2020.
Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

Avser ministern att verka för att det ska göras en översyn av bonus–malussystemet i syfte att stärka klimatnyttan och sänka utsläppsnivån för
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klimatbonusbilar?

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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