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Protokollsanteckning 
 
Sverigedemokraterna väljer att avstå från att delta vid beslut.  

 

Utredningen är i många avseenden väl utförd och understryker något ganska viktigt, nämligen 
intressekonflikter mellan att å ena sidan bekämpa utsläpp av växthusgaser och å andra sidan 
”andra intressen”, vilket kan vara biologisk mångfald, restriktioner som finns med hänsyn till 
militären och rikets försvar – eller det kommunala självbestämmandet. 
  
Även om analyserna i utredningen kan vara adekvata så är det stora problemet att dessa frågor 
över huvud taget ställs. Sveriges utsläpp av växthusgaser utgör – brutto – i storleksordningen en 
tusendel av de globala utsläppen. Om hänsyn tas till inlagring av koldioxid i våra växande skogar 
så minskar denna siffra drastiskt. Själva tanken att Sverige skulle åsidosätta till exempel det egna 
militära försvarets intressen, ge avkall på skyddet av marina ekosystem, eller – ännu värre – 
människors hälsa för att oändligen minska denna redan extremt begränsade klimatpåverkan är 
uttryck för långtgående radikalism, som vi inte kan ställa oss bakom. Annorlunda uttryckt, denna 
utredning borde egentligen inte ha genomförts. 
  
Det är också uppenbart att utredningens själva ingångsvärden är impregnerade med 
miljörörelsens och Miljöpartiets politiska ståndpunkter. Att en utbyggnad av vindkraft skulle vara 
positivt ur klimatsynpunkt lyfts som ett objektivt faktum, trots att det är politiskt och 
ingenjörsmässigt högst kontroversiellt. 
  
Det är alltså anmärkningsvärt att tidigare regering i denna omfattning lägger resurser på en så 
oerhört politiserad frågeställning. Dessbättre är svaren som levereras ganska nyktra. 
”Utredningen har haft i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ 
påverkan på människors hälsa och miljön genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på 
annat sätt … Analysen visar att det sannolikt finns ett visst rättsligt utrymme men att det är 
mycket begränsat.” 
  
Vi hoppas och utgår från att detta är en diplomatisk omskrivning av att beskriva utrymmet som 
obefintligt. 
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