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Styrelsen
Yttrande över motionerna 2007:7 om köp av utsläppsrätter och 2007:12 om klimatneutral
landstingsverksamhet, båda från (mp)
Båda motionerna syftar till att minska utsläppen av växthusgaser
I motion 2007:7) föreslås att SLL bör minska antalet tjänsteresor med flyg. När sådana resor ändå görs
bör SLL köpa utsläppsrätter och låsa utsläppsrätterna. På samma sätt kan utsläppsrätter köpas och
låsas när det gäller båtresor eller resor med tjänstebil.
I motion (2007:12) föreslås att samtliga tjänsteresor och egenarrangerade konferenser görs
klimatneutrala genom köp av certifikat för utsläppsminskningar. Motionärerna anför att systemet med
utsläppsrätter idag inte har någon verkan då antalet utsläppsrätter till de olika företag som släpper ut
koldioxid är tilldelade för generöst.
Waxholmsbolagets synpunkter
I båda fallen har motionärerna samma ambition som även återfinns i landstingets Miljöprogram 20072011 att minska sina utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.
Förslagen i motionerna förefaller inbördes motstridiga. En gruppering vill ha utsläppsrätter och den
andra certifikat för utsläppsminskningar då utsläppsrätter inte anses fungera .
Utsläppsrätterna infördes som ett handelssystem för energisektorn och den tunga processindustrin. Av
olika skäl har det inte lyckats att begränsa systemet till de sektorer som ursprungligen avsågs.
Systemet sväller ut med påtagliga risker för att kostnaderna för energi och transporter ökar. Detta är
något som i framtiden måste beaktas.
Landstinget har ett ambitiöst och bra Miljöprogram som har goda möjligheter att nå uppsatta mål 2011
och även nya mål för 2015.
Waxholmsbolagets bidrag till att nå miljöprogrammets mål är delta i och bidra till utvecklingen av
förnybara bränslen i båtarna. Tills vidare sker detta genom inblandningar där andelar av drivmedlet
blir förnybart. Möjligheter finns att ganska snart kunna köra delar av flottan på 100 % förnybart
bränsle.
Waxholmsbolaget anser att landstingets miljöprogram bör vara inriktningen för utsläppsminskningen
från transporterna.
Styrelsen föreslås besluta
att som yttrande över de rubricerade motionerna överlämna denna skrivelse
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