Inbjudan till seminarium den 26 november 2010

Målet för energieffektivisering fördyrar
klimatpolitiken
Ett seminarium om kostnaderna att uppnå
energiintensitets- och klimatmålet till år 2020.
Införandet av mål för tillförseln av energi kan uppfattas
som naturligt med tanke på den koppling som finns
mellan energianvändning och utsläpp av växthusgaser.
Samtidigt kan ett sådant mål begränsa klimatpolitiken
eftersom det kräver att dyrare klimatpolitiska åtgärder
vidtas i Sverige.
Detta och relaterade frågor diskuterar filosofie
doktorerna vid Konjunkturinstitutet, Thomas Broberg,
Tomas Forsfält och Göran Östblom i en rapport till
EMS.

Rapporten kommenteras av:
Runar Brännlund
Marian Radetzki
m.fl.

Professor, Umeå universitet
Professor, Luleå tekniska universitet

Seminariet leds av EMS:s ordförande, Bengt Kriström

Välkomna!

Preliminärt program
12.50---13.00 Kaffe
13.00 Inledning av Bengt Kriström
13.10 Rapporten presenteras av Thomas Broberg och
Tomas Forsfält
13.40 Kommentarer från panelen
14.25 Allmän diskussion
14.55 Avslutande kommentarer
15.00 Avslutning

Expertgruppen för
Miljöstudier
Expertgruppen för miljöstudier är en
kommitté under Finansdepartementet
med uppgift att bredda och fördjupa
underlaget för framtida miljöpolitiska
avgöranden och därigenom förbättra
förutsättningarna för att miljövårdens
resurser får mesta möjliga effekt och
måluppfyllelse.
Expertgruppen består av
Ordförande
Bengt Kriström, professor i
naturresursekonomi vid SLU i Umeå.
Astri Muren, docent i nationalekonomi
vid Stockholms universitet.
Ann-Sophie Crépin, fil.dr. i
nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

Tid: Fredagen den 26 november 2010
kl. 12.50 --- 15.00

Catherine Hagem, fil.dr. i
nationalekonomi vid Norges Statiska
sentrabyrå

Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm

Lennart Hjalmarsson, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet

Anmälan

Anni Huhtala, professor i miljöekonomi
vid MTT (Finlands ledande
forskningsinstitut inom jordbruk och
livsmedel samt jordbruksmiljö).

Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se
senast tisdag den 23 november.
Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Per-Olov Johansson, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Stockholm
Carl Rova, fil.dr. i statsvetenskap vid
institutionen för industriell ekonomi
och samhällsvetenskap, Luleå
universitet.
Björn Carlén, fil.dr. i nationalekonomi
vid Väg- och transportforskningsinstitutets transportekonomiska enhet i
Stockholm.

Läs mer om Expertgruppen för Miljöstudier på vår hemsida
www.ems.expertgrupp.se

