Inbjudan till seminarium den 28 januari 2011

Med klimatet i tankarna!
Ett seminarium om styrmedel för
energieffektiva bilar
Inom EU är styrningen mot klimatanpassade bilar långt
ifrån harmoniserad. Detta skapar stora problem för
bilindustrin och fördyrar den genomsnittliga bilen. Är
det motiverat att den ordning som hägrar innehåller fler
styrmedel än generella skatter på koldioxid eller handel
med utsläppsrätter?
I en rapport till EMS visar fil dr Per Kågeson att
förekomsten av marknadsimperfektioner kan motivera
en reglering av den specifika drivmedelsförbrukningen
som komplement till beskattning av själva drivmedlet.
Rapporten analyserar även hur en långsiktigt hållbar
incitamentsstruktur som passar svenska förhållanden
bör se ut, samt studerar förutsättningarna för att
etablera en gemensam europeisk regleringsmodell.
Rapporten kommenteras av:
Anders Kärrberg
Ronny Svensson
Lars Nilsson

Miljöchef, Volvo Cars
VD, Ynnor
Miljödirektör, Trafikverket

Seminariet leds av EMS:s ordförande, Bengt Kriström

Välkomna!

Preliminärt program
09.15---09.30 Kaffe
09.30 Inledning av Bengt Kriström
09.40 Rapporten presenteras av Per Kågesson
10.10 Kommentarer från panelen
10.50 Allmän diskussion
11.25 Avslutande kommentarer
11.30 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 28 januari 2011
kl. 09.15 --- 11.30
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm

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

Per-Olov Johansson, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

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

