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Klimatdeklarationer  

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: 
• är positiva till förslagets ambitioner och håller med om att klimatdeklarationer kan 

synliggöra klimatpåverkan från resor och öka medvetenheten om resors 
klimatpåverkan, 

• anser att det finns en rad frågeställningar som behöver besvaras innan förslaget om 
klimatdeklarationer kan gå vidare. 

 

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR är positiva till ambitionen om att förbättra 
konsumentinformationen ur ett klimatperspektiv. Det kan vara en liten, men viktig del 
i att påverka konsumenter att välja mindre klimatpåverkande alternativ vid resor när så 
är möjligt, och att det också kan bidra till att utveckla flygresor med mindre 
klimatpåverkan snabbare genom att flyg som går på biobränsle och med eldrift 
premieras. SKR ser också att klimatdeklarationer för resor kan bidra till kommuners 
och regioners arbete med att minska klimatpåverkan inom sina organisationer då det 
blir lättare att jämföra och välja resor som har lägre klimatpåverkan vid inköp av 
tjänsteresor. 

SKR har dock ett antal frågeställningar gällande det system som föreslås. Dessa frågor 
behöver besvaras innan förslaget drivs vidare: 

• SKR ser att det finns en risk att små företag i resebranschen kan få svårt att 
hantera denna uppgift. 

• SKR menar att det är viktigt att ett system präglas av riktighet. Hur detta ska 
uppnås behöver belysas ytterligare. 

• SKR ser negativt på att detta är ett svenskt system då resandet har starka 
internationella kopplingar. 

• SKR har inte i förslaget till promemoria funnit tillräckliga underlag gällande om 
de kostnader som uppstår motsvaras av den nytta som kan uppnås. Kostnaden för 
systemets införande behöver förtydligas. 

• SKR noterar att resebranschen själv har tagit initiativ till att förbättra 
konsumentinformationen, vilket är positivt. 

• SKR ser att det system som nu föreslås har flyget som utgångspunkt och att det 
inte i alla delar är skalbart till andra transportslag. 

• SKR är också kritiska till den korta remisstid som har lämnats, särskilt som SKR 
ser brister i underlaget. 
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