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Hur kan klimatpolitiken göras effektivare, så att vi minskar utsläppen mer till en lägre kostnad än idag?
Här analyserar författarna utformningen av en effektiv klimatpolitik genom att ställa två frågor: "Vad kostar
en klimatpolitisk åtgärd?" och "Vad är det värt att genomföra denna åtgärd?" Deras genomgång av befintlig
miljöekonomisk forskning mynnar ut i tre rekommendationer: renodla, effektivisera och modernisera.
Bokens huvudslutsats är att Sverige kan göra mer i klimatpolitiken och få större utsläppsminskningar till en
lägre kostnad jämfört med dagens ineffektiva politik. De statliga satsningarna på energieffektivisering är i allt
väsentligt ett slöseri med skattemedel.
Runar Brännlund och Bengt Kriström är båda professorer och biträdande forskningsledare vid CERE, SLU
och Umeå universitet.
Recension:
Boken är av stort intresse för politiskt aktiva och utgör en intresseväckande debattbok.
Bengt Magnusson Björksten, Btj

MARKEDSANALYSER ADAPT har inngående kunnskap knyttet til dynamikken i kraftmarkedet og kan
besvare spørsmål som; Hvor går kraftmarkedet? Skal vi investere nå? Prosjektet 2°C (2 grader) gir oppdatert
kunnskap om klimaendringer og energiomstilling. Her finner du analyser, fakta (interaktiv grafikk) og nyheter.
Regjeringen la fredag 31. mars frem sin perspektivmelding. Den inneholder mye interessant, men er 227 sider
med tung tekst. Her er derfor ti av de. Samfunnstoppene roser sentralbanksjefens årstale, og flere mener det er
den beste han har gitt på årevis – selv om den måtte skrives om i siste liten. Økonomiske perspektiver. Tale av
sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 16. februar 2017.
En mann som kjenner prisen på alt, men ikke verdien av noe. (Oscar Wildes definisjon av en kyniker) Det vil
koste betydelige beløp å begrense utslippene av. Landene skal bli bedre til å samarbeide om klimatilpasning,
og dele på kunnskap og erfaringer. De fattigste landene skal få hjelp til god og effektiv klimatilpasning.
Kraftig nedgang i utslipp av miljøfarlige kjemikalier. I dag er det umulig å drive effektiv olje- og
gassvirksomhet uten å bruke store mengder kjemikalier. Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og
Fremskrittspartiet. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk. Et
nasjonalt folkeparti. Demokratenes stortingsvalgprogram for 2017–2021 presenterer vår politikk for å bygge
det Norge vi er glad i. Demokratene i Norge hadde.

