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Konjunkturinstitutet har valt att begränsa sina synpunkter till avsnitt av
särskild miljöekonomisk relevans. Synpunkterna omfattar i allt väsentligaste
avsnitt 3.5.1 och därmed indirekt avsnitten 2.7.2 och 2.7.3.
Avseende direktivets och miljöansvarsutredningens utgångspunkt att det
beträffande avhjälpande åtgärder är återställande av ”miljön som sådan” som
är av primärt intresse, vill Konjunkturinstitutet betona vikten av att i dessa
sammanhang alltid ställa värdet av den miljönytta som kan uppnås mot den
kostnad ett avhjälpande av en miljöskada innebär.
Enligt direktivet så beror vilka avhjälpande åtgärder som ska vidtas på vilken
typ av skador det rör sig om. För skador på vatten, naturliga arter och
livsmiljöer gäller ansvaret att så långt det är möjligt återställa miljön till sitt
ursprungliga skick. För skador på mark står hälsoeffekterna i fokus.
Konjunkturinstitutet ifrågasätter direktivets anvisningar om olika krav på
riskreduktion för avhjälpande åtgärder på vatten och biologisk mångfald,
jämfört med avhjälpande åtgärder av markskador. En sådan tillämpning kan
leda till kostnadsskillnader mellan riskreduktion på ett område relativt ett
annat, något som skulle kunna generera kostnadsineffektiviteter.
Avseende metoder för fastställande av hjälpåtgärders omfattning, ställer sig
Konjunkturinstitutet tveksam till den föreslagna tillämpningen av en, ur
europeiskt perspektiv, obeprövad ekvivalensmetod. Konjunkturinstitutet
understryker de kritiska argument som också framhålls i utredningens avsnitt
2.7.3. Konjunkturinstitutet är av meningen att ekvivalensmetoder inte kan
ersätta ekonomiska värderingsmetoder, utan snarare utgöra komplement
därtill. Beträffande metoder för att fastställa hjälpåtgärders omfattning
framhåller Konjunkturinstitutet ett tillvaratagande av den kunskap och
erfarenhet som finns av ekonomiska värderingsmetoder.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson efter
föredragning av forskningssekreterare Johanna Forslund.
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