
Luftfartsfrågor  

Jon Thorbjörnson (V) anför: Att frakta personer eller gods med flygplan är det snabbaste 

transportsättet för längre sträckor. Att flyga möjliggör möten mellan människor från 

världens alla länder. Det är således inte förvånande att flygandet ökat kraftigt i världen. Men 

världens snabbt växande flygindustri har också tydliga baksidor, inte minst för miljön och 

klimatet. Utsläppen från världens flygande har fördubblats de senaste 20 åren, och om inget 

görs kommer utsläppen att fortsätta växa kraftigt. Hade flygsektorn varit ett enskilt land 

hade den legat på topp tio bland världens värsta utsläpparländer. Den här utvecklingen är 

inte hållbar. Därför måste skarpa åtgärder vidtas för att minska flygets miljö- och 

klimatbelastning.  

Vi inom Vänsterpartiet anser att alldeles för lite görs för att på allvar minska luftfartens 

miljö- och klimatpåverkan. Den svenska flygskatten är ett välkommet steg framåt, men långt 

ifrån tillräckligt. Obligatorisk biobränsleinblandning kommer endast att minska utsläppen i 

begränsad utsträckning, vilket också framkommit i regeringens utredning på området. 

Elektrifiering och andra tekniska lösningar ligger långt i framtiden.  

Vi vill därför se åtgärder som minskar flygandet och utsläppen. Några steg i den riktningen 

skulle kunna vara följande:  

• En progressiv flygskatt där de som flyger mycket får en högre skatt. 

 • Slopad skattebefrielse på flygbränsle. I dag subventionerar Sverige flyget med drygt 8 

miljarder kronor varje år och den största delen handlar om att flyget inte betalar skatt på sitt 

bränsle. 

 • Se över flygets nedsättning av momsen respektive momsbefrielse för inrikes- respektive 

utrikesresor.  

• Slopa subventioner till flygplatser annat än när de är motiverade av regionalpolitiska skäl.  

• Stoppa expansionsplanerna av Arlanda flygplats och lägg ned Bromma flygplats.  

• Öronmärkta intäkter från moms och skatter till hållbara transportmedel, främst tåget.  

• Satsningar på hållbara biobränslen och elektrifierade flygplan.  

Dessa och många andra viktiga frågor kring luftfarten kommer vi i Vänsterpartiet att 

återkomma till.  

Jag kan avslutningsvis konstatera att den rådande coronakrisen har drabbat flygsektorn 

mycket hårt. Samtidigt är en kris också en möjlighet. När krisen klingar av förväntar jag mig 

att flyglinjer kan ersättas med tåg och linjebussar. Med rätt stöd är det möjligt att styra mot 

hållbarare transporter. Att återgå till tidigare höga flygnivåer, med tillhörande utsläpp, kan 

inte vara ett alternativ. 


