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Klimatet och Miljön och hur Dom kloka löser problemen 
 

Allmänt 

Grunden för samhällsbygget i Dom klokas program är att statliga myndigheter skall vara 

effektiva och inte belasta medborgarna med oförståeliga skatter, villkor och regler. 

 

Premie och Punktskatter avseende "God miljö" och "Dålig miljö" = Dom kloka. 

 

Avseende klimatet så är det helt avgörande för mänsklighetens fortlevnad och naturligtvis 

välmående här och nu. 

 

Dom kloka kommer att införa ett självfinansierande omställningssystem för att snabba på 

övergången till ett resurssnålare samhälle. Dåligt skall bekosta det som är miljömässigt bättre. 

 

Dom klokas definition av problembilden och lösningarna 

Idag och framåt) 

Det mest tydliga och enkla är att genomföra punktskatter på exvis flyget. OBS! ett exempel 

bland flera, inget annat.   

 

Historiskt) 

Det finns en miljöskuld, exvis 3 jordklot, vi lever (Sverige) som om vi har drygt 4 jordklot. 

Den miljöskulden skall också i omställningssystemet punkbeskattas. 

 

Rent tekniskt och praktiskt) 

Den verksamhet eller produkter som inte belastar miljön skall premieras och betalas av de 

som "skitar ner". 

 

Idag kallas det ”skatteväxling” men då Dom kloka har så liten del av nuvarande krångliga 

skattesystem så kallar vi det ”klimatväxling”. 

 

Exempel på installationer av solceller 

Idag är stödet för solceller ett bra sätt att beskriva hur Dom kloka kan förenkla:    

 

• Idag får man tillbaka en procentuell summa för varje installation. Det är enkelt och bra men 

stödet är beroende om pengar finns eller inte samt viss svaghet i att leverantörerna i 

överenskommelse med kunden "triggar upp" kostnaderna. Man får även som bidragstagare stå 

i kö och hoppas på att pengarna inte är slut och det hindrar många att installera… återigen 

osäkerhet är inte bra.  

 

Dom kloka kommer att trygga tillgången på pengar för all miljövänlig verksamhet som betar 

av vår miljöskuld. 
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forts) Exempel på installationer av solceller 

• Man kan också sälja sin överskottsel och få betalt för den och risken är stor idag, att det då 

sker en beskattning på intäkten. Bakom hörnet lurar förmånsbeskattning, inkomstbeskattning, 

momsbeskattning mm. Idag bör påpekas och stöden är också helt beroende av vilken 

Regering som sitter vid makten... osäkerhet. 

 

• Underliggande och bakom allt finns också räntan. Skulle Dom kloka komma till makten 

minskar bl a produktkostnaderna med drygt 30 % då bl a momsen försvinner. 

 

MEN det viktigaste av allt är att Dom kloka premierar uppsättandet av solceller och är tydliga 

med det att alla medborgare förstår vad som gäller. (Det är alltid ”nedskitarna” som betalar i 

klimatväxlingen”) 

 

Dom kloka premierar också i direkt stöd den el som produceras av solcellerna (inga omvägar 

via att få tillbaka på skatten osv, bara enkelt och klokt). 6 kW ger x antal pengar direkt i 

fickan per/år skattefritt. Så länge man har installationen intakt uppbär man premien. Minskar 

effekten så sker idag kontinuerlig mätning av elförbrukningen så premien kan avräknas i 

realtid med automatik, bara enkelt och klokt.  

 

Förutom det kan överskottselen säljas på "egen marknad". 

 

Summa Dom klokas program... 

- 2 premier: installation + premie på storlek av solcellerna (i kWh). 

- 1 egen premie: Man säljer sin överskottsel på "öppen marknad" som man bestämmer själv.       

 

Det mest tydliga och enkla är att genomföra punktskatter för att minska snabbt 

klimatpåverkan på exvis flyget. OBS! ett exempel, inget annat.   

 

Som medlem blir du delaktig i en hållbar framtid. 

 

Välkommen!   

 

 


