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Förord
Den globala klimatomställningen går för långsamt. Parisavtalet trädde i kraft 2016, men sedan dess
har varken utsläppsutvecklingen eller ländernas åtaganden legat i linje med de mål som länderna
kom överens om. En stor del av utsläppsbudgeten har redan förbrukats och utsläppen måste nu
minska snabbare. Även i Sverige behöver omställningen accelerera för att vi ska nå klimatmålen.
Dessutom försvårar den geopolitiska utvecklingen internationellt samarbete och riskerar att dra
regeringars uppmärksamhet bort från klimatet till andra akuta kriser och hotbilder.
Samtidigt finns det flera positiva tecken. Över hundra länder – som tillsammans representerar
90 procent av världsekonomin, 88 procent av alla utsläpp av växthusgaser och 85 procent av
världens befolkning – har satt upp mål om noll nettoutsläpp. I samband med FN:s klimatkonferens
COP26 i Glasgow slutförhandlades Parisavtalet och dessutom slöts nya frivilliga
överenskommelser om avskogning och metanutsläpp. EU:s mål om noll nettoutsläpp till 2050
har kompletterats med ett delmål om att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent till
2030 och en omfattande reformagenda inom EU:s gröna giv. Industrins och finanssektorns vilja att
investera i förnybar energi och fossilfria transporter och industriprocesser växer över hela världen
och inte minst i Sverige.
Den regering som tillträder efter höstens riksdagsval ska enligt klimatlagens krav presentera en
klimatpolitisk handlingsplan för den kommande mandatperioden. En överväldigande majoritet av
riksdagen står bakom klimatlagen och klimatmålen. Oavsett vilken regering som tillträder kommer
den att behöva ställa sig frågan hur, inte om, klimatomställningen ska kunna accelerera. Tiden att
åstadkomma detta är knapp. Efter den nuvarande planen återstår bara sex handlingsplaner innan
Sverige ska ha nått noll nettoutsläpp av växthusgaser.
I denna fjärde årliga utvärdering av regeringens samlade politik i förhållande till klimatmålen vill
Klimatpolitiska rådet bidra till att nästa klimatpolitiska handlingsplan blir en tydligare plan för att
accelerera klimatomställningen i Sverige.
Klimatpolitiska rådet vill framföra ett stort tack till alla de organisationer, forskare, experter och
praktiker som bidragit med underlag till rapporten. De slutsatser och rekommendationer som
presenteras här är Klimatpolitiska rådets egna.
Stockholm, mars 2022
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Sammanfattning
FN:s klimatpanel, IPCC, konstaterar i sin sjätte utvärderingsrapport att den globala uppvärmningen
nu uppgår till 1,1 grader, vilket ger påtagliga effekter i flera regioner i världen. Uppvärmningen kan
öka till 1,5 grader redan under 2030-talet vilket ytterligare skulle öka risker för ekosystem och
människor. De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka, trots att stora minskningar
behövs för att nå målen i Parisavtalet.
Omställningen behöver accelerera
Större utsläppsminskningar krävs även i Sverige. Förutsättningarna för det är på flera sätt goda, och
Sverige kan och bör ligga i framkant när det gäller att accelerera utvecklingen mot det fossilfria
samhället. Klimatpolitiska rådet konstaterade i 2021 års rapport att klimatomställningen nått en ny
mognad. Förnybar energi har i allt fler tillämpningar lägre kostnader än de fossilbaserade
energikällorna, näringslivet ser allt fler möjligheter i fossilfri konkurrenskraft, en bred opinion
uttrycker stöd för omställningen, och det finns ett starkare institutionellt ramverk för klimatet på
nationell, europeisk och global nivå.
Det senaste året har på flera sätt förstärkt den bilden. EU arbetar med en reformagenda för att
genomföra den gröna given och uppnå EU:s klimatmål, vilken är EU:s största lagstiftningspaket
någonsin. Näringslivets ökade aktivitet syns inte minst i norra Sverige med några av Europas
största industriinvesteringar i fossilfria energikällor och industriprocesser. Över hundra länder har
satt upp mål om noll nettoutsläpp och vid FN:s klimatkonferens i Glasgow 2021 slöts nya
överenskommelser som stärker möjligheterna att nå målen i Parisavtalet.
Det finns också uppenbara utmaningar. Krig i Europa och världen, geopolitiska osäkerheter,
demokratins tillbakagång och försvagade internationella samarbeten riskerar att hämma global
samverkan, nödvändiga politiska beslut och viktiga investeringar. Stora svängningar i
energipriserna ger påfrestningar på företag och enskilda, vilket riskerar att försvaga stödet för
klimatomställningen. Det parlamentariska läget i Sverige försvårar långsiktiga beslut och
gemensamt ansvarstagande.
Vägen till noll nettoutsläpp är till stor del redan känd
Även om ingen vet exakt hur vägen mot noll nettoutsläpp kommer att se ut, går det att urskilja
områden i omställningen som kommer att ha central betydelse. I såväl svenska som internationella
studier återkommer, med vissa variationer, fyra sådana nyckelområden:
•
•
•
•

effektivare energi- och resursanvändning
fossilfri elektrifiering
biomassa från skogs- och jordbruk
upptag och lagring av koldioxid.

De allra flesta enskilda åtgärder som tar oss närmare nollutsläpp kan hänföras till något av dessa
fyra nyckelområden. Det handlar om tekniska förändringar men lika mycket om förändrade
institutioner, affärsmodeller och beteenden.
Visualiseringsverktyget Panorama, som Klimatpolitiska rådet har utvecklat i samarbete med
Naturvårdsverket och Energimyndigheten, innehåller ett möjligt målscenario där dessa fyra
nyckelområden, i en separat bearbetning, visar sig gemensamt kunna bidra till noll nettoutsläpp
2045. Även om de stora dragen kan antas vara ganska robusta är detta bara ett av flera möjliga
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scenarier. I praktiken kommer bidragens storlek och sammanhang att bero på både teknisk och
ekonomisk utveckling och val av politiska strategier och styrmedel. De fyra nyckelområdena ska
inte ses som isolerade från varandra utan utgör ett slags systemperspektiv. Det finns mängder av
kopplingar dem emellan, exempelvis vad gäller skogens roll för naturligt upptag av koldioxid
respektive produktion av biomassa.
Politiken har en nyckelroll
Att fasa ut alla fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser till noll innebär en stor
förändring av samhället. Vi använder ordet klimatomställning för att beteckna den förändringen.
Klimatomställningen handlar om en transformation: att gå från en fossildriven till en fossilfri
ekonomi som inte längre bidrar till global uppvärmning utan kan ge förutsättningar för hållbart
välstånd och hållbar välfärd.
Världen har genomgått stora omställningar tidigare, som industrialiseringen och digitaliseringen
som pågår just nu. Klimatomställningen kännetecknas av att den bygger på gemensamma politiska
beslut, att den med historiska mått behöver ske snabbt och brett samt att konsekvenserna av att
agera eller inte agera är globala. FN:s klimatkonvention och Parisavtalet anger en gemensam
övergripande målsättning medan genomförandet till största delen vilar på världens länder genom
nationellt beslutad politik. EU har ett gemensamt åtagande under Parisavtalet. De reformer som nu
pågår inom EU innebär att fler politiska beslut som är relevanta för att nå klimatmålen kommer att
tas gemensamt inom EU än vad som tidigare varit fallet.
Politiken har en avgörande roll för klimatomställningen, inte bara i att understödja nödvändig
teknisk utveckling och prissätta utsläpp av växthusgaser, utan också i att underlätta och stödja
beteendeförändringar och bygga legitimitet för klimatomställning i olika delar av samhället. För att
kunna genomföra transformationen till ett fossilfritt samhälle är det avgörande att målen och
omställningen har brett stöd bland allmänheten samt att den förda politiken uppfattas som legitim
och rättvis för medborgarna. Den samlade politiken utgörs inte enbart av summan av lagar, regler
och budgetposter. Det handlar om många aspekter av ledarskap, att formulera gemensamma mål,
söka ett brett deltagande i samhället och att göra vägen mot målen begriplig och angelägen.
Regeringens styrning behöver förstärkas
Klimatomställningen i Sverige har i dag styrfart men politiken behöver stärkas för att
accelerera omställningen så att klimatmålen uppnås. Det gäller inte minst hur regeringen nyttjar
sina myndigheter.
Klimatomställningens fyra nyckelområden skär genom alla samhällssektorer vilket illustrerar att
politiken behöver koordineras mellan olika nivåer, politikområden, departement och myndigheter.
Regeringens klimatkollegium har förbättrat förutsättningarna för regeringens interna koordinering
av politiken för att nå klimatmålen. För styrningen av regeringens myndigheter finns dock ingen
motsvarande samordningsmekanism. Klimatpolitiska rådets analys av myndighetsstyrningen visar
att myndigheterna ser ett behov av en bättre samordning mellan departementen och en konsekvent
styrning från Regeringskansliet. Analysen visar också att myndigheterna inte uppfattar att
klimatmålen och klimatlagen generellt är prioriterade i regeringens styrning.
Den rådande styrningen, inklusive den klimatpolitiska handlingsplanen och klimatkollegiet, kan
ännu inte sägas utgöra det gemensamma strategiska sammanhang som många myndigheter
efterfrågar och behöver för att kunna agera mer proaktivt och innovativt som pådrivare i
klimatomställningen. Flera myndighetsföreträdare efterfrågar därför ett tydligare utpekat
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myndighetsansvar, långsiktiga uppdrag samt resurser för kompetensuppbyggnad och
genomförande. Klimatpolitiska rådets bedömning är att det finns en outnyttjad potential i
myndighetsstyrningen för ökad måluppfyllelse.
Nästa klimatpolitiska handlingsplan behöver vara en plan för acceleration
Den regering som tillträder efter höstens riksdagsval ska enligt klimatlagen presentera en
klimatpolitisk handlingsplan för den kommande mandatperioden. En överväldigande majoritet av
riksdagen står i dag bakom klimatlagen och klimatmålen. Denna breda politiska samsyn i riksdagen
är en av Sveriges största tillgångar i den fortsatta klimatomställningen. Det vilar ett ansvar på alla
ingående partier att vårda och bygga vidare på denna gemensamma bas. Oavsett vilken regering
som tillträder kommer den att ställas inför frågan, inte om, utan hur klimatomställningen ska
accelerera.
Tiden att åstadkomma detta är knapp. Efter den nuvarande planen återstår bara sex
handlingsplaner innan Sverige ska ha nått noll nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläppen av
växthusgaser har så här långt minskat med omkring en tredjedel sedan 1990. Två tredjedelar
återstår under perioden fram till 2045 och utsläppen behöver minska snabbare. Nästa
klimatpolitiska handlingsplan behöver därför vara en plan för acceleration. Det gäller dels insatser
som kan bidra till utsläppsminskningar i närtid så att 2030-målen nås, dels strategiska insatser som
behöver genomföras nu för att skapa förutsättningar för fortsatt minskade utsläpp bortom 2030.
Rekommendationer
Baserat på analyser i denna och tidigare rapporter presenterar Klimatpolitiska rådet fem
övergripande rekommendationer om inriktning och innehåll i nästa klimatpolitiska handlingsplan.
De är utformade som fem prioriteringar, vilka konkretiseras och exemplifieras i ett antal punkter
som delvis är av bredare karaktär och delvis kopplar till ett eller flera av de fyra nyckelområdena.

REKOMMENDATION

Förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan
olika politikområden och beslutsnivåer.
Det klimatpolitiska ramverket syftar till att klimatfrågan ska genomsyra regeringens och riksdagens
politik på alla områden. Denna uttalade ambition har ännu inte fått tillräckligt genomslag i
regeringens styrning.
Genomför en översyn av de mest klimatrelevanta samhällsmålen.
Stärk koordineringen av myndigheternas bidrag till klimatomställningen.
Ge ett stående uppdrag till relevanta myndigheter att bidra till den klimatpolitiska
handlingsplanen.
Inför ett tydligt myndighetsansvar för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
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REKOMMENDATION

Stärk målbild och styrmedel på viktiga områden.

Klimatpolitiska rådets uppföljning av den nuvarande klimatpolitiska handlingsplanen visar på flera
viktiga enskilda insatser och tillsatta utredningar. Däremot går det trögt med genomförandet av
mer genomgripande reformer. Analysen av omställningens nyckelområden visar på ett antal
delområden där politiken behöver stärkas.
Förstärk styrningen för ett transporteffektivt samhälle.
Skärp styrmedlen för energieffektivisering.
Skapa tydligare färdriktning och arbeta för större samsyn om skogens och jordbrukets
klimatpolitiska roll.
Höj ambitionen från fossilfritt till klimatneutralt jordbruk.

REKOMMENDATION

Skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att
klimatmålen nås.
Det är avgörande för klimatomställningen att både offentliga och privata investeringar inriktas mot
fossilfria lösningar och inte låser fast samhället i ett fortsatt fossilberoende. Detta ställer krav på
politiken att dels rikta offentliga investeringar i rätt riktning, dels bidra till gynnsamma
förutsättningar för privata investeringar som leder till en fossilfri framtid.
Se till att det finanspolitiska ramverket inte förhindrar nödvändiga klimatinvesteringar.
Reformera skattesystemet med sikte på minskad klimatpåverkan och ökad
resurseffektivitet.
Se till att ambitionerna om snabbare och effektivare tillståndsprocesser får genomslag.
Se över elnätsregleringen och regelverken för Svenska kraftnät.
Expandera finansieringsmöjligheterna för investeringar som innebär negativa utsläpp.
Skapa fungerande system för att dela risk med privata investerare.
Använd offentlig upphandling för att skapa marknader för ny teknik.
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REKOMMENDATION

Genomför ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen.

En accelererad klimatomställning kräver nya kunskaper och kompetenser på en rad olika områden
och nivåer i samhället. Det gäller bland annat specifika yrkeskompetenser i växande industrigrenar,
inte minst kopplade till en omfattande elektrifiering, liksom omställningskompetenser i statliga
myndigheter. Ett bredare kunskapslyft har också betydelse för att stärka stödet och drivkraften
för klimatomställningen.
Stärk kompetens och kapacitet i myndigheter och departement.
Utveckla dialogen med universitet och högskolor om kompensförsörjning för
klimatomställning.
Öka möjligheterna och resurserna till yrkesutbildning och fortbildning inom områden
som är kritiska för omställningen.
Använd folkbildning och andra resurser för ett brett kunskapslyft om
klimatomställningen.

REKOMMENDATION

Agera proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU.

Sveriges regering och myndigheter behöver ha tillräcklig kapacitet för att aktivt påverka och
implementera beslut i EU. Det handlar om att koordinera den nationella politiken med EU:s nya
mål och styrmedel och implementera alla nya EU-direktiv i tid och på ett ändamålsenligt sätt i
svensk lagstiftning. Vidare behöver Sverige och svenska företag, regioner och kommuner ges bra
förutsättningar att ta tillvara de möjligheter som EU-samarbetet erbjuder för klimatomställningen,
exempelvis genom olika fonder och investeringsstöd. Det svenska ordförandeskapet i EU under
våren 2023 innebär därtill en särskild utmaning och möjlighet att bidra till att genomföra EU:s
klimatambitioner genom den gröna given.
Säkerställ att Regeringskansliet och berörda myndigheter har tillräcklig kapacitet för att
påverka och implementera EU:s gröna reformagenda.
Förbered och nyttja det svenska ordförandeskapet för att driva på reformer som ger
förutsättningar att uppnå EU:s klimatmål.
Verka för att utsläppsbanorna inom EU:s nuvarande och kommande handelssystem
sänks tillräckligt snabbt för att EU verkligen ska kunna nå noll utsläpp senast år 2050.
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Summary
In its sixth assessment report, the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) states
that global warming now stands at 1.1 degrees Celsius which has caused tangible effects in several
regions of the world. Warming could increase to 1.5 degrees as early as the 2030s, which would
further increase risks to ecosystems and humans. Global greenhouse gas emissions have continued
to rise instead of starting to rapidly reduce as would be needed to achieve the goals of the
Paris Agreement.
Opportunities to accelerate
Greater emission reductions are also needed in Sweden. Sweden has good opportunities for
achieving this, and Sweden can and should be at the forefront of accelerating progress towards a
fossil-free society. In its 2021 report, the Swedish Climate Policy Council noted that the climate
transition has reached a new level of maturity. In more and more applications, renewable energy
costs less than fossil-fuel energy sources, business and industry are seeing ever-more opportunities
in green competitiveness, there is broad public support for the transition, and a stronger
institutional framework exists for the climate at the national, European and global levels.
The past year has reinforced this picture in many ways. The EU is working on a reform agenda for
implementing the Green Deal and achieving its climate goals, its biggest legislative package ever.
Increased activity by business and industry is apparent, particularly in northern Sweden which has
some of Europe’s largest industrial investments in clean energy sources and industrial processes.
Over 100 countries have set targets for net-zero emissions, and at the UN’s 2021 climate change
conference in Glasgow, new agreements were concluded that improve the chances of achieving the
Paris Agreement’s goals.
But there are also obvious challenges. War in Europe, geopolitical uncertainties, the decline of
democracy and weakened international cooperation risk hampering global collaboration, necessary
political decisions and key investments. Major fluctuations in energy prices are putting pressure
on companies and individuals alike, which risks weakening support for the climate transition.
The parliamentary situation in Sweden is making long-term decisions and collective
responsibility difficult.
The path to net-zero emissions is largely already known
Although no one knows exactly what the path to net-zero emissions will look like, we can identify
areas that will be pivotal for the transition. In both Swedish and international studies, with some
variations, four key areas recur:
•
•
•
•

More efficient use of energy and resources
Zero-emissions electrification
Biomass from forestry and agriculture
Carbon Capture and Storage.

The vast majority of individual measures that are bringing us closer to net-zero emissions can be
attributed to any of these four key areas. Although they involve shifts in technology, they are as
much about changing institutions, business models and behaviours.
The visualisation tool Panorama, which the Climate Policy Council has developed in collaboration
with the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Energy Agency, contains one
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possible target scenario in which these four key areas collectively contribute to achieving net-zero
emissions by 2045. Although the major features can be assumed to be quite robust, this is just one
of several possible scenarios. In practice, the size and content of the contributions will depend on
both technological and economic developments and the choice of policy strategies and
instruments. The four key areas should not be viewed as isolated from each other but constitute a
systems perspective. There are many linkages among them, for example in terms of the role forests
play in the natural uptake of carbon dioxide and biomass production.
Policy plays a key role
Phasing out all fossil fuels and reducing greenhouse gas emissions to net-zero represents a major
shift in society. We use the phrase “climate transition” to denote that shift. The climate transition is
a transformation – away from an economy driven by fossil fuels to one that no longer contributes
to global warming but can lay the foundations for sustained prosperity and sustainable welfare.
The world has undergone major transformations in the past, such as industrialisation and the
digitalisation taking place right now. Common features of the climate transition are its grounding in
joint political decisions, a sense of urgency and the need for broad adoption, and an understanding
of the global ramifications of taking or not taking action. The UN Framework Convention on
Climate Change and the Paris Agreement set out a common overarching goal, while
implementation rests mainly with the world’s countries through domestic policies. The EU has a
common contribution under the Paris Agreement. With the reforms now underway in the EU,
more policy decisions that are relevant for achieving the climate goals will be taken jointly within
the EU than has previously been the case.
Policies play a crucial role in the climate transition, not only in supporting the necessary advances
in technology and pricing of greenhouse gas emissions, but in facilitating and supporting
behavioural change and building legitimacy for the climate transition in different parts of society.
In order to implement the transformation to a net-zero-carbon society, it is crucial that the goals
and transition have broad support from the general public and that the policies pursued are
perceived as legitimate and fair to citizens. Overall policy is not just the sum total of laws, rules and
budget items. It is about the many aspects of leadership, formulating common goals, and making
the path towards these goals understandable and a matter of urgency.
The Swedish Government’s leadership needs to be strengthened
Although the climate transition currently has momentum in Sweden, many policies must be
strengthened in order to accelerate the transition and achieve the climate goals. This is especially
true of how the Government utilises its agencies.
The four key areas cut across all areas of society, illustrating the need for policies to be coordinated
between different levels, policy areas, ministries and government agencies. The Ministerial Working
Group has improved the conditions for the Government’s internal coordination of policies for
achieving the climate goals. However, there is no corresponding coordination mechanism covering
Sweden's central government agencies. The Climate Policy Council’s analysis shows that the
agencies see a need for better coordination between the ministries and consistent governance from
the Government Offices. The analysis further shows that the government agencies do not perceive
that the climate goals and Sweden's Climate Act are generally being prioritised by the Government.
The current governance, including the climate policy action plan and the Ministerial Working
Group on Climate Policy, cannot yet be said to constitute the common strategic framework that
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many government agencies would like to see and need in order to take more proactive, innovative
steps as drivers in the climate transition. A number of government agency representatives are
therefore calling for a more clearly defined responsibility, long-term remits, and resources for skills
development and implementation. In the Climate Policy Council’s assessment, there is an untapped
potential in the Government's leadership to improve goal achievement.
The next climate policy action plan must be a plan for acceleration
According to the Climate Act, the government that takes office after the autumn parliamentary
elections must present a climate policy action plan for its upcoming term of office. An
overwhelming majority of the Swedish Riksdag currently supports the Climate Act and the climate
goals. This broad political consensus in the Riksdag is one of Sweden’s greatest assets in its
ongoing climate transition. All parties involved share a responsibility to nurture and build on this
common foundation. Regardless of which government takes office, it will face the question of not
if but how the climate transition is going to accelerate.
There is no time to lose in achieving this. After the current plan, only six action plans remain
before Sweden is to have reached net-zero greenhouse gas emissions. Greenhouse gas emissions
have so far fallen by about a third since 1990. Two-thirds remain in the period leading up to 2045,
and emissions need be reduced more rapidly. The next climate policy action plan must be a plan
for acceleration – an acceleration of efforts that can help reduce near-term emissions and thus
reach the 2030 targets, and of strategic efforts that must be implemented now to enable continued
emissions reductions beyond 2030.
Recommendations
Based on analyses in this and previous reports, the Climate Policy Council presents five
overarching recommendations concerning the direction and content of the next climate policy
action plan. They are formulated as five overarching priorities, which are concretised and
exemplified in a number of points of a broader nature and which also link to one or more of
the four key areas.

RECOMMENDATION

Improve governance of government agencies and coordination between
different policy areas and decision-making levels.

The climate policy framework aims to inform the Government’s and the Riksdag’s policies in all
areas. This stated ambition has not yet had a sufficient impact on the Government’s leadership
in this area.
Conduct a review of the societal goals most relevant to the climate transition.
Strengthen the coordination of government agencies’ contributions to the climate
transition.
Give a standing remit to relevant government agencies to contribute to the climate policy
action plan.
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Introduce a clear administrative responsibility for resource efficiency and the
circular economy.

RECOMMENDATION

Strengthen goals and policy instruments in key areas.

The Climate Policy Council’s follow-up of the current climate policy action plan has identified
several vital individual initiatives and appointed commissions of inquiry. But the pace of
implementing more sweeping reforms is slow. The analysis of the transition’s key areas shows a
number of sub-areas where policy needs to be strengthened.
Strengthen governance to achieve a transport-efficient society.
Make policy instruments for energy efficiency more stringent.
Create a clearer roadmap and strive for greater consensus on the role of forests and
agriculture in climate policy.
Raise the level of ambition from fossil-fuel-free to climate-neutral agriculture.

RECOMMENDATION

Create better conditions for investments that contribute to achieving the
climate goals.

It is crucial for the climate transition that both public and private investments focus on zerocarbon solutions and do not lock society into a continued dependence on fossil fuels. This requires
policy to steer public investment in the right direction and to provide favourable conditions for
private investment that will lead to a fossil-free future.
Ensure that the fiscal framework does not get in the way of the necessary
climate investments.
Reform the tax system with a view to reducing climate impact and boosting
resource efficiency.
Ensure that the ambitions for faster and more efficient permitting processes
have an effect.
Review electricity grid regulation and the regulations for Svenska kraftnät, the
authority responsible for Sweden's transmission system for electricity.
Expand financing opportunities for investments that mean negative emissions.
Create workable systems for sharing risk with private investors.
Use public procurement to create markets for new technologies.
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RECOMMENDATION

Implement a broad knowledge and upskilling initiative for the climate
transition.
An accelerated climate transition requires new knowledge and skills across a variety of areas and
levels in the society. This applies to specific occupational skills in growing industries, in particular
as relates to comprehensive electrification, as well as transition expertise in central government
agencies. A broader knowledge boost is also important for strengthening support for and driving
the climate transition.
Boost the skills and capacity of government agencies and ministries.
Develop a dialogue with higher education institutions around supplying skills
for the climate transition.
Increase opportunities and resources for vocational education and training and
continuing professional development in areas critical to the transition.
Use public education and other resources to boost knowledge about the climate
transition on a broad front.

RECOMMENDATION

Take proactive, coordinated and decisive action in the EU.

The Swedish Government and government agencies must have sufficient capacity to actively
influence and implement decisions in the EU. This involves coordinating national policies with the
EU’s new goals and policy instruments and implementing all new EU directives in a timely and
effective manner in Swedish legislation. Furthermore, Sweden and Swedish companies, regions and
municipalities need to be given a solid foundation for leveraging the opportunities that EU
cooperation offers for the climate transition, for example through various funds and investment
aid. In addition, the Swedish Presidency of the EU during the first half of 2023 presents a special
challenge and opportunity to contribute to the implementation of the EU’s climate ambitions
through the Green Deal.
Ensure that the Government Offices and relevant agencies have sufficient capacity
to influence and implement the EU’s green reform agenda.
Prepare and utilise the Swedish Presidency to push for reforms that provide
the foundations achieving the EU’s climate goals.
Work to scale down the emissions pathways within the EU’s current and future
emissions trading systems quickly enough for the EU to successfully reach net-zero
emissions by 2050.
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1 Klimatmålen och utsläppsutvecklingen
I det här kapitlet presenteras det svenska klimatramverkets olika mål och hur utsläppen av
växthusgaser utvecklats från 1990 fram till 2020. Utsläppsutvecklingen redovisas dels på
övergripande nivå, dels uppdelat på olika sektorer.

1.1 Senast 2045 ska Sverige nå noll nettoutsläpp av växthusgaser
Det övergripande målet i det klimatpolitiska ramverket är att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser
ska vara noll senast år 2045, och därefter ska utsläppen vara negativa. Riksdagen har beslutat att
utsläppen inom Sveriges gränser år 2045 ska vara minst 85 procent lägre än de var år 1990.
Därefter ska så kallade kompletterande åtgärder göra så att de totala utsläppen blir negativa.
Kompletterande åtgärder är till exempel ökat nettoupptag av koldioxid i skog och mark, verifierade
utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder eller avskiljning och lagring av koldioxid
som kommer från förbränning av biomassa, så kallad bio-CCS (Carbon Capture and Storage).
Att Sverige ska ha negativa nettoutsläpp efter 2045 innebär alltså att de kompletterande åtgärderna
då måste vara större än Sveriges eventuella återstående utsläpp av växthusgaser.
Det övergripande målet till 2045 gäller för Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. De utsläppen
kan delas in i två delar: utsläpp inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och
utsläpp som inte ingår i EU:s handelssystem. Det klimatpolitiska ramverket innehåller dock
etappmål, och de målen gäller däremot för olika delmängder av utsläppen. För de utsläpp som inte
ingår i handelssystemet finns tre etappmål: till 2020, 2030 och 2040. Dessutom finns ett etappmål
till 2030 för utsläppen från inrikes transporter. Utsläppen inom handelssystemet ingår i målet om
noll nettoutsläpp till 2045 men har inget eget nationellt etappmål. I stället sätts målet av ramarna i
EU:s utsläppshandelssystem. Målen i det klimatpolitiska ramverket sammanfattas i figur 1 nedan.
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Figur 1: Målen i det svenska klimatpolitiska ramverket. Utsläppsutvecklingen 1990 till 2020.
Källa: Naturvårdsverket1
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1.2 Stora utsläppsminskningar krävs för att nå målen
De totala utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser, de så kallade territoriella utsläppen,
var drygt 46 miljoner ton år 2020 a, vilket är 35 procent lägre än 1990.1 Det är dessa utsläpp som
omfattas av målen i det klimatpolitiska ramverket och det är därför de utsläppen som
Klimatpolitiska rådet fokuserar på i denna utvärdering av regeringens politik.
0F

Konsumtionsbaserade utsläpp
Ett annat sätt att räkna utsläpp är att beräkna så kallade konsumtionsbaserade utsläpp. Det är utsläpp
som konsumtionen av varor och tjänster ger upphov till, oavsett var utsläppen sker. Utsläppen från
produkter som exporteras tas alltså bort från de konsumtionsbaserade utsläppen och utsläpp från varor
och tjänster som importeras läggs till. De totala konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige är större än
de territoriella: cirka 93 miljoner ton (2019) jämfört med 46 miljoner ton (2020). Även de
konsumtionsbaserade utsläppen har dock minskat över tid. Utsläppen var omkring 16 procent lägre 2020
jämfört med 2008, vilket var det första år då dessa utsläpp rapporterades.2
Det finns idag inga fastställda mål för konsumtionsbaserade utsläpp, men Miljömålsberedningen har i
uppdrag att redovisa en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion.3

Figur 2 visar utvecklingen av de territoriella utsläppen. Utsläppen har minskat gradvis sedan början
av 2000-talet med undantag för år 2010 då utsläppen ökade till följd av en kraftig ekonomisk
återhämtning efter finanskrisen. En stor del av minskningen sedan 1990 kan hänföras till minskad
användning av fossila bränslen för produktion av el och värme. Även i transportsektorn, där
personbilar dominerar utsläppen, har omställningen till biodrivmedel och effektivare fordon
bidragit till minskade utsläpp. Utsläppen från industri och arbetsmaskiner visar en liknande trend
tack vare effektivisering och övergång från fossila bränslen till förnybara energikällor och el.
Sveriges totala växthusgasutsläpp var 8,9 procent lägre 2020 jämfört med 2019. Det var en
rekordstor minskning men den berodde till stor del på tillfälliga effekter, främst relaterade till
covid-19-pandemin. Därmed är det svårt att utifrån den senaste utsläppstatistiken utläsa något
om den underliggande utsläppsutvecklingen. Klimatpolitiska rådet har i tidigare rapporter
konstaterat att utsläppen i Sverige under de senaste åren har minskat för långsamt för att vara i
linje med klimatmålen.

a

Den senast tillgängliga offentliga statistiken för utsläpp av växthusgaser är för år 2020.
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Figur 2: Sveriges växthusgasutsläpp per sektor, 1990–2020, miljoner ton koldioxidekvivalenter. Posten övrigt
innefattar utsläpp från lösningsmedel, fluorerade växthusgaser, arbetsmaskiner och avfallshantering.
Källa: Naturvårdsverket1

Utsläppsutveckling 2019–2020 i olika sektorer
Detta avsnitt beskriver utsläppsutvecklingen mellan 2019 och 2020 mer ingående. Beskrivningen
utgår från den indelning som görs i det klimatpolitiska ramverket, det vill säga utsläpp som ingår
i EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) respektive utsläpp som ligger utanför detta
handelssystem. Utsläppssiffrorna kommer från Naturvårdsverket som är ansvariga för statistiken
för utsläpp av växthusgaser. Figur 3 nedan visar hur stor andel av utsläppen i olika sektorer som
omfattas av EU:s handelssystem. Något förenklat innebär EU:s handelssystem att utsläpp från
olika källor omfattas av systemet, medan andra ligger utanför. Till exempel omfattas större
anläggningar inom industri, el- och fjärrvärmeproduktion samt flyg inom EU. Utanför systemet
ligger övriga transporter, jordbruk och övriga utsläpp, till exempel från lösningsmedel,
arbetsmaskiner och avfall.
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Figur 3: Sveriges territoriella växthusgasutsläpp 2020 fördelat på olika sektorer. Den streckade delen av
staplarna utgör utsläpp som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Inom övriga utsläpp ingår utsläpp
från lösningsmedel, arbetsmaskiner och avfall.
Källa: Naturvårdsverket1,4

De totala utsläppen utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter uppgick 2020 till 29,6
miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att Sverige nådde det etappmål för 2020 som anger
att utsläppen utanför handelssystemet skall vara 40 procent lägre jämfört med 1990. Målet nåddes
med hjälp av att flexibla mekanismer (åtgärder som bidrar till utsläppsminskningar i andra länder )
motsvarande 0,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter tillämpades.
Utsläppen från verksamheter inom handelssystemet var 13,5 procent lägre 2020 jämfört med 2019.
Sveriges utsläpp av växthusgaser från de anläggningar som ingår i handeln med utsläppsrätter
motsvarar ungefär en tredjedel av de totala territoriella utsläppen. Sedan systemet infördes år 2005
har utsläppen från dessa anläggningar minskat med totalt 27,3 procent.b
Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion som ingår i EU ETS var 3,2 miljoner
ton koldioxidekvivalenter 2020, vilket innebär en minskning med 19 procent jämfört med
föregående år. Det förklaras till stor del av rekordlåg användning av fossila bränslen tack vare att
koleldade anläggningar har fasats ut, vilket medför varaktiga utsläppsminskningar, men också
minskad användning av naturgas och torv.

b

I denna minskning ingår inte flyget. Med flyget inräknat blir minskningen 28,6 procent.
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Industrins utsläpp står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp och 81 procent
av utsläppen inom systemet för EU:s handelssystem. Dessa utsläpp var 10 procent mindre 2020
jämfört med 2019. Huvudorsaken var minskad efterfrågan på järn och stål samt produkter från
raffinaderiindustrin.
Utsläppen utanför handelssystemet 2020 var 6,2 procent mindre än 2019. Det kan till stor del
förklaras av minskade utsläpp från transporter under covid-19 pandemin. Transporternas utsläpp
var 9,6 procent mindre 2020 jämfört med 2019, framför allt beroende på färre resor med
personbilar och inrikes flyg. Det finns dock risk för att utsläppen ökar igen när restriktionerna
till följd av covid-19-pandemin har lyfts.
Utsläppen för 2020 mellan de indikativa utsläppsbanorna
Det klimatpolitiska ramverket anger så kallade indikativa utsläppsbanor som ska underlätta att
följa upp utvecklingen av utsläppen utanför handelssystemet mot etappmålen till 2030 och 2040.
Dessa banor definieras som en linjär minskning från den faktiska utsläppsnivån 2015 till respektive
etappmål, med en högre bana om kompletterande åtgärder används och en lägre bana utan
användning av kompletterande åtgärder. Att utsläppen ligger över de indikativa banorna ett enskilt
år innebär inte att målen inte kommer att nås, men gör att utsläppen måste minska snabbare under
kommande år. Enligt det klimatpolitiska ramverket ska regeringen presentera en analys samt vid
behov skärpa politiken om utsläppen överskrider den indikativa utsläppsbanan.5
Mellan 2015 och 2016 låg Sveriges utsläpp under nivån som inkluderar kompletterande åtgärder,
men över nivån utan kompletterande åtgärder. Därefter har utsläppen även legat över
utsläppsbanan som inkluderar kompletterande åtgärder. Till följd av de tillfälliga utsläppsminskningarna under 2020 låg utsläppen då åter mellan de två indikativa utsläppsbanorna.
Uppskattning av utsläppsutvecklingen under 2021
År 2020 blev ett mycket speciellt år med stora utsläppsminskningar både i Sverige och världen
eftersom regering och myndigheter införde restriktioner och rekommendationer för att dämpa
spridningen av covid-19. Både arbets-och fritidsrelaterat resande minskade och även andra
beteenden förändrades kraftigt. Den officiella utsläppsstatistiken framställs av Naturvårdsverket i
december och avser föregående års utsläpp. Som komplement har Klimatpolitiska rådet gjort egna
uppskattningar av utvecklingen baserat på statistik om bränsleleveranser.6,7 Uppskattningarna
indikerar att de totala utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen under 2021 var ungefär
oförändrade jämfört med 2020. Enligt Trafikverket ökade trafikarbetet under 2021.8 Dock
minskade utsläppen från inrikes transporter med 0,3 procent, eftersom inblandningen av
biodrivmedel ökade.
Dessa uppskattningar är preliminära, men de bekräftar bilden av att den stora utsläppsminskning
som skedde under 2020 till största delen var en effekt av restriktioner kopplade till pandemin.
Eftersom även 2021 präglades av pandemin är det ännu inte möjligt att se den slutgiltiga
påverkan av återhämtning och bedöma om utsläppen riskerar att öka under 2022.
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2 Bedömning av regeringens klimatredovisning
Enligt 4 § klimatlagen ska regeringen årligen tillhandahålla en klimatredovisning till riksdagen.9
Denna redovisning ska innehålla:
•

en beskrivning av utsläppsutvecklingen

•

de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året och vad dessa beslut kan betyda
för utsläppsutvecklingen

•

en bedömning av behov av ytterligare åtgärder och när och hur beslut om sådana
åtgärder i så fall kan fattas.

I detta kapitel granskar Klimatpolitiska rådet 2021 års klimatredovisning i förhållande till lagens
krav och föreslår förbättringar av klimatredovisningen.

2.1 Klimatredovisningen uppfyller lagens krav
Klimatpolitiska rådet har granskat regeringens klimatredovisning 2021 och konstaterar att den
överensstämmer med klimatlagens krav. Regeringen redovisar utsläppsutvecklingen fram till och
med år 2019 samt den preliminära tillgängliga utsläppsstatistiken för år 2020. Redovisningen
inkluderar i vissa fall möjliga förklaringar till utsläppsförändringar. Vidare redovisar regeringen
kvantitativa och kvalitativa effektbedömningar av beslut fattade från och med 1 januari till och med
1 juli 2021. I Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisningen framgår det hur beräkningarna
har genomförts och vilka antaganden som ligger bakom dessa. För några av de reformer som
föreslås i budgetpropositionen för 2022 redovisar regeringen en uppskattad effekt på utsläppen.
Slutligen konstaterar regeringen att det behövs ytterligare åtgärder för att nå klimatmålen bortom
2020. Regeringen har därför gett ett antal myndigheter uppdraget att ta fram förslag på ytterligare
åtgärder, vilka kan komma att ligga till grund för nästa klimatpolitiska handlingsplan (se avsnitt 3.4)

2.2 Transparensen i klimatredovisningen bör stärkas
Även om klimatredovisningen uppfyller lagens krav kan den utvecklas. Klimatpolitiska rådet
föreslår fyra förbättringar.
Presentera klimatredovisningen på anslagsövergripande nivå
Klimatpolitiska rådet upprepar tidigare rekommendation: Klimatredovisningen bör redovisas på
en anslagsövergripande nivå, på samma sätt som finansplanen, eftersom klimatfrågan berör alla
politikområden.
Liksom föregående år presenterades 2021 års klimatredovisning som en underbilaga till
budgetpropositionens bilaga för utgiftsområde 20, Allmän miljö och naturvård. Detta trots att
Klimatpolitiska rådet återkommande konstaterat att detta kan uppfattas som att arbetet med att
nå klimatmålen fortfarande främst ses som ett ansvar för miljöpolitiken, och inte något som
ska genomsyra den samlade politiken. Regeringen listar i klimatredovisningen aviseringar i
budgetpropositionen 2022 från sammanlagt nio olika budgetområden. Även det styrker att
klimatredovisningen hör hemma på anslagsövergripande nivå.
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Inkludera effektbedömningar även för förslag i budgetpropositionen
Klimatpolitiska rådet har tidigare rekommenderat regeringen att inkludera effektbedömningar av
påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen i alla statliga utredningar. Effektbedömning borde
därför ingå i regelverken för konsekvensutredningar, närmare bestämt kommittéförordningen.
Om så vore fallet skulle alla beslutsunderlag från statliga utredningar och myndigheter innehålla
kvalitativa eller kvantitativa effektbedömningar. Sådana effektbedömningar är en förutsättning för
att regering och riksdag ska kunna bedöma hur olika beslut kan påverka möjligheterna att uppnå de
klimatpolitiska målen.
Effektbedömningen i klimatredovisningen gäller i huvudsak redan fattade beslut. De förslag som
presenteras i budgetpropositionen samtidigt med klimatredovisningen åtföljs i vissa fall av en
översiktlig effektbedömning av utsläppsminskningar. Regeringen skriver att de avser att återkomma
med mer utförliga effektberäkningar av de förslag som ingår i budgetpropositionen 2022.
Som Klimatpolitiska rådet konstaterat tidigare så innebär effektbedömningarna inte nödvändigtvis
att specifika utsläppsminskningar eller kostnad per ton minskade utsläpp måste kvantifieras.
I vissa fall är detta varken möjligt eller ändamålsenligt (exempelvis för kompetenshöjande insatser
och satsningar på pilotanläggningar). Klimatpolitiska rådet påminner om att effektbedömningen
också kan göras kvalitativt i form av en bedömning av hur beslutet påverkar möjligheterna att
nå klimatmålen.
Redovisa samtliga utsläppspåverkande beslut för en angiven tidsperiod
Klimatredovisningen inkluderar 2021 ett beslut som påverkar utsläppen negativt, nämligen
beslutet om pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel. Om även beslut, som
minskar möjligheterna att nå klimatmålen, redovisades konsekvent skulle det öka möjligheten
att bedöma effekten av regeringens samlade politik.
Vidare är det för läsaren svårt att i 2021 års klimatredovisning förstå vilken tidsperiod som avses
i de listade besluten eftersom olika tidsomfång används i olika delar av redovisningen.
I redovisningen används tre olika tidsperioder för beslut (halvår, helår, och ett och ett halvt år)
vilket gör det svårt att förstå helheten. För att förtydliga redovisningens tidsmässiga omfång
föreslås att endast en tidsperiod väljs för vad som redovisas.
Följ systematiskt upp den klimatpolitiska handlingsplanen
Det saknas systematisk uppföljning av insatserna i den klimatpolitiska handlingsplanen. I 2021 års
klimatredovisning finns en sida som övergripande beskriver genomförandet av handlingsplanen.
I några avsnitt redogör regeringen för beslutade och aviserade insatser för att nå klimatmålen,
men de insatserna kopplas inte till den klimatpolitiska handlingsplanen, trots att den ska vägleda
regeringens arbete.
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3 Uppföljning av regeringens
klimatpolitiska handlingsplan
Enligt 5 § klimatlagen ska varje ny regering, senast under året efter ordinarie riksdagsval,
presentera en klimatpolitisk handlingsplan för den kommande mandatperioden. Handlingsplanen
ska innehålla regeringens planerade klimatpolitiska insatser under mandatperioden och en
beskrivning av hur regeringen bedömer att insatserna påverkar möjligheterna att nå klimatmålen.
Fram till 2045 ska totalt sju handlingsplaner presenteras inom det klimatpolitiska ramverket,
vilka var och en behöver bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar och möjligheterna att
nå klimatmålen förbättras (se figur 4). Förutom målet om noll nettoutsläpp år 2045 finns också
etappmål för år 2030 och 2040 för utsläppen utanför handelssystemet. Även transportsektorns
utsläpp har ett eget etappmål (se figur 1 för utförligare beskrivning av etappmålen).
Sedan fjolårets granskning av handlingsplanens genomförande har Sverige fått en ny statsminister
och därmed en ny regering. Eftersom den nya regeringen inte har meddelat någon reviderad
klimatpolitisk handlingsplan utgår Klimatpolitiska rådet från att planen från 2019 står fast. I detta
kapitel följer Klimatpolitiska rådet upp hur regeringen har genomfört den första klimatpolitiska
handlingsplanen. Särskilt belyses vilka genomgripande insatser som utförts och vilka som återstår.

Figur 4: Schematisk bild av klimatpolitiska handlingsplaner, ordinarie riksdagsval samt klimatmål till
och med 2046. Se figur 1 för förklaring av klimatmålen. Den gula färgen i trianglarna representerar
kompletterande åtgärder och den gröna färgen representerar utan kompletterande åtgärder.

3.1 Bristande tydlighet och transparens i genomförandet
Den första klimatpolitiska handlingsplanen presenterades i december 2019. Den uttryckte en
lång rad ambitioner, prioriteringar och planerade insatser inom många olika sektorer, från lokal
till internationell nivå. Regeringskansliet sammanfattade handlingsplanen i en promemoria som
listar 132 planerade insatser.
I klimatredovisningen för 2021 utvecklar regeringen sin beskrivning av hur de ska genomföra
handlingsplanen. Det går dock inte att utläsa vad som återstår att göra under mandatperioden och
inte heller hur stor andel av planen som redan är genomförd. Avsikten med det klimatpolitiska
ramverket är att det klimatpolitiska arbetet ska präglas av kontinuitet, långsiktighet, tydlighet och
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transparens. Regeringen skrev i sin proposition: ”En lag som beskriver regeringens klimatpolitiska
arbete på ett konkret och tydligt sätt innebär också att formerna för arbetet blir kända och
tillgängliga för alla. Möjligheten att ta del av regelverket samt förstå hur arbetet utvecklas och vilka
åtgärder som bör vidtas i nästa steg ökar”. En genomgång av de runt 100 pressmeddelanden som
gäller insatser med direkt koppling till handlingsplanen visar att regeringen endast omkring tio
gånger refererar till handlingsplanen. Det finns heller ingen sammanställning på regeringens
webbplats eller någon information om planens genomförande, förutom den övergripande bild
som klimatredovisningen tillhandahåller. Allmänhetens förståelse av att det faktiskt finns en
sammanhållande plan för klimatpolitiska insatser försvåras av denna bristande information
och transparens.
I Klimatpolitiska rådets rapport 2020, som fokuserade på den klimatpolitiska handlingsplanen,
var den övergripande bedömningen att handlingsplanen var ambitiös, bred och innehöll många
vällovliga initiativ, men att den också var vag när det gällde detaljer kring genomförande och
förväntade effekter på utsläppen. Detta gjorde det svårt att avgöra i vilken utsträckning och på
vilket sätt planen skulle bidra till att förbättra möjligheterna att nå klimatmålen. Det är i vissa fall
svårt att bedöma i vilken grad planens ambitioner, exempelvis att Sverige ska driva på för att skärpa
EU:s handel med utsläppsrätter, är uppnådda, hur aktiv regeringen har varit eller vilken roll som
regeringen spelat för eventuella förändringar. Andra insatser i handlingsplanen är av mer konkret
karaktär, antingen i form av planerade utredningar eller regeringsuppdrag till statliga myndigheter
eller i form av planerade beslut om nya eller förändrade styrmedel.
Sammantaget är det inte möjligt att baserat på regeringens egen kommunikation bedöma hur stor
del av handlingsplanen som faktiskt genomförts, eller vilka effekter på utsläppen och möjligheterna
att nå klimatmålen handlingsplanen hittills har haft. Detta innebär bland annat att transparensen
och tydligheten i regeringens arbete för att nå klimatmålen brister. Klimatpolitiska rådet anser att
regeringen systematiskt bör nyttja befintliga kommunikationskanaler, så som pressmeddelanden,
när insatser som är kopplade till handlingsplanen görs.

3.2 Flera större insatser är genomförda
Den övervägande majoriteten av de mer konkreta insatserna i handlingsplanen bedöms av
Klimatpolitiska rådet som genomförda. De insatserna innebär att regeringen har tillsatt utredningar
eller regeringsuppdrag. Regeringen har också beslutat om styrmedel eller planerar för beslut om
styrmedel i riksdagen under 2022. Detta är en positiv utveckling. I fjolårets genomgång var över en
tredjedel av styrmedelsförslagen ännu inte förberedda för beslut. Utvecklingen har varit densamma
för utredningar och regeringsuppdrag, vilka till allra största del redan beslutats.
I bilaga 1 redovisas alla regeringens insatser under 2021, som är relevanta för klimatet. Många
av insatserna är kopplade till punkter i handlingsplanen, men även andra insatser har genomförts
under mandatperioden, utöver handlingsplanen. Bland annat har ett klimatkollegium inrättats
och de så kallade gröna kreditgarantierna c införts.10
2F

Handlingsplanen innehåller både relativt avgränsade åtgärder (så som ändrade regler för
förmånscykel) och åtgärder av mer omfattande karaktär (så som en skattereform och reformering
av samhällsmål). Därför har Klimatpolitiska rådet nedan med kvalitativa metoder följt upp

Kreditgarantier för gröna investeringar höjs från 15 till 50 miljarder för 2022. Kreditgarantierna kan ges till industriinvesteringar där
kapitalbeloppet för det garanterade lånet uppgår till minst 500 miljoner kronor. Garantin får täcka högst 80 procent av det garanterade
lånet och ha en maximal löptid om 15 år.

c
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regeringens prioriteringar i genomförandet av planen. Den uppföljningen redovisas här.
Några exempel på betydande insatser av genomgripande karaktär lyfts fram.
Industriklivet har stärkts
Industriklivet stärks för 2022. Regeringen ökar budgeten med 50 procent jämfört med vad som
angavs i den klimatpolitiska handlingsplanen. För 2022 är dryga 900 miljoner avsatt jämfört med
de 600 miljoner kronor per år som angavs i planen. Syftet är att industriklivet ska stärka
möjligheterna att göra nödvändiga investeringar för omställning till fossilfri industri. Inom ramen
för industriklivet finns också satsningar på tekniker som kan leda till negativa utsläpp.
Fortsatt annullering av utsläppsenheter
Regeringen fortsätter att annullera utsläppsenheter d, i linje med klimatpolitiska handlingsplanen.
Detta rör 4,6 miljoner utsläppsenheter under Kyotoprotokollet, som Sverige förvärvade genom
klimatinsatser i utvecklingsländer och som levererades under 2019. Regeringen annullerar nu dem,
i stället för att sälja vidare eller tillgodoräkna sig dem för att nå de svenska nationella klimatmålen.
Regeringen har också beslutat att hela Sveriges årliga överskott av utsläppsenheter under EU:s
ansvarsfördelningsbeslut ska annulleras. Beslutet gäller överskottet från 2018 som uppgick till
nästan 5,8 miljoner utsläppsenheter. Sverige är det enda land som har annullerat sina överskott
på utsläppsenheter för alla åren sedan Ansvarsfördelningsbeslutet 2013. På senare år har även
Frankrike och Storbritannien annullerat sina överskott.11
3F

Reformerat reseavdrag läggs fram för beslut i riksdagen
Enligt handlingsplanen ska ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag införas.
Redan 2017 tillsattes en utredning med uppdraget att föreslå hur systemet för avdrag för resor
mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas. Syftet är att på ett bättre sätt gynna resor med låga
utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samtidigt som reseavdraget ska vara enklare än
nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera. Ett betänkande lämnades till
regeringen i juli 2019 som föreslog att reseavdraget skulle avskaffas i sin nuvarande form och
ersättas av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre
arbetsresor.12 Drygt två år senare, i oktober 2021 remitterade regeringen promemorian
”Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk”.13 Enligt regeringens
propositionsförteckning inför våren 2022 ska motsvarande proposition överlämnas till riksdagen
den 12 april 2022.
Slutår för fossila drivmedel och nya fossildrivna bilar utrett
– men inga riksdagsförslag
I handlingsplanen deklarerade regeringen att en utredning skulle tillsättas som skulle föreslå ett
årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige, analysera förutsättningar för att införa ett
nationellt förbud av försäljning mot nya bensin-och dieseldrivna bilar samt analysera hur ett EUförbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar och en utfasning av fossila drivmedel i
EU kan åstadkommas. e En utredning med detta uppdrag tillsattes i december 2019 och
4F

Utsläppsenheter: En utsläppsenhet (Annual Emisson Allocation, AEA) motsvara ett ton koldioxid.
I Januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern från januari 2019,
är motsvarande skrivning: ”Från år 2030 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar (Utredning tillsätts
2019. Kräver godkännande av EU-kommissionen. Ny lagstiftning beslutas under mandatperioden). Regeringen kommer att driva ett
motsvarande förbud i hela den Europeiska unionen. Ett årtal ska utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfasade (I samma utredning
som innan).”
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betänkandet överlämnades till regeringen i juni 2021.14 Utredningens uppdrag överensstämde
med tidigare rekommendationer från Klimatpolitiska rådet.
Utredningen föreslår följande:
•
•

•

Fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasade senast
2040. Utfasningsåret bör vara ett riksdagsbundet etappmål.
Endast nollutsläppsfordon (NUF) i nybilsförsäljningen av personbilar 2030. Även detta ska
vara ett riksdagsbundet mål. Utredningen bedömer att ett sådant mål kan utgöra en
värdefull och tydlig signal till tillverkare och konsumenter samt tjäna som underlag för den
nationella styrningen.
På EU-nivå förespråkar utredningen i första hand att infasningen av nollutsläppsfordon
drivs framåt i hela EU genom förordningen om nya bilars koldioxidutsläpp.15 Sverige bör
enligt utredningen verka för nollutsläppskrav för personbilar i regleringen till 2030 eller så
snart som möjligt därefter och senast 2035. Ett nollutsläppskrav innebär i praktiken att
personbilar med förbränningsmotor fasas ut i nybilsförsäljningen i hela EU.

Utredningen har remissbehandlats och en övervägande del av remissinstanserna tillstryker
utredningens förslag eller tillstryker med synpunkter.16 I regeringens propositionsförteckning för
våren 2022 finns dock inget förslag från utredningen.
Offentlig upphandling med klimatkrav
I handlingsplanen framgår att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att lämna förslag på
åtgärder för offentliga upphandlingar. Målet är att offentliga upphandlingar ska kunna bidra mer
till att nå det klimatpolitiska ramverkets mål så att de upphandlingsinsatser som ger störst nytta
för pengarna kan prioriteras. Sedan tidigare finns sju inriktningsmål i den nationella
upphandlingsstrategin, varav ett handlar om en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
vilket inkluderar klimat- och energiperspektivet.17 Upphandlingsmyndigheten har pekat ut de
områden inom offentlig upphandling som har störst klimatpåverkan:
•
•
•
•

transporter
livsmedel
tjänster som omfattar drift av verksamheter och fastigheter
bygg- och anläggningsentreprenad.

Under 2020 fick Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Boverket i uppdrag att främja
minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader. Bygg- och fastighetssektorn står för omkring en femtedel av Sveriges territoriella
utsläpp av växthusgaser. Uppdraget syftade till att komplettera de hållbarhetskrav som redan finns
i den nationella upphandlingsstrategin. Upphandlingsmyndigheten och Boverket skulle utveckla
hållbarhetskriterier och annat metodstöd för att vid upphandling kunna ställa högre krav på
minskad miljö- och klimatpåverkan.
Uppdraget slutredovisades i december 2021 och sammanfattningsvis konstaterar de två
myndigheterna att en omfattande systemförändring behöver komma på plats för att upphandlingar
till fullo ska kunna bidra till minskade utsläpp i bygg- och anläggningssektorn.18 I praktiken betyder
det bland annat att kompetensen att använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå
klimatmål behöver stärkas rejält hos både beställare och utförare. Aktörerna i branschen behöver
dessutom utveckla en större samstämmighet kring termer, format och standarder och i högre grad
nyttja digital infrastruktur. Rapporten trycker även på vikten av att innovationsperspektivet i högre
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grad genomsyrar upphandlingsprocessen. En stor utmaning är att nå fram med information
till alla målgrupper i sektorn.
För 2022 ger regeringen 15 miljoner kronor till Upphandlingsmyndigheten för att denna ska stärka
sitt befintliga stöd men också för att på lång sikt vidareutveckla och fördjupa ytterligare generell
och avancerad vägledning inom alla delar av inköp och upphandling, samt för att genomföra
insatser avseende spridning och kommunikation.19

3.3 Klimatfrågan är inte integrerad i alla relevanta politikområden
Regeringens klimatpoliska handlingsplan behöver inte godkännas av riksdagen. Dock valde
regeringen att lägga fram sin klimatpolitiska handlingsplan som en proposition till riksdagen i
december 2019. 20 Handlingsplanen innehöll endast ett avsnitt, avsnitt 10.1 ”Integrering av klimat
i alla relevanta politikområden” för beslut av riksdagen. Riksdagen beslutade att bifalla avsnitt 10.1
med nedanstående tre åtaganden i syfte att integrera klimatfrågan i den samlade politiken.
•
•
•

All relevant lagstiftning ses över för att det klimatpolitiska ramverket ska få genomslag.
Regeringen ska i samband med nästa översyn av respektive samhällsmål vid behov
omformulera målen så att de är förenliga med klimatmålen.
Regelverket tydliggörs så att konsekvensanalyser görs av effekter för klimatet inom de
politikområden där det är relevant.

I följande avsnitt görs först en genomgång av insatser inom de tre åtagandena i avsnitt 10.1 i
handlingsplanen. Därefter belyses andra tvärsektoriella insatser i handlingsplanen som ännu
inte genomförts.
Ännu ingen proposition om en klimatanpassad miljöbalk
Regeringen konstaterar i den klimatpolitiska handlingsplanen att det är viktigt att se över hur
klimatfrågan integreras i lagstiftningen och vid behov göra anpassningar så att den är i linje med
de klimatpolitiska målen.
I samband med att handlingsplanen lades fram till riksdagen presenterade regeringen ett
utredningsdirektiv med uppdraget att se över miljöbalken. Utredningen skulle:
•
•
•
•

lämna förslag på hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg för
att nå klimatmålen,
identifiera annan relevant lagstiftning som kan ha betydelse för att nå klimatmålen,
redovisa på vilket sätt lagstiftningen är relevant för möjligheterna att nå klimatmålen
prioritera utifrån bedömningar om lagstiftningarnas förutsättningar att bidra med de
största och mest kostnadseffektiva utsläppsminskningarna så att klimatmålen kan nås.

Utredningen antog namnet Klimaträttsutredningen och presenterade i mars 2021 sitt första
delbetänkande, ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden”.21 Betänkandet
skickades på remiss och remissvar inkom under oktober 2021.
Regeringen har dock inte med några förslag från klimaträttsutredningen delbetänkande på sin
propositionslista inför våren 2022. Klimaträttsutredningen ska slutredovisas den 22 maj 2022.
Någon proposition gällande förslagen från Klimaträttsutredningen kommer sannolikt inte
läggas fram före riksdagsvalet.
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Inga samhällsmål har omformulerats för att vara förenliga med klimatmålen
Nästa punkt i det riksdagsantagna avsnittet i klimatpolitiska handlingsplanen gäller samhällsmålen f.
Regeringen har ännu inte på något område presenterat förslag på omformulering av samhällsmål
med hänsyn till klimatmålen sedan den klimatpolitiska handlingsplanen presenterades 2019. Målen
för turismpolitiken och totalförsvaret har omformulerats under 2021 men respektive proposition
nämner ingenting om relationen till de klimatpolitiska målen eller gör någon referens till
ambitionen i den klimatpolitiska handlingsplanen.22 23 Detsamma gällde när riksdagen fastställde
ett nytt mål för Utrikeshandel, export-och investeringsfrämjande.24 Det nya målet lyfter fram
hållbarhet, dock ej explicit klimat.
5F

Samhällsmål är riksdagsbundna mål för politikområden och dessa mål består oftast över längre
tid än en mandatperiod. I den klimatpolitiska handlingsplanen skriver regeringen att ”en översyn
av respektive samhällsmål är ett naturligt nästa steg i integreringen av klimatmålen i målen för
respektive politikområde. En bättre samordning mellan klimatmålen och andra samhällsmål kan
minska risken för konflikter och möjliggöra synergier. Klimat- och miljöfrågorna behöver fortsatt
integreras i arbetet i alla politikområden och sektorer och på alla nivåer i samhället. För att detta
ska ske på ett effektivt sätt bör de mål som riksdagen beslutat för respektive politikområde i
samband med nästa översyn av respektive mål vid behov omformuleras så att de är förenliga
med klimatmålen.”
I 3 § i klimatlagen tydliggörs även att de klimatpolitiska och de budgetpolitiska målen ska samverka.
Enligt 3 § i budgetlagen ska regeringen i budgetpropositionen redovisa de resultat som uppnåtts i
verksamheten i förhållande till de mål som riksdagen beslutat om. Regeringen meddelar i
handlingsplanen att de avser att återkomma till riksdagen i ett senare skede med förslag på nya
målformuleringar på respektive politikområde.
Det saknas en översikt av beslutade samhällsmål vilket gör det svårare att följa upp denna punkt i
handlingsplanen. Samhällsmålen går dock att hitta i budgetpropositionen under respektive
utgiftsområde. Ett första steg vore att öka transparensen och göra dessa mål enkelt tillgängliga för
medborgarna. I handlingsplanen lyfts transportpolitiken, näringspolitiken, jord- och skogsbrukspolitiken och bostadspolitiken som exempel på politikområden där samhällsmål innebär både
synergier och konflikter med klimatmålen. Det vore därför önskvärt att regeringen för dessa
samhällsmål ser över i vilken utsträckning dessa är förenliga med klimatmålen. Även Riksrevisionen
har kommenterat att regeringen ännu inte varit tillräckligt tydlig om hur klimatmålen ska
samordnas med övriga samhällsmål.25 Klimatpolitiska rådet konstaterar att exempelvis de
nuvarande näringspolitiska målen saknar hållbarhets- eller klimataspekter.
Inget förtydligande av regelverket för konsekvensanalyser
Regeringen har ännu inte beslutat om någon förändring av vare sig kommittéförordningen
eller förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Klimatpolitiska rådet anser att
detta är anmärkningsvärt i en fråga som regeringen prioriterat och som helt ligger inom
regeringens rådighet.
Regeringen konstaterar i den klimatpolitiska handlingsplanen att en utgångspunkt för att integrera
klimat i alla relevanta politikområden är att konsekvenser i fråga om utsläpp av växthusgaser är
analyserade och ingår i beslutsunderlag. Klimatpolitiska rådet instämmer i detta och har i de årliga
rapporterna återkommande påtalat vikten av att beslutsunderlagen för regeringens politik
inkluderar konsekvenser för uppfyllandet av klimatmålen (se även avsnitt 2.2 ovan). I den
f

Det finns både riksdagsbundna mål samt regeringsbundna mål. Den klimatpolitiska handlingsplanen refererar till de riksdagsbundna målen.
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klimatpolitiska handlingsplanen meddelade regeringen att miljömålsberedningens förslag om
konsekvensanalys med avseende på effekter på klimatet ska införas i kommittéförordningen och
förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Enligt handlingsplanen hade en översyn
av kommittéförordningen påbörjats innan handlingsplanen lades fram.
Ingen omfattande skattereform har genomförts
Regeringen har inte tagit konkreta steg för att få till stånd en skattereform under innevarande
mandatperiod. Sammantaget bedömer Klimatpolitiska rådet att delar av en grön skatteväxling
har genomförts men inte i en omfattning som kan betraktas som kraftfull.
Den senaste omfattande skattereformen i Sverige genomfördes i början av 1990-talet och en
diskussion om behovet av en ny skattereform har förts under flera år. I handlingsplanen (avsnitt
10.2, sid 52) skriver regeringen att ”En omfattande skattereform bör genomföras som bland annat
bör bidra till att klimat- och miljömål nås. Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna bör öka.
En kraftfull grön skatteväxling bör genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt
på jobb och företagande.”
Regeringen har genomfört flera skatteändringar under mandatperioden, varav vissa är av relevans
för klimatet, exempelvis skärpning av bonus malus, skattereduktion för installation av grön teknik,
införandet av avfallsförbränningsskatt och skattelättnader för förmånscyklar. Dessa är dock inte
så genomgripande att de kan sägas utgöra en omfattande skattereform.
Den klimatpolitiska handlingsplanen definierar inte hur stor en grön skatteväxling ska vara för att
den ska betecknas som kraftfull. I januariavtalet från 2019 återfinns även en formulering om grön
skatteväxling. g 26 Målet i januariavtalet angavs till 15 miljarder. Regeringen har tidigare
kommunicerat att de anser sig ha genomfört grön skatteväxling till en omfattning av 10 miljarder
kronor. Den sänkta koldioxidskatten på bensin och diesel, som beslutades av riksdagen emot
regeringens budgetproposition, innebär en skatteväxling på omkring 2,5 miljarder i motsatt
riktning mot en grön skatteväxling.
6F

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en självständig kommitté under
Finansdepartementet med uppdrag att ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska
beslut. ESO presenterade 2020 ett förslag på en ny skattereform.27 Detta förslag belyser bland
annat att miljöskatter är viktiga inslag i en strategi för övergång till ett mer hållbart samhälle
samtidigt som ett varnande finger lyfts. Att skatteväxla i stor skala är inte förenligt med fiskal
neutralitet, eftersom gröna skatter på sikt urholkar sin egen skattebas. Ju mer lyckade de är som
miljöskatter, desto lägre intäkter över tid ger de. Även Finanspolitiska rådet, som är en myndighet
med uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik, har publicerat en
särskild studie gällande ny skattereform.28 Finanspolitiska rådet belyser bland annat att krav på
en skattereform har framförts från olika håll och refererar även till januariavtalet som hade en
punkt om skattereform.

Januariavtalet kallas den sakpolitiska överenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern i
januari 2019. Avtalet består av 73 punkter. Punkt 4 refererar till skattereform och punkt 5 till grön skatteväxling

g

Klimatpolitiska rådets rapport 2022

31

Bristfällig förberedelse för en reform av vägtrafikbeskattningen
Regeringen har tillsatt en utredning gällande miljöstyrande system för godstransporter på väg.29
Denna ska redovisas 31 mars 2022. Gällande lätta fordon har inget förarbete startats för
reformerad beskattning.
I den klimatpolitiska handlingsplanen skriver regeringen att en reform av vägtrafikbeskattningen
ska förberedas. Reformen ska ha sin utgångspunkt i ökad elektrifiering och användning av
autonoma fordon, och ska samtidigt främja regional rättvisa. Klimatpolitiska rådet har sedan 2019
påtalat vikten av att börja arbetet med att reformera vägtrafikbeskattningen eftersom detta kommer
att ta tid och i takt med ökad elektrifiering bli helt nödvändigt.
Enligt den transportpolitiska principen ska trafiken stå för sina samhällsekonomiska kostnader
vilket innebär att de externa kostnader som trafiken ger upphov till (i form av hälsoeffekter,
miljöskador, olyckor, vägslitage med mera) ska internaliseras i vägtrafikbeskattningen. Det finns en
bred politisk enighet bakom denna princip, men dagens skatter är inte utformade på ett sätt som
innebär en full internalisering. 30 För att komma till rätta med svagheterna i trafikbeskattningen
och effektivt bidra till de klimatpolitiska målen krävs en mera genomgripande reform.
Klimatmålen inte centrala för transportinfrastrukturplaneringen
Regeringens ambition att göra klimatmålen till en central utgångspunkt för transportinfrastrukturplaneringen tycks ännu inte ha fått genomslag i konkreta förändringar av processen eller
trafikplaneringen i stort.
I den klimatpolitiska handlingsplanen konstateras att trafikarbetets utveckling är en av de faktorer
som har störst betydelse för hur utsläppen av växthusgaser från transportsektorn utvecklas till 2030
och 2045. Vidare skriver regeringen att ”…planering av transportinfrastruktur är ett viktigt verktyg
för att nå de transportpolitiska målen, inklusive etappmålet för inrikes transporter, och kan bidra
till att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Klimatmålen är en central utgångspunkt för den
framtida statliga transportinfrastrukturplaneringen. Underlagen till infrastrukturplaneringen bör
därför visa hur styrmedel och andra åtgärder med syfte att minska transporternas klimatpåverkan
väntas påverka efterfrågan på transporter, samt hur olika satsningar i transportinfrastrukturen
påverkar möjligheterna att nå våra klimatmål.”
Klimatpolitiska rådet har liksom flera myndigheter och forskningsprojekt visat på behovet av
att förändra transportplaneringen för att inrikta statens transportinvesteringar mot ett mer
transporteffektivt samhälle med minskade utsläpp.31–35 Trafikverket har själva belyst behovet av
en utvecklad planeringsprocess, från den nuvarande infrastrukturplaneringen till en mer integrerad
transportplanering. Regeringen tog i 2020 års budgetproposition ett steg i den riktningen genom att
klimatmålet för inrikes transporter 2030 också blev ett etappmål inom de transportpolitiska målen.
Klimatpolitiska rådet kritiserade i fjolårets rapport att det inriktningsunderlag från Trafikverket
som föregick infrastrukturpropositionen visserligen gav klimatmålen relativt stor plats men att
Trafikverket antog att målen i princip skulle uppnås genom andra åtgärder än genom transportoch samhällsplanering.35–39 En bred remissopinion delade emellertid inte Trafikverkets uppfattning.
Varken resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet SOFT eller Trafikverkets tidigare förslag
om en reformerad planering tycks ha fått något större genomslag i inriktningsunderlaget.4041
Klimatpolitiska rådet rekommenderade regeringen att göra ett omtag med infrastrukturpropositionen eftersom Trafikverkets inriktningsunderlag inte borde ligga till grund för ett så stort
och långsiktigt beslut, särskilt som remissbehandlingen visade stor oenighet inbördes mellan
regeringens myndigheter. Något sådant omtag har regeringen inte gjort. Under våren 2021 lade
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regeringen fram en infrastrukturproposition och under sommaren 2021 godkände Riksdagen
propositionens ekonomiska ramar. Utifrån propositionen har Trafikverket tagit fram ett förslag på
en nationell infrastrukturplan för åren 2022–2033 vilken lämnades till regeringen i november 2021.
Samtidigt gick planförslaget på extern remiss. Den nationella infrastrukturplanen utgår alltså från
antagandet att den i princip inte kan bidra med åtgärder för att nå klimatmålen. Denna plan
kommer att styra investeringar i transportinfrastrukturen under minst halva den period som
återstår till 2045, då transportsektorn ska ha uppnått noll utsläpp av växthusgaser.
Våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om innehållet i planen. Det är oroande att ännu
en planeringsperiod riskerar att passera utan att transportplaneringen på något påtagligt sätt
anpassas till det klimatpolitiska ramverkets intentioner.
Regeringen har i regleringsbrevet för år 2022 gett Trafikverket ett separat uppdrag att redovisa
olika typer av åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt (steg 1åtgärder) eller som innebär att befintlig infrastruktur används mer effektivt (steg 2-åtgärder).
Fokus i uppdraget är att analysera vilka av dessa åtgärder som kan finansieras med medel från
den nationella planen för transportinfrastruktur respektive länsplanerna för regional
transportinfrastruktur, samt vilka som inte kan finansieras på så sätt och skälen till detta.
Skatter ska undantas från uppdraget. Uppdraget ska bedrivas i dialog med regionerna och Sveriges
Kommuner och Regioner och redovisas senast den 21 januari 2023.42 Klimaträttsutredningen
har aviserat att de i sitt slutbetänkande kommer att inkludera en översyn av lagstiftningen om
åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle.

3.4 Underlag för nästa handlingsplan tas fram
Nästa handlingsplan ska, enligt klimatlagen, överlämnas till riksdagen året efter ordinarie
riksdagsval. Det innebär att nästa regering senast i december 2023 ska presentera sin klimatpolitiska
handlingsplan för riksdagen. För att en välunderbyggd handlingsplan ska kunna tas fram av nästa
regering gav regeringen i april 2021 tre myndigheter ett samordningsuppdrag att ta fram underlag
med förslag på insatser.
•
•
•

Trafikanalys har fått samordningsansvaret för transportsektorns omställning.
Länsstyrelsen i Uppsala har samordningsansvaret för regional och lokal omställning.
Tillväxtanalys har samordningsansvaret för näringslivets omställning.

Uppdragen ska redovisas till regeringen den 15 september 2022 och samtidigt skickas på remiss.
Remissvaren ska inkomma den 15 december 2022. Aktuella prognoser och aktuell utsläppsstatistik
ska levereras av Naturvårdsverket senast den 15 mars 2023.
Underlagen med förslag kommer med andra ord vara på plats ungefär samtidigt med riksdagsvalet
och regeringsbildning. Ett snabbt framtagande av en ny handlingsplan ger mer tid att genomföra
planen under mandatperioden.
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4 EU:s politik för att nå klimatmålen
Efter att EU:s medlemsländer kommit överens om målsättningen att Europa ska bli världens första
koldioxidneutrala kontinent beslutades i april 2021 om en klimatlag med skärpta etappmål till 2030.
EU-kommissionen presenterade därefter en mycket omfattande reformagenda i syfte att uppnå de
skärpta målen. Detta sägs vara EU:s största lagstiftningspaket någonsin.
Det nya reformpaketet, kallat Fit for 55 eller 55 %-paketet, innebär väsentligt fler och skärpta krav
på medlemsstaterna men också förslag på fler gemensamma styrmedel på EU-nivå, inte minst nya
handelssystem för transporter och byggnader.
EU:s viktigaste roll inom klimatpolitiken har hittills varit att sätta upp gemensamma mål för EU,
ibland nedbrutna till mål för medlemsstaterna. Dessa har i huvudsak själva ansvarat för att
utforma styrmedel för att uppnå målen, dock med ett väsentligt undantag: EU:s system för
handel med utsläppsrätter. EU har också fattat gemensamma beslut om produktstandarder
på den gemensamma marknaden, så som utsläppskrav på fordon och regler för den
gemensamma elmarknaden.
Förhandlingar om 55%-paketets olika delar kommer att pågå mellan EU:s medlemsländer,
kommissionen och parlamentet under hela 2022 och med största säkerhet in över det svenska
EU-ordförandeskapet under första halvåret 2023. Till stor del går paketet ut på att uppdatera och
skärpa existerande lagstiftning, strategier och mål. Det är för tidigt att bedöma utfallet av hela
denna process men EU kommer helt säkert i framtiden spela en betydligt större roll än hittills när
det gäller att bestämma de politiska förutsättningarna för Sveriges klimatomställning. EU:s
reformprocess och EU:s ledande globala roll i att uppnå Parisavtalets mål innebär en möjlighet för
Sverige att ge ett starkare bidrag till den globala klimatomställningen. Ett tidigare exempel på detta
var Sveriges proaktiva medverkan till reformeringen av EU ETS.

4.1 Höjda ambitioner resulterar i en grön reformvåg
I april 2021 antog EU en ny klimatlag som fastställer att EU:s nettoutsläpp av växthusgaser ska
minska med 55 procent till 2030, jämfört med 1990. Detta är en skärpning av det tidigare målet
som var satt till 40 procent till 2030. Målet är ett så kallat nettomål vilket betyder att både utsläpp
och upptag ingår i målet. Senast 2050 ska EU ha uppnått klimatneutralitet för att därefter ha
negativa utsläpp.
Redan under 2019 lade EU grunden för omfattande reformer vad gäller klimat, energi, biologisk
mångfald samt resurseffektivitet och cirkulär ekonomi genom den gröna given, EU :s övergripande
strategi för hållbar utveckling. Den gröna given syftar till att ställa om EU till en resurseffektiv och
konkurrenskraftig ekonomi som inte ger några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 och där den
ekonomiska tillväxten har frikopplats från ökad resursförbrukning.
Utgångspunkten är att EU:s alla åtgärder och politiska strategier ska bidra till att EU uppfyller
målen i Parisavtalet och att göra EU till världens första klimatneutrala kontinent till 2050. De
skärpta utsläppsmålen låg till grund för EU:s uppdaterade nationellt fastställda bidrag som i slutet
av 2020 överlämnades till sekretariatet för FN:s ramkonvention om klimatet, UNFCCC.
I juni 2020 bestämde EU att den gröna given ska vara styrande för återhämtningspolitiken (och
långtidsbudgeten) efter den kris som följt på covid-19 pandemin. Syftet är att styra mot både snabb
ekonomisk återhämtning och grön tillväxt, och därmed ett mer hållbart och motståndskraftigt
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Europa. Den nya klimatlagen, som utgör kärnan i den gröna given, kommer att göra EU:s
klimatmål rättsligt bindande. Nedan beskrivs ett antal delar i 55%-paketet som Klimatpolitiska
rådet bedömer kommer att ha hög relevans för Sveriges klimatomställning.
Systemet för utsläppshandel EU ETS skärps
EU:s system för utsläppshandel (EU ETS) omfattar cirka 13 000 större industri- och
energianläggningar i hela EU. Det motsvarar cirka 45 procent av de totala utsläppen av
växthusgaser inom EU. Utsläppen i handelssystemet beror av det totala antalet utsläppsrätter som
tilldelas aktörerna i systemet. Antalet utsläppsrätter minskar över tid vilket skapar incitament för
aktörerna att minska sin användning av fossil energi. Förutom handelssystemet så bygger EU:s
klimatpolitik på den så kallade ansvarsfördelningsförordningen (ESR) som innefattar utsläpp
utanför handelssystemet.
EU-kommissionen föreslår att det övergripande målet för handelssektorn ska skärpas från 43 till 61
procent lägre utsläpp till 2030 (från dagens reduktionsfaktor på 2,2 till 4,2 procent per år). Detta
genom en kombination av en engångsminskning och en brantare linjär reduktionsfaktor. Det
procentuella förhållandet mellan fri tilldelning och auktion förslås vara oförändrat men den fria
tilldelningen föreslås minska genom hårdare riktmärken och villkor för fri tilldelning. I förslaget
föreslås även att sjötransporter ska inkluderas i EU ETS.
Samtidigt föreslår EU-kommissionen ett nytt parallellt utsläppshandelssystem för vägtransporter
och byggnader, även om dessa sektorer ska ligga kvar inom ESR. Målet för ESR-sektorn föreslås
skärpas från 30 till 40 procents minskning av utsläppen till 2030.43,44
Direktivet om förnybar energi skärps
EU-kommissionens förslag på översyn av direktivet om förnybar energi innehåller bland annat att
EU:s mål för andelen förnybar energi 2030 höjs från 32 till 40 procent. Delmålen för bland annat
värme- och transportsektorn ska justeras upp. Vidare ska åtgärder för att främja vätgas i transportoch industrisektorerna vidtas samt åtgärder för att främja energisystemintegration och ökat
samarbete mellan medlemsstaterna om produktion av förnybar energi. Förslaget innehåller också
krav om att stamnätsoperatörer och elnätsägare ska tillhandahålla realtidsdata för andel förnybar
energi och klimatprestanda. Även skärpta hållbarhetskrav och ökad rapportering för bioenergi
finns med som i förslaget. Exempelvis ställs krav på att bioenergi inte får komma från skog med
höga naturvärden, stöd får ej ges till biobränsle från delar av träd som i stället kan användas som
sågtimmer (den så kallade ”kaskadprincipen”). Redovisningen av hållbarhetskriterier för fasta
biobränslen skärps också. Exempelvis ska möjligheten till förenklad verifiering av bränslets
ursprung för länder med nationell reglering tas bort.
En ny gränsjusteringsmekanism
En ny gränsjusteringsmekanism för varor som importeras till EU, även kallad “koldioxidtull”,
för konkurrensutsatt industri föreslås. Importerade varor ska beskattas i förhållande till deras
koldioxidavtryck. Tanken är att mekanismen, genom att sätta ett utsläppspris på import av
utsläppsintensiva varor, ska främja konkurrensneutralitet mellan företag inom och utanför EU och
därmed minska risken för potentiellt koldioxidläckage från EU. Utsläppspriset gäller enbart import
till EU, och inga rabatter föreslås för den europeiska exporten då det strider mot WTO:s regler.
Beslut av EU ska preliminärt fattas under våren 2022. Förslaget innebär en övergångsfas
2023–2025 för att full implementering ska vara möjlig från och med 2026. Mekanismen ska ersätta
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fri tilldelning av utsläppsrätter till konkurrensutsatt industri. En gradvis utfasning av den fria
tilldelningen föreslås fram till 2035. Inledningsvis ska fem sektorer omfattas: cement, järn och stål,
aluminium, el och gödningsmedel.
Översyn av energiskattedirektivet
Beskattningen av energiprodukter och elektricitet spelar en viktig roll inom klimat- och
energipolitiken. Det nuvarande energiskattedirektivet är inte längre förenligt med EU:s klimatmål
och behöver därför revideras och samordnas med energi- och klimatpolitiken.
Förslaget innebär att skattebasen ska breddas genom att fler bränslen ges möjlighet till undantag
eller nedsättning av skatt, till exempel förnybar el, el som är producerad i vissa kraftvärmeanläggningar, förnybar vätgas samt avancerade biobränslen och biogas. Samtidigt ska antalet
undantag minska för förbrukning av fossila bränslen.
Ytterligare ett regelverk som just nu ses över är statsstödsregelverket. Översynen har lett fram
till EU-kommissionens nya förslag som säger att minst 20 procent av den nationella skattenivån
(normen) måste tas ut för att stödet ska anses proportionerligt vid skattenedsättning. Detta kan
få konsekvenser för hur energiskattedirektivet kan användas i praktiken, till exempel för att
skattebefria vissa bränslen. Förslaget kan också påverka hur skatten i framtiden kan differentieras
mellan hushåll och industri. Flera tidigare försök att uppdatera energiskattedirektivet, som är
från 2003, har misslyckats.
Översyn av LULUCF-förordningen
Sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk vanligen benämnd
LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) inkluderas i EU:s nya klimatmål.
Förslaget innebär ett nytt mål för årligt nettoupptag av växthusgaser från markanvändning och
skogsbruk 2026 – 2030. Inom en nationell fördelning av EU:s nettoupptag föreslås Sverige att
få ett åtagande på cirka 47 miljoner ton per år. Från 2031 föreslås markanvändningssektorn
expandera till att också inkludera andra utsläpp från jordbruk med målsättningen att EU ska uppnå
klimatneutralitet inom marksektorn till 2035. Åtgärder som kan öka nettoupptaget är bland annat
beskogning, ökad kolinlagring i jordbruks- och skogsmark, tillväxthöjande åtgärder eller minskad
avverkningsnivå i skog, samt ökad användning av mer långlivade träprodukter.
Skärpt energieffektivitetsdirektiv
Energieffektivitetsdirektivet som senast reviderades 2018, innebär att medlemsstaterna ska sätta
upp vägledande nationella energieffektivitetsmål för att EU skulle kunna nå sitt överordnade mål
att minska energiförbrukningen med 32,5 procent fram till 2030 jämfört med basprognosen för
samma år. För perioden 2021–2030 måste varje EU-land utarbeta en 10-årig integrerad nationell
energi- och klimatplan som beskriver hur landet avser att uppnå sina energieffektivitetsmål
för 2030.
EU föreslår nu att minskningsmålet höjs för primär och slutlig energianvändning till 39 procent
respektive 36 procent fram till 2030. I förslaget ligger också att varje medlemsstat ska beräkna
indikativa nationella bidrag, striktare energieffektiviseringskrav för offentlig sektor och värmeoch kylsektorerna, ökat skydd mot energifattigdom samt ändringar gällande kraven på
energiledningssystem och energikartläggning för företag. EU-kommissionen bedömer att de nya
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målen innebär att medlemsstaterna behöver mer än fördubbla den årliga effektiviseringstakten
från 0,8 procent, enligt det tidigare målet, till 1,5 procent per år fram till 2030.
Revidering av direktivet om utbyggnaden av infrastrukturen för
alternativa bränslen
EU-kommissionen föreslår en revidering av direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för
alternativa bränslen. Det övergripande syftet med förslaget är att det ska finnas en tillgänglig och
användbar infrastruktur för alternativa drivmedel i hela EU. Ett särskilt fokus ligger på att öka
möjligheterna att använda elfordon i hela unionen. Förslaget innehåller därför bland annat
bindande mål för medlemsstaterna om att bygga ut offentlig laddinfrastruktur längs vägnätet.
Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns tillräckligt med offentligt tillgängliga
laddningsstationer med tillräcklig effekt i förhållande till antalet laddbara lätta och tunga fordon i
trafik. Det ställs också specifika krav på effekten hos laddningspunkterna, med ökade krav över tid.
Priset för laddning ska vara tydligt, rimligt, transparent, jämförbart och icke diskriminerande. Krav
ställs också på att laddningspunkter ska vara försedda med smarta elmätare. Förslaget innehåller
även bindande mål om att utbyggnad av tankställen för vätgas och att fartyg ska kunna bunkra
flytande naturgas senast 2025.
Det föreslagna nya direktivet innehåller därutöver mer långtgående och specifika krav på
medlemsstaterna vad gäller tillgång till landström i hamnar och el till parkerade flygplan. Det
nuvarande kravet på att medlemsstaterna ska utarbeta nationella handlingsprogram och rapportera
framsteg till EU-kommissionen kvarstår. EU-kommissionen bedömer att de totala investeringsoch driftskostnaderna fram till 2050 för en användarvänlig infrastruktur i EU kommer att vara
drygt 60 miljarder euro. Merparten är för infrastruktur längs vägnätet, cirka 6 miljarder euro för
sjöfartsinfrastruktur och cirka 1 miljard euro för flygplatser. Det kommer att krävas investeringar
från såväl privata som offentliga aktörer men över tid bör de offentliga investeringarna minska.

4.2 EU:s skogsstrategi och taxonomi är centrala för Sverige
Den gröna given är större än 55%-paketet och inom ramen för den finns ytterligare förslag
på skärpt politik. Två centrala politiska frågor som är särskilt relevant för svenskt vidkommande
är EU:s skogsstrategi och den gröna taxonomin
Revidering av skogsstrategin för EU
EU:s skogsstrategi, som är en del av den europeiska gröna given, beaktar bland annat EU:s strategi
för biologisk mångfald för 2030 och 55%-paketet. Strategin för biologisk mångfald innehåller en
vision och konkreta åtgärder för att öka skogarnas kvantitet och kvalitet i EU och stärka deras
skydd, återställande och motståndskraft.
Skogsstrategin revideras nu, och de föreslagna åtgärderna ska öka kolbindningen genom
förbättrade sänkor och lager och på så sätt även bidra till att begränsa klimatförändringarna.
Strategin innebär också ett åtagande att strikt skydda ur- och naturskogar, återställa förstörda
skogar och se till att de förvaltas på ett hållbart sätt. Målet är att bevara de viktiga ekosystemtjänster
som skogen tillhandahåller och som samhället är beroende av. Den nya skogsstrategin betonar
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behovet av att hålla användningen av träbiomassa inom hållbarhetsgränserna och uppmuntrar
till resurseffektiv användning av trä i linje med kaskadprincipen. h
7F

I den nya skogsstrategin föreslås att system ska utvecklas som gör att skogsägare och
skogsförvaltare kan få betalt för att tillhandahålla alternativa ekosystemtjänster, till exempel genom
att hålla delar av skogen intakt. Bland annat ger den nya gemensamma jordbrukspolitiken möjlighet
till mer riktat stöd till skogsbrukare och till en hållbar utveckling av skogarna. I den nya
skogsstrategin förslår EU ett lagstiftningsförslag för att intensifiera övervakning, rapportering och
datainsamling på skogsområdet i EU. Harmoniserad insamling av uppgifter på EU-nivå i
kombination med strategisk planering på nationell nivå kommer enligt EU att ge en heltäckande
bild av skogarnas nuvarande och förväntade framtida tillstånd.
EU:s gröna taxonomi
För att EU ska kunna nå sina klimatmål och målsättningarna inom den gröna given behöver
investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En
grundförutsättning för detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och
jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. EU har därför
etablerat ett nytt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, en så kallad
grön taxonomi. För att en verksamhet ska klassas som miljömässigt hållbar så ska den
•
•
•

bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål
inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen
uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet.

Vad som är ”väsentligt bidrag” och ”betydande skada” för olika ekonomiska verksamheter
ska specificeras närmare genom så kallade tekniska granskningskriterier och fastställas av EUkommissionen i delegerade akter till förordningen. De sju sektorer som omfattas av taxonomin är:
•
•
•
•
•
•
•

jordbruk, skogsbruk och fisk
tillverkningsindustri
el, gas, ånga och luftkonditionering
vatten, avlopp, avfall och sanering
transport
informations- och kommunikationsteknik
byggnader

Tanken är att taxonomin bland annat ska ligga till grund för framtida standarder och märkningar
av hållbara finansiella produkter. Standarder och märkningar ska i sin tur leda till ökad transparens
i företagen och dess verksamheter. Sektorerna i taxonomin uppskattas täcka cirka 40 procent av
listade företag och 80 procent av utsläppen i EU.

4.3 Regeringen positiv med vissa undantag
Sverige har generellt sett ställt sig positiva till de ökade ambitionerna och högre målsättningarna
i 55%-paketet. Regeringen har också en försiktigt positiv inställning till viktiga styrmedelsförslag
som de nya handelssystemen och gränsjusteringsmekanismen.
Kaskadprincipen anger en prioritetsordning för användningen av råvaror för att åstadkomma resurseffektivitet. Av trä görs till exempel
först produkter av den högre förädlingsgraden, som återvinns eller återanvänds och först i sista hand utnyttjas till energi.

h
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Däremot har regeringen varit kritisk till vad man uppfattar som onödig detaljreglering på EU-nivå.
Detaljreglering ökar de samhällsekonomiska kostnaderna menar regeringen, och den riskerar också
att bli dåligt anpassad till skiftande lokala förhållanden. Utöver detta har den tydligaste kritiken från
den svenska regeringen riktats mot de förslag som berör skogen, i LULUCF-förordningen, skogsstrategin och den gröna taxonomin. Regeringen har bland annat menat att förslagen inte varit
anpassade för nordiskt skogsbruk och tvärtom försvårar för Sverige att uppnå klimatmålen genom
en obalanserad syn på skogens olika roller i klimatomställningen. I sammanhanget kan noteras att
EU:s klimatmål, med specifika mål för LULUCF, har en annan konstruktion än de svenska vilket
kan få betydelse för Sveriges skogs- och klimatpolitik, även om det ännu är för tidigt att säga hur.
Den svenska regeringen har kvar sin grundläggande kritiska hållning till att expandera EUbudgeten vilket avspeglas i att man hör till de länder som är emot att öka den EU-gemensamma
finansieringen för att hantera klimatomställningen sociala konsekvenser. Regeringen menar att
detta i huvudsak bör vara en fråga för den nationella politiken.
Under de förhandlingar som pågår, parallellt med nationella konsekvensbedömningar, utvecklas
hela tiden de liggande förslagen, liksom medlemsländernas positioner. Klimatpolitiska rådet har
inte i arbetet med denna rapport närmare analyserat den svenska regeringens ståndpunkter i
förhandlingarna eller hur regeringens agerande påverkar möjligheterna att uppnå klimatmålen.
Vissa enskilda frågor berörs i del II av denna rapport.
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5 Politikens roll i klimatomställningen
Att minska utsläppen av växthusgaser till netto noll innebär en stor förändring – en
transformation av samhället. i I den här rapporten använder vi ordet ”klimatomställning” för att
beskriva den transformationen: från ett fossildrivet till ett fossilfritt samhälle som begränsar den
globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt Parisavtalet och har förutsättningar att skapa hållbart
välstånd och välfärd.
8F

Flera omställningar tidigare i historien har haft samma transformativa karaktär, dock har de inte
varit lika omfattande och snabba. Några exempel på transformationer är övergången från ett
bioenergibaserat jordbrukssamhälle till fossilbaserat industrisamhälle, utvecklingen av Sverige från
ett ojämlikt klassamhälle till en modern välfärdsstat och den digitalisering som pågår nu.
Transformationen till ett fossilfritt samhälle är också något som redan pågår och har pågått under
lång tid. Den storskaliga utvecklingen av vind- och solkraft som vi ser i dag är resultatet av
satsningar som startade för flera årtionden sedan. Uppvärmningen i Sverige har gått från att till
omkring 80 procent bygga på fossil energi i början av 1970-talet till omkring 90 procent icke-fossil
energi i dag.45 Denna utveckling drevs från början av andra skäl än en strävan att motverka
klimatförändringar. Det handlade om minskad sårbarhet, geopolitik, människors hälsa och
industrins konkurrenskraft. I dag påverkas vi på olika sätt direkt av klimatförändringarnas effekter
och behöver därför anpassa samhället till de nya förutsättningarna samtidigt som vi ställer om till
ett fossilfritt samhälle. Klimatomställningen är i dag sammanflätad med andra samhällsmål, med
starka kopplingar exempelvis till FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, och andra
transformativa samhällsförändringar såsom digitalisering. Det finns målkonflikter och prioriteringar
som behöver göras men inte minst finns det potential till flera avgörande synergier som snabbare
kan bidra till ett fossilfritt samhälle.
Klimatomställningen har några speciella kännetecken:
•

Klimatomställningen har ett långsiktigt mål definierat utifrån vetenskapen och politiska
överenskommelser som Parisavtalet. Klimatomställningen drivs alltså inte i första hand
av en spontan utveckling av tekniska, sociala och ekonomiska förändringar utan främst
av medvetna, normativa ställningstaganden. Den omställning som ska åstadkommas är
önskvärd utifrån vissa premisser, som behovet av fossilfria samhällen j.
Klimatomställningen har en tydlig tidsram som baserar sig på Parisavtalet. FN:s
medlemsstater har kommit överens om att hålla den globala uppvärmningen långt under
2 grader och om möjligt högst till 1,5 grader. Med historiska mått är det en mycket snäv
tidsram. Omställningen till dagens beroende av fossil energi pågick under mer än ett
hundra år och nu återstår omkring tre årtionden för att bli fossilfria.
Konsekvenserna av att agera eller inte agera är globala, de delas av alla, och det handlar om
påverkan på kort och på lång sikt. De långsiktiga kostnaderna förknippade med den globala
uppvärmningen underskattas lätt. Incitamenten för enskilda aktörer att agera blir betydligt
9F

•

•

I följande kapitel utgår Klimatpolitiska rådet från det analytiska ramverket som utgör den teoretiska och metodologiska grunden för
Rådets förståelse av vad en klimatomställning betyder samt hur regeringens samlade politik ska utvärderas utifrån vårt uppdrag. Ramverket
bygger på en bred analys från många olika vetenskapliga discipliner och sammanfattar Klimatpolitiska rådets förståelse för vad en
verkningsfull omställningspolitik bör beakta. Det uppdateras löpande. Vi upprepar inte dessa utgångspunkter i denna rapport utan hänvisar
till att kapitlet 5 bygger på Klimatpolitiska rådets samlade bedömning. Klimatpolitiska rådets Rapport 2020 ger en ingående beskrivning av
ramverket, utgångspunkter och tillhörande referenser.
j Det förändringsarbete som krävs för en sådan riktad samhällsomställning förutsätter tydliga inslag av direktionalitet som kan förstås som
”inriktningsstyrning" och har blivit ett etablerat begrepp inom innovationsforskning och transitionsforskning.
i
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svagare jämfört med till exempel under covid-19 pandemin där lokalt agerande kan ge lokal
och snabb effekt.

5.1 Internationell och nationell politik i samspel
Internationell politik saknar en global eller supranationell auktoritet, utan beslutsmakten ligger
hos enskilda suveräna stater. De staterna har makt att ingå internationella avtal och etablera
internationella institutioner genom internationella förhandlingar med principen om konsensus.
Kyotoprotokollet under FN:s klimatkonvention, innehåller gemensamt överenskomna och
tidsatta utsläppsminskningar för de industriländer som ratificerat avtalet. Inför Köpenhamnsmötet
(COP15) 2009 var ambitionen att besluta om ett nytt, globalt bindande mellanstatligt avtal för
att ersätta Kyotoprotokollet bortom 2021. I stället resulterade toppmötet i Köpenhamnsöverenskommelsen, som byggde på att länderna skulle göra frivilliga utfästelser för nationella
utsläppsminskningar. Denna ”bottom-up” logik återkom i senare toppmöten och utgjorde grunden
för Parisavtalet från 2015. I Parisavtalet finns ett gemensamt övergripande mål att begränsa den
globala uppvärmningen till långt under 2 grader genom frivilliga, nationella klimatåtaganden, så
kallade nationellt fastställda bidrag eller NDCer (Nationally Determined Contributions) Beslut
fattades även om regler för transparens och om en mekanism för återkommande utvärdering och
uppdatering av dessa nationella klimatåtaganden. Ambitionen sedan Parisavtalet har också varit att
på olika sätt, framför allt genom de årliga klimattoppmötena, starkare mobilisera även andra aktörer
än FN:s medlemsländer, som företag, regioner och städer.46 Det är Parisavtalets logik som det
globala samarbetet mot klimatförändringarna nu bygger på.
Staterna är och förblir de centrala aktörerna i det globala arbetet mot klimatförändringarna. Detta
betyder inte att staters nationella klimatpolitik är ”snävt nationell”. Tvärtom bidrar ländernas mål
och ansträngningar till den globala gemensamma ambitionen att ställa om. EU samlar alla sina
medlemsstaters NDCer i en gemensam leverans till FN. Sverige lämnar därför inte in någon egen
nationellt beslutad klimatplan till FN. Som framgick av kapitel 4 så utvecklas också allt fler av de
klimatpolitiska styrmedlen nu på europeisk nivå.
Det finns ingen överprövning av om olika länders mål och strategier är tillräckliga, utan varje stat
beslutar själv sina åtaganden. Liksom FN:s klimatkonvention innehåller Parisavtalet dock en
bärande princip om ”gemensamma men olikartade ansvar respektive förmåga, i ljuset av olika
nationella förhållanden”, alltså att ansvaret och åtagandena bör se olika ut beroende på olika
länders förutsättningar. I samband med den första femårsrevisionen av de nationella åtagandena
under 2021 höjde många länder sina mål och ambitioner att uppnå dem. Nästan alla stora
utsläppsländer har nu angett olika typer av netto-noll-mål, inklusive Kina och Indien. De olika
målen är inte alltid jämförbara och hur stora utsläppen blir över tid beror även bland annat på hur
snabbt och när i tid utsläppen minskar mellan i dag och netto-noll. Hur snabbt det ska gå framgår
inte alltid. Åtagandena är ännu sammantaget otillräckliga för att hålla den globala temperaturhöjningen till max 1,5 grader eller långt under 2 grader och genomförandet är ovisst. k Ett viktigt
resultat vid FN:s årliga klimatkonferens 2021 (COP26 i Glasgow) var att medlemsländerna
uppmanas att snabbare uppdatera och höja ambitionerna för sina åtaganden, redan till 2022 års
klimatkonferens, COP27, som kommer att hållas i Egypten.
10F

k

Enligt UNFCCC:s sekretariats sammanställning av inkomna NDC:s i oktober 2021 räcker de knappast för att kunna hålla
temperaturökningen under 2 grader. Uppskattningar av internationella energiorganisationen IEA, som adderar andra åtaganden och
överenskommelser i anslutning till klimatkonferensen i Glasgow i november är något mer optimistiska och menar att om allt detta
realiseras skulle temperaturökningen kunna hållas under 2 grader C.
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Sammanfattningsvis kan sägas att den globala klimatomställningen i allt väsentligt är beroende av
nationellt beslutade mål och politik för att uppnå dessa mål och att de samlade ambitionerna har
ökat på senare tid men ännu inte är tillräckliga för att nå målen i Parisavtalet. Omställningen
behöver accelerera kraftigt de närmsta åren.47

5.2 Politiken behöver hantera intressekonflikter och skapa förutsättningar
Stora samhällstransformationer är komplexa, dynamiska processer som sker i samspel och
konkurrens mellan mängder av aktörer, intressen, institutioner och idéer. Klimatomställningen
är inget undantag. Snarare är komplexiteten särskilt hög eftersom det handlar om att ta hänsyn
både till intressen inom lokala samhällen och till globala intressen. Dessutom, påverkar
klimatomställningen dagens respektive morgondagens generationer samt de inneboende värden
som naturen i sig besitter. Även om en lyckad klimatomställning i förlängningen kommer att vara
till gagn för hela samhället kommer det att finnas både vinnare och förlorare under själva
omställningen. Genom den strukturomvandling som sker av samhälle och ekonomi kommer
en del verksamheter, teknologier och branscher att bli obsoleta och efterhand upphöra medan
andra gynnas och expanderar, eller i vissa fall uppstår om de inte fanns tidigare.
Politiken har en central roll i att hantera sådana intressekonflikter. Det är politikens uppgift att
skapa förutsättningar för medborgare och organisationer att bidra till förändringen genom att
anpassa institutioner och lagstiftning. I klimatomställningen blir politikens roll särskilt tydlig,
eftersom klimatomställningen drivs av politiskt beslutade målsättningar översatta till politiska
åtgärder. Politiken har uppgiften att formulera en vision om det fossilfria samhället och leda
vägen mot den visionen med välavvägda och kunskapsbaserade regleringar, lagstiftning, stöd
och institutionella reformer.
Sätta pris på utsläpp av växthusgaser
Beslutsfattande på flera nivåer - nationellt, inom EU, globalt - är viktigt för att hantera den
kollektiva handlingens dilemma som klimatförändringarna utgör, nämligen valet mellan att agera i
kortsiktigt egenintresse kontra det gemensamma bästa på längre sikt. Ur ett ekonomiskt perspektiv
kan den kollektiva handlingens dilemma leda till ”allmänningarnas tragedi”, det vill säga att en
kollektiv nyttighet som alla har fri tillgång till – som atmosfären – riskerar att bli överutnyttjad.
Klimatpåverkan blir en ”negativ extern effekt” som inte syns i priset på en liter bensin eller ett fat
olja. Att sätta ett pris på denna klimatpåverkan, till exempel genom en skatt eller med utsläppsrätter, blir ett sätt för en stat att gå in som ställföreträdande ägare till den allmänna tillgången.
Kostnaden för att störa klimatet får ett pris och skapar incitament att undvika klimatpåverkan.
Sådana grundläggande ekonomiska styrmedel är viktiga instrument i klimatomställningen. De kan
bli gemensamma signaler som driver utvecklingen i en viss riktning, utan att politiken reglerar
enskilda aktörers agerande och vägval. Den svenska koldioxidskatten, som funnits och successivt
höjts sedan 1991, är ett bra exempel på ett sådant styrmedel. Den har framför allt bidragit till att
fasa ut fossila bränslen för uppvärmning. Ett annat exempel är det europeiska systemet för handel
med utsläppsrätter, EU ETS.
Den ”bottom-up” strategi som präglar det globala samarbetet om klimatomställningen betyder att
det är mindre sannolikt att ett globalt pris på växthusgasutsläpp skulle komma till genom ett samlat
beslut uppifrån, utan prissättningen av kolkoldioxidutsläpp i världen lär i huvudsak utvecklas
nerifrån och upp, vilket också håller på att ske i allt fler länder. Goda exempel på koldioxidskatter
kan spridas och nationella system för utsläppshandel kan knytas samman. Ett exempel på spridning

Klimatpolitiska rådets rapport 2022

43

av styrmedel nerifrån och upp är Tysklands inmatningstariffer för solel, som innebär att
producenter av solel får långsiktiga ekonomiskt fördelaktiga avtal. Det började i några få städer
för att sedan spridas till ett 40-tal städer och så småningom till federal nivå och därifrån till
många andra länder.
En bred styrmedelsportfölj för teknisk förnyelse
Det finns andra sätt för politiken att hantera det kollektiva dilemmat eller att förvalta allmänna
tillgångar. Stater kan till exempel utfärda förbud, eller införa regleringar, standarder eller
stimulanser av andra slag. l Men en enskild åtgärd, som att sätta ett pris på utsläpp av växthusgaser,
är inte tillräckligt för att ensamt accelerera klimatomställningen. Det behövs även andra styrmedel.
Det beror dels på att det finns andra hinder för omställningen än snedvridna prisrelationer, dels på
att det i praktiken kan vara svårt att sätta ett tillräckligt högt pris på utsläppen.
11F

En typ av hinder är att klimatomställningen kräver ny teknik och radikal förändring av flera
tekniska system, inte bara stegvis utveckling. Generella ekonomiska styrmedel skapar sällan
tillräckliga incitament för att åstadkomma sådan teknisk utveckling. Riskerna för investeringar är
höga och det finns så kallade ”positiva externa effekter”, de som investerar tar hela risken men får
ändå inte hela vinsten om investeringen lyckas, eftersom värdet av ny kunskap och nya marknader
även kommer att gynna andra. Detta leder till att privata aktörer satsar för lite, ur ett samhällsperspektiv. För att en ny teknik ska kunna bli ekonomiskt konkurrenskraftig behövs lärande och
tillräckligt stor skala på produktionen, vilket kan ta flera decennier att utveckla. Detta är ett
exempel på så kallat “spårberoende” och teknikinlåsning. Den nya tekniken är mindre konkurrenskraftig, inte för att den har mindre potential utan för att den har haft mindre resurser och tid att
utvecklas. Sådana barriärer är ofta specifika för en viss sektor eller en viss teknologi vilket
motiverar riktade politiska insatser. För att åstadkomma tillräckligt lärande behövs ofta både stöd
till forskning och utveckling och marknadsskapande åtgärder. Sådana riktade insatser mot teknik
med stor potential kan ge stor klimateffekt till låg kostnad.
Spårberoendet handlar inte bara om produktionskostnader. Teknologier och industrier är i
praktiken alltid inbäddade i en rad olika institutioner, både formella (till exempel lagar och
etablerade organisationer) och informella (som normer och attityder), vilket gör att de gamla
teknologierna och tillvägagångssätten gynnas av existerande institutioner. Omställningen handlar
därför inte enbart om den nya teknologin utan lika mycket om den gamla. De ”system” i form av
aktörsnätverk och institutioner som redan existerar och de som behöver byggas upp är mer eller
mindre teknikspecifika, och detta kräver i sin tur riktade styrmedel och andra politiska insatser,
utöver de generella styrmedlen.
Sammantaget betyder detta att det behövs många och genomtänkta styrmedel vid sidan om pris
på koldioxid och stöd till forskning och utveckling och tidiga marknader. Sådana styrmedel kan
vara utbildningsinsatser för att bygga ny kompetens eller möjliggöra beteendeförändringar,
infrastruktursatsningar, kapitalförsörjning och formandet av aktörsnätverk och nya samarbeten.

Ekonomisk och statsvetenskaplig forskning har visat att allmänningar i många fall kan förvaltas effektivt av brukarna själva, eller av
kooperativ eller föreningar, men sådana lösningar är svåra att tillämpa på klimatsystemet i global skala.

l
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Beteendeförändringar och normskifte
Klimatomställningen är långt ifrån enbart en teknisk eller ekonomisk fråga. Den kräver att företag,
organisationer, familjer och enskilda individer också på olika sätt behöver agera på ett annat sätt än
tidigare. Politiken behöver underlätta och stimulera sådana beteendeförändringar mot mer klimatvänlig
konsumtion och mobilitet.
Beteendeförändringar har en särskild roll i ett rikt land som Sverige där ett energi- och resursintensivt
levnadssätt är en del av vardagen och normen. Beteendeförändringar kan vara att individer väljer att gå
eller cykla i stället för att ta bilen, att de sänker inomhustemperaturen eller väljer vegetarisk kost. Men
det kan också handla om företag som byter ut sin fordonsflotta eller börjar använda material mer
effektivt. Förpackningsåtervinning, minskad rökning, digitalt musiklyssnande och inte minst covid-19pandemin visar att beteenden kan förändras dramatiskt på relativt kort tid. Inte heller är beteendeförändringar något som är åtskilt från ny teknik. Viktiga förändringar kan handla om att välja att
använda tillgängliga fossilfria och utsläppsfria lösningar, likaväl som att minska utsläppen från den
gamla tekniken så länge som den finns kvar.
Människor utgår i allmänhet från sina egna målbilder i sina beteendeval. Deras agerande kan drivas av
önskan om eget välmående, eller av att maximera sin egen vinst, i till exempel tid eller pengar. Den
starkaste målbilden kopplat till klimatrelaterade beteendeval är dock önskan om att göra rätt, att agera
på ett moraliskt korrekt vis. Denna önskan har visat sig vara en stark grund för bestående beteendeförändring. Men hur långt förändringen når beror även av graden av acceptans för de politiska insatser
som sker med avsikt att förändra ett viss beteende.
Dessa insikter understryker att pris bara är en av flera dimensioner i klimatpolitiken och de belyser
samtidigt två andra viktiga perspektiv på politiskt ledarskap i klimatomställningen:
•

•

Politikens normativa roll ska inte underskattas, liksom betydelsen av ett aktivt samtal om vad
som är rätt och riktigt och eftersträvansvärt. Långsiktiga, brett förankrade klimatmål bidrar till
att sätta bilden av vad som är moraliskt rätt att göra och därmed att motivera och mobilisera
alla samhällets aktörer att agera aktivt för det gemensamma bästa.
Politiken behöver utformas, motiveras och försvaras så att den uppfattas som legitim, relevant
och rättvis och kan få bred acceptans i samhället. Det handlar både om att främja dialog med
och möjliggöra delaktighet för medborgare, näringsliv och civilsamhälle i omställningens olika
processer och om att hantera reella problem, som exempelvis att kompensera eller stödja dem
som påverkas negativt av omställningen eller klimatpolitiken. Dessutom måste politiken
förklara, kommunicera och motivera de insatser som görs för att förebygga motreaktioner.

5.3 Omställning i medvind – men möter också motstånd
Klimatpolitiska rådet konstaterade i 2021 års rapport, att klimatomställningen hade nått en
ny ”mognad”. Förutsättningarna är nu på flera sätt bättre än de var för bara ett årtionde sedan.
Förnybar energi är oftare konkurrenskraftig med den gamla fossila tekniken. Fler och fler aktörer
inom näringslivet ser omställningens möjligheter. En bred opinion i alla åldersgrupper och i nästan
alla länder uttrycker stöd för klimatomställningen.48,49 Världens länder har avtalat gemensamma
klimatmål och det finns starkare institutionella ramverk för omställningen på nationell, europeisk
och global nivå.
Naturvårdsverkets uppdaterade målscenarier mot 2045 pekar mot att Sverige kan nå det långsiktiga
klimatmålet i en snabbare takt än vad som bedömdes i de scenarier som låg till grund för besluten
om de klimatpolitiska målen. Naturvårdsverket konstaterar att det finns kända åtgärder som kan ta
oss till målen och att förutsättningarna för omställningen har förbättrats under de senaste fem åren.
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Åtgärdsalternativen har blivit fler och återfinns i fler sektorer samtidigt som kostnaderna i flera
fall sjunkit snabbare än förväntat.50
Denna utveckling bidrar till att allt fler länder ser på klimatpolitiken för klimatomställning och
de nationella bidragen till Parisavtalet som en investering i framtida konkurrenskraft i en post-fossil
ekonomi där resurseffektivitet förväntas bli en avgörande fördel.
Samtidigt som det finns ett växande intresse från många att engagera sig och investera i
klimatomställningen skapar förändringarna motreaktioner. Sociala krav på förändrade beteenden
kan upplevas som hot mot den egna livsstilen och identiteten. Tidigare arbetstillfällen och kanske
hela yrkesgrupper försvinner samtidigt som de nya jobb som skapas har helt andra kompetenskrav.
Högre priser på koldioxidutsläpp kommer att leda till varaktiga prishöjningar på produkter som
många människor använder dagligen, och omfattande förändringar av stora tekniska system som
elsystemet kan leda till tillfälliga flaskhalsar och prisfluktuationer. Vidare kan förändringar i globala
värdekedjor och resursknapphet skapa nya geopolitiska konflikter som i sin tur riskerar att försvåra
det globala samarbetet.
Till detta kommer att påverkan av klimatförändringarna på ekosystem och samhällen är alltmer
uppenbara, även i Sverige. Ett förändrat klimat ökar sårbarheten inom flera sektorer och det
kräver en mer komplex riskanalys. Ett samhälle med noll nettoutsläpp behöver vara anpassat till
de klimatförändringar som redan har skett och kommer att ske. Sveriges nationella strategi för
klimatanpassning utgår från en vägledande princip om att åtgärder och insatser för minskad
klimatpåverkan ska stödja varandra.51
Att transformera samhället är ingen liten sak. När nya positiva möjligheter och drivkrafter samsas
med omställningsproblem och motkrafter behöver den samlade politiken strategier för att kunna
navigera mot de långsiktiga målen. Synergier med andra hållbarhetsmål i Agenda 2030 behöver
så långt möjligt utnyttjas.

5.4 Kriterier för en verkningsfull omställningspolitik
Den ovanstående diskussionen illustrerar att den politik som ska driva klimatomställningen
omfattar många dimensioner, beslutsprocesser och styrmedel. Det handlar om konkreta styrmedel
som direkt avser att påverka omställningens aktörer. Styrmedel delas ofta in i olika typer,
traditionellt brukar det handla om administrativa regleringar (till exempel förbud, standarder),
ekonomiska styrmedel (till exempel miljöskatter, utsläppshandel) respektive informativa styrmedel
(till exempel konsumentmärkning, rådgivning). Det handlar även om ledarskap och bredare
institutionella aspekter, till exempel huruvida politiken förmår formulera målbilder som kan skapa
gemensam mening och inriktning eller hur långsiktigt stabila spelregler kan förenas med öppenhet
för innovation och lärande. Politiken för att driva klimatomställningen behöver löpande utvärdera
den mest effektiva mixen av statens möjliggörande och styrande roller. m
12F

Det finns en växande vetenskaplig litteratur inom flera forskningsområden och discipliner som
beskriver hur en effektiv politik kan utformas och effekter olika åtgärder och styrmedel har.
Klimatpolitiska rådet har i tidigare rapporter lyft fram sju kriterier som är väsentliga för att
politiken ska kunna skapa förutsättningar för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar
klimatomställning, vilka sammanfattas nedan i figur 5. n Kriterierna ska inte ses som en fullständig
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I 2020 års rapport beskriver Klimatpolitiska rådet olika styrstrategier, vilka inkluderar statens roll i att driva aktörssamverkan i
klimatomställningen.
n Se exempelvis Klimatpolitiska rådets rapport 2020 s.33 eller klimatpolitiskaradet.se
m
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och färdig lista, utan snarare en sammanfattning av betydelsefulla aspekter som forskningen
framhåller.

Figur 5: Sju kriterier för en verkningsfull politik för klimatomställning.

Temat för årets rapport är behovet av acceleration av omställningen i Sverige. I ljuset av det
framstår några av dessa kriterier som särskilt relevanta för vilka styrmedel som behöver beslutas
och hur de kan träffa rätt:
•

•

Övergripande måluppfyllelse. Det hjälper inte om politiken anses kostnadseffektiv eller
långsiktigt stabil om den inte leder till avsedda resultat och att klimatmålen inte uppnås
inom angivna tidsramar.
Styrningen av politiken för klimatomställningen behöver vara samstämmig och
koordinerad, både horisontellt – mellan olika politikområden, och vertikalt – mellan
global-EU, nationell, regional och lokal nivå.

Den horisontella koordineringen handlar om att klimatomställningen behöver integreras i
alla politikområden, till exempel näringspolitik, utbildningspolitik, jordbrukspolitik och
säkerhetspolitik. Insatser inom olika politikområden måste understödja och inte motverka
varandra. Detta är också ett viktigt syfte med klimatlagen. Som nämnts i kapitel 3, pekar
klimatlagen särskilt på betydelsen av att integrera klimat- och budgetpolitiken. Budgetprocessen
är ett centralt styrinstrument i statens verksamhet tillsammans med lagstiftningen och
styrningen av myndigheterna.
Den vertikala koordineringen handlar om att den nationella politiken behöver fungera väl
tillsammans med den regionala och lokala nivån samtidigt som den bör harmoniera väl med
EU-politiken och bidra till det globala samarbetet och de övergripande globala klimatmålen.
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En accelererad omställning till ett fossilfritt samhälle kan inte enbart ske genom central
reglering uppifrån utan måste även komma underifrån från flera aktörer. Det blir viktigt att
skapa gemensamma målbilder och underlätta för olika aktörer att ta egna initiativ för att bidra
till helheten. Om alla utsläpp av växthusgaser ska ner till noll så måste alla inblandade vara med,
och varje bidrag behövs.
Accelerationen kräver också särskilt fokus på politikens riktning och mål och vikten av långsiktiga
spelregler. Det är en fråga om politikens legitimitet och trovärdighet och vikten av att öka
möjligheterna över tid till en bred förankring hos medborgarna av den förda politiken. Det är
också av vikt för att skapa incitament till ökade investeringar i klimatomställningen från såväl
det offentliga som det privata näringslivet.
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6 Regeringens styrning för omställning
I kapitel fem beskrivs klimatomställningens natur och politikens förutsättningar för att nå noll
nettoutsläpp av växthusgaser. Politiken bör styra utvecklingen mot ett uttalat fossilfritt samhälle.
Detta kräver att det klimatpolitiska arbetet är samordnat och integrerat i alla relevanta politikområden, vilket även riksdagen pekar på genom att besluta om den klimatpolitiska handlingsplanen. Handlingsplanen säger att regeringen ska öka ansträngningarna för att integrera klimatet
i alla relevanta politikområden (avsnitt 10.1).
För att uppnå detta behöver klimatmålen och strävan att nå dem genomsyra politiska processer,
så som budgetprocessen, lagstiftningsprocessen, myndighetsstyrningen och regeringens arbete i
EU. Det är nödvändigt för att möjliggöra långsiktiga och stabila politiska beslut och för att
säkerställa att alla delar av den samlade politiken påskyndar, och inte bromsar, klimatomställningen.
En transformativ förändring, som klimatomställningen, kräver både långsiktiga politiska reformer
och ändamålsenlig och effektiv organisering av statsförvaltningen och myndigheter.
I detta kapitel belyser Klimatpolitiska rådet regeringens budget, kommunikation och interna
styrning utifrån behovet av ett transformativt perspektiv. Kapitlet avslutas med en fördjupad
analys av regeringens styrning av myndigheterna.

6.1 En osäker budgetprocess och trögt för större reformer
Den svenska statsbudgeten uppgår 2022 till dryga 1100 miljarder kronor, varav 75 miljarder kronor
utgörs av nya eller utökade utgifter jämfört med 2021. Det innebär att 2022 års budget, liksom
föregående år, innehöll en ovanligt stor budgetökning. Nedan följer en redogörelse av hur
klimatomställningen beskrivs i regeringens budgetproposition 2022.
Första kapitlet i budgetpropositionen benämns Finansplanen. Här beskrivs inriktningen på
regeringens ekonomiska politik samt alla nya och tillkommande insatser i en reformtabell och i
text. Sex övergripande reformområden lyfts fram, varav det första är ”Klimatomställningen ska
gå snabbare”. Under rubriken om klimatomställning ingår insatser som handlar om industri,
infrastruktur för transporter och cirkulär ekonomi. I Finansplanen finns också fördjupningsrutor,
och en har titeln ”Stor potential i grön ekonomisk omställning”. Där beskriver regeringen de
investeringsbehov och vinster, bland annat i form av arbetstillfällen, som ska nås genom att Sverige
ska sträva efter att bli det första fossilfria välfärdslandet. Insatserna under rubriken ”Klimatomställning ska gå snabbare” omfattar knappt 11 miljarder, alltså omkring 15 procent av de
tillkommande utgifterna.
Budgeten är uppdelad i olika utgiftsområden (UO), och varje kapitel beskriver politiken kopplad till
ett område. Ordet klimat förekommer i olika grad i dessa kapitel. Drygt häften av utgiftsområdena
omnämner klimatet o. Utgiftsområde 20 (allmän miljö och naturvård) sticker ut genom att klimat
förekommer fler gånger än i andra utgiftsområden (exkluderat bilagan Klimatredovisning).
Efter utgiftsområde 20 är det utgiftsområde 7 (internationellt bistånd) som omnämner klimatet
flest gånger.
14F

Klimatpolitiska rådet har gått igenom regeringens politik under 2021 och listar i bilaga 1 omkring
hundra insatser som är relevanta för att Sverige ska nå klimatmålen. I kapitel 7 i denna rapport lyfts

o

Ord som innehåller klimat i annan betydelse än relevant för klimatmålen har rensats bort i denna analys.
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exempel på insatser under året som kopplar till nyckelområdena resurseffektivisering,
elektrifiering, användning av biomassa samt upptag och lagring av koldioxid.
Klimatpolitiska rådets bedömning är att den största bristen i den förda politiken inte är det som
görs utan att betydande insatser fortfarande återstår – insatser som regeringen själv har aviserat i
sin klimatpolitiska handlingsplan (se kapitel 3) eller insatser som Klimatpolitiska rådet har lyft i
tidigare rekommendationer. Det behövs större och mer genomgripande reformer., även om mer
avgränsade förändringar, så som nytt avdrag för installation av grön teknik bidrar till omställningen.
Det parlamentariska läget försvårar långsiktighet och viktiga reformer
Normalt sett godkänner riksdagen regeringens förslag till budgetproposition men under senare
år har det inte varit så. Oppositionen har i ett par fall enats om ett budgetalternativ som vunnit
majoritet i riksdagen och därmed röstats igenom mot regeringens förslag. Hösten 2021 lämnade
Kristdemokraterna (KD), Moderaterna (M) och Sverigedemokraterna (SD) in var sin budgetmotion med egna skuggbudgetar som de jämkade samman till ett gemensamt förslag. Det var
detta förslag, hädanefter kallat riksdagens beslut, som riksdagen röstade igenom. Nedan beskrivs
de förändringar, mellan regeringens budget och riksdagens beslut som vi bedömer som relevanta
för klimatmålen.
Den allra största delen av statens utgifter på 1 137 miljarder kronor fördelas på exakt samma sätt i
de båda budgetförslagen. Riksdagens beslut innebär minskningar eller avslag till det som regeringen
föreslog på knappt 9 miljarder. Riksdagen tillförde i stället andra budgetinsatser på sammanlagt
knappt 8 miljarder.
Knappt 40 procent av de 9 miljarderna som riksdagen avslog i förhållande till regeringens budgetförslag gäller insatser som kan anses vara relevanta för klimatmålen. Nedan listas förändringar som
Klimatpolitiska rådet bedömer vara klimatpolitiskt relevanta i riksdagens beslut om statens utgifter
för 2022, jämfört med regeringens förslag.
Tabell 1: Klimatpolitiskt relevanta förändringar i riksdagens budgetbeslut för 2022 jämfört med
regeringens förslag.

Miljoner
kronor
Stärker möjligheterna att uppnå klimatmålen
Ökad långsiktig ambition för bio-CCS. Administrativt stöd till Energimyndigheten.

5
5

Oklar nettoeffekt på möjligheterna att nå klimatmålen
Nej till anslagsökningar till skogsskydd.

-2 005
-2 005

Försvagar möjligheterna att nå klimatmålen
Inget tillskott till länsstyrelserna för energi- och klimatomställning
på lokal och regional nivå.
Avskaffat anslag till energieffektivisering av flerbostadshus.

-1 536
-80
-1 256

Nej till satsning på energieffektivisering i industrin.

-100

Nej till anslagshöjning för näringslivets omställning.

-100

Klimatpolitiska rådets rapport 2022

Summa

50

Det framgår av tabell 1 att insatser för energi- och resurseffektivisering nedprioriteras i relation
till regeringens förslag och i relation till nu gällande politik. Förutom utgiftsminskningarna avslog
Riksdagen också regeringens förslag till utökat avdrag för uthyrning av personlig egendom
(hyberavdrag), ett förslag som syftade till att bidra till en mer cirkulär ekonomi. Klimatpolitiska
rådet har inte gjort någon värdering av om regeringens föreslagna investeringsstöd för energi- eller
resurseffektivisering var väl utformade eller effektiva, men riksdagen beslutade inte om några
alternativa insatser. Riksdagens beslutade budget innebar i stället en ökad långsiktig ambition vad
gäller bio-CCS (se avsnitt 7.4) vilket speglas i att Energimyndigheten får 5 miljoner kronor extra i
administrativa medel för att förbereda detta.
Vad gäller statens inkomster var Riksdagens mest uppmärksammade beslut en sänkning av
drivmedelsskatterna med 2,4 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag.
Finansutskottet konstaterar att riksdagens beslutade budget minskar eller tar bort vissa anslag
som ingår i Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s återhämtningsfond, den så kallade
faciliteten för återhämtning och resiliens.52 Det föranleder att regeringen behöver återkomma med
en ändrad plan där andra åtgärder infogas i återhämtningsplanen. För att Sverige ska få full tillgång
till sin tilldelade andel av fonden behöver återhämtningsplanen innehålla minst 37 procent insatser
som uppfyller EU:s kriterier för gröna åtgärder, och det är ännu oklart hur den reviderade planen
ska klara att nå upp till den nivån.

6.2 Klimatkollegiet kan nyttjas bättre
Förutsättningarna för ett samordnat genomförande av det klimatpolitiska ramverket stärktes
genom att regeringen i juni 2020 inrättade ett klimatkollegium som leds av statsministern. Utöver
statsministern består klimatkollegiet av sju ministrar för områden som regeringen har bedömt som
avgörande för att Sverige ska nå klimatmålen. Det är dock oklart på vilka grunder regeringen har
gjort den bedömningen. Klimatkollegiets sammansättning har ändrats ett flertal gånger utan tydlig
motivering till varför en ministerportfölj utgått och ersatts av en annan. Kollegiet har en potential
att skapa ett bredare ansvar och ägarskap för genomförandet av regeringens klimatpolitiska
handlingsplan och möjliggöra att den samlade politiken leder till uppfyllandet av klimatmålen.
Kollegiet skulle kunna säkerställa att strategier och beslut inom olika politikområden inte
motverkar varandra utan i stället förstärker möjligheten att nå klimatmålen. Klimatpolitiska rådet
ser positivt på att klimatkollegiet har inrättats.
Det tog fem månader innan klimatkollegiet sammanträdde för första gången. De har därefter haft
möten en gång i kvartalet där de har avhandlat aktuella teman från den klimatpolitiska handlingsplanen. I klimatredovisningen 2021 meddelar regeringen att den statssekreterargrupp som bistår
klimatkollegiet driver genomförandet och uppföljningen av den klimatpolitiska handlingsplanen.
Klimatpolitiska rådet bedömer att inrättandet av klimatkollegiet har stärkt förutsättningarna för
att den klimatpolitiska handlingsplanen ska kunna genomföras.
• Ansvaret för genomförandet av handlingsplanen har breddats från Miljödepartementet till
klimatkollegiet (och statsministern) vilket i sin tur bör förbättra förutsättningarna för en samlad
politik. Ett brett ansvar kan också främja synergier och reducera målkonflikter, givet att
statministern och övriga ministrar prioriterar arbetet.
• Genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen struktureras och prioriteras tack
vare kontinuerlig uppföljning av klimatkollegiet.
• Resurser i form av en statssekreterargrupp och två anställda tjänstepersoner knyts till
klimatkollegiet för genomförande och uppföljning av handlingsplanen.
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Aktörer utanför regeringen uppger dock att de fortfarande har svårt att se och förstå om, och hur,
klimatkollegiet gör skillnad för regeringens arbete. Utöver vilka teman som diskuteras och hur ofta
kollegiet träffas finns ingen redovisning av kollegiets arbete.
Vidare används inte klimatkollegiet för att kommunicera en sammanhållen politik för att påskynda
omställningen till världens första fossilfria välfärdsstat. Här bedömer Klimatpolitiska rådet att det
finns en outnyttjad potential. Klimatkollegiet skulle kunna användas i extern kommunikation för att
signalera att klimatfrågan inte är begränsad till miljöpolitiken utan berör den samlade politiken för
omställningen till ett fossilfritt samhälle. En sammanhållen och begriplig kommunikation utåt
skulle sannolikt även öka förmågan att genomföra och vidareutveckla en integrerad politik.
Sammanfattningsvis konstaterar Klimatpolitiska rådet att modellen med ett klimatkollegium som
leds av statsministern stärker och breddar ansvaret och genomförandet av en samlad politik för att
nå klimatmålen givet att statsministern prioriterar frågan. Klimatpolitiska rådet anser därför att
klimatkollegiet bör behållas även under kommande regeringar. Dock nyttjas inte klimatkollegiets
potential fullt ut. Även om den inre koordinationen stärkts har klimatlagen eller den klimatpolitiska
handlingsplanen ännu inte samma tyngd i regeringens arbete som budgetlagen och budgetprocessen. Klimatkollegiet skulle också kunna användas för att externt kommunicera den
klimatpolitiska handlingsplanens logik och genomförande.

6.3 Styrningen av myndigheterna är svag och otydlig
Myndigheterna utgör en avgörande resurs för regeringen i både utformandet och genomförandet
av politiken. Klimatpolitiska rådet har gjort en särskild analys av regeringens styrning av
myndigheterna utifrån Klimatpolitiska rådets uppdrag att utvärdera den samlade politiken för
att nå klimatmålen.
Organiseringen av den svenska statsförvaltningen innebär att stora delar av statens insatser inom
klimatområdet utförs av statliga myndigheter. Myndighetsförordningen tydliggör förvaltningsmyndigheternas ansvar, uppgifter och beslutsförhet samt roll i relation till regeringen.53 Ramarna
för verksamhetens inriktning, syfte och mål sätts löpande av regeringen i form av förordningar
med instruktioner, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Instruktionerna fastställer det
övergripande ansvarsområdet samt hur verksamheten ska organiseras. Instruktioner ges med längre
tidsperspektiv i åtanke och revideras utifrån behov. Ofta går det många år mellan revideringarna.
Den senaste genomgripande revideringen av instruktionerna gjordes 2007 och omfattade en
majoritet av alla myndigheter. Omkring 200 myndigheter fick då reviderade instruktioner. De
årliga regleringsbreven fastställer anslag och andra finansiella befogenheter samt villkor för hur
anslaget ska användas under budgetåret. Regleringsbreven kan också innehålla mål och
återrapporteringskrav.
Myndighetsförordningen anger att myndigheternas arbete ska bedrivas kostnadseffektivt och
tillförlitligt i relation till gällande rätt och med en hög grad av måluppfyllelse. Myndigheterna ska
också utveckla sin verksamhet fortlöpande, bland annat genom samarbete med andra myndigheter
och aktörer och därigenom ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som
helhet. Vidare ska myndigheterna följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse
för verksamheten. Givet detta, ges myndigheten stor frihet i att utforma sin verksamhet så att
den uppfyller regeringens intentioner. En viktig förvaltningspolitisk princip är att regeringen inte
får styra hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör
myndighetsutövning.
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En gängse definition av myndighetsstyrning innefattar förutom lagar, de formella skriftliga
instruktioner, regleringsbrev och särskilda uppdrag som myndigheterna får, samt den dialog som
löpande förs mellan Regeringskansliet och myndigheterna. Dialogen är viktig att inkludera i
analysen eftersom den bland annat förtydligar och konkretiserar de skriftliga instruktionerna.
Klimatpolitiska rådets granskning av regeringens myndighetsstyrning består av en kvantitativ och
en kvalitativ studie. p I den kvantitativa studien har vi räknat hur många gånger ordet ”klimat”
förekommer i samtliga regleringsbrev (tidsperiod 2003 - 2022) och instruktioner (tidsperiod 1988 2021). q Detta för att få en uppfattning om i vilken utsträckning regeringar inkluderar klimatperspektivet i sin formella myndighetsstyrning av alla myndigheter och om och hur det har
förändrats över tid. r
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16F

F

I den kvalitativa studien har vi undersökt styrningen av tio myndigheter som är centrala för
klimatomställningen. De utvalda myndigheterna är Boverket, Energimarknadsinspektionen,
Energimyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtanalys,
Tillväxtverket, Trafikverket och Vinnova. s Vi har analyserat genomslaget av klimatlagen och
klimatmålen i styrningen av myndigheterna generellt och i vilken utsträckning de utvalda
myndigheterna, via den skriftliga och dialogbaserade styrningen, getts förutsättningar att bidra
till klimatmålen. Dessutom har Klimatpolitiska rådet undersökt om och hur myndigheterna har
tagit egna initiativ för att anpassa sina insatser utifrån klimatlagen och de klimatpolitiska målen.
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Det klimatpolitiska ramverket prioriteras inte i styrningen
av myndigheterna
Den sammantagna analysen visar att varken klimatmålen eller klimatlagen är eller uppfattas som
prioriterade i den formella eller informella styrningen av myndigheterna. Den kvalitativa analysen
visar att en stor majoritet av myndigheternas instruktioner, regleringsbrev och uppdrag helt saknar
referenser till det klimatpolitiska ramverket eller klimatmålen. I många fall refererar dessa styrdokument dock till miljömålen och hållbarhet utifrån olika aspekter.
Ordet hållbarhet återfinns i många styrdokument, och i vissa fall har hållbarhet fått stort genomslag
i myndigheternas arbete, men det saknas tydliga prioriteringar av hur de olika aspekterna av
hållbarhet ska vägas mot varandra i den enskilda myndighetens uppdrag. Tjänstepersonerna på
myndigheterna har också ofta olika uppfattningar om huruvida klimatmålen kan och bör tolkas in
som en delmängd av de mer generella hållbarhetsmålen. De flesta upplever att ambitionen att bidra
till att nå klimatmålen påverkas negativt av den otydliga prioriteringen och styrningen. Undantaget
är Naturvårdsverket och Energimyndigheten som pekar på att det klimatpolitiska ramverket har
lett till en förändrad intern styrning i myndigheterna, som i sin tur påverkat verksamheten i riktning
mot att försöka bidra till att nå klimatmålen. Detta är något paradoxalt då ett av klimatlagens syften
är att klimatförändringarna ska genomsyra alla politikområden och att politiken för
klimatomställning inte bör begränsas till miljöpolitiken.

Studierna har genomförts i samarbete med Chalmers tekniska högskola (den kvantitativa dataanalysen) respektive Sweco och RISE
Research Institutes of Sweden (den kvalitativa studien) och kan laddas ner i form av underlagsrapporter från Klimatpolitiska rådets
hemsida.
q Klimat i annan betydelse än relevant för klimatmålen är bortsorterade. Så som företagsklimat, arbetsklimat, innovationsklimat.
r Totalt omfattas alla regleringsbrev och instruktioner för respektive vald tidsperiod i undersökningen. Det valda tidsspannet för
regleringsbrev (2003-2021) beror av tillgång till digitalt publicerade brev i statsliggaren på Ekonomistyrningsverkets hemsida. Vad gäller
tidsspannet för instruktioner (1988 – 2021) valdes 1988 som startår för att ovanligt många instruktioner reviderades just det året. Vår
bedömning är att sannolikheten för att ordet klimat använts frekvent i den skriftliga styrningen innan 1990-talet är liten. Instruktionerna
har hämtats från regeringens rättsdatabas.
s Metoden har varit dokumentstudier och intervjuer med tjänstepersoner på myndigheterna och i Regeringskansliet. Urvalet av myndigheter
ska spegla att de representerar olika politikområden men med hög relevans för klimatomställningen.
p
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Klimatpolitiska rådets kvantitativa analys visar att regleringsbrev där klimat omnämns mångfalt
är koncentrerat till ett fåtal myndigheter. t Tre myndigheter sticker ut med betydligt fler
klimatreferenser jämfört med resterande dryga 200 myndigheter. Detta är Energimyndigheten,
Naturvårdsverket och Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Klimatpolitiska
rådet noterar att Trafikverket under många år (2010–2020) endast hade ett fåtal respektive inga
omnämningar av ordet klimat i regleringsbreven. Vidare kan även konstateras att antal myndigheter
med klimatomnämnande i regleringsbreven ökar över tid. År 2003 fanns klimat omnämnt i endast
14 av dryga 200 regleringsbrev till myndigheter. När vi når 2021 är motsvarande siffra 34 och år
2022 har över 180 myndigheter fått regleringsbrev med klimatreferens. Antal myndigheter med
omnämnande av klimat i regleringsbreven har alltså ökat över tid och 2022 skedde ett trendbrott.
Vid närmare analys visar det sig att det är ett par generiska skrivningar som slår igenom, vilka dels
handlar om att myndigheterna ska minska sin klimatpåverkan från tjänsteresornas, dels att medel
till utbildning som främjar klimatomställning ska ges till landets högskolor.
19F

Genomgången av alla myndigheters instruktioner som getts under perioden 1988 – 2021 visar
att 21 av dryga 200 instruktioner explicit refererar till klimat (se tabell 2). Även här syns en
tydlig koncentration till ett fåtal myndigheter. De tre myndigheter som tydligt stack ut gällande
omnämnande av klimat i regleringsbreven återfinns också bland de som har flest klimatomnämnande i sina instruktioner. Myndigheter centrala för klimatomställningen, så som
Trafikverket och Skogsstyrelsen, finns inte i listan av myndigheter med klimatreferens i
sin instruktion.

t

I bilaga 2 finns data gällande de 30 myndigheter som har fått regleringsbrev med flest omnämnande av ordet klimat
mellan åren 2003 och 2022. Fullständiga data med samtliga myndigheter finns tillgänglig på Klimatpolitiska rådets
hemsida.
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Tabell 2: Instruktioner som explicit nämner klimat.
Källa: Regeringens rättsdatabas, januari 2022.

Myndighet

Antal omnämnande av klimat

Från år

Klimatpolitiska rådet

21

2017

Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut

20

2009

Regeringskansliet

12

1996

Statens energimyndighet

9

2014

Naturvårdsverket

3

2012

Länsstyrelser

2

2017

Statens geotekniska institut

2

2009

Konjunkturinstitutet

2

2007

Transportstyrelsen

1

2008

Luftfartsverket

1

2007

Boverket

1

2012

Kommerskollegium

1

2007

Livsmedelsverket

1

2009

Polarforskningssekretariatet

1

2007

Nordiska Afrikainstitutet

1

2021

Tillväxtverket

1

2009

Rymdstyrelsen

1

2007

Statens institut för byggnadsforskning

1

1988

Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete

1

2010

Svenska institutet

1

2015

Affärsverket svenska kraftnät

1

2007

Omkring 200 myndigheter

0

-

Sammantaget indikerar analysen att klimatperspektivet kan ha stärkts i regleringsbrev och
instruktioner till vissa myndigheter under senare år men samtidigt att detta fortfarande gäller
relativt få myndigheter. Klimatpolitiska rådet kan därför konstatera att den formella styrningen
generellt i mycket liten grad genomsyras av tydliga referenser till klimatmålen och det
klimatpolitiska ramverket i relation till myndigheternas uppdrag.
Målkonflikter mellan myndigheters kärnuppdrag och klimatmålen
Många regleringsbrev och särskilda uppdrag hos de tio särskilt studerade myndigheterna är
kopplade till det klimatpolitiska ramverket, men det är ofta vagt formulerat vad myndigheterna ska
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uppnå. Skrivningar som ”bidra till” och ”verka för” är vanligt förekommande, vilket av
myndighetshandläggare på Regeringskansliet i många fall uppfattas som en relativt stark styrning.
Flera tjänstepersoner på myndigheterna uppfattar å andra sidan att denna typ av skrivningar ger
svag vägledning. Det leder till otydlighet om hur myndigheterna ska bidra till att uppfylla
klimatmålen, hur de ska förhålla sig till varandra och vilka synergieffekter som de kan uppnå.
Flera myndigheter har svårt att förstå sitt bidrag i ett större perspektiv.
När klimatmålen ändå nämns är det vanligt att tjänstepersonerna upplever målkonflikter mellan
myndighetens kärnuppdrag och klimatmålen, eftersom det saknas en tydlig prioritering av
klimatfrågan. Det finns även målkonflikter mellan klimatmålen och andra mål, som miljömålen
(exempelvis biologisk mångfald) och mål för näringsliv, tillgänglighet, produktion, kultur och
markanvändning. Myndigheterna har olika förutsättningar att lösa målkonflikter på egen hand
och de beskriver att det är svårt att prioritera mellan olika målhierarkier. Otydligheten i vad som
ska prioriteras begränsar myndigheternas möjligheter att kraftfullt kunna agera i klimatfrågan
och riskerar därför att sakta ner tempot i omställningen.
Ju tydligare regeringen har prioriterat uppdrag kopplade till klimatomställningen, desto större
upplevs utrymmet att ta egna initiativ för att driva klimatarbetet framåt, exempelvis genom
förbättrade samverkansprocesser med andra myndigheter eller dialoger med Regeringskansliet.
Och tvärtom, ju tydligare målkonflikt med exempelvis kärnuppdraget, desto svårare för
myndigheten att ta egna initiativ. Dessutom uppger flera myndigheter att den eventuella budget
som finns för egna initiativ i verksamheten (ej ”öronmärkt” budget i anslaget) krymper i takt med
att nya ofinansierade regeringsuppdrag ges under året. Det försvårar möjligheten att planera och
ta höjd för att utveckla egna innovativa initiativ. Ett möjligt stöd skulle kunna finnas inom det
nationella Agenda 2030-arbetet där det finns skrivningar om att myndigheter behöver vara
innovativa och modiga för att Sverige ska klara att nå de globala målen.54 Tjänstepersoner i
Regeringskansliet pekar på Agenda 2030 som en potentiell öppning för myndigheterna att
prioritera och våga utforska egna idéer och initiativ inom sina verksamhetsområden och
därmed vara mer proaktiva gentemot Regeringskansliet.
Samordnad politik och stärkt styrning för att öka takten i klimatomställningen
Klimatpolitiska rådet konstaterar att samordningen och styrningen inom Regeringskansliet och
mellan myndigheter som krävs för att nå klimatmålen är för svag. Detta gäller både regeringens
interna arbetsprocesser och regeringens styrning av myndigheterna. En accelererande
omställningstakt kommer, som lyfts i kapitel 5, göra både målkonflikter och synergier mer
påtagliga. Detta måste politiken hantera på ett tydligare sätt för att kunna driva igenom reformer
och styra myndigheterna effektivt. Ett ansvar för både sittande och kommande regeringar är
långsiktiga och stabila beslut och spelregler för att säkerställa att den samlade politiken
påskyndar, och inte bromsar, klimatomställningen.
Klimatpolitiska rådet menar att inrättandet av klimatkollegiet sannolikt ökat förutsättningarna
för en bättre samordning inom regeringen och Regeringskansliet. Flera myndigheter uppger att
samverkan mellan myndigheterna fungerar relativt bra men ser likväl ett stort behov av stärkt
koordinering mellan olika politikområden. Här finns fortsatta utmaningar för regeringen och
klimatkollegiet. Exempelvis lyfter några fram problemet med överlappande eller motverkande
regeringsuppdrag som något som skapar ineffektivitet. Myndigheterna efterfrågar stärkt
samordning mellan departementen inbördes och mellan Regeringskansliet och myndigheterna
samt tydligare och stärkt styrning från Regeringskansliet. Det skulle öka effektiviteten och
förbättra förankringen av arbetet mellan och inom myndigheterna.
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Flera myndighetsföreträdare menar att regeringen tydligare bör peka ut relevanta myndigheters
ansvar inom det klimatpolitiska ramverket, lämpligen i myndighetens instruktion. Det skulle
tydliggöra mandat och förväntningar samt begränsa ryckigheten i allt för många kortsiktiga
regeringsuppdrag. Att följa upp ansvaret behöver också ingå i den årliga uppföljningen av
myndigheternas arbete. Detta kräver avsatta resurser i form av rätt kompetens, tillräcklig kapacitet
och tid. Styrning med tillfälliga uppdrag försvårar avsevärt myndigheternas möjligheter att bygga
upp kompetens för klimatomställningen.
Klimatpolitiska rådet konstaterar att klimatmålen inte är prioriterade i den formella styrningen av
myndigheterna. Frågan är svagt prioriterad rent generellt men också i relation till myndigheternas
andra uppdrag. Det skapar inte incitament för myndigheterna att driva ett innovativt och kraftfullt
genomförande av en politik som leder till accelererad klimatomställning. Därmed understöds inte
drivkrafter för förändring av gällande normer och praxis. Inte heller förbättras förutsättningarna
för att förankra de politiska prioriteringarna hos medborgare, organiserade intressen och näringsliv.
I den svenska klimatpolitiken undviks till stor del mål och strategier på sektorsnivå. En observation
är att det valet gör det svårare för myndigheterna att veta hur stor del av måluppfyllelsen som
förväntas inom deras respektive ansvarsområde.
Idén med de klimatpolitiska handlingsplanerna som navet och motorn i genomförandet av en
politik som leder mot att uppfylla klimatmålen är bra men en hel del återstår för att på allvar kunna
accelerera omställningen. Klimatkollegiet har fortsatta utmaningar med att samordna politiken
mellan departementen och de politiska sakområdena. Det finns heller ingen samordnande
institution på myndighetsnivå. Den rådande styrningen, inklusive handlingsplanen och klimatkollegiet, kan därför ännu inte sägas utgöra det gemensamma strategiska sammanhang som många
myndigheter efterfrågar och behöver för att kunna agera mer proaktivt och innovativt, som
pådrivare i klimatomställningen. Klimatpolitiska rådets bedömning är att det finns en outnyttjad
potential i myndighetsstyrningen för ökad och mer effektiv måluppfyllelse.
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7 Fyra nyckelområden för att nå klimatmålen
Klimatomställningen som vi har beskrivit den i kapitel 5 behöver ske genom parallella,
sammankopplade förändringar av teknik, affärsmodeller, beteenden, regelverk, kunskap, kultur
och värderingar. Förändringarna involverar olika aktörer på alla nivåer i samhället – lokalt,
regionalt, nationellt och globalt – i ömsesidiga beroenden. Också medborgarnas och
konsumenternas agerande i vardagen är en del av klimatomställningen.55
Det går förstås inte att säga exakt vilka lösningar som kommer att ta oss till nollutsläpp, men
det går att med stor säkerhet identifiera ett fåtal stora, tvärsektoriella områden som kommer att
vara avgörande för att ta oss närmare nollutsläpp. I både svenska och internationella studier
återkommer, med vissa variationer, fyra områden: effektivare energi- och resursanvändning,
fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk och upptag och lagring av koldioxid.56,57,58
Figur 6 visar en grov uppskattning av hur stora utsläppsminskningar som respektive nyckelområde
kan ge. Målet är noll nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige senast år 2045.

Figur 6: Fyra nyckelområden för att nå klimatmålen.
Källa: Panorama samt egen bearbetning

Uppskattningarna som visas i figuren kallas här Panoramascenariot. De är hämtade ur det
webbaserade analys- och visualiseringsverktyget Panorama, som Klimatpolitiska rådet driver i
samarbete med Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Panorama tar sin utgångspunkt i den
senaste officiella utsläppsstatistiken. I verktyget finns 75 olika kända åtgärder (i Panorama kallade
omställningselement) med en uppskattning av hur mycket var och en av dessa kan åtgärder väntas
bidra till att nå nollutsläpp till år 2045. För 50 av dessa omställningselement presenteras
indikatordiagram som visar den utveckling som är nödvändig över tid för att nå den uppskattade
utsläppsminskningen samt hur utvecklingen har gått hittills. På en övergripande nivå redovisar
verktyget endast en statisk bild av förväntade bidrag till en möjlig målbild med noll nettoutsläpp
2045. I Panorama finns inga underliggande antaganden om vare sig tillväxt eller löpande
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effektivisering i olika verksamheter under tidsperioden. Det förväntade bidraget från respektive
åtgärd är inte detsamma som den tekniska potentialen (den är ofta betydligt större och överlappar
med andra åtgärder) utan innefattar en rimlighetsbedömning, inklusive ekonomiska och politiska
faktorer, liksom förväntade bidrag från andra åtgärder. Dessa bedömningar bygger i sin tur på
scenarier och rapporter från en rad olika källor, främst utredningar och myndighetsrapporter. Syftet
är att ge en begriplig, aktuell och balanserad uppskattning av hur olika åtgärder kan bidra till noll
nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige senast år 2045. Resultatet blir ett sammanvägt målscenario,
som både myndigheter, forskare och andra aktörer har bidragit till.
I denna rapport har de åtgärder som finns i Panorama kategoriserats genom en separat bearbetning
under något av de fyra nyckelområdena. Syftet är att visa att det redan i dag finns åtgärder som kan
ta oss till noll nettoutsläpp 2045 och att dessa till stor del återfinns inom de fyra nyckelområdena.
Syftet är inte att försöka visa något facit eller exakta proportioner över hur klimatomställningen i
verkligheten kommer att gå till. Det är nämligen inte möjligt.
De storleksordningar som illustreras i figur 6 är uppskattningar utifrån ett av flera möjliga
målbaserade scenarier för Sveriges väg mot nollutsläpp. Panoramascenariot är alltså ett målscenario
och skiljer sig därmed från många andra myndigheters scenarier som vanligen beräknar framtida
utveckling med hjälp av modeller baserat på styrmedel och andra förutsättningar som påverkar
utvecklingen.
Panoramascenariot har dock stora likheter med andra målscenarier för Sveriges omställning
som tagits fram under senare år.50,56,58–60 Även om det redan nu kan sägas en hel del om hur netto
nollutsläpp kan uppnås kommer den exakta vägen dit sannolikt inte att se ut exakt som något av
dessa scenarier. Hur den vägen kommer att se ut beror på den tekniska, ekonomiska och sociala
utvecklingen, politiska beslut och attityder och värderingar. Vägen kommer även att påverkas i
betydande grad av faktorer utanför Sveriges gränser.
Uppskattningarna i Panorama är ett levande material som löpande uppdateras och utvecklas med
ny statistik, antaganden, bedömningar, nya politiska styrmedel och andra underlag. u Illustrationerna
i denna rapport bygger på aktuella uppskattningar den 1 januari 2022.
20F

Politiken har en avgörande roll för att potentialen i de fyra nyckelområdena ska kunna realiseras.
Varken Panoramascenariot eller något annat scenario som når noll nettoutsläpp kommer att
kunna förverkligas utan betydande politiska åtgärder fram till 2045. Även när scenarierna bygger på
kända lösningar och åtgärder så är dessa lösningar i många fall ännu inte mogna, inte ekonomiskt
konkurrenskraftiga eller färdiga att skala upp. Det behövs fortsatt utveckling av teknik och
institutioner, liksom förändringar i verksamheter och beteenden. Politiken måste understödja
nödvändig teknisk utveckling och underlätta och stödja beteendeförändringar i olika delar
av samhället.
I denna rapport om utvärderingen av regeringens politik riktar vi ett särskilt sökljus mot de fyra
nyckelområdena för klimatomställningen, eftersom Klimatpolitiska rådet anser att de är särskilt
viktiga att beakta i arbetet med att ta fram nästa Klimatpolitiska handlingsplan. I avsnitten nedan
presenteras mycket kortfattat de fyra nyckelområdena, vilka möjligheter och utmaningar som
politiken på respektive område behöver förhålla sig till samt vad som saknas i den nuvarande
politiken för att de möjligheter som finns ska kunna realiseras och klimatomställningen accelerera
i den takt som är nödvändig för att nå klimatmålen.
I verkligheten kommer också de enskilda åtgärderna, eller omställningselementen, i Panorama att bidra med olika stora
utsläppsminskningar under olika tidsperioder, vilket Panorama presenterar även om denna rapport bara anger en uppskattad
utsläppsminskning till 2045. Exempelvis kommer troligen biodrivmedel att fortsatt ge ett relativt stort bidrag vad gäller vägtransporter
under det närmsta decenniet för att därefter avta till förmån för elektrifieringen.

u
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7.1 Effektivare energi- och resursanvändning
För att nå klimatmålen krävs att samhället använder energi och material betydligt mer effektivt
än i dag. En starkt ökad energi- och resurseffektivitet, bland annat genom mer cirkulära materialflöden, är ett viktigt och återkommande element i de globala scenarier som uppnår Parisavtalets
klimatmål. v
21F

I Panoramascenariot förväntas effektivare energi- och resursanvändning svara för drygt en
fjärdedel av alla utsläppsminskningar för att nå netto nollutsläpp 2045. Figur 7 illustrerar de fem
delarna i effek tivare energi- och resursanvändning: smartare värmesystem, ökad återvinning, mer
vegetabilisk matproduktion, transporteffektivt samhälle och förbättrad avfallshantering.
Den största direkta effekten på Sveriges utsläpp av växthusgaser uppkommer i transportsektorn,
både genom effektivare fordon och genom ett mer transporteffektivt samhälle.40 w Inrikes
transporter och arbetsmaskiner står för ungefär hälften av den direkta utsläppsminskningen.
22F

När det gäller elanvändning och uppvärmning skiljer sig Sverige något från den globala bilden.
Potentialen att minska växthusgasutsläppen genom effektivare elanvändning är mindre i Sverige.
Andelen fossila bränslen i elproduktion och uppvärmning är så liten att minskad användning av
el eller värme har en liten direkt effekt på utsläppen av växthusgaser.

Figur 7 Effektivare resurs- och energianvändning i olika sektorer med exempel på möjliga lösningar.
Källa: Panorama samt egen bearbetning

Den internationella energiorganen IEA:s rapport on en klimatneutral energisektor 2050 förutsätter exempelvis att energiintensiteten
(energianvändning per enhet BNP) minskar med i genomsnitt 4,2 procent per år 2020–2030, jämfört med 1,6 procent per år under perioden
2010–2020 MAPP
w Termen ett mer transporteffektivt samhälle avser här ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil
och flyg minskar. Detta kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel och genom att transporter effektiviseras,
kortas (genom t.ex. tät eller funktionsblandad bebyggelse) eller ersätts helt (genom t.ex. resfria möten, förändrade arbetssätt eller
konsumtionsval). Förutsättningarna att uppnå detta är störst inom och mellan städer och tätorter.
v
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De förväntade utsläppsminskningarna från el och värme handlar till största delen om minskad
förbränning av fossilt avfall, främst plast, genom minskad användning och ökad återvinning (se
figur 7). Andra åtgärder handlar om att ersätta fossil plast med biobaserade material (se avsnitt 7.3),
att fånga in koldioxid från avfallsförbränningsanläggningar (se avsnitt 7.4), att värmepumpar kan
ersätta återstående fossil uppvärmning av fastigheter samt att nyttja spillvärme i fjärrvärmenäten i
större utsträckning.
Panoramascenariot innehåller också ett antal åtgärder inom utsläppssektorn jordbruk som kan
sorteras in under effektivare resursanvändning, exempelvis effektivare gödselanvändning och
minskat svinn. Resterande direkta utsläppsminskningar inom detta nyckelområde berör
produktanvändning och avfallshantering.
Effektivare energi- och resursanvändning har därtill stor indirekt betydelse eftersom det är en
möjliggörare för övriga nyckelområden. Effektivare fordon eller väl isolerade byggnader kan
exempelvis hålla nere behovet av bioenergi eller el. Effektivare och mer flexibel el- och
värmeanvändning är avgörande för att hantera effektbalansen i elsystemet och möjliggöra
kostnadseffektiv fossilfri elektrifiering i stor skala (se avsnitt 7.2 om elektrifiering.) Medan andra
åtgärder i varierande grad tar resurser i anspråk (som energi, råvaror, kapital och landyta) frigör i
stället effektivisering resurser. Det kan innebära en besparing för den enskilda aktören och ett
minskat tryck på övriga nyckelområden.
Effektivare materialanvändning, bland annat genom övergång till mer cirkulära materialflöden,
har därtill stor potential att minska klimatavtrycket från konsumtion och investeringar i Sverige.
Däremot visar Panoramascenariot inga betydande effekter av detta på de territoriella utsläppen.
Att till exempel minska den svenska stålanvändningen, eller öka andelen skrotbaserat stål, minskar
inte nödvändigtvis produktionen i just de svenska stålverken som är nischproducenter på en
global marknad. x
23F

Effektivare svensk elanvändning kan på liknande sätt bidra till minskad fossil kraftproduktion
på den europeiska elmarknaden, men inte heller detta syns i Panoramascenariot för nollutsläpp
i Sverige.
En ytterligare indirekt effekt som inte syns i scenariot är att uppskalning av helt nya tekniska
system (som elektrifierade transporter) kommer att kräva effektiv materialanvändning och
cirkulära materialflöden. Annars kan det uppstå flaskhalsar i produktionen, och därmed bromsad
utveckling. Effektiv materialanvändning och cirkulära materialflöden möjliggör också långsiktigt
uthålliga system.
Sammanfattningsvis är en effektivare energi- och resursanvändning en hörnsten i klimatomställningen. Trots att de största och viktigaste effekterna inte synliggörs i Panoramascenariot
för de territoriella utsläppen står detta nyckelområde i scenariot för mer än en fjärdedel av
utsläppsminskningarna för att nå noll nettoutsläpp i Sverige år 2045. Därtill kommer indirekta
bidrag, genom minskat tryck på andra nyckelområden, bidrag till minskade växthusgasutsläpp
utanför Sveriges gränser och säkrad tillgång till materialresurser som behövs i omställningen.
Utmaningar inom effektivare energi- och resursanvändning
Ökad energi- och resurseffektivitet har en i grunden stark ekonomisk drivkraft. Det har även
många synergier med andra samhällsmål, som ökad försörjningstrygghet och ekonomisk
effektivitet och kopplingar till många av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det
Den successiva effektiviseringen av befintliga processer inom industrin syns inte heller i Panoramascenariot, vilket å andra sidan inte
heller inkluderar någon tillväxt utan helt enkelt utgår från nuvarande industriproduktion.
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finns dock utmaningar och hinder som motverkar en effektivare resursanvändning. Ökad energioch resurseffektivisering innefattar i princip alla utsläppssektorer, mängder av aktörer samt olika
energi- och materialslag, var och en med sina särskilda utmaningar. Några gemensamma drag är:
•

•

•

Tekniska utmaningar finns framför allt vad gäller materialflöden. Både produktdesign
och andra tekniker behöver utvecklas för längre livscykler, ökad återanvändning,
uppgraderingar och återvinning. Det gäller inte minst användningen av fossil plast i
tusentals olika varianter och tillämpningar.
De ekonomiska utmaningarna är också störst när det gäller att effektivisera
materialanvändningen. Det grundläggande problemet är att marknadspriserna på råvaror
och material i den globala ekonomin generellt sett inte speglar de samhällsekonomiska
kostnaderna för materialanvändning.61,62 Vad gäller energi bidrar nationella styrmedel som
energi- och koldioxidskatterna, liksom den europeiska handeln med utsläppsrätter, till att
incitamenten att minska användningen blir starkare. Dock har det länge funnits trögheter
på elmarknaden som inneburit att elpriserna inte speglat effektknappheter.
Institutionella utmaningar är troligen de största utmaningarna för en effektivare energi- och
resursanvändning. Det gäller olika formella regelverk, som avfallslagstiftning, byggregler
eller branschstandarder, som inte är uppbyggda för, utan ibland tvärtom motverkar, en mer
effektiv eller cirkulär resursanvändning. Det gäller också i hög grad olika informella hinder
i form av invanda konsumentbeteenden, etablerade affärsmodeller, metoder för samhällsplanering eller organiserade intressen som konserverar gamla resursintensiva lösningar och
motverkar effektivare alternativ.

Strävan att uppnå mer transporteffektiva städer illustrerar alla dessa tre typer av utmaningar.
Många typer av inlåsningar i befintlig infrastruktur, fordonspark, resvanor och beteenden, liksom
stora investeringsbehov i alternativa transportslag, motverkar att denna stora effektiviseringspotential realiseras.
Generellt sett kräver ett resurseffektivt samhälle också ett effektivt informationsflöde och samspel
mellan mängder av aktörer och mellan olika samhällssektorer. Digitaliseringen har potential att
starkt bidra till att existerande resurser i samhället kan nyttjas mer effektivt. Handfasta exempel på
det är digitala plattformar för personliga transporttjänster, godslogistik, logi, kontorslokaler och
återanvändning av produkter.
Den ekonomiska vinsten med effektivare energi- och resursanvändning innebär samtidigt en
utmaning ur klimatsynpunkt. Om en effektiviseringsåtgärd minskar kostnaderna på något område
frigörs därigenom ekonomiska medel för att konsumera mer, eventuellt av något annat som i
sämsta fall har större klimatpåverkan. Sådana så kallade rekyleffekter (på engelska rebound) är
viktiga att ta i beaktande både när realistiska potentialer ska uppskattas och när politiska insatser
designas. Ett investeringsstöd för energieffektivisering designat för att överbrygga ekonomiska och
institutionella hinder riskerar exempelvis att leda till större rekyleffekter än en generellt höjd
energiskatt, där den senare gör all energianvändning dyrare, även för den alternativa konsumtionen.
Å andra sidan är det inte säkert att den generella energiskatten hanterar de specifika hindren med
samma precision och till samma långsiktiga samhällskostnad.
Nuvarande politik för effektivare energi- och resursanvändning
Politiken inom detta nyckelområde spänner över många olika områden och situationen är olika
vad gäller politik för energieffektivisering jämfört med politik som påverkar användningen av andra
resurser, som material.
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Effektivare energianvändning
Politik och regelverk för energihushållning eller effektivare energianvändning har funnits
åtminstone sedan den första oljekrisen i mitten av 1970-talet. Det är ett etablerat politikområde
både i Sverige och på EU-nivå. Det finns politiskt beslutade mål och styrmedel, etablerade
institutioner, offentlig statistik, och en bred erfarenhets- och kunskapsbas. Drivkrafterna har dock
skiftat över tid. Ofta har det handlat om minskat importberoende och ökad försörjningstrygghet.
Trots att klimathänsyn bidragit till att lyfta energieffektivisering högre på framför allt EU:s agenda
tycks effektivisering ha kommit lite i skymundan i den svenska klimatpolitiska diskussionen under
senare år. Det märks bland annat på att energieffektivisering, med undantag för transportområdet
inte utgör något huvudtema i den gällande klimatpolitiska handlingsplanen.
Energistatistiken visar också att energieffektiviteten i Sverige utvecklas svagt. EU-kommissionen
menar att medlemsländerna behöver förbättra energieffektiviteten (i slutanvändning) med 1,5
procent per år fram till 2030 för att nå de nya europeiska klimat- och energimålen, vilket kan
jämföras med Sveriges årliga effektiviseringstakt under perioden 2005–2018 på omkring 0,5
procent, enligt Europeiska Miljöbyrån EEA:s sätt att räkna.63
Flera olika styrmedel för effektivare energianvändning har använts i olika perioder: standarder och
regelverk (exempelvis byggnormer), informationskampanjer och energirådgivning till både
allmänhet och företag, ekonomiska styrmedel i form av energi- och koldioxidskatter eller
investeringsstöd. I jämförande studier av åtgärder för att minska klimatpåverkan rankas ofta
energieffektiviseringsåtgärder som de mest kostnadseffektiva, till och med direkt
kostnadsbesparande. Det är dock svårare att både utforma och utvärdera verkningsfull och
kostnadseffektiv politik för att stimulera effektiviseringsåtgärder jämfört med att till exempel
stimulera utbyggd kraftproduktion. Det beror bland annat på den stora mängden berörda aktörer,
höga transaktionskostnader (som kunskapsbehov per sparad kilowattimme), komplexa incitamentsstrukturer, kulturella faktorer och rekyleffekter. Normer och standarder kan vara användbara
styrmedel men behöver utformas så att de inte begränsar den innovation som behövs för
transformativ förändring.
Energieffektivisering berör många myndigheter. Energimyndigheten har en övergripande roll och
leder sedan 2010 Energieffektiviseringsrådet som har som uppdrag att ge råd och stärka
myndighetssamverkan och transparensen inom energieffektiviseringsområdet. Energieffektiviseringsrådet har dock ett begränsat mandat och tycks framför allt vara en funktion för
nätverkande och informationsutbyte mellan berörda myndigheter. Energimyndigheten har gjort
bedömningen att den nu beslutade politiken inte är tillräcklig för att nå Sveriges mål om 50 procent
effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005.64 De skärpta målen på EU-nivå som ingår i
EU-kommissionens förslag till uppdaterat energieffektiviseringsdirektiv skulle dessutom innebära
en avsevärd ambitionshöjning i relation till det nuvarande svenska målet. y
24F

När målet om minskad energianvändning beslutades fick Energimyndigheten i uppdrag att ta fram
sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndigheten har i samarbete med andra aktörer
tagit fram fem sådana strategier. I den senaste rapporten till regeringen gjorde Energimyndigheten
bedömningen att arbetet behöver förstärkas med finansiellt stöd, framför allt för samverkansplattformar, implementering av åtgärder och kunskapshöjande insatser.64
Regeringen tog under 2021 initiativ till att stärka politiken för effektivare energianvändning bland
annat genom att tillsätta en utredning om ett kvotpliktsystem för energieffektivisering, så kallade
Sveriges mål är egentligen ett mål för minskad energiintensitet, alltså att använda hälften så mycket energi per krona BNP. EU:s mål är
utarbetat i relation till ett antaget basscenario och innebär ett mål för energianvändningen i absoluta tal. Målen är alltså inte direkt
jämförbara men inom rimliga antaganden vad gäller BNP-utveckling etc. så är EU:s mål starkare än det svenska.
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vita certifikat, samt att i budgetpropositionen för 2022 föreslå ett återinförande av stödet för
energieffektivisering i industrin, det så kallade Energisteget. Riksdagen sade dock nej till det
senare förslaget, liksom till förslaget om investeringsstöd till energieffektivisering i flerfamiljshus.
Riksdagens budgetbeslut innebar inte att dessa föreslagna insatser ersattes med några andra
förslag för att stimulera till ökad energieffektivisering.
De styrmedel som används för energieffektivisering i bebyggelsen, som exempelvis byggnormer
och energideklarationer, har hittills inte använts för att beakta effekt-perspektivet, trots att detta
är en växande utmaning för ett resurseffektivt elsystem (se avsnitt 7.2 om elektrifiering).
Effektivare materialanvändning
Nationell politik för effektivare materialanvändning är en mycket komplex utmaning. Det
handlar om mängder av verksamheter, sammanvävda i globala materialflöden z med mycket
olika funktioner, volymer och effekter på miljö och hållbarhet.
25F

Här finns heller inte på samma sätt något etablerat politikområde, och Sverige saknar politiska mål
för resurseffektivitet i materialanvändning. å Inte heller finns något tydligt myndighetsansvar. De
myndigheter som verkar inom området är i huvudsak inriktade på avfallsfrågor eller på bruk av
inhemska råvaror som jord, skog, mineraler och vatten. De arbetar inte med användarperspektivet
eller med bredare frågor om effektiv och mer cirkulär resursanvändning. I miljömålen finns dock
etappmål för vissa relevanta delområden: materialåtervinning och återanvändning av byggavfall,
kommunalt avfall och förpackningar samt mål för minskat matsvinn.
26F

Det behövs också bättre statistik och indikatorer för att kunna bedöma hur resurseffektiviteten
utvecklas. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) jämförande statistik är Sveriges resursproduktivitet
något lägre än EU-genomsnittet. Det kan, åtminstone delvis, förklaras av att Sverige har en
jämförelsevis stor andel tung, råvaruintensiv industri. Mer anmärkningsvärt är kanske att Sveriges
resursproduktivitet bara ökade med ungefär 7 procent under perioden mellan 2000 och 2017,
vilket är betydligt mindre än snittet för EU:s medlemsländer på 39 procent.65,66
Den starka kopplingen mellan resursanvändning och den globala hållbarhetsutmaningen – inte
minst klimatpåverkan – har under senare år lyft frågor om resurseffektivitet högt på den
internationella dagordningen, exempelvis inom OECD, FN (bland annat i form av International
Resource Panel), World Economic Forum och i EU, ofta i termer av en strävan mot en mer
cirkulär ekonomi. Ett antal länder har varit föregångare i att utveckla övergripande strategier för
resurseffektivisering eller cirkulär ekonomi, bland dem Nederländerna,67 Finland,68 Tyskland69
och Japan.70
Regeringen beslutade 2020 om en strategi för cirkulär ekonomi och i början av 2021 om en första
handlingsplan. Handlingsplanen utgörs dock i huvudsak av en sammanställning av existerande
politik och pågående initiativ från regeringen – sammanlagt drygt ett hundra punkter – och
innehållet inte en plan för nya initiativ. Såväl strategi som handlingsplan har utarbetats inom
Regeringskansliet och inte i någon process där riksdagen eller myndigheter eller berörda aktörer har
involverats. Arbetet har letts av Miljödepartementet. Sedan år 2018 finns Delegationen för cirkulär
ekonomi som är knuten till Tillväxtverket, och därmed Näringsdepartementet. Delegationen har
dock inte haft någon uttalad roll i att utarbeta regeringens strategi eller handlingsplan. Regeringen
har deklarerat att ”uppföljning av strategin och handlingsplanen kommer att redovisas i budgetpropositionen i likhet med uppföljningen av de nationella miljömålen”: Skälet är att, även de syftar
Dessa innefattar biomassa, fossila energiråvaror, samt metalliska respektive icke-metalliska mineraler.
Miljömålssystemet innehåller i Generationsmålet en allmänt uttalad ambition om ”god hushållning med naturresurserna” och att
”kretsloppen är resurseffektiva” men det saknas specifika mål eller preciseringar.
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till att nå miljömålen. I 2022 års budgetproposition inskränkte sig denna uppföljning till att
konstatera att ”ett stort antal åtgärder har beslutats, men det är för tidigt att bedöma vilken effekt
som dessa har fått”, samt att den gällande politiken inte är tillräcklig för att nå generationsmålet ä.71
27F

Det utökade producentansvaret för vissa förpackningar och specifika varugrupper utvecklades i
början av 1990-talet och utgör fortsatt det kanske tydligaste exemplet på politik för en effektivare
och mer cirkulär resursanvändning. Produktstandarder är svåra att använda på nationell nivå för
medlemsstater i EU. De utvecklas framför allt på unionsnivå för hela den gemensamma
marknaden, till exempel genom det så kallade eko-designdirektivet.
Utredningen om cirkulär ekonomi lämnade 2017 förslag om strategisk inriktning, och dessutom
flera förslag i syfte att öka nyttjandegrad och återanvändning av konsumentprodukter.72
Utredningen har remissbehandlats men regeringen har hittills endast gått vidare med vissa av
utredningens rekommendationer, till exempel mindre delar av förslaget om skatteavdrag för
uthyrning, begagnathandel och reparation, ett så kallat hyberavdrag. Delar av dessa förslag har
i sin tur avvisats av riksdagen.
Resurseffektiva transporter
Vad gäller fordon och motorer finns styrmedel framför allt på EU-nivå genom stegvis skärpta
krav på tillverkarna av nya vägtrafikfordon. Inom 55 %-paketet har EU-kommissionen föreslagit
uppdaterade krav som innebär att enbart bilar med nollutsläpp får säljas från och med 2035. För
flyg och sjöfart finns vissa internationella krav, dock inte lika kraftfullt pådrivande. Det är svårt för
ett enskilt land att ställa direkta krav på fordonstillverkarna, men det svenska bonus malus-systemet
är ett exempel på ett nationellt styrmedel som bidrar till att påskynda utvecklingen mot effektivare
vägfordon.
Klimatpolitiska rådet har tidigare pekat på att både de politiska målen och styrmedlen för att
stimulera ett mer transporteffektivt samhälle är svaga. ö 73,74 Effektiviteten i transportsystemet,
som har störst betydelse för de territoriella utsläppen, utvecklas också svagt och har enligt vissa
indikatorer till och med minskat under det senaste årtiondet73, framför allt vad gäller godstransporter. Andelen persontransporter i städerna som sker med gång, cykel eller kollektivtrafik
ökar endast långsamt, och minskade under pandemiåret 2020.75 Energieffektiviteten hos nya
fordon med förbränningsmotorer ökar, men inte snabbt nog för att väga upp ökade trafikvolymer.
28F

Transportområdet fick ökad uppmärksamhet i regeringens klimatpolitiska handlingsplan men
det är svårt att se att dessa styrsignaler ännu har gjort någon tydlig skillnad (se kapitel 3, samt
Klimatpolitiska rådets rapport 2019). Under framtagandet av regeringens infrastrukturproposition
har det framgått att det finns en bristande samsyn vad gäller trafiksystemets utveckling och vilka
redskap som kan och bör användas för att nå klimatmålen.76 Samsynen brister mellan centrala
statliga myndigheter, liksom mellan Trafikverket och länsstyrelser, regioner och kommuner.
En nyligen presenterad kunskapsöversikt från OECD framhåller möjligheterna att begränsa
klimatpåverkan genom förändrad design och förändrat nyttjande av trafiksystemet.77 Nuvarande
svenska transportplanering och övriga styrmedel, såväl på statlig som på regional och lokal nivå,
tycks vara otillräckliga för att leda utvecklingen i den riktningen.78 Den uppenbara bristen på
samsyn mellan regeringens egna myndigheter förstärker den bilden (se kapitel 6).

Generationsmålet lyder ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
ö Både det nuvarande stadstrafikmålet och de så kallade stadsmiljöavtalen är svaga jämfört med vad som gäller i till exempel Norge.
ä
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Energi- och koldioxidskatter på drivmedel, liksom de kostnadsökningar som följer av reduktionsplikten, ökar marginalpriset på vägtransporter med förbränningsmotor. Den prisnivån har hittills
inte varit tillräcklig för att vända utvecklingen. Biltrafiken växer generellt och även i ända städerna,
där det finns reella alternativ. Utmaningen att vända utvecklingen handlar inte enbart om
fordonens direkta utsläpp utan även om att växande biltrafik i tätorter i sin tur kräver ständig
utbyggnad av utrymmeskrävande och klimatpåverkande infrastruktur som i sin tur skapar
inlåsningar i ineffektiva transportsystem.
Genom bland annat nya tjänstebilsregler och förslag om ändrat reseavdrag har regeringen tagit
steg för att begränsa tidigare subventioner av personbilar och bilkörning. Regeringen har infört
styrmedel för att höja järnvägens konkurrenskraft, men trängseln på spåren utgör en alltmer
påträngande fysisk gräns för överflyttning av trafik till järnvägen. Många enskilda beslut har
fattats under de senaste åren och regeringen har antagit en strategi för godstransporter och en
handlingsplan för fossilfria transporter, men få konkreta steg har tagits mot större reformer, som
att börja utreda ett nytt skattesystem för vägtrafiken eller att införa ett skarpare stadstrafikmål
(se kapitel 3).
Minskat plastavfall i elproduktion och uppvärmning
Den totala årliga volymen av plastavfall i Sverige fortsätter att öka och uppgick år 2019 till cirka
1,7 miljoner ton. Av det går omkring tre fjärdedelar till energiåtervinning eller bränsle. Mindre än
10 procent av plastavfallet går till materialåtervinning.79-80
Om inte utsläppen från förbränning av fossilt avfall, främst plast, ska behöva hanteras enbart
genom infångning av koldioxid behövs en politik som förändrar materialströmmarna uppströms,
genom minskade volymer, byte till biobaserade material och ökad återanvändning eller återvinning.
Producentansvaret har bidragit till att öka källsorteringen men har i sin nuvarande utformning inte
varit tillräckligt för att i någon större grad påverka uppströms, genom design för återanvändning
eller återvinning, eller genom att påverka efterfrågan på återvunnet material. Det finns en
förbränningsskatt på avfall men flera utvärderingar har pekat på att den har liten eller ingen
effekt på utsläppen av växthusgaser från avfallsförbränning.
Regeringen införde 2020 en skatt på plastbärkassar och från och med januari 2022 infördes vissa
förbud och krav vad gäller engångsplast i bestick och matförpackningar. Dessa åtgärder syftar
dock främst till minskad nedskräpning med plast i naturen.
Regeringen har lagt en rad bredare myndighetsuppdrag kopplat till hållbar plastanvändning och
Naturvårdsverket presenterade under 2021 en färdplan för hållbar plastanvändning. Regeringen
har aviserat en handlingsplan för plast under 2022.
Resurseffektivt jordbruk
Den nuvarande politiken vad gäller jordbrukets klimatpåverkan fokuserar på ett fossilfritt jordbruk
men de absolut största utsläppen från jordbrukssektorn kommer inte från fossila bränslen och
består inte av koldioxid, utan metan och lustgas från mark och djurhållning. Den nuvarande
politiken saknar mål eller en tydlig ambition att minska dessa utsläpp, som 2020 svarade för 15
procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. De styrmedel som finns handlar framför allt
om rådgivning och information, både till jordbrukare och till konsumenter. Utsläppen från
jordbrukssektorn har varit oförändrade under en längre tid.
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Övriga effektiviseringsmöjligheter
Inom övriga utsläppssektorer: avfallshantering, lösningsmedel och produktanvändning, finns
beslutad politik som stegvis men relativt långsamt minskar utsläppen. Naturvårdsverket bedömer
att redan nu gällande styrmedel kommer att leda till att dessa utsläpp är nära noll senast år 2045.50
Det finns betydligt fler områden där effektivare resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi
kan bidra till starkt minskad total klimatpåverkan, exempelvis effektivare och mindre utsläppsintensiv materialanvändning inom byggsektorn eller olika delningssystem för fordon och lokaler.
Inom dessa områden är politiken relativt outvecklad och sådana åtgärder har i Panoramascenariot
antagits ge relativt små effekter på de territoriella utsläppen inom Sverige.
Sammanfattning av politiken på politik för effektivare energi- och resursanvändning
Sammantaget kan det konstateras att energieffektivisering är ett moget politikområde. Dock
har området under senare år kommit något i skymundan i Sverige när mycket av diskussionen
fokuserat tillförsel av ny elproduktion eller biodrivmedel. EU:s mål för energieffektivisering är
mer ambitiös än det svenska och nuvarande politik är inte tillräcklig för att nå målen. Regeringens
styrning av olika relevanta myndigheter tycks inte bygga på en gemensam systemsyn vad gäller
energieffektivisering och effektbalansering.
Politiken för en bredare resurseffektivisering är mer outvecklad. Vad gäller effektivare materialanvändning och cirkulär ekonomi saknas ett tydligt myndighetsansvar. Flera politiska initiativ
har tagits men aktörerna saknar fortfarande en samlad riktning och tydliga prioriteringar.
Incitamenten för att minska fossilt avfall som går till förbränning är otillräckliga.
På transportområdet finns uppenbart olika syn bland regeringens myndigheter, liksom mellan
Trafikverket och den regionala och kommunala nivån, vad gäller möjligheter och styrmedel för
att nå ett mer transporteffektivt samhälle. Detta är ett område där regeringens styrning behöver
bli tydligare.
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7.2 Fossilfri elektrifiering
En elektrifieringsprocess pågick under hela 1900-talet där elektricitet blev en allt viktigare
energibärare i allt fler tillämpningar, inte minst i Sverige där elförbrukningen per invånare nu tillhör
de högsta i världen. Samtidigt har produktionen av el över tid gått från att använda en hög andel
fossila bränslen under första halvan av 1900-talet till att vara i det närmaste fossilfri i dag. Vatten-,
kärn- vind-, bio- och solkraft levererade över 98 procent av elproduktionen i Sverige 2020.
Fossilfri el kan användas för att minska utsläppen av växthusgaser på flera sätt. El kan ersätta
fossila drivmedel i transportsektorn genom att bensin- eller dieselmotorer byts mot elmotorer och
i industrin kan gå över till ljusbågsugnar, en typ av elektriska ugnar som används för att smälta
metaller. El kan också indirekt ersätta fossila energikällor och råvaror genom produktion av så
kallade elektrobränslen. Det enklaste elektrobränslet är vätgas som produceras genom elektrolys av
vatten. Vätgas kan ersätta kol i vissa industriprocesser, till exempel för ståltillverkning, fungera som
energilager i fordon och bidra till att balansera utbud och efterfrågan i elsystemet. Mer komplexa
elektrobränslen, som metanol eller ammoniak, kan framställas genom reaktioner mellan vätgasen
och andra ämnen som kolmonoxid och kvävgas.
I Panoramascenariot bidrar elektrifieringen med omkring en tredjedel av alla utsläppsminskningar
till nollutsläpp 2045, eller 15 miljoner ton. Dessa fördelar sig med omkring hälften vardera i
utsläppssektorerna transporter och arbetsmaskiner, respektive industri, vilket illustreras i figur 8.
Sektorn el-och uppvärmning bidrar med en mindre del.

Figur 8: Fossilfri elektrifierings bidrag till utsläppsminskningar i olika sektorer med exempel på möjliga lösningar.
Källa: Panorama samt egen bearbetning

Den grundläggande drivkraften för den nya, globala vågen av elektrifiering är att kostnaden för
el från förnybara energikällor, som vind och sol har sjunkit dramatiskt. Bara sedan 2010 har
kostnaden för solel minskat med omkring 85 procent och vindkraft med omkring 50 procent.81
Samtidigt har kostnaden för lagring av el i batterier också fallit snabbt, med nästan 90 procent
sedan 2010.82 Vätgastekniken är också under snabb utveckling, även om den ännu inte tagit fart på
samma sätt som sol, vind och batterier. Tack vare denna snabba teknikutveckling är i dag den
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förnybara elen billigare än el från ny kärnkraft, kolkraft eller gaskraft. I flera fall börjar förnybart
producerad el bli billigare per energienhet än själva det fossila bränslet, vilket skapar drivkrafter
att elektrifiera än fler processer.
En storskalig elektrifiering innebär ökad efterfrågan på el som behöver mötas med effektivisering,
ökad produktion och stärkta nät. Hur stor elförbrukningen blir under kommande decennier beror
på en lång rad faktorer som är svåra att uppskatta i dag. Enligt Energimyndighetens beräkningar83
kommer en storskalig elektrifiering att leda till en elanvändning på omkring 230 TWh år 2050,
vilket kan jämföras med dagens 140 TWh. Andra bedömningar pekar på ännu större ökningar.
Energiföretagen uppskattar att användningen i ett högnivåscenario kan bli 240–310 TWh år 2045.84
Detta efter att elanvändningen varit i stort sett oförändrad under de senaste 30 åren.
Det finns anledning att påminna om att tidigare scenarier i historien kraftigt överskattat framtidens
efterfrågan på el och att effektivare användning har kompenserat för ökad aktivitet. aa 85,86 Som
beskrevs i avsnitt 7.1 bör effektivisering vara en huvudstrategi även framåt.87 bb Smarta systemlösningar som integrerar energiflöden för el, värme och transporter är avgörande för att uppnå en
hållbar och resurseffektiv elektrifiering.
29F

30F

Sverige har de senaste två åren haft en årlig nettoexport av el på omkring 25 TWh, motsvarande
omkring 15 procent av den totala produktionen. Några få dagar om året sker nettoimport från våra
grannländer. Trots det stora överskottet gör den stora efterfrågan från omgivande länder och vissa
begränsningar i överföringskapacitet inom Sverige i kombination med outbyggd lokal produktion
och lagring att det ändå i vissa perioder uppstår höga elpriser, framför allt i södra Sverige.
Sverige har goda förutsättningar att ta en ledande roll i utvecklingen mot fossilfri elektrifiering.
Till det bidrar tillgången på förnybara energiresurser, industriell kompetens och kapacitet, samt att
flera svenska företag har gjort tidiga och tydliga vägval i denna riktning. I takt med att allt fler
länder och företag sätter klimatmål, EU:s gemensamma klimatpolitik skärps och internationella
överenskommelser utvecklas ökar efterfrågan på produkter med liten klimatpåverkan i hela
värdekedjan. Detta kan leda till nyetablering av industriverksamheter i Sverige, med både
ekonomisk tillväxt och ökad efterfrågan på el som följd.
Utmaningar inom fossilfri elektrifiering
Även om mycket talar för en snabb och bred elektrifiering i flera sektorer, finns utmaningar och
hinder som kan bromsa omställningstakten och elektrifieringens bidrag till klimatomställningen.
Tekniska utmaningar för fossilfri elektrifiering
Dagens elsystem är inte utformade för en mer komplex situation med allt större andel förnybar,
väderberoende och delvis distribuerad elproduktion, en kraftigt ökad men delvis planerbar
elanvändning och ett antal nya storförbrukande industrier. Det finns behov av fortsatt teknikutveckling vad gäller styrning, lagring och överföring, både för att ta fram nya lösningar och för
att snabbt kommersialisera lösningar som ännu bara testats i mindre skala. Detta gäller inte minst
digital teknik för smarta elnät med bättre kapacitet att styra produktion, lagring och användning
av el.

Den statliga Energikommittén bedömde till exempel i sitt betänkande, som publicerades år 1967, att elanvändningen år 2000 skulle
hamna mellan 350 och 500 TWh. Utfallet blev i själva verket 129 TWh.
bb I EU-kommissionens förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv föreslås den vägledande principen om ”efficiency first” att lyftas till
legal nivå.
aa
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Den direkta elektrifieringen av transportsektorn står för en relativt liten del av den förväntade
ökningen av efterfrågan i de scenarier som refereras ovan. Det är den indirekta elektrifieringen,
inte minst vätgasens roll, som är den avgörande faktorn för hur mycket det framtida elbehovet
kommer att öka.56 Det beror främst på förväntad efterfrågan från processindustrin men också på
att vätgasproduktionen medför stora energiförluster. Förbättrad teknik och effektiva systemlösningar för produktion och användning av vätgas, där restflöden tillvaratas och synergier
utnyttjas, är således ett viktigt utvecklingsområde för storskalig elektrifiering.
Batterier baserade på råvaror med mindre resursbegränsningar och miljöpåverkan är ett annat
centralt område för teknikutveckling, inklusive system för återanvändning och återvinning.
Infrastrukturen för elektrifiering av fordonsflottan är fortfarande underutvecklad. För personbilar
gäller det främst att det saknas tillgång till snabbladdning i delar av landet och ”hemmaladdning”
för boende i flerbostadshus. För den tunga trafiken är ett flertal system och tekniker under
utveckling (batterier, elvägar, vätgas) och viktiga vägval återstår.
Vad gäller elproduktionen är de tekniska utmaningarna mindre. Vindkraft är numera en mogen
teknik som fortsätter att utvecklas i nya faser. Ökade investeringar innebär inte automatiskt fler
vindkraftverk. I stället kommer en stor del av den tillkommande produktionskapaciteten att ske
genom att dagens vindkraftverk gradvis ersätts av nya och mer effektiva verk på befintlig plats,
vilket minskar kostnaderna ytterligare.83 Efter den expansion som skett av landbaserad vindkraft
väntas en fas med utbyggnad av stora havsbaserade vindkraftsparker, relativt långt ut till havs och
med jämnare vindförhållanden och större kapacitet. Svenska kraftnät hade i slutet av 2021 tagit
emot ansökningar om att bygga havsbaserad vindkraft som tillsammans motsvarar omkring 500
TWh eller mer än tre gånger Sveriges årliga elanvändning.88 Ny teknik för flytande vindkraftverk
som kan användas på stora djup är under utveckling, vilket innebär ännu större potential
för elproduktion.
Elproduktion med solceller växer exponentiellt i världen och nu även i Sverige, vilket snabbt
kan komma att öka solelens relativa bidrag i elmixen. cc 89 Med den allt större globala marknaden
utvecklas hela tiden nya typer av solceller och systemlösningar. Investeringar i ny kärnkraft är sedan
2009 tillåtet i Sverige. Sådana skulle kunna bli verklighet under senare delen av perioden till 2045,
men kärnkraftens kostnader faller inte på samma sätt som förnybar elproduktion. För nya
kärnkraftstyper återstår även ännu mycket teknisk utveckling och det är i dag svårt att bedöma
deras tekno-ekonomiska potential. Omställningen är dock inte beroende av kärnkraftens långsiktiga
utsikter eller förmåga att överbrygga tekniska hinder på vägen. Med rätt styrmedel kan de förnybara
energislagen byggas ut i närtid i tillräcklig omfattning för att möta de allt offensivare
elektrifieringsplanerna i industrin och transportsektorn.
31F

Ekonomiska utmaningar för fossilfri elektrifiering
Det behövs stora investeringar för utbyggnad och modernisering av elnäten, även om lokal
elproduktion, energilagring och anpassad elkonsumtion också kommer att öka möjligheterna att
balansera tillförsel och användning i tid och rum. Likaså behövs investeringar i ny elproduktion,
både för att möta ökad efterfrågan och för att ersätta befintliga åldrande produktionsanläggningar.
Det innebär att de årliga investeringsnivåerna i energibranschen behöver öka väsentligt. En studie
från Nordeuropeiska Energiperspektiv (NEPP) uppskattar att drygt hälften av de totala

År 2021 uppskattades elproduktionen från solceller i Sverige för första gången nå 1TWh, en ökning med mer än 40 procent från året
innan.

cc
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investeringarna under perioden fram till 2050 kommer att behöva gå till produktion och
knappt hälften till elnäten.90
Utöver energisektorn behövs investeringar i andra sektorer, exempelvis i laddinfrastruktur,
elektrifierade industriprocesser samt framställning, lagring och överföring av vätgas. Här är de
uppskattade investeringsvolymer ännu osäkrare och förändras relativt snabbt. Fossilfria alternativ
innebär inte längre självklart merkostnader i förhållande till nuvarande fossila teknik. Exempelvis
förväntas kostnaden för eldrivna personbilar inom några få år vara i paritet med konventionella
bensin- eller dieselbilar och driftkostnaden lägre.
Generellt sett drivs elektrifieringen inom transportsektorn allt starkare av inneboende kostnadsfördelar medan nya industriprocesser i de flesta fall fortfarande innebär högre kostnader. Fossilfritt
stål bedöms till exempel bli 20–30 procent dyrare att tillverka än konventionellt stål. dd 91 Eftersom
material som stål i många tillämpningar står för en liten andel av kostnaden för slutprodukten,
till exempel en bil, förblir kostnadsökningen i en färdig konsumentprodukt ofta låg. På vissa
marknader kan material med låga klimatavtryck ge konkurrensfördelar och i och med att det finns
en betalningsvilja som kompenserar för den högre kostnaden. På längre sikt förväntas lärande och
stordriftsfördelar leda till sjunkande kostnader även för dessa nya fossilfria processer som ännu
är under utveckling.
32F

Institutionella utmaningar för fossilfri elektrifiering
Det innebär alltid en ökad risk att investera i ny teknik, även om nya fossilfria lösningar på allt
fler områden bedöms kunna konkurrera med gamla fossila lösningar, och den förnybara energin
ger låga driftkostnader. Riskerna är både tekniska och ekonomiska, men det finns också
institutionella och risker kopplade till osäkerheter om den framtida politiken.
Investeringar i elproduktion, lagring och inte minst elnät tar i regel lång tid att genomföra och
processen matchar i dag inte det tempo som krävs för att nå klimatmålen. Elektrifieringstakten
bromsas av långsamma och bitvis oförutsägbara tillståndsprocesser. Ett tydligt exempel på detta
är processen för nya elnätskoncessioner (tillstånd) som, inklusive överklaganden, kan ta många år
från det att ett elnätsbolag lämnar in sin ansökan. Kompetens och kapacitet hos inblandade
myndigheter, exempelvis mellan olika länsstyrelser, kan variera.
Miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan, ofta benämnt som det kommunala vetot,
ger kommunerna möjlighet att säga nej till större tillståndspliktiga vindkraftverk. Beslutet kan
inte överklagas, behöver inte motiveras och det finns inga beslutskriterier eller tidsgränser för
processen. Detta skapar ytterligare osäkerhet i tillståndsprocessen. Bestämmelsen infördes i
samband med att krav på detaljplan minskade och bygglov togs bort och syftade till att effektivisera
och förenkla tillståndsprocessen samtidigt som kommunernas inflytande över markanvändningen
i kommunen inte skulle begränsas. Utvärderingar pekar på att reformens syfte inte har uppnåtts.92
I juni 2021 mottog regeringen utredningsbetänkandet En rättssäker vindkraftsprövning med
förslag till förändrade regler i form av en särskild lag om kommunala lokaliseringsbesked för
tillståndspliktig vindkraft.93
Det finns betydande mål- och intressekonflikter kring utbyggnaden av framför allt landbaserad
vindkraft. Lokalt motstånd där projekten planeras, från kommuner, privatpersoner, organisationer
och Försvarsmakten, utgör betydande hinder och innebär att en stor andel ansökningar för att

dd

Enligt Hybrits uppskattningar kommer deras stål att bli 20–30 procent dyrare än konventionellt stål.
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bygga landbaserad vindkraft har fått avslag.94 ee När utbyggnaden av solcellsparker och vindkraftverk, både på land och till havs, ska accelerera, riskerar dessa konflikter att intensifieras och kan
bli ett avgörande hinder för elektrifieringen. Utredningen om en rättssäker prövning av vindkraft
föreslog att staten bör införa lagstadgade regler för ekonomisk kompensation till kommunen
eller lokalsamhället i samband med vindkraftsetableringar.
33F

Ytterligare en utmaning är att dagens reglering av regionala och lokala elnät, som har sin
utgångspunkt i ett förvaltarperspektiv av relativt stabil infrastruktur, inte är väl utformad för
den snabba omvandlingsperiod som nu behöver komma.
Det finns redan en betydande och växande kompetensbrist vad gäller flera yrkeskategorier som
har nyckelroller för elektrifieringen. Energibranschen står inför ett stort rekryteringsbehov och
stora pensionsavgångar. SCB:s långsiktiga prognoser visar exempelvis en tydlig brist på civil- och
högskoleingenjörer inom energi, elektronik, automation och datateknik på 2030-talet.95 Men
kompetensbehovet gäller även ekonomi- och marknadsfrågor, juridik, beteendevetenskap,
resurshushållning med mera.
Nuvarande politik för fossilfri elektrifiering
Energipolitikens övergripande mål är att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och
ekologisk hållbarhet. Dessutom har riksdagen beslutat om ett mål om 100 procent förnybar
elproduktion till år 2040.96 ff
F

Flera statliga myndigheter har viktiga roller i att genomföra regeringens politik för att nå dessa
mål, inte minst Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen. Den svenska energipolitiken, och politiken för elsystemet i synnerhet, påverkas i allt högre grad av beslut på E
U-nivån. Sveriges elsystem är också direkt sammanlänkat med elsystemen i våra grannländer i en
gemensam nordeuropeisk marknad för elhandel. Utvecklingen i alla dessa länder påverkar även
Sverige bland annat vad gäller politiska beslut och investeringar i produktionskapacitet och
överföringskapacitet. Samtidigt sprids elproduktionen på allt fler och mindre producenter och
digital teknik för styrning av konsumtion och lagring blir tillgänglig från nya aktörer. Allt detta
påverkar i hög grad förutsättningarna för den nationella politiken.
Energi- och koldioxidskatterna utgör en viktig bas i politiken. Skatterna används för att styra bort
från fossila bränslen och mot el som produceras med fossilfria kraftslag. Detta lägger en viktig
grund för att utsläppen ska minska överallt och på ett kostnadseffektivt sätt. På samma sätt
skapar EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS, drivkrafter att fasa ut fossila bränslen inom de
handlande sektorerna. När EU-kommissionen nu har föreslagit ett separat(a) handelssystem för
utsläpp från transporter och uppvärmning förväntas detta tryck på europeisk nivå att stärkas
ytterligare, och utfasningen av fossila bränslen gå fortare.
Elsystemet utgör basen för elektrifieringen. Efter vattenkraftens och kärnkraftens utbyggnad
har den tredje vågen av fossilfri elektrifiering, hittills främst landbaserad vindkraft, drivits på av
ett system med elcertifikat, ett ekonomiskt stöd till producenter av förnybar el som har funnits i
Sverige sedan år 2003. Behovet av produktionsstöd har dock avtagit i takt med att teknikerna har
mognat och kostnaderna fallit. Regeringen har beslutat att inga nya elcertifikat ska tilldelas för
produktionsanläggningar som har tagits i drift efter 2021 och elcertifikatssystemet kommer helt
En tredjedel av alla ansökningar får nej enligt Energimyndighetens kartläggning av vindkraftverk som har tillståndsprövats under perioden
2014–2019. Enligt en sammanställning från Svensk Vindenergi beviljas mindre än hälften av alla ansökningar och antalet beviljade tillstånd
har minskat drastiskt under perioden.
ff Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut,
enligt regeringens proposition och den breda överenskommelse som 2016 slöts av en stor majoritet i riksdagen. Moderaterna och
Kristdemokraterna har senare anmält att de inte längre står bakom överenskommelsen.
ee
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att ha upphört år 2035. Privatpersoner som vill investera i småskalig, förnybar elproduktion kan
ändå få stöd, tidigare genom ett investeringsstöd för solceller och sedan januari 2021 genom en
skattereduktion för grön teknik.
Regeringen har under 2021 genomfört eller fattat beslut som stärker utbyggnaden av både
produktionskapacitet och elnät. Bland dessa beslut finna ett utvidgat undantag från skatteplikt
för egenproduktion av el, ett nytt uppdrag till Svenska kraftnät att bygga ut transmissionsnätet
(stamnätet) till områden inom Sveriges sjöterritorium och en breddning av klimatklivet till att även
inkludera biogasanläggningar för elproduktion. Regeringen presenterade under 2021 en proposition
om moderna tillståndsprocesser för elnät, i syfte att göra det enklare att bygga ut elnätet i Sverige
och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande.97 Propositionen beslutades
av riksdagen.
På transportområdet finns, utöver energi- och koldioxidskatterna, en bred uppsättning politiska
åtgärder som påverkar elektrifieringstakten. En differentierad fordonsskatt, det så kallade bonus
malus-systemet, innebär att nya miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid
premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre
skatt (malus) under de första tre åren. Bonus malus-systemet gäller inte den tunga godstrafiken.
Regeringen har förstärkt detta styrmedel under 2021 med ett tillskott om 550 miljoner kronor till
klimatbonusbilar för 2022, vissa regelskärpningar och höjd malus. Detta gynnar i synnerhet
elfordon med mycket små utsläpp, vilket även gäller nedsättningen av förmånsbeskattning för
miljöbilar och EU:s utsläppskrav för både lätta och tunga fordon. För den tunga trafiken styr även
miljödifferentierade vägavgifter mot fordon med lägre utsläpp av koldioxid.
Utbyggnaden av laddinfrastruktur är en central förutsättning för att fordonsflottan ska kunna
elektrifieras. Här finns ett flertal stöd som syftar till att skynda på utbyggnadstakten, till exempel
Klimatklivet, riktade stöd till privatpersoner som vill installera en laddbox hemma och statligt stöd
för snabbladdning vid publika laddstationer inom så kallade vita fläckar på laddinfrastrukturkartan
där sådana publika laddstationer annars inte byggs. Under 2021 gav regeringen Energimyndigheten
uppdraget att i samarbete med Boverket och Lantmäteriet föreslå åtgärder för att förbättra
tillgången till laddning vid hemmet, framför allt för boende i flerfamiljshus och de som
har gatuparkering.
För industrins del finns ett flertal styrmedel och andra politiska åtgärder som påverkar
elektrifieringstakten. Offentligt finansierade forskning- och utvecklingsprojekt bidrar till ny
kunskap och utveckling: flera av de nationella forskningsprogrammen och strategiska innovationsprogrammen samt den energiforskning som finansieras av Energimyndigheten. Tillgången till
hållbart producerade batterier stärks långsiktigt genom satsningar på forskning och strategi för en
hållbar batterikedja. Genom Industriklivet ges stöd till forskning, genomförbarhetsstudier, pilotoch demonstrationsprojekt, detaljerade projekteringsstudier och investeringar som kan bidra till
industrins omställning, inte minst elektrifieringen. Industriklivet har ökat i omfattning och
breddats över tid.
Den 3 februari 2022 beslutade regeringen om en elektrifieringsstrategi i syfte att skynda på
utvecklingen och stärka samordningen mellan olika initiativ för fossilfri elektrifiering.98 Strategin
beskriver 67 olika åtgärder inom tolv områden som anger inriktningen på regeringens fortsatta
arbete. Regeringen anger bland annat att man avser ge Svenska kraftnät en tydligare roll att arbeta
för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med behoven. I denna åtgärd ingår bland annat ett mer
proaktivt arbete med nationell nätplanering. Strategin aviserar också ett handlingsprogram för
laddinfrastruktur och tankinfrastruktur och en kommande fjärr- och kraftvärmestrategi.

Klimatpolitiska rådets rapport 2022

73

Regeringen aviserade samma dag att man avser tillsätta ett elektrifieringsråd med representanter
från den offentliga sektorn, näringslivet och andra samhällsaktörer för att stödja ett effektivt
genomförande av strategin. Sedan 2020 finns redan Elektrifieringskommissionen, med liknande
sammansättning och med uppgift att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga
vägtransporterna och transportsektorn som helhet.
Energimyndigheten presenterade på regeringens uppdrag i november 2021 ett förslag till en
nationell strategi för vätgas och andra elektrobränslens roll i det svenska energisystemet.
Sammanfattning av politiken för fossilfri elektrifiering
Sammanfattande är kan sägas att den nuvarande politiken innehåller ett stort antal riktade
styrmedel och flera övergripande åtgärder som kan förväntas driva på elektrifieringen och möta
de hinder och utmaningar som identifierats. De initiativ som redan beslutats eller är på väg behöver
implementeras snabbt, koordinerat och kraftfullt. Fler reformer kommer att behövas. Regeringen
har till exempel deklarerat en hög ambition i att effektivisera och snabba på olika tillståndsprocesser, men det går ännu inte att läsa av tydliga resultat.
Alla pågående initiativ och nya politiska insatser, tillsammans med det stora antalet berörda
offentliga och andra aktörer, ställer stora krav på koordinering och tydlig gemensam färdriktning.
Samordningen mellan departement och myndigheter behöver utvecklas (se också kap 6).
Elektrifieringskommissionen och den nyligen presenterade elektrifieringsstrategin och det blivande
elektrifieringsrådet kan förhoppningsvis skapa en bättre grund för detta och för att övriga hinder
för elektrifieringen ska kunna hanteras mer effektivt.
Klimatpolitiska rådets övergripande bedömning är att de tydligaste bristerna i dagens politik
gäller de institutionella hindren. Den politik som förs står inte i proportion till omfattningen och
hastigheten i de förändringar som krävs. Det gäller exempelvis regeringens styrning av myndigheterna, kapacitet och instrument för att stärka acceptans och hantera intressekonflikter, liksom
kompetens- och resursbehov både i inom myndigheter och i samhället i stort.

7.3 Biomassa från skogs- och jordbruk
Sverige har goda tillgångar i form av biomassa från jordbruket och framför allt skogsbruket.
Biomassan kan användas för att minska klimatpåverkan eftersom den kan ersätta fossilintensiva
produkter eller fossil energi. Det kan vara fossila bränslen som ersätts av biobränslen, betong i
byggnader som ersätts av trä eller fossilbaserad plast som ersätts av biobaserade alternativ med
lägre utsläpp av växthusgaser som följd, sett över en viss period.
De flesta fossila produkter och processer kan i princip ersättas av biobaserade alternativ.
Klimatnyttan av sådan substitution beror till exempel på olika antaganden om tidsperspektiv,
vilken bioråvara som används, hur den har producerats, vilka produkter som ersätts och hur länge
de används och eventuellt återcirkuleras. Generellt gäller att långlivade produkter som byggnader i
trä ger större klimatnytta än om råvaran används till kortlivade produkter eller som bränsle.
Därför är det bättre att som bränsle använda restflöden från skogs- och jordbruket.
I Sverige har sådan substitution pågått under flera decennier, vilket har gett ett stort bidragit till de
minskade utsläppen av fossila växthusgaser sedan början av 1970-talet. Den absoluta merparten
av det bidraget har utgjorts av ersättning av fossila bränslen med biobaserade bränslen i form av
avverkningsrester och restprodukter från skogsindustrin. Detta har samtidigt gjort bioenergi till
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Sveriges enskilt största energikälla. Den mesta användningen sker inom skogsindustrin,
i värmeverk och i kraftvärmeverk.
I Panoramascenariot bidrar ökad användning av biomassa för substitution av fossila bränslen och
material till att Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar med knappt 10 miljoner ton till 2045 (se
figur 9). Störst total utsläppsminskning antas ske i industrin men på kort sikt, till 2030, förväntas
bioenergi spela en växande roll inom transportsektorn. I takt med den ökade elektrifieringen väntas
användningen av biodrivmedel för vägtransporter därefter gradvis minska igen. För sjöfart och flyg
är batteribaserad elektrifiering med dagens teknik begränsad till vissa ändamål, exempelvis mindre
båtar och fartyg, kortare färjelinjer och mindre flygplan som trafikerar kortare rutter. Även om det
sker en snabb utveckling av vätgas och andra elektrobränslen kommer användningen av
biodrivmedel sannolikt att finnas kvar längre i dessa transportslag än persontransporter på väg.
Den utsläppsminskning som anges för el och värme beror på att en ökad användning av
biobaserad plast väntas minska förbränningen av fossilt baserat plastavfall.

Figur 9: Bidrag till utsläppsminskningar från skogs-och jordbruk i olika sektorer med exempel på möjliga lösningar
Källa: Panorama samt egen bearbetning

Den fysiska bruttopotentialen för användning av biomassa i Sverige är betydande. Speciellt
skogen utgör samtidigt en viktig kolsänka som bidrar till minskade nettoutsläpp genom att skogen
tar upp koldioxid ur atmosfären. Det finns också möjligheter att ytterligare främja dessa upptag.
Jordbruksmarkens kollager kan också ökas genom exempelvis reducerad jordbearbetning. De
beskrivs närmre i avsnitt 7.4. Skogs- och jordbruksmark som kolsänka respektive användning
av biomassa som ersättning för fossilintensiva material och energi är inte ömsesidigt uteslutande
men det behövs konkreta avvägningar och vägval.
Ur ett klimatperspektiv bör biomassa användas där den gör störst klimatnytta. Skogen och
jordbruket bidrar dock med flera stora värden utöver klimatnytta. Livsmedelsförsörjning är till
exempel en strategisk fråga. Det ekonomiska värdet av skogs- och jordbruket är också stort.
Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin
för omkring tio procent. Nettoexportvärdet från skogsindustrin är lika stort som hela tillverkningsindustrin tillsammans, beroende på att råvaran är inhemsk och importen liten. Andra näringar som
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förlitar sig på skogen och marken är turismen och rennäringen. Ytterligare samhällsnyttor av
stort värde som är beroende av skogs- och jordbrukslandskapet är vattenförsörjning, biologisk
mångfald, rekreation samt natur- och kulturarv. Det krävs genomtänkta prioriteringar, styrmedel
och bruksmetoder för att beakta de olika nyttigheterna. Det finns idag ingen vedertagen definition
av vad som utgör ett hållbart brukande.
Det är i sammanhanget värt att komma ihåg at det fram till i dag inte har varit bioenergiefterfrågan
som styrt volymen av skogsavverkningar i Sverige utan den primära efterfrågan har kommit från
pappers- och massaindustri och sågverk. Vid en accelererande klimatomställning kan nya tekniker,
konsumtionsmönster och innovationer påverka hur mycket av den tillgängliga biomassan som
används för olika ändamål.
Utmaningar för biomassa från skogs-och jordbruk
Tekniken för el- och värmeproduktion från biomassa är mogen och sedan länge en storskalig
verksamhet i Sverige. Viktiga tekniska utmaningar framåt handlar framför allt om utveckling av
mer avancerade biodrivmedel, material och andra produkter som kan maximera värdeskapandet
och klimatnyttan från biomassan.
Den fysiska potentialen för bioenergi är begränsad i jämförelse med både sol- och vindkraft.
I Sverige är den ändå relativt stor på grund av låg befolkningstäthet och stora skogsarealer.
Användningen av biobränslen har tredubblats i Sverige under de senaste 40 åren och uppgick 2019
till 145 TWh.45 För att uppnå den utsläppsminskning som anges i Panoramascenariot ovan skulle
det krävas 167 TWh biobränslen. (I Panoramascenariot berörs inte frågan om hur stor tillgång till
biomassa som är möjlig.) Detta är alltså något mer än dagens nivå men betydligt mindre än i vissa
andra bedömningar och scenarier som presenterats de senaste åren.99 gg Det beror på att
Panoramascenariot lägger större vikt vid effektivisering och elektrifiering, vilket minskar
behovet av bioenergi.
35F

Den globala efterfrågan på biomassa förväntas öka, bland annat kopplat till klimatomställningen.
När konkurrensen om bioråvaran ökar och priset stiger kommer bioråvaran styras mot sektorer
som har få eller inga fossilfria alternativ och därmed störst betalningsvilja. Fram till 2030 är det
troligen i vägtransportsektorn som efterfrågan kommer att öka mest. Därefter kan användningen
öka i andra segment, såsom biojet till flyg och förnybar råvara till kemiindustrin.
Medan elektrifiering och effektivisering kan frigöra biomassa från exempelvis transporter och
uppvärmning kan olika former av biobaserade material väntas bli allt viktigare i den fortsatta
omställningen och ersätta framför allt fossil plast.
Ett resurseffektivt nyttjande av den svenska resursbasen för biomassa kräver investeringar i
moderna bioraffinaderier, vilket innebär stora investeringar förknippade med betydande
ekonomisk risk. Eftersom efterfrågan från olika marknader väntas skifta över tid kan risken
minskas om att anläggningarna inte görs beroende av en specifik produkt.
På transportområdet, till skillnad från övriga sektorer, är den största delen av biodrivmedlen
importerade. Undantaget är biogas som till stor del är inhemskt producerad. Ökad efterfrågan,
i takt med att världen ställer om, kan komma att driva upp priserna och begränsa tillgången
på hållbart producerade biodrivmedel i Sverige.

I Fossilfritt Sveriges Biostrategi bedöms den totala bruttoefterfrågan kunna bli 241 TWh år 2045, vilket överstiger den potential på 185
TWh som i samma rapport bedöms vara möjligt att ta ut i Sverige. Strategin handlar om olika sätt att få efterfrågan och tillgång att mötas
på ett hållbart sätt.

gg
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De flerdimensionella värden som beskrivs ovan har bidragit till en allt intensivare debatt om
hur den svenska skogens potential bör användas och hur olika nyttor ska balanseras. Intressekonflikterna kring skogen och marken ökar i viss mån i Sverige men i ännu högre grad i EU,
vilket kan påverka hur mycket biomassa som kommer att finnas tillgängligt för biobaserade
material och bioenergi i framtiden. Det saknas idag en tydlig riktning i politiken rörande hur
dessa intressekonflikter ska hanteras.
Nuvarande politik för biomassa från skogs-och jordbruk
Historiskt har landets skogs- och jordbruk varit en källa till energi, mat och byggande. Särskilt
skogsbruket har också varit en central del av Sveriges industriella utveckling under 1900-talet och
bidragit till ekonomisk tillväxt och sysselsättning i stora delar av landet. Det ekonomiska och
industriella perspektivet har därför kommit att dominera skogs- och jordbrukspolitiken.
Ambitioner, både från politiken, civilsamhället, allmänheten och i växande grad även från
branschen, att skydda andra värden har gradvis lett till en bredare uppsättning mål och medel.
I dag styrs skogspolitiken av två övergripande mål: ett produktionsmål och ett miljömål. Miljömålet
handlar framför allt om biologisk mångfald men inkluderar också att värna om skogens kulturella,
estetiska och sociala värden.
Skogsstyrelsen är den förvaltningsmyndighet som har till uppgift att göra avvägningar mellan
de skogspolitiska målen och verka för att de nås. Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet
för jordbruket.
Efter omkring tre års arbete beslutade regeringen 2018 om en långsiktig skogsstrategi för Sverige,
ett nationellt skogsprogram.100 I programmet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till
att uppnå programmets vision: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i
hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Det första av de fem fokusområdena
är ”Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta”.
Den nuvarande politiken är på flera områden jämförelsevis stark vad gäller att stimulera
användning av bioenergi. Koldioxidskatten, liksom undantag från energiskatt på biobränslen,
och senare EU ETS har varit viktiga drivkrafter i samtliga sektorer.
På transportområdet har reduktionsplikten ersatt energi- och koldioxidskatterna som det viktigaste
styrmedlet för att främja biobaserade drivmedel. De starka styrmedlen för ökad användning har
hittills inte varit tillräckliga för att stimulera någon betydande inhemsk produktion av biodrivmedel
utan har framför allt ökat importen, först av etanol och i senare faser av biodiesel. Det beror delvis
på att styrmedlen uppfattas som kortsiktiga och oförutsägbara. Reduktionspliktens utveckling över
kommande år har länge varit osäker och regeringens beslut bara gällt det närmsta året. Skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel har i sin tur varit beroende av tidsbegränsade, kortvariga
beslut om undantag från statsstödsreglerna från EU-kommissionen.
Regeringen aviserade i februari 2022 att den avser lämna in en ansökan om att skattebefria
höginblandade flytande biodrivmedel under ytterligare tio år, när det nuvarande statsstödsgodkännandet löper ut den sista december 2022. Regeringen bedömer att EU-kommissionens
förändrade miljöstödsriktlinjer har ökat möjligheterna för Sverige att mer långsiktigt ha kvar
nuvarande skattebefrielse. Som alternativ har regeringen tidigare remissbehandlat ett förslag om
att i stället från och med 2023 inkludera rena och höginblandade flytande biodrivmedel i
reduktionsplikten för bensin och diesel. Flera remissinstanser befarar att detta alternativ skulle
leda till stora kortsiktiga kostnadsökningar för de aktörer som redan gått över till rena eller
höginblandade biodrivmedel, inte minst inom kollektivtrafiken.

Klimatpolitiska rådets rapport 2022

77

Vad gäller uppvärmning har energi- och koldioxidskatterna varit det viktigaste styrmedlet för att
fasa ut nära nog alla fossila bränslen, vilka delvis ersatts med biobränslen. Det gäller både storskalig
användning i fjärrvärmeverk och mera småskalig fastighetsanknuten uppvärmning. Skatterna har i
perioder kompletterats med investeringsbidrag, både till fjärrvärmeföretag och fastighetsägare samt
kommunal energi- och klimatrådgivning. Den låga andelen fossil uppvärmning i Sverige är i det
närmaste unik bland världens industrialiserade länder.
Värmemarknaden är lokal medan elmarknaden är nordisk eller nordeuropeisk, vilket varit en
anledning till att elproduktion till stora delar varit undantagen från koldioxidskatt. Vad gäller
elproduktion har i stället elcertifikatsystemet för förnybar el bidragit till att öka konkurrenskraften
för biobaserad kraftvärme. Efter hand har också EU:s system för handel med utsläppsrätter
bidragit till detta.
Vad gäller den stora bioenergianvändningen i industrin har det varit ekonomiskt rationellt för
skogsindustrin att ersätta fossil energi med egna restprodukter från skogen, även om de politiska
styrmedlen varit svagare än de som gällt i uppvärmningssektorn. Såväl den traditionella skogsindustrin som raffinaderier och kemisk industri utvecklas i riktning mot bioraffinaderier för
produktion av drivmedel, kemikalier och material. Industriklivet finns till för att genom stöd till
utveckling av nya fossilfria lösningar i industrin, och de nyligen införda gröna kreditgarantierna
har potential att underlätta finansieringen av de stora investeringar som krävs.
För att öka produktionen av biobränslen från jordbruket finns stödsystem för biogasproduktion
från gödsel. Stödsystemet bidrar till dubbla miljö- och klimatfördelar genom att metanutsläpp
samtidig som ersättning av fossil energi ersätts med biobränsle. Stödet finansieras delvis genom
EU:s landsbygdsprogram. Investeringar i biogasanläggningar för fordonsbränsle eller elproduktion
kan också få stöd genom Klimatklivet.
Från EU har signalerna länge varit att det inte är lämpligt att ge stöd till produktion av
biodrivmedel från livsmedels- och fodergrödor. EU har gradvis ställt starkare hållbarhetskrav
på biodrivmedel, och även Sveriges lagstiftning anpassades till de kraven under 2019.101
Jämfört med bioenergi är de politiska styrmedlen svagare vad gäller substitution av fossila material,
som exempelvis att ersätta betong i byggnader eller ersätta fossil plast med biobaserade material.
Trots Sveriges stora skogsresurser byggdes länge bara småhus i trä. Ända fram till mitten av 1990talet tillät inte byggreglerna flervåningshus i trä. Andelen flervåningshus i trä har legat stilla på
omkring 10 procent ända sedan början av 2000-talet men på senare år syns ett ökat intresse och
nya investeringar i industriellt byggande av flervåningshus i trä.102 Flera innovations- och
utvecklingsinsatser har gjorts, både på nationell och lokal nivå. Den nya klimatdeklarationen a
v byggnader innebär att byggföretag ska redovisa nya byggnaders klimatpåverkan.
Sammanfattning av politiken för biomassa från skogs-och jordbruk
Sammantaget har politiken historiskt skapat goda förutsättningar för bioenergianvändning i
Sverige, företrädesvis användning av restprodukter som i relativt oförädlad form använts inom
fjärrvärme och industri. Efter hand har användningen av biodrivmedel ökat också i transportsektorn, men framför allt genom import av etanol och senare biodiesel. Den långsiktiga
inriktningen har varit tydlig och haft brett stöd.
Utvecklingen går nu in i ett annat skede i riktning mot att producera mer högförädlade
bränslen, kemikalier och material för internationella marknader, i stället för den i huvudsak
lokala värmemarknaden.
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Samtidigt går lagstiftningsförslag i EU delvis emot den nuvarande svenska politiken och
diskussioner har blivit intensivare om skogen som kolsänka, liksom dess roll för biologisk
mångfald, vilket skapar osäkerhet om den framtida färdriktningen. Regeringen har under lång
tid också aviserat en bioekonomistrategi, vilken dock försenats flera gånger, av allt att döma
åtminstone delvis beroende på motstående intressen. Det nationella skogsprogrammet tycks inte
ha skapat den tydlighet som var syftet. Denna grundläggande osäkerhet är för närvarande ett
betydande problem för frågan om hur biomassa på ett balanserat och resurseffektivt sätt ska
kunna bidra till den fortsatta klimatomställningen.
Jordbruket har däremot ofta kommit i skymundan i diskussionen om klimatomställningen, trots
att jordbrukssektorn står för omkring 15 procent av de totala utsläppen av växthusgaser och att
det finns betydande potential att öka möjligheterna till kolsänkor. Det saknas i dag en tydlig politik
för om och hur dessa utsläpp ska begränsas eller hur investeringar för att uppnå kolsänkor ska
finansieras. I de målscenarier från Miljömålsberedningen som låg till grund för de nuvarande
klimatmålen antas kompletterande åtgärder kompensera för en stor del av den nuvarande
utsläppsnivån från jordbruket.

7.4 Upptag och lagring av koldioxid
Det finns stor potential för att minska utsläppen av växthusgaser i flera sektorer. I en del fall räcker
dock inte dessa åtgärder för att helt fasa ut samtliga klimatutsläpp till 2045. Dessutom innefattar
det svenska målet om noll nettoutsläpp, precis som globala scenarier för att nå målen i Parisavtalet,
att betydande netto negativa utsläpp uppnås under andra halvan av 2000-talet. Därför behövs, som
komplement till de övriga nyckelområdena, också åtgärder för att fånga in och lagra koldioxid,
inklusive befintliga och kontinuerliga koldioxidupptag i naturliga kolsänkor på skogsmark och
jordbruksmark. Sådana åtgärder delas ofta i två kategorier:
1) infångning och lagring av koldioxidutsläpp (CCS) från förbränning av fossila bränslen, vilket kan
minska utsläppen i exempelvis industriprocesser som är svåra att ersätta med elektrifiering eller
biobränslen (men leder inte till negativa utsläpp).
2) lösningar som genererar negativa utsläpp och därmed har potential att räknas till de så kallade
kompletterande åtgärderna dels tekniska åtgärder som CCS kopplat till biogena utsläpp (bio-CCS),
dels förstärkta naturliga sänkor genom ökat koldioxidupptag i skog och mark, inklusive jordbruket.
Här samlas båda dessa kategorier i ett nyckelområde även om de har olika funktioner i klimatomställningen och effekten syns på olika sätt i statistiken över växthusgaser. CCS fungerar tekniskt
på samma sätt oavsett vilket bränsle som används, men blir i fallet fossila bränslen ett sätt att
undvika att nytt fossilt kol tillförs atmosfären. Bio-CCS kan däremot över tid minska koldioxidhalten i atmosfären, förutsatt att motsvarande mängd biomassa genereras som förbränns.
I Panoramascenariot förväntas ett bidrag från CCS i industriprocesser där elektrifiering eller
andra åtgärder är svårframkomliga, främst i cementindustrin och i mindre grad i raffinaderier
och stålindustrin. Till detta kommer åtgärder av den andra kategorin, det vill säga så kallade
kompletterande åtgärder. Storleken på det bidraget, knappt 4 miljoner ton, har helt enkelt
bestämts av storleken på de utsläpp där det för närvarande inte finns tillräckligt med kända
utsläppsminskande åtgärder, framför allt inom jordbruket. Potentialen är betydligt större och kan
användas för att uppnå negativa utsläpp. Panoramascenariot stannar vid noll nettoutsläpp.
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Figur 10: Upptag och lagring av koldioxid i olika sektorer med exempel på möjliga lösningar.
Källa: Panorama samt egen bearbetning.

I svensk kontext har bio-CCS samt åtgärder för ökad kolsänka i skog och mark identifierats
som de åtgärder som har mest långsiktig potential för negativa utsläpp.
Klimatpolitiska vägvalsutredningen bedömer den realiserbara svenska potentialen för bio-CCS till
10 miljoner ton koldioxid per år, med en teknisk potential om närmare 20 miljoner ton.103 Störst är
potentialen i pappers- och massaindustrin vilken står för majoriteten av de biogena punktutsläppen,
följt av energisektorn med förbränning av skogliga restprodukter samt biogent avfall. Energimyndigheten har bedömt att potentialen till år 2030 är nästan 6 miljoner ton.
Den svenska skogsmarken har länge fungerat som en stabil kolsänka som under det senaste
decenniet tagit upp knappt 38 miljoner ton koldioxid om året, vilket beror på att tillväxten har varit
större än avgångarna.1 Som ett resultat utgör Sveriges skogar ett stort lager av kol, och en fortsatt
nettokolsänka så länge tillväxten är större än avverkningen.
Klimatpolitiska vägvalsutredningen lämnade vissa förslag för ökad kolinlagring i jordbruksmark
men inte för ökat upptag i skogen. Utredningen konstaterade att det finns potential att öka
kolsänkan i skogsmark, till exempel genom åtgärder som ökar tillväxten, åtgärder för ökad
miljöhänsyn i skogsbruket och genom att större arealer produktiv skogsmark undantas från
virkesproduktion. Om skogsmark undantas från virkesproduktion bidrar det också till andra
miljömål såsom miljökvalitetsmålet Levande skogar. Utredningen uppmärksammade också att
det är viktigt att säkra de kollager som redan finns i biomassa och mark mot bakgrund av att de
pågående klimatförändringarna medför ökade skaderisker från till exempel stormar, torka,
insektsangrepp och brand.
Andra åtgärder som kan bidra till minskade nettoutsläpp är till exempel biokol, användning av
koldioxid som råvara (CCU, Carbon Capture and Utilization) och andra lösningar som dock ofta
har större osäkerheter, vilket innebär att deras realiserbara uthålliga potential är svårbedömd.
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Utmaningar för upptag och lagring av koldioxid
Att öka kolinlagringen i jordbruksmark och kolsänkan på skogsmark sett över landskapet som
helhet är möjligt, men kräver utveckling av gängse skogs- och jordbruksmetoder. Alternativ finns,
men de behöver främjas genom exempelvis rådgivning och förändrade eller nya styrmedel och
ersättningsformer. Viktigt är också att utforma system för rapportering och uppföljning för att
möjliggöra utvärdering av effekterna av sådana styrmedel.
Koldioxidinfångning i form av CCS är en välkänd och mogen teknik men den används ännu inte
som klimatåtgärd för att storskaligt ta upp och lagra koldioxid. För att koldioxidinfångning ska bli
etablerat behövs dessutom en mer utvecklad transportinfrastruktur, lagring i stor skala samt en
översyn av relevanta regelverk och avtal.
Lagring av koldioxid i Sverige bedöms inte vara aktuellt i närtid och Sveriges geologiska
undersökning (SGU) uppskattar ledtiden från ansökan till driftsättning av ett storskaligt svenskt
geologiskt koldioxidlager till 18–24 år. Inom de närmsta 20 åren behövs således lagring i något
annat land. Det norska projektet Northern Lights, med planerad mottagningskapacitet om 1,5
miljoner ton per år från 2024, ligger långt fram i utvecklingen. Den norska regeringen arbetar för
att Norge ska kunna lagra koldioxid från andra länder i stor skala och har visat intresse för
samarbete med Sverige.
Att CCS-tekniker ännu inte använts i stor skala innebär att det fortsatt finns osäkerhet om de
långsiktiga kostnaderna. Tekniken kräver stora och långsiktiga investeringar i upptag, transport och
lagring. CC-tekniken lämpar sig bäst för större punktkällor som industrianläggningar inom
exempelvis för energi, pappersmassa, betong och cement.
Kostnaderna för helt nya fossilfria industriprocesser är i dagsläget ofta högre än för etablerade
fossilbaserade tekniker. Det finns dock en möjlighet att de nya teknikerna långsiktigt blir mer
kostnadseffektiva i takt med att kunskaperna och användningen ökar (se avsnittet om
elektrifiering). CCS innebär däremot per definition alltid en tillkommande kostnad jämfört med
produktion utan CCS. Det krävs alltså någon form av långsiktigt ekonomiskt incitament. Vad gäller
fossil CCS fungerar EU ETS och koldioxidskatten som grundläggande incitament på samma sätt
som för andra utsläppsminskande åtgärder. För bio-CCS, liksom för åtgärder för ökat naturligt
upptag i skog och mark, krävs däremot någon form av tillkommande styrmedel för att skapa
ekonomiska incitament för enskilda aktörer.
Avskiljningskostnaden för större anläggningar inom pappers- och massaindustrin samt kraftvärmeproduktion med fördelaktig lokalisering bedöms i den Klimatpolitiska vägvalsutredningen till 400–
600 kronor per ton. Utredningen bedömer att en koldioxidavskiljning vid svenska anläggningar om
totalt minst 10 miljoner ton kan genomföras till en kostnad lägre än 800 kronor per ton. Utöver
avskiljningen tillkommer kostnader för transport och lagring om 250–500 kronor per ton.
Energimyndigheten har under 2021 fört dialog med aktörer som har genomfört plats- och
anläggningsspecifika kostnadsberäkningar för CCS. Sammanslaget tyder resultatet av dessa studier
på något högre totalkostnader med ett genomsnitt om 1 000–1 200 kronor per ton. För vissa
aktörer uppgår kostnadsuppskattningarna till närmare 2 000 kronor per ton. hh Priset på
utsläppsrätter i EU ETS har i januari 2022 stigit till nivåer som närmar sig 1 000 kronor per ton.
36F

Det saknas i dag utvecklade regelverk för att säkerställa att hela kedjan från transport av utsläppen
från utsläppskällan till lagringen av koldioxid på annan plats kan fungera. Vilken roll staten ska ta i
att bygga denna infrastruktur är inte tydlig.
hh

Skillnaden jämfört med uppskattningarna i den Klimatpolitiska vägvalsutredningen beror främst på högre uppskattade kostnader för
transport och lagring.
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Det finns också internationella konventioner som utgör juridiska hinder. I dagsläget är lagring i
Östersjön inte tillåtet till följd av CCS-direktivet och Helsingforskonventionen samt beroende på
hur Sverige har genomfört det så kallade offshoredirektivet.103
I exempelvis Tyskland finns ett betydande lokalt motstånd mot lagring av koldioxid, vilket blev
ett betydande hinder för utvecklingen av tidiga pilotprojekt.
Nuvarande politik för upptag och lagring av koldioxid
Enligt det klimatpolitiska ramverket ska minst 85 procent av 2045-målet uppnås genom inhemska
utsläppsreduktioner, medan upp till 15 procent får tillgodoses genom så kallade kompletterande
åtgärder. Kompletterande åtgärder får tillgodoräknas mot måluppfyllelse i enlighet med
internationella regler. I den Klimatpolitiska vägvalsutredningen presenteras ett antal möjliga
kompletterande åtgärder och de huvudsakliga alternativ som lyfts fram är
•
•
•

avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid, Bio-CCS,
ökad kolsänka i skog och mark,
verifierade utsläppsminskningar i andra länder.

Det saknas specifika mål för kompletterande åtgärder i Sverige. Den Klimatpolitiska
vägvalsutredningen har föreslagit mål om minst 3,7 miljoner ton koldioxid per år 2030 samt 10,7
miljoner ton per år 2045. Dessa mål skulle vara underordnade klimatmålen och således inte ingå
som etappmål inom miljömålssystemet men stimulera utvecklingen genom att vara ett riktmärke
för inblandade aktörer.
Parisavtalet innehåller verktyg (mekanismer) för samarbete mellan länder, som syftar till att skapa
större utsläppsminskningar än vad som är möjligt inom varje land med landets egna resurser.
Handel med utsläppsreduktioner regleras genom artikel 6 i Parisavtalet. Länder kan alltså samarbeta
om utsläppsrätter i ett artikel-6-samarbete. Syftet för ett sådant samarbete är att möjliggöra att
kostnadseffektivt minska de globala utsläppen där det får mest verkan. Samarbeten förväntas på
detta sätt leda till ytterligare utsläppsminskningar, givet att länderna väljer att investera sina
kostnadsbesparingar i höjda klimatambitioner. Det finns dock även risk för att utsläppsminskningarna inte blir effektiva. På COP26 i november 2021 nåddes en överenskommelse om
principerna för att tillämpa artikel 6. Det kvarstår dock att utforma tekniska aspekter i mekanismen.
CCS och bio-CCS

Energimyndigheten är sedan 2021 nationellt centrum för att främja en ändamålsenlig tillämpning
av CCS i Sverige. Uppdraget innebär att planera och driva samordning och främjande av CCS i
Sverige, inklusive att möjliggöra export av avskild koldioxid från svenska anläggningar, exempelvis
till Norge. Energimyndigheten ska göra det i dialog med industrier, branscher, andra myndigheter
och Regeringskansliet.
Industriklivet kan från och med 2021 ge stöd till tillämpningar av CCS, exempelvis förstudier,
forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar för åtgärder som bidrar till
negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid av biogent eller
fossilt ursprung som tagits ut ur atmosfären.
Regeringen fattade i december 2021 beslut om att införa så kallade omvända auktioner som
driftsstöd för bio-CCS. Planen är att den första auktionen ska hållas i slutet av 2022. Sverige är
därmed första landet i världen med att presentera ett statligt stöd för bio-CCS. En omvänd auktion
går ut på att aktörerna lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken
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kostnad. Den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner anbudet och får stödet.
Stödet föreslås omfatta 100 procent av kostnaderna för avskiljning, transport och lagring under
hela bindningstiden på 15 år.
I den budget som riksdagen beslutade om för år 2022 fick Energimyndigheten viss ökning av de
administrativa resurserna med uppdraget att ”förbereda dels en utökad användning av bio-CCS
dels för att se över hur CCS i stort kan implementeras i Sverige”. Energimyndigheten fick också ett
bemyndigande om att ingå överenskommelser om 30 miljarder kronor mellan åren 2026 och 2046 i
syfte att kunna fånga upp och lagra ”uppemot” 2 miljoner ton koldioxid årligen genom bio-CCS.
Upptag på skogs- och jordbruksmark

Sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk LULUCF (Land Use,
Land-Use Change and Forestry) innefattar upptag och utsläpp från mark inklusive biomassa.
Upptag sker exempelvis i växande skog, medan utsläpp kan ske från nedbrytningsprocesser i skogs, åkermark och dikad våtmark eller vid kalavverkning av skog. Den svenska politiken innehåller
relativt få insatser specifikt för att stimulera upptag och lagring av koldioxid, även om skogspolitiken generellt syftar till att bevara och hållbart bruka det svenska skogsbeståndet. Ett exempel
är dock det stöd som infördes 2021 till återvätning av dikade torvmarker. Konjunkturinstitutets
senaste miljöekonomiska rapport menar att det finns behov av nationella styrmedel för att uppnå
ökad kolinlagring i skogen.104,105
Det finns även ett antal styrmedel och stöd inom bland annat landsbygdsprogrammet som kan
stödja minskade utsläpp och ökat upptag i markanvändningssektorn. Dessa styrmedel har dock
införts av andra syften, såsom att bevara och stärka biologisk mångfald, förbättra vattenkvaliteten
och näringshalten i jordar.
Skogsstyrelsen har tillsammans med Jordbruksverket ett pågående regeringsuppdrag om att
strategiskt planera för en ökad kolsänka och bidra till kompletterande åtgärder i det klimatpolitiska
ramverket. Skogsstyrelsen har också ett uppdrag inom ramen för det nationella skogsprogrammet
att tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ta fram nya skogliga konsekvensanalyser.
Inom ramen för detta uppdrag ingår att utreda hur kolsänkan påverkas av om skogsavverkningen
minskas.
EU:s klimatmål för 2030 innehåller till skillnad från det svenska ett specifikt mål för koldioxidupptag i LULUCF-sektorn. Som en del av EU:s 55%-paket så pågår arbetet med Kommissionens
förslag om en översyn av LULUCF-förordningen. Den innebär ett nytt mål för årligt nettoupptag
av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk 2026 – 2030. EU-kommissionen föreslår att
EU:s gemensamma sänka ska uppgå till 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2030. Av detta
får högst 225 miljoner ton utnyttjas för att uppfylla målet om 55 procent minskade nettoutsläpp
jämfört med 1990. Målet fördelas på medlemsländerna i absoluta tal och innebär för Sveriges del
att kolsänkan ska vara minst 47,3 miljoner ton år 2030, mest av alla EU-länder.
Redan den nuvarande LULUCF-förordningen innebär ett krav på medlemsländerna, inklusive
Sverige, att kolsänkan på skogsmark ska uppgå till en viss referensnivå, och hela sektorn får inte
visa nettoutsläpp.106 En viss andel av de upptag som är utöver beslutade referensnivåer får
användas till att kompensera för utsläpp inom ESR-sektorn.
Från 2031 föreslås LULUCF-sektorn också inkludera utsläpp från jordbruk med målsättningen
att EU ska uppnå klimatneutralitet inom denna utvidgade hela marksektor till 2035.
EUs skogsstrategi är en del av den europeiska gröna given och förhandlas nu parallellt med det så
kallade 55%-paketet. I strategin föreslås exempelvis att system utvecklas som gör att skogsägare
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och skogsförvaltare kan få betalt för att tillhandahålla alternativa ekosystemtjänster, till exempel
genom att hålla delar av skogen intakt. Vidare läggs ett lagstiftningsförslag fram för att intensifiera
övervakning, rapportering och datainsamling på skogsområdet i EU.
Alla dessa förslag kan komma att ställa nya krav på den svenska klimatpolitiken i allmänhet och
skogspolitiken i synnerhet.
Sammanfattning av politiken för upptag och lagring av koldioxid
Sammantaget är politiken för att stimulera upptag och lagring av koldioxid ännu outvecklad både
vad gäller CCS och ökade naturliga kolsänkor. Regeringen har börjat implementera några av
förslagen från Klimatpolitiska vägvalsutredningen, framför allt vad gäller att skapa incitament för
bio-CCS. Däremot har regeringen inte tagit ställning till utredningens övergripande uppdrag och
förslag om en nationell strategi för kompletterande åtgärder, inklusive beslutade mål för dessa. För
inblandade aktörer råder är ännu relativt stor osäkerhet om regeringens inriktning och långsiktig
ambition på området, vilket även försvårar för investeringar.
Vad gäller de naturliga kolsänkorna i skog och mark harmonierar flera av de förslag som nu
diskuteras i EU inte särskilt väl med den nuvarande svenska politiken. Det är dock för tidigt att
avgöra vilka förändringar som kan komma att behövas på nationell nivå.
Den osäkerhet och brist på samsyn som beskrivs vad gäller användning av biomassa i avsnitt 7.3
speglas av motsvarande osäkerhet vad gäller skogens framtida roll som kolsänka.
Överenskommelsen i Glasgow om Parisavtalets artikel 6 innebär att regeringen också behöver
utforma en svensk linje vad gäller möjliga sådana samarbeten kring utsläppsminskande åtgärder
med andra länder.
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7.5 Nyckelområden för omställning möter genomgående utmaningar
I detta kapitel har klimatomställningen beskrivits i termer av fyra viktiga nyckelområden som
tillsammans innehåller mängder av olika specifika åtgärder och förändringar. I Panoramascenariot
står dessa för mer än 95 procent av alla utsläppsminskningar ner till noll nettoutsläpp. ii
37F

Figur 11: Fyra nyckelområden för att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläppssektorerna återkommer i olika
nyckelområden. Längst ut exemplifieras även hur själva minskningen kan gå till.
Källa: Panorama samt egen bearbetning

De fyra nyckelområdena har olika karaktär och fyller olika funktioner i omställningen. Det finns
också många kopplingar mellan de fyra nyckelområdena, och fördelningen dem emellan kommer
att förändras allt eftersom kunskap, teknik och samhälle utvecklas över tid Resurseffektivisering,
inklusive mer cirkulära materialflöden, är exempelvis ett väldigt brett begrepp som inkluderar i
princip all verksamhet i samhället. Elektrifieringen däremot handlar om mer specifika lösningar.
Användningen av biomassa från skogs- och jordbruk har begränsningar som i sin tur har
ömsesidiga beroenden till skogens roll för att ta upp och lagra koldioxid. Effektivare
resursanvändning minskar volymen och resursbehovet inom övriga nyckelområden.
I beskrivningen av utmaningar och hinder på de fyra nyckelområdena syns flera återkommande
perspektiv. De institutionella utmaningarna är genomgående starka. Inom nästan alla områden
finns det utmaningar som kräver bättre koordinering mellan olika politikområden och myndigheter,
liksom utvecklad samverkan med andra aktörer. Nyckelområdenas sektorsövergripande karaktär
understryker behovet av en effektivare och mer koordinerad myndighetsstyrning, såsom
diskuterats i kapitel 6.
På flera områden finns behov av stora investeringar i fossilfria och resurseffektiva lösningar. Även
om det tillkommande investeringsbehovet inte nödvändigtvis är stort jämfört med återinvesteringar
Återstående fem procent handlar exempelvis om fodertillsatser och andra åtgärder inom jordbruket samt substitueringen av
klimatpåverkande lösningsmedel.

ii
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i konventionell teknik så är det uppenbart att stora investeringsflöden behöver styras om. Det
kräver rätt förutsättningar, vad gäller exempelvis tillståndsprocesser och utvecklad kompetens hos
många aktörer. Ett snabbt föränderligt kompetensbehov, som bland annat leder till brist på
specifika yrkeskompetenser, är en annan genomgående utmaning för att kunna förverkliga de
möjligheter som finns inom de fyra nyckelområdena.107,108
Det framgår också att den hittills förda nationella politiken är olika stark vad gäller att driva
omställningen inom olika nyckelområdena och i olika sektorer. Genomgången visar också på
konkreta exempel där de reformer som nu diskuteras inom EU kommer att få stor betydelse för
den fortsatta omställningen.
I nästa kapitel presenterar Klimatpolitiska rådet ett antal övergripande rekommendationer om hur
den samlade politiken kan komma till rätta med brister som belysts i denna rapport och möta de
hinder och utmaningar som identifierats vad gäller omställningens nyckelområden.
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8 Rekommendationer
Denna rapport visar att förutsättningarna för att nå klimatmålen på flera sätt har förbättrats. Det
finns på flera områden en positiv utveckling, inte minst vad gäller omställningen inom industrin,
även om den ännu inte tydligt kan avläsas i utsläppsstatistiken, där engångseffekter av pandemin
dominerar. Den samlade politiken behöver utvecklas för att mer kraftfullt och entydigt stödja den
klimatomställning som har påbörjats, skapa incitament för viktiga investeringar och möta de
utmaningar som finns vad gäller klimatomställningens nyckelområden. Den nuvarande klimatpolitiska handlingsplanen har inneburit steg på vägen men Klimatpolitiska rådets uppföljning visar
att det går trögt med genomförandet av planens mer genomgripande reformer.
Efter höstens svenska riksdagsval tillträder en ny regering som enligt klimatlagens krav ska
presentera en klimatpolitisk handlingsplan för den kommande mandatperioden. En överväldigande
majoritet av riksdagen står bakom klimatlagen och klimatmålen. Oavsett vilken regering som
tillträder kommer den att ställas inför frågan, inte om, utan hur Sveriges klimatomställning ska
accelerera. Tiden att åstadkomma detta är knapp. Efter den nuvarande planen återstår bara sex
handlingsplaner innan Sverige ska ha nått noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nästa
klimatpolitiska handlingsplan behöver vara en plan för acceleration.
Det är viktigt med förutsägbarhet i politiken, för att minska riskerna och främja möjligheterna för
alla inblandade aktörer i en omfattande och långsiktig klimatomställning. Ett huvudsyfte med det
klimatpolitiska ramverket är att undvika tvära kast efter varje val. Den breda politiska
överenskommelsen i riksdagen är en av Sveriges största tillgångar i den fortsatta klimatomställningen. Det vilar ett ansvar på alla ingående partier att vårda och bygga vidare på den
gemensamma basen.
Det svenska klimatpolitiska ramverket innehåller inte, som i många andra länders planer, några
långsiktiga strategiska dokument, utöver de utredningar och den proposition som låg till grund
för riksdagens beslut om det klimatpolitiska ramverket år 2017. Det ställer krav på att regeringens
handlingsplaner har ett strategiskt och långsiktigt perspektiv och att detta uppdateras för varje plan
i takt med att kunskapen växer och lärdomar dras av den hittills förda politiken och utvecklingen i
övrigt. Handlingsplanen behöver dels innehålla insatser som kan bidra till utsläppsminskningar i
närtid så att 2030-målen nås, dels strategiska insatser som behöver ske nu för att skapa
förutsättningar för fortsatt minskade utsläpp bortom 2030.
Baserat på analyser i denna och tidigare rapporter presenterar Klimatpolitiska rådet nedan
fem rekommendationer om inriktning och innehåll i nästa klimatpolitiska handlingsplan.
De är utformade som fem övergripande prioriteringar, vilka konkretiseras och exemplifieras
i ett antal punkter som delvis är av övergripande karaktär och delvis kopplar till något av de
fyra nyckelområdena.
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REKOMMENDATION

Förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika
politikområden och beslutsnivåer.

Det klimatpolitiska ramverket syftar till att klimatfrågan ska genomsyra hela den samlade politiken.

Insatser och styrsignaler ska vara konsekventa och koordinerade mellan olika nivåer och politikområden. Det gäller inte minst styrningen av de statliga myndigheterna, som är regeringens
viktigaste redskap för att genomföra sin politik. Den sammantagna bilden är att regeringens inre
koordinering har förbättrats med klimatkollegiets tillkomst men att mycket återstår för att det
klimatpolitiska ramverket ska få effektivt genomslag i myndighetsorganisationen. Ambitionen med
klimatlagen är att klimatfrågan ska genomsyra regeringens samlade politik. Detta framgår ännu inte
i myndighetsstyrningen på samma systematiska sätt som innehållet i budgetlagen gör.
Klimatomställningens fyra nyckelområden är sektorsövergripande, vilket understryker vikten av
konsekvent och koordinerad styrning mellan olika politikområden, departement och myndigheter.
Det finns även brister i den vertikala koordineringen mellan olika beslutsnivåer. Kommuner och
regioner har en central roll för viktiga delar av klimatomställningen, inte minst samhällsplanering,
bebyggelse och transporter. Flera rapporter har pekat på brister i samspelet mellan till exempel
Trafikverkets och kommunernas infrastrukturplanering.
Genomför en översyn av de mest klimatrelevanta samhällsmålen

Den nuvarande klimatpolitiska handlingsplanen säger att regeringen i samband med
översyner av samhällsmål ska se till att målen vid behov omformuleras så att de blir
förenliga med klimatmålen. Denna ambition bör omsättas till handling och fullföljas.
Målkonflikter som uppstår kan analyseras till exempel inom ramen för en utvecklad
myndighetsstyrning.
Stärk koordineringen av myndigheternas bidrag till klimatomställningen

Regeringens klimatkollegium syftar till att stärka den inre styrningen i Regeringskansliet.
Någon motsvarande samordningsfunktion för myndigheterna finns inte. Det kan
skapas antingen genom att ge ett samordnande uppdrag till en befintlig myndighet,
göra förändringar i myndighetsstrukturen eller skapa en samordningsfunktion med
ett starkt och tydligt mandat.
Ge ett stående uppdrag till relevanta myndigheter att bidra till den klimatpolitiska
handlingsplanen

Regeringen bör tydligare peka ut relevanta myndigheters ansvar inom det klimatpolitiska
ramverket, lämpligen i myndigheternas instruktion. Den klimatpolitiska handlingsplanen
är en viktig del av det institutionella ramverket och bör inte tas fram baserat på tillfälliga
uppdrag. Det bör ingå i relevanta myndigheters instruktion att följa upp klimatomställningen, identifiera insatser för att nå nollutsläpp och bidra med förslag till den
klimatpolitiska handlingsplanen inom sina ansvarsområden. En bra utgångspunkt för
detta vore att berörda myndigheter som till exempel Jordbruksverket, Energimyndigheten
och Trafikverket, analyserade hinder och tog fram strategiska planer för nollutsläpp inom
sina respektive delområden.
Inför ett tydligt myndighetsansvar för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Politiken behöver stärkas vad gäller effektivare användning även av andra naturresurser
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än energiråvaror, framför allt vad gäller mål, styrning och ledarskap. Ett tydligt
myndighetsansvar för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi bör utvecklas.
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Stärk målbild och styrmedel på viktiga områden.

Regeringen har genomfört många betydande enskilda insatser och tillsatt relevanta utredningar och

regeringsuppdrag. Däremot går det trögt med genomförandet av mer genomgripande reformer,
exempelvis stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel eller en reformerad beskattning
av vägtrafiken.
Utifrån analysen av nyckelområden för klimatomställningen går det att identifiera ett antal
delområden där målen, institutionerna eller de politiska styrmedlen behöver skärpas. I vissa fall
saknas en tydlig politisk målbild medan det i andra fall pågår en utveckling, men tempot
behöver höjas.
Vissa av dessa nyckelområden har under senare år fått stor uppmärksamhet, inom forskning, i den
allmänna debatten och i den förda politiken. Det gäller framför allt elektrifieringen och vad gäller
biomassans roll i omställningen. Andra delar har tenderat att komma i skymundan, inte minst
politiken för effektivare energi- och resursanvändning. Diskussionerna om elsystemet och
biomassan har till exempel ofta fått ett starkt fokus på tillförsel i stället för på minskad
förbrukning, vilket riskerar att göra omställningen svårare och mer kostsam än nödvändigt.
Politiken för att stimulera så kallade kompletterande åtgärder, eller negativa utsläpp, är ett relativt
nytt område som ännu är outvecklat. Det behöver stärkas för att Sverige på sikt ska kunna uppnå
betydande negativa utsläpp.
Sveriges klimatmål är, med undantag av sektormålet för inrikes transporter, formulerade på en
övergripande nivå. En grundläggande tanke har varit att undvika suboptimeringar och detaljstyrning och därmed också uppnå kostnadseffektivitet. De närmsta etappmålen ligger nu också
nära ett decennium bort i tiden. Det finns goda skäl för detta men målen blir å andra sidan lätt
abstrakta och avlägsna för samhällets aktörer. När det handlar om att leda i komplexa system,
vilket i hög grad gäller samhällets klimatomställning, är målens funktion inte enbart eller ens
främst att vara en mätbar slutpunkt.
En gemensam, attraktiv och begriplig målbild skulle kunna samla alla aktörer kring en gemensam
färdriktning eller framtidsbild och därmed ladda klimatomställningen med kraft. Detta talar för
att politiken i vissa fall bör formulera delmål, ambitioner eller någon form av målbild på olika
delområden. Det behöver inte vara utsläppsmål utan kan även vara underliggande mål för klimatomställningen. Det krävs en mängd parallella utvecklingsprocesser för att nå det övergripande
målet. För att påskynda dem kan olika former av delmål vara till hjälp.
Exempel på detta kan vara jordbrukssektorn som, i takt med att övriga utsläpp minskar, står för
en växande del av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser utan att det finns en uttalad ambition
på området annat än att uppnå fossilfrihet. Men endast två procent av de utsläpp som i statistiken
bokförs under jordbruk består av koldioxid med fossilt ursprung. Jordbrukets klimatpåverkan
kommer framför allt från andra växthusgaser kopplade till markanvändning och djurhållning.
När det gäller biomassans och skogens roll i klimatomställningen är målbilden över huvud taget
oklar. EU:s 55%-paketet innehåller förslag på området som delvis utmanar den nuvarande
svenska politiken.
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Nedan sammanfattas områden i behov av stärkt målbild och styrmedel.
Förstärk styrningen för ett transporteffektivt samhälle

Elektrifiering, effektivare förbränningsmotorer och biodrivmedel räcker inte för att nå
klimatmålen för inrikes transporter. Även styrmedlen för ett mer transporteffektivt
samhälle behöver förstärkas. Det nuvarande stadstrafikmålet är för svagt, och statens
myndigheter samarbetar inte tillräckligt effektivt inbördes och med den regionala och
lokala nivån. Den lokala regionala nivån behöver få fler redskap att kunna styra mot ökad
transporteffektivitet.
Skärp styrmedlen för energieffektivisering

Den nuvarande politiken är inte tillräcklig för att nå Sveriges energieffektiviseringsmål
2030. Energieffektiviteten i den svenska ekonomin utvecklas svagare än EU:s genomsnitt.
De mål som diskuteras inom EU:s 55%-paket är därtill mer ambitiösa än Sveriges
nuvarande nationella mål och kräver en snabbare effektivisering än den som skett under
senare år. Effektiviseringsarbetet bör skärpas och prioriteras. En ensidig betoning av
tillförseln av elektricitet riskerar att öka friktionen mellan olika samhällsintressen i stora
delar av landet och fördjupa motsättningar och polarisering mellan olika grupper.
Skapa tydligare färdriktning och arbeta för större samsyn om skogens och jordbrukets
klimatpolitiska roll

Skogen har haft en mycket stor roll i Sveriges klimatomställning fram till i dag, både
genom att ersätta fossilintensiva material och fossil energi, och genom kolinlagring på
skogsmark. Den fortsatta klimatomställningen innebär både nya krav och möjligheter
samtidigt som fler samhällsmål ingår i ekvationen. Beslut på EU-nivå kommer också att
påverka den nationella politiken. Sverige behöver en tydligare färdriktning och en
helhetssyn om skogens och jordbrukets roll i den fortsatta klimatomställningen. Det finns
ett behov av den bioekonomistrategi som regeringen har aviserat under flera års tid.
Höj ambitionen från fossilfritt till klimatneutralt jordbruk

Den nuvarande klimatpolitiska handlingsplanen siktar in sig på ett fossilfritt jordbruk,
men utsläppen från jordbrukssektorn är till liten del fossila. Det behövs en strategi för
jordbrukets klimatpåverkan som innefattar alla växthusgaser och tar sikte mot ett
framtida klimatneutralt jordbruk. Kompletterande åtgärder kan komma att behövas för
att kompensera för sådana utsläpp från jordbrukssektorn som inte går att helt bli av med.
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Skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till
att klimatmålen nås.

Den svenska politiken med en tidigt införd och relativt hög koldioxidskatt samt den stegvisa

skärpningen av EU ETS är ett viktigt och positivt exempel på hur generella ekonomiska styrmedel
kan fungera för en kostnadseffektiv klimatomställning. Mer specifika, men fortfarande jämförelsevis generella styrmedel, som certifikatsystemet för förnybar elproduktion kompletterar den bilden.
Den framgången behöver vårdas och det är en väsentlig uppgift för politiken att upprätthålla ett
tillräckligt högt pris på utsläpp, för att undvika att omställningen avstannar eller fossilanvändningen
börjar öka på nya områden.
Likväl finns det hinder för att nödvändiga investeringar i fossilfria lösningar ska komma till stånd
tillräckligt snabbt och i tillräcklig omfattning. Sådana lösningar är mer komplexa än priset på
utsläpp. Klimatpolitiska rådets genomgång av nyckelområdena visar på utmaningar såsom
inlåsningar i befintlig infrastruktur, kvarstående kostnadsnackdelar för vissa fossilfria alternativ och
olika typer av risker. En särskild risk är risken för förändrad politik, inte bara i närtid utan även
flera mandatperioder framåt som kan påverka investeringsbeslut i dag.
I kapitel 5, om politikens roll i klimatomställningen, beskrevs att de generella styrmedlen behöver
kompletteras med andra politiska insatser, exempelvis för att skapa tidiga marknader för omogna
tekniker och system. Sådana marknader kan skapas antingen genom att reducera priset med
subventioner, genom pristariffer och skatteavdrag som skatteavdraget för grön teknik, genom
kvotsystem som certifikaten för förnybar elproduktion och genom de omvända auktioner som
nu planeras för bio-CCS.
Vad gäller riskhantering lyfter regeringen själv fram den relativt omfattande satsningen på gröna
kreditgarantier. Efterfrågan på dessa garantier tycks initialt ha varit hög och regeringen har i år ökat
den planerade volymen för systemet. Ännu är det dock för tidigt att bedöma hur kreditgarantierna
kommer att fungera i praktiken. En brist är att det nuvarande systemet är begränsat till stora
investeringar av stora företag, med en nedre gräns på 500 miljoner kronor.
Flera andra länder har valt att ge staten en större roll genom att skapa offentligt finansierade
gröna investeringsbanker. Genom inrättandet av en särskild institution för finansiering av klimatomställningen ges möjlighet att samla nödvändig kompetens inom hållbar finansiering, något som
skulle kunna både förenkla och påskynda omställningen. Kreditgivningen för omställning kräver
god kunskap inom flera fält samtidigt, såsom finansiering, affärs- och bankmässighet, näringslivets
nationella och internationella förutsättningar samt teknik och affärsmodeller för
klimatomställningen.
Det finns behov för olika utlåningsformer med varierande grad av riskdelning mellan stat
och privat sektor, löptid, flexibilitet och lånestorlek. En särskilt inriktad investeringsbank för
klimatomställningen skulle ha förutsättningar att anpassa långivningen utifrån rådande
förutsättningar och behov, samt säkerställa att finansieringen verkligen kompletterar, och inte
ersätter privat finansiering. Därigenom minskar risken för undanträngningseffekter, men också
för att privata aktörer tar större risk eftersom de vet att förluster kommer att täckas av staten.
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Flera andra länder har nationella investeringsbanker som också fungerar som mottagarbanker för
Europeiska investeringsbankens utlåning. Sverige saknar en sådan, vilket kan ha begränsat svenska
investeringar. En svensk investeringsbank skulle möjliggöra för små- och medelstora företag att ta
emot europeisk finansiering. En sådan svensk institution skulle även kunna koordinera finansiering
med internationella investeringsbanker, vilket skulle förbättra möjligheterna också för storföretag
med omfattande finansierings- och lånebehov.
Det är avgörande för klimatomställningen att både offentliga och privata investeringar inriktas mot
fossilfria lösningar och inte låser fast samhället i ett fortsatt fossilberoende. Detta ställer krav på
politiken att dels rikta offentliga investeringar rätt, dels att bidra till goda förutsättningar för
privata investeringar som leder mot en fossilfri framtid.
Säkerställ att det finanspolitiska ramverket inte förhindrar nödvändiga
klimatinvesteringar

Finanspolitiska rådet föreslog i 2021 års rapport att översynen av det finanspolitiska
ramverket skulle tidigareläggas och innefatta en analys av klimatmålens betydelse.
Klimatpolitiska rådet välkomnar att dåvarande finansministern och nuvarande
statsministern, har öppnat för en sådan tidigarelagd översyn.109 Översynen bör säkerställa
att det finanspolitiska ramverket inte blir ett hinder för att genomföra nödvändiga
klimatinvesteringar nu som minskar kostnaderna för kommande generationer. En sådan
översyn bör överväga frågan om att skilja mellan kortsiktig konsumtion och långsiktiga,
klimatrelaterade investeringar i statens budget.
Reformera skattesystemet med sikte på minskad klimatpåverkan och ökad
resurseffektivitet.

Den nuvarande klimatpolitiska handlingsplanens målsättningar om 15 miljarder i grön
skatteväxling och en omfattande skattereform kommer inte att infrias under innevarande
mandatperiod. Minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet behöver vara
ledstjärnor för skattepolitiken och den eventuella större skattereform som återkommande
diskuteras. En del i en sådan reform bör vara att redan nu börja utreda en förändrad
vägtrafikbeskattning baserad på körsträcka, fordon, tid och plats, i linje med tidigare
rekommendationer från Klimatpolitiska rådet.
Se till att ambitionerna om snabbare och effektivare tillståndsprocesser får genomslag

förutom de översyner av regelverken som genomförts och aviserats är det viktigt med
högre kompetens- och ökade resurser hos såväl sökande företag som de miljöprövande
myndigheterna (mark- och miljödomstolarna samt länsstyrelserna). Detta skapar bättre
förutsättningar för konstruktiva förhandlingar mellan myndigheter och företag och är
därmed viktigt som ett sätt att få till mer effektiva och snabbare processer.
Det finns även ett behov av att klargöra hur miljöbalkens rättsregler kommer att tolkas i
enskilda fall, vilket också torde bidra till snabbare avgöranden till exempel på grund av
färre överklaganden.
Se över elnätsregleringen och regelverken för Svenska kraftnät

Regleringen av elnäten bygger på ett historiskt förvaltarperspektiv trots att vi nu befinner
oss i en ny stark utvecklingsperiod med andra krav, till exempel på en intelligent och
uppkopplad infrastruktur. Det är väsentligt att elnätsregleringen liksom statens uppdrag
till Svenska kraftnät anpassas till klimatomställningens behov av förnyelse- och
investeringar.
Expandera finansieringsmöjligheterna för investeringar som innebär negativa utsläpp

Sverige har generella styrmedel som skapar incitament för att minska användningen av
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fossil energi och utsläppen av koldioxid. De styrmedlen ger dock inget incitament för att
fånga upp koldioxid och skapa negativa utsläpp. Regeringens beslut att avsätta resurser
för så kallade omvända auktioner för att stimulera bio-CCS är ett exempel på att skapa
incitament för minusutsläpp. Ett annat exempel är bidrag till återvätning av dikade
våtmarker. Liknande insatser behöver expandera under nästa mandatperiod.
Skapa fungerande system för att dela risk med privata investerare

Utvärdera löpande effekten av de gröna kreditgarantier som regeringen nyligen har infört.
Parallellt bör regeringen utreda bildandet av en offentligt finansierad investeringsbank för
klimatomställningen. Även små- och medelstora företags möjligheter behöver beaktas.
Använd offentlig upphandling för att skapa marknader för ny teknik

Offentliga upphandlingar i Sverige sker till ett värde av omkring 800 miljarder kronor per
år. Regeringen har tagit initiativ vad gäller vägledning och information för att offentliga
upphandlingar generellt ska bidra bättre till att klimatmålen uppnås. På ett antal viktiga
områden bör funktions- och innovationsinriktad upphandling också kunna användas mer
offensivt för att bidra till innovation och tidiga marknader för lösningar med stor
potential att bidra till nollutsläpp.
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Genomför ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen.

En accelererad klimatomställning kräver nya kunskaper och kompetenser på en rad olika områden

och nivåer i samhället. Det gäller allt från specifika yrkeskompetenser till behovet av en bred
folkbildning för att stärka förståelse för, och delaktighet i, klimatomställningen.
Klimatomställningen kräver att mängder av aktörer på alla områden har kunskap och kompetens
att själva kunna fatta beslut som bidrar till de övergripande, gemensamma målen. Likaså betyder
det att statliga myndigheter och departement behöver kunskap om samhällsomställning och
kompetens i att leda och utföra förändringsarbete, utöver mer traditionella myndighetsfunktioner.
Analysen av de fyra nyckelområdena visar på behovet av omfattande industriell utveckling och
omvandling vilket kommer att kräva nya kompetenser och i vissa fall mycket arbetskraft.
I budgetpropositionen för år 2022 avsatte regeringen medel för lärande och utbildningar som
främjar klimatomställningen. Det följdes upp i regleringsbreven till universitet och högskolor med
nya medel och en skrivning om att satsa på livslångt lärande och utbildning som främjar klimatomställningen. Klimatpolitiska rådet ser detta som ett första steg i vad som behöver vara en
strategisk dialog mellan regeringen och universitet och högskolor för att säkra långsiktig
kompetens för klimatomställningen.
Stärk kompetens och kapacitet i myndigheter och departement

Det behövs bred kompetens, stärkta personella och finansiella resurser för analyser
och för att arbeta med genomförande av omställningspolitiken i samverkan med
andra aktörer.
Utveckla dialogen med universitet och högskolor om utbildning för kompensförsörjning
för klimatomställning

Ledtiden för att förändra utbildningsprogram på universitet och högskola är mycket lång.
Därför behövs god framförhållning. Denna utmaning måste lösas i ett samspel mellan
omställningspolitiken och lärosätenas egna processer att integrera klimatomställningens
kompetensbehov i den högre utbildningen och forskningen. Klimatpolitiska rådet föreslår
att samhällets långsiktiga kompetensförsörjning för klimatomställning får en framskjuten
placering i dialogen mellan lärosäten och departement.
Öka möjligheterna och resurserna till yrkesutbildning och fortbildning inom områden
som är kritiska för omställningen

Även annan yrkesutbildning och fortbildning utanför universiteten och högskolorna
behöver förstärkas och utvecklas.
Använd folkbildningen och andra resurser för ett brett kunskapslyft om
klimatomställningen

Medborgarundersökningar visar att svenskarna hyser starkt stöd för klimatomställningen.
Dock saknar många faktabaserade kunskaper exempelvis om utsläppsutveckling, mål,
möjligheter och utmaningar. Det vilar ett stort ansvar på offentliga verksamheter att se
till att information som finns tillgänglig når ut och når fram till olika målgrupper. Sverige
bör kunna bygga vidare på en lång tradition av livslångt lärande i form av folkbildning via
främst organisationer i civilsamhället, i en tid av nya stora samhällsförändringar.
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Agera proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU.

Följdbesluten av EU:s klimatlag och gröna giv, inte minst det så kallade 55%-paketet, kommer att

sätta sin prägel på den svenska klimatpolitiska agendan under hela nästa mandatperiod och få
effekter på politikens utformning under mycket lång tid. Förslagen om nya handelssystem för
transporter och byggnader liksom alla de förslag som på olika sätt berör markanvändningen och
skogsbruket är exempel på reformer inom EU med potentiellt mycket stor betydelse för den
nationella politiken.
EU:s omfattande och snabba reformagenda kräver att Sveriges regering och myndigheter har
tillräcklig kapacitet för att:
•
•
•

aktivt påverka besluten i EU för att driva på en hållbar klimatomställning
koordinera den nationella politiken med EU:s nya mål och styrmedel och implementera
alla nya EU-direktiv i tid och på ett ändamålsenligt sätt i svensk lagstiftning
bevaka att Sverige och svenska företag, regioner och kommuner ges bra förutsättningar
att ta tillvara de möjligheter som EU-samarbetet erbjuder, exempelvis genom olika fonder
och investeringsstöd.

Regering och riksdag behöver säkerställa att Sveriges jämförelsevis små departementsorganisationer
och relevanta myndighet har tillräcklig kapacitet för att på ett kraftfullt sätt fylla alla dessa
uppgifter.
En ordförandeskapsperiod i EU innebär alltid en kraftansträngning för Regeringskansliet och
samtidigt en särskild möjlighet för Sverige att påverka EU:s utveckling. Det kommer i högsta grad
att gälla Sveriges ordförandeskap under våren 2023. Det är sannolikt att några av de svåraste
förhandlingsfrågorna inom 55 %-paketet kommer att finnas kvar på agendan när Sverige övertar
ordföranderollen, samtidigt som EU möter andra interna och externa utmaningar, inte minst
effekterna av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022.
Sammantaget menar Klimatpolitiska rådet att Sverige behöver delta strategiskt, koordinerat och
aktivt i EU:s processer för att nå klimatmålen. Regeringen bör aktivt nyttja ordförandeskapet till
att driva EU:s klimatagenda framåt.
Det finns också specifika frågor av extra stor betydelse som kommer att beslutas på EU-nivå
under den kommande mandatperioden. Det gäller inte minst EU ETS och de föreslagna nya
handelssystemen.
Säkerställ att Regeringskansliet och berörda myndigheter har tillräcklig kapacitet för att
påverka utvecklingen av och implementera EU:s gröna reformagenda
Förbered och nyttja det svenska ordförandeskapet för att driva på för beslut och
reformer som ger förutsättningar för att uppnå EU:s klimatmål.
Verka för att utsläppsbanorna inom EU:s nuvarande och kommande handelssystem sänks
tillräckligt snabbt för att EU verkligen ska kunna nå noll utsläpp senast år 2050.
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Ordlista
Agenda 2030: Agenda antagen av FN:s medlemsländer, innehållande 17 globala mål för hållbar

utveckling.
Bio-CCS: Teknik för avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biomassa.
CCS: Carbon Capture and Storage. Teknik för avskiljning och lagring av koldioxid från utsläpp från

till exempel förbränningsanläggningar, kraftverk eller processindustrier.
COP: Conference of the Parties. Regelbundna konferenser där representanter för parterna inom

FN:s klimatkonvention (UNFCCC) möts och fattar beslut.
Elektrobränslen: Ett samlingsnamn för bränslen (kemiska energibärare) som producerats med el

som främsta energikälla. Det enklaste elektrobränslet är vätgas som framställs genom elektrolys av
vatten. Vätgasen kan även förenas med kol- eller kväveatomer till andra elektrobränslen. Ibland
reserveras termen för kolhaltiga sådana bränslen där kolatomerna fångats in från luften, havet eller
industriella processer.
EU ETS: EU Emissions Trading System, EU:s system för handel med utsläppsrätter. Omfattar

utsläpp från industrier, förbränningsanläggningar samt visst flyg.
ESR: Effort Sharing Regulation, ansvarsfördelningsförordningen. Kallas ibland icke-handlande

sektorn. Består av utsläpp från de sektorer som inte omfattas av EU ETS, det vill säga utsläpp från
transporter, jordbruk, arbetsmaskiner mm.
Flexibla mekanismer: De program inom Kyotoprotokollet som möjliggör handel med

utsläppsrätter, till exempel CDM (Clean Development Mechanism) och JI (Joint Implementation).
Fossilfrihet: Då användningen av fossila bränslen så som kol, naturgas och olja är noll, till exempel

inom en viss sektor, eller i ett land.
Förnybara drivmedel: Bränslen som framställs av förnybara råvaror. Några exempel är etanol,

biogas och biodiesel.
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change, FN:s klimatpanel. En mellanstatlig organisation

som etablerades 1988 av två FN-organ, världsmeterologiorganisationen WMO och FN:s
miljöprogram UNEP. Syftet är att förse världen med det aktuella vetenskapliga kunskapsläget vad
gäller klimatförändring, dess konsekvenser och möjliga lösningar.
Klimatneutralitet: Då utsläppen av växthusgaser är netto noll, antingen genom noll utsläpp eller då

utsläppen och upptaget av växthusgaser är lika stora.
Klimatpolitik: Politik som helt eller delvis har som uttalat syfte att minska samhällets

klimatpåverkan.
Kompletterande åtgärder: Inom klimatramverket får så kallade kompletterande åtgärder användas

för att kompensera kvarvarande utsläpp. Exempel på sådana kompletterande åtgärder är ökad
kolsänka, bio-CCS och investeringar i utsläppsminskande åtgärder i andra länder. I det svenska
klimatramverket får etappmålen uppnås med en begränsad mängd kompletterande åtgärder. Efter
2045 ska kompletteterande åtgärder överstiga utsläppen.
Koldioxidekvivalenter: Enheten samlar klimatpåverkan från utsläppen av olika växthusgaser till ett

mått som räknats om till motsvarande koldioxidutsläpp.
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Kyotoprotokollet: En internationell överenskommelse som förhandlades fram 1997 under FN:s
klimatkonventionen för att minska växthusgasutsläppen. Den första åtagandeperioden var 2008–
2012 och den andra 2013–2020. Insatserna under Kyotoprotokollet avslutas 2022.
LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry. Detta motsvarar utsläpp och upptag inom

jordbruk, skogsbruk, betesmark och brukad våtmark. Omfattas inom EU av LULUCFförordningen.
NDC: Nationally Determined Contributions, på svenska nationella fastställda bidrag eller nationella

klimatplaner. Utgör basen i Parisavtalet för parternas bidrag till utsläppsminskningar men kan även
innehålla klimatanpassning och finansiering.
Noll nettoutsläpp: Då utsläpp och negativa utsläpp balanserar varandra.
Negativa utsläpp: Borttagning av koldioxid från atmosfären genom åtgärder som exempelvis

återbeskogning, beskogning eller bio-CCS.
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Ett internationellt organ för

samarbete inom demokrati och marknadsekonomi, i första hand mellan regeringar i industriländer.
Parisavtalet: Ett globalt klimatavtal som beslutades vid COP21 i Paris år 2015. Avtalet slår bland

annat fast att den globala uppvärmningen ska hållas väl under två grader, men helst begränsas till
1,5 grader. Nationella klimatplaner (NDC) är ett viktigt element i Parisavtalet.
Reduktionsplikt: Styrmedel som innebär att drivmedelsleverantörer måste minska

växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats varje år, genom ökad
inblandning av biodrivmedel.
Utsläpp av växthusgaser: Utsläpp av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och

fluorerade gaser.
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Bilaga 1
Regeringens insatser under 2021 som är
relevanta för klimatomställningen
Rubrik

Beskrivning

Hemmaladdning av
elfordon

Uppdrag till Energimyndigheten att föreslå åtgärder för att förbättra
tillgången till laddning vid hemmet. Samarbete med Boverket och
Lantmäteriet. Energimyndigheten lämnar förslag på åtgärder

Exportkreditnämnden
– anpassning av
kreditgivning

Nyheter i regleringsbrevet till Exportkreditnämnden:
•

Exportkreditnämnden EKN i samråd med AB Svenska Exportkredit (SEK)
kommer i fortsättningen att redovisa hur kreditgivningen kan anpassas för
att vara i linje i med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i
fossilberoende.

•

Exportkreditnämnden EKN kommer att pröva möjligheterna att ställa ut
garantier till miljö- och klimatinvesteringar i Sverige som kan bidra till
klimatomställningen i de fall dessa har direkt eller indirekt koppling till
svensk export.

•

Sverige kommer inom ramen för bland annat EU och OECD, att lyfta hur de
internationella och europeiska regelverken för exportkrediter och annan
offentlig handelsfinansiering ska bidra till att nå de globala målen för
hållbar utveckling och uppfyllandet av Parisavtalet.

Cirkulär ekonomi

Handlingsplanen Cirkulär ekonomi med 100 åtgärder.

Hantering av
schaktmassor

Uppdrag till Naturvårdsverket att se över hanteringen av schaktmassor i
syfte att bidra till en giftfri cirkulär ekonomi. Förhoppningen är att kunna
minska uttaget av nyutvunnet material. I dag råder oklara regler som tolkas
olika av olika kommuner. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Territoriella
omställningsplaner

Uppdrag till Tillväxtverket att ta fram territoriella omställningsplaner för
Västra Götalands län inriktat på raffinaderier och kemiindustri, samt för
Västerbottens län inriktat på metallindustrin.

Transmissionsnät i
svenskt sjöterritorium

Ändring i instruktion: Svenska kraftnät får i uppgift att bygga ut
transmissionsnätet (stamnätet) till områden inom Sveriges sjöterritorium.

Nationell
vätgasstrategi

Uppdrag till Energimyndigheten att ta fram förslag till en övergripande
strategi för vätgas och elektrobränslens roll i det svenska energisystemet,
inklusive ammoniak. Denna presenterades sedan i november 2021.
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Stöd till
batteriutveckling

Uppdrag till Energimyndigheten att lämna stöd med 238 miljoner kronor till
Northvolt AB för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett
elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås. Stödet är kopplat till
Sveriges och batteriföretagets medverkan i det europeiska projektet EuBatIn
(European Battery Innovation) som är ett så kallat viktigt projekt av
gemensamt europeiskt intresse (IPCEI).

Registerföring av
arbetsmaskiner

Uppdrag till Transportstyrelsen att analysera förutsättningarna för att
utveckla register för arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter
att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och
luftföroreningar.

Skärpt bonus-malus
system

Stärkt klimatbonus för fordon med låga utsläpp och skärpt gräns för vad som
räknas som låga utsläpp.

Annullering av
utsläppsenheter

Annullering av utsläppsenheter som minskar utsläppsutrymmet med cirka
10,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Informationsinsats –
Hållbar konsumtion

Uppdrag till Konsumentverket om informationsinsats om hållbar konsumtion.
Samverkan med samhällsaktörer som vill sprida och vidareutveckla
information om miljömässigt hållbar konsumtion.

Innovationskritiska
metaller och
mineraler

Utredning som ska se över prövningsprocesser och regelverk i syfte
att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller
och mineral.

EU:s taxonomi

Sveriges energiminister Anders Ygeman markerar tillsammans med 9 andra
EU-länder att man inte står bakom förslaget att införa ytterligare krav på
bioenergi i EU:s taxonomi.

Nationell strategi
för hållbar regional
utveckling

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030.
Strategin utgör den långsiktiga inriktningen för den regionala
utvecklingspolitiken och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling
i alla delar av landet.

Reduktionsplikt
för flyget

Krav på inblandning av biobränsle vid tankning av flygbränsle i Sverige.

Utvinning av mineraler
och metaller från
sekundära resurser

Uppdrag att undersöka gruvavfall och utreda potentialen i utvinning av
mineral och metaller ur sekundära mineralresurser. Gemensamt uppdrag till
Sveriges geologiska undersökningar, som får 21 miljoner kronor, och
Naturvårdsverket som får 4 miljoner kronor.

Underlag till nästa
klimatpolitiska
handlingsplan

Uppdrag till ett tiotal myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder
till nästa klimatpolitiska handlingsplan.

Nationellt
biljettsystem för
kollektivtrafiken

30 miljoner kronor under 2021 för att påbörja arbetet med att införa ett
nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

Solcellstöd utökas

Ett tillskott till solcellsstödet på 260 miljoner kronor.
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Skattebefrielse för
flytande biodrivmedel

Ansökan till EU-kommissionen och godkännande av EU. Beslutet om
skatteundantaget är giltigt i ett år.

Ökad kolsänka

Uppdrag till Skogsstyrelsen och Jordbruksverket att strategiskt planera
arbetet för ökad kolsänka. Myndigheterna ska strategiskt planera arbetet
och vidareutveckla metoder för att minska avgången av växthusgaser från
jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och
betesmark. Detta bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser och kan bidra
till kompletterande åtgärder i det klimatpolitiska ramverket. Uppdraget
finansieras med 1,5 miljoner kronor per myndighet för 2021, respektive
2022.

Tillståndsprocesser

Domstolsverket respektive länsstyrelserna ska redovisa sina respektive
uppdrag att utveckla e-tjänster för tillståndsansökningar senast den 1
december 2021.

Klimatfokuserad
standardisering

Kommerskollegium får i uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att
främja innovativ och klimatfokuserad standardisering. Samtidigt får Sveriges
innovationsmyndighet Vinnova uppdraget att utlysa medel kopplat till
näringslivets klimatomställning. Uppdragen är ett resultat av
samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning, nationella
innovationsrådet, export- och investeringsstrategin, strategin för cirkulär
ekonomi samt den klimatpolitiska handlingsplanen.

Program för
digitalisering

Uppdrag till Verket för innovationssystem, Myndigheten för digital
förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet att föreslå ett
program för att leda den digitala strukturomvandlingen av Sverige.
Uppdraget är att hitta former för nära samverkan mellan näringsliv,
lärosäten och myndigheter inom bland annat tillämpad forskning,
testbäddar, infrastruktur, kompetensförsörjning och digital förvaltning.

Medel till hållbart
jordbruk

Medel till hållbart jordbruk (2023–2027): 28,5 miljarder kronor, det vill säga
5,7 miljarder kronor per programår, vilket är en ökning med cirka en halv
miljard kronor årligen jämfört med vad som budgeterades för
landsbygdsprogrammets övergångsår 2021 och 2022 i BP21.

Undantag för
avfallsskatt

Utredning om fler undantag för avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt

Klimatbonusbilar tillskott av medel

Tillskott om 550 miljoner kronor till klimatbonusbilar för 2022.
Begränsningar som funnits för företag att ta del av hela klimatbonusen för
bilar tas bort.

Tydligare
miljöbedömningar i
plan-och bygglagen

Tydligare bestämmelser infördes i plan- och bygglagen om behovs- och
miljöbedömningar.
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Miljöstyrande startoch landningsavgifter

Regeringen ges möjlighet att besluta att det på vissa flygplatser ska vara
obligatoriskt att ta hänsyn till miljö- och klimatstyrande effekter vid
framtagandet av start- och landningsavgifter. Lagändringen avser de
flygplatser som omfattas av lagen om flygplatsavgifter, vilket är de största
flygplatserna i landet: Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter.
Avgifterna differentieras utifrån vilken miljö- och klimatpåverkan ett
flygplan eller en flygning har.

Innovationsupphandling

Uppdrag till Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Patent- och
registreringsverket att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och
kommersialiseringen av forskning och innovation. 38 miljoner kronor 2021
och 2022, samt 23 miljoner 2023 respektive 2024. Offentlig sektor
upphandlar för nästan 800 miljarder kronor årligen, och kan i större
utsträckning använda innovationsupphandling som ett strategiskt verktyg
för att tillåta och efterfråga helt eller delvis nya lösningar som skapar
nytta i samhället.

Stöd till
kollektivtrafiken

Ytterligare en miljard kronor för att upprätthålla kapaciteten i
kollektivtrafiken under covid-19-pandemin. I budgetpropositionen för
2021 fanns redan två miljarder för kollektivtrafiken.

Utökning av
klimatdeklaration
för byggnader

Uppdrag till Boverket om byggnaders klimatpåverkan och utökad
klimatdeklaration. Boverket får uppdrag att utreda om gränsvärden kan
införas samt om tillämpningen av deklarationerna kan öka.

Mindre kostnader
för ägare av gasbil

Uppdrag till Transportstyrelsen att utreda förutsättningarna för åtgärder
som gör att ägare av gasbilar betalar samma pris som övriga bilägare vid
besiktning.

Proposition:
Infrastrukturplan

Proposition: Framtidens infrastruktur - hållbara investeringar i hela Sverige.
Satsningar på underhåll av vägar och järnvägar med nya investeringar. 876
miljarder kronor för perioden 2022–2033. Förslagen i propositionen lägger
grunden för den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen.
Beslut om ny nationell plan planeras till 2022. Arbetet med
infrastrukturpropositionen utgår från punkt 28 i Januariavtalet.

Cirkulär ekonomi
inom byggsektorn

Boverket ska utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi
inom byggsektorn. Tio miljoner kronor per år till och med 2024 avsätts.

Skydd av värdefull
natur

Medlen för skydd av värdefull natur förstärks med totalt 2 390 miljoner
kronor under 2022. Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan besluta om
naturreservat och markägare kan få ersättning.

Uppräkning
av skatter

Skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning
föreslås räknas upp med ett schabloniserat tillägg på två procentenheter
varje år utöver den så kallade KPI-omräkningen.

Skattereduktion
för investeringar i
inventarier

Stimulering av företag som gör gröna investeringar. Företag kan få
skattereduktion för energisnåla kylar eller lastbilar med mindre utsläpp.
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Sänkt moms på
reparationer

Mervärdesskatten på reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning,
skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänktes 2017 från 25 procent till
12 procent. Nu föreslår regeringen ytterligare en sänkning, från 12 till 6
procent.

Medel till
kompetenslyft
för klimatet

Statligt finansierat kompetenslyft för klimatet, som ska främja näringslivets
klimatomställning och omställningen till en cirkulär ekonomi.
Kompetenslyftet kan bidra till att minska arbetslöshet och till att skapa
förutsättningar för att ta fram cirkulära och klimatsmarta lösningar.
Satsningen uppgår till 100 miljoner kronor för 2022.

Förbättrad
samrådsprocess
för miljötillstånd

Uppdrag till länsstyrelserna att utveckla metoder och samverkansformer för
att främja effektiv samrådsprocess gällande miljötillstånd. Vinnova ska
stödja länsstyrelserna i arbetet med regel- och policyutveckling.

Medel till
vägunderhåll

Satsning på vägunderhåll: Utöver ett tillskott om 265,5 miljoner kronor från
den historiskt omfattande infrastrukturpropositionen ökas medlen med
ytterligare 750 miljoner kronor genom en extra satsning på infrastruktur
med fokus på bland annat det finmaskiga vägnätet på landsbygden.

Klimatpremie till
arbetsmaskiner

Utvidgad klimatpremie till arbetsmaskiner: 10 miljoner kronor under 2022

Hållbart byggande

Uppdrag till Boverket att inrätta och förvalta ett informationscentrum för
hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering.

Förstärkning av
elnätet

Uppdrag till Energimarknadsinspektionen tillsammans med Lantmäteriet och
länsstyrelserna att utveckla och testa nya arbetssätt för hantering av de
tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det
svenska elnätet. Totalt 16 miljoner kronor tillförs för åren 2021 och 2022.

Cirkulär och fossilfri
offentlig upphandling

15 miljoner kronor 2022 till Upphandlingsmyndigheten för att stärka generell
och avancerad vägledning inom alla delar av inköp och upphandling, samt
för att genomföra insatser avseende spridning och kommunikation.

Utvidgat klimatkliv

Biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få investeringsstöd från
Klimatklivet.

Biodrivmedelsbehov
analyseras

Uppdrag till Energimyndigheten att ta reda på om andelen hållbara
biodrivmedel i bensin, diesel och flygfotogen behöver ändras i förhållande
till elektrifierings- och bränsleutvecklingen för att Sverige ska nå
klimatmålen.

Minskad klimatpåverkan från
statliga tjänsteresor

Uppdrag till myndigheterna för fortsatt minskad klimatpåverkan från statliga
tjänsteresor. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för 2025 i
förhållande till 2019. Målen ska handla om hur resande kan ske på ett sätt
som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan.

Vägledning för
miljötillståndsprövningen och
miljöbedömningsprocessen

Uppdrag till Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Domstolsverket att se
över förutsättningarna för att utveckla en myndighetsgemensam vägledning
för miljötillståndsprövningen och miljöbedömningsprocessen. Ska redovisas
senast den 30 juni 2022.
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Cirkulär och fossilfri
plastanvändning

Naturvårdsverket ska också analysera vilka typer av plaster som lämpar sig
till olika typer av användningar för att uppnå cirkulära flöden och minska
klimatpåverkan.

Trängselavgift
för flyget

Uppdrag till Transportstyrelsen att analysera möjligheterna att införa så
kallade trängselavgifter, till exempel differentierade landningsavgifter.

Infrastrukturinvesteringar
i norr

Med anledning av de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och
Västerbotten ska Trafikverket utreda förutsättningarna för att tidigarelägga
redan beslutade infrastrukturinvesteringar. Trafikverket ska också utreda
eventuella brister och flaskhalsar i infrastrukturen som kan uppkomma med
anledning av de omfattande etableringar som nu pågår och planeras.

Kvotpliktsystem
(vita certifikat)

Utredning med uppgift att föreslå ett kvotpliktssystem för
energieffektivisering (så kallade vita certifikat). Syftet med vita certifikat är
att skapa ett marknadsbaserat och kostnadseffektivt styrmedel som ökar
energieffektiviseringstakten i Sverige, bidrar till att de energi- och
klimatpolitiska målen nås samt underlättar en snabb, smart och
samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället.

Mål för ökad andel
cykling

Uppdrag till Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att ta fram
förslag på mål för att öka cyklandet. Syftet med uppdraget är bland annat
att främja cyklandet inom alla åldrar och socioekonomiska grupper.

Ny inriktning för
de Strategiska
innovationsprogrammen som
siktar på transformativ
omställning och
hållbar utveckling

Uppdrag till Energimyndigheten, Formas och Vinnova att utveckla de
strategiska innovationsprogrammen. Målsättningen är att tydligare bidra till
en transformativ omställning, resurseffektivitet och hållbarhet för att öka
samhällsnyttan och den globala konkurrenskraften för svenska företag.

Inrättning av ett
skogsskadecentrum

Sveriges lantbruksuniversitet får 30 miljoner kronor för att inrätta ett
nationellt centrum för skogsskador. Klimatförändringarna bedöms bidra till
att skogsskador blir allt mer omfattande och kostsamma. Vid
skogsskadecentrum samlas kompetens för bekämpning av dessa typer av
skogsskador – orsakade av bränder, stormar, viltbetesskador och angrepp av
växtskadegörare.

Breddad ekobonus

Förstärkta medel (100 miljoner kronor per år 2022–2024) till bland annat
sjötransporter, järnvägstransporter och godstransporter som sker med mer
än ett transportsätt. Pengarna ska även gå till åtgärder som effektiviserar
omlastning av gods och till att stimulera nya transportlösningar

Miljökompensation

Tillskott om 150 miljoner kronor till miljökompensation för överflyttning av
godstransporter

Ökad och
säker cykling

Uppdrag till Transportstyrelsen att utreda en rad trafikregler för cykel, med
syfte att främja framkomlighet utan att göra avkall på trafiksäkerheten.
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Transportsektorn
elektrifieras –
kunskapsuppbyggnad
och pilotprojekt

Uppdrag till statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att bidra till
kunskapsuppbyggnad. Uppdraget omfattar också att genomföra pilotprojekt
och ta fram modeller för hur elektrifieringen av transportsektorn kan
utvecklas.

Gasbilar – miljöbil
vid offentlig
upphandling

Gasbilar ska fortsatt räknas som miljöbilar vid offentlig upphandling.
Klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen ändras så att den får samma
koldioxidkrav som definitionen av en så kallad ren lätt bil i det EU-direktiv
som Sverige kommer att implementera

Sänkta banavgifter
för järnvägen på
grund av pandemin

1,37 miljarder kronor för att minska pandemins konsekvenser på
järnvägsoperatörernas ekonomi.

Elektrifiering av
transportsektorn

Uppdrag till Trafikanalys, Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Boverket,
Naturvårdsverket om elektrifiering av transporter.
Trafikanalys får i uppdrag att analysera möjliga incitament för att
åstadkomma en ökad användning av både så kallad landström, när fartyg
ligger vid kaj, och laddström, för att ladda batterier för eldrift i hamnar.
Trafikanalys får också i uppdrag att analysera förutsättningarna för fler helt
eller delvis eldrivna fartyg i Sverige. Trafikanalys får i uppdrag att ta fram
en analys av den eldrivna fordonsflottan som innehåller en nulägesbeskrivning, inklusive analys av regional spridning, och en beskrivning av
möjlig utveckling fram till 2030 med avseende på tekniska egenskaper.
Energimyndigheten får i uppdrag att analysera och föreslå hur
klimatpremierna kan utformas för att också stimulera marknadsintroduktionen av elflygplan.
Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för sina
ansvarsområden, arbetar för att förbereda myndigheten inför att Sverige
väntas bli tillverkarland för elflygplan.
Boverket får i uppdrag att redovisa sin bedömning av hur utbyggnaden av
laddinfrastruktur för väg- och sjötransporter kan komma att påverka
myndighetens verksamhetsområde, till exempel i form av behov av
regeländringar och förändrad vägledning rörande fysisk planering och
byggnader.
Naturvårdsverket ska också redovisa en analys av miljöeffekterna av
elektrifieringen av transporter.

Elektrifiering av
tunga transporter

Elektrifieringskommissionen presenterar en handlingsplan för att möjliggöra
eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter

Underhåll av
järnvägar

Ökat anslag till underhåll av järnvägar med ytterligare en miljard miljoner
kronor under 2022.

Ökad cykling

Stadsmiljöavtalen förstärks med ett särskilt fokus på cykling med 200
miljoner kronor under 2022.
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Minskad
miljöbelastning
av engångsplast

(1) Krav på att den som erbjuder snabbmat och dryck i engångsförpackning
också ska erbjuda ett flergångsalternativ. De nya reglerna införs först 2024
för att branschen ska ha tid att ställa om. Uppdrag till Livsmedelsverket och
Naturvårdsverket att ta fram vägledning och rutiner för verksamheter som
ska följa kraven om att erbjuda flergångsalternativ. (2) Ny
nedskräpningsavgift införs - pengarna fördelas till kommunerna. (3)
Dryckesflaskor av PET ska senast 2025 innehålla minst 25 procent
återvunnen plast och alla dryckesflaskor av plast ska senast 2030 innehålla
minst 30 procent återvunnen plast.

Ökat anslag för
omställningen av
Sjöfartsverkets
egen fartygsflotta
till att bli fossilfri

Sjöfartsverket får ett ökat anslag om 45 miljoner kronor per år 2022 till 2024
och därefter 6 miljoner kronor per år varaktigt.

Klimatkompensation
införs för sjöfarten

Sjöfartsverket får 300 miljoner kronor per år 2023 och 2024 genom en
klimatkompensation. Det stärker myndighetens ekonomi och minskar på
trycket på farledsavgifterna.

Trafikverkets
låneram utökas för
att möjliggöra
investeringar i nya
lok och vagnar

Trafikverkets låneram utökas för att möjliggöra investeringar i nya lok och
vagnar

Industriklivet stärks

Satsningen Industriklivet stärks med 217 miljoner kronor under 2022 till
totalt 909 miljoner kronor.

Inrättande av
system för omvänd
auktionering av
stöd till Bio-CCS

En första omvänd auktion planeras 2022 där de aktörer som kan leverera
tjänsten till lägst kostnad vinner anbudet. Första utbetalningen sker 2026.
Regeringen avsätter också 10 miljoner kronor per år under perioden 2022–
2025 för upprättande och administration av ett system för omvänd
auktionering.

Industriella
samarbetsprojekt

Utökad finansiell satsning på industriella samarbetsprojekt för grön och
digital omställning. (IPCEI). Satsning om 100 miljoner kronor 2022 och
beräkningen är att ytterligare 70 miljoner kronor kommer tillföras 2023 och
2024 till industriella samarbetsprojekt för grön och digital omställning.

Grönt och digitalt
omställningslyft

För att driva arbetet med ett grönt och digitalt omställningslyft föreslår
regeringen att tillföra Tillväxtverket ytterligare 92 miljoner kronor.

Gröna krediter

2022: Höjd garantiram (från 15 till 50 miljarder kronor för 2022) för
kreditgarantier för gröna investeringar. Kreditgarantierna kan ges till
industriinvesteringar där kapitalbeloppet för det garanterade lånet uppgår
till minst 500 miljoner kronor. Garantin får täcka högst 80 procent av det
garanterade lånet och ha en maximal löptid om 15 år.

Rådet för hållbara
städer

Ett förlängt uppdrag till Rådet för hållbara städer (2 miljoner kronor/år)
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Samhällsbyggande
i Norrbotten och
Västerbotten

Stöd för 2022 om 15 miljoner kronor som sedan trappas upp för att omfatta
40 miljoner kronor per år fram till 2030

Effektivare
tillståndsprövning

Förstärkning av förvaltningsanslagen till Naturvårdsverket, länsstyrelserna
och Sveriges domstolar med totalt 28 miljoner kronor år 2022.

Utvecklad elmarknad
och snabbare
tillståndsprocesser

Energimarknadsinspektionens anslag ökas med 40 miljoner kronor för 2022,
och därefter 35 miljoner kronor per år under 2023 och 2024.

Biogasstöd

För att öka produktionen av biogas och stärka producenternas
konkurrenskraft föreslår regeringen en satsning på 1, 9 miljarder kronor
under år 2022–2024. Regeringen vill avsätta 500 miljoner kronor för år 2022.
Under år 2023 och 2024 ska 700 miljoner kronor per år tillföras för samma
ändamål. Satsningen föreslås fortsätta till 2040, med en kontrollstation
2024.

Förstärkt klimatkliv

Anslaget ökar med 800 miljoner kronor under 2022 för att därefter öka med
mer än dubbelt så mycket 2023. 2024 är den planerade ökningen på mer än
tre miljarder kronor.

Klimatpremie för
elbussar

Återställning av elbusspremien till 20 procent av inköpspriset. Elbusspremien
introducerades 2016 och främjar introduktionen av elbussar på marknaden.
förstärkning av elbusspremien uppgår till 1,1 miljard kronor under 2022.

Klimatpremie för
miljölastbilar och
el-arbetsmaskiner

Ett ökat stöd till miljölastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på 200
miljoner kronor under 2022. Detta är mer än en fördubbling jämfört med
2021
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Bilaga 2 Omnämning av klimat i regleringsbrev
Kvantitativ analys av omnämning av ordet klimat i regleringsbrev för tidsperioden 2003–2022.
Här visas de 30 myndigheter med flest omnämnanden under tidsperioden.
Antalet i rutan anger antal omnämningar av ordet klimat i respektive års regleringsbrev till
myndigheten.
Totala listan återfinns på Klimatpolitiska rådets hemsida.
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Klimatpolitiska rådets uppdrag
Den 15 juni 2017 antog riksdagen med stor majoritet ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Syftet med ramverket
är att synliggöra behovet av samhällsomställning för att nå klimatmålen, att involvera samtliga politikområden och
samhällsaktörer i arbetet samt att löpande informera riksdagen om hur arbetet fortskrider. Det klimatpolitiska
ramverket innehåller tre delar:
•

Målen för den svenska klimatpolitiken.

•

Klimatlagen – med ett planerings- och uppföljningssystem för regeringens klimatarbete.

•

Klimatpolitiska rådet.

Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Samma dag bildades Klimatpolitiska rådet.
Klimatpolitiska rådet är ett oberoende, tvärvetenskapligt expertorgan med uppdraget att utvärdera hur regeringens
samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Rådets uppdrag
understryker klimatfrågans breda karaktär.
Inom ramen för det övergripande uppdraget ska rådet:
•

utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att
nå klimatmålen

•

belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett samhällsperspektiv

•

identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs

•

analysera hur målen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både kort- och långsiktigt

•

utvärdera de underlag och modeller som regeringen bygger sin politik på

•

bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Enligt klimatlagen ska regeringen i budgetpropositionen lämna en årlig klimatredovisning till riksdagen.
Redovisningen ska beskriva utsläppsutvecklingen, det senaste årets viktigaste beslut inom klimatpolitiken samt en
bedömning av vilka ytterligare åtgärder som kan behövas.
Vart fjärde år (året efter ordinarie riksdagsval) ska regeringen dessutom presentera en klimatpolitisk handlingsplan
för riksdagen. Den ska innehålla regeringens planer för mandatperioden, inklusive hur beslut på olika områden
bedöms påverka möjligheterna att nå klimatmålen samt vilka ytterligare beslut som kan behövas för att nå de
nationella och globala klimatmålen. Den första klimatpolitiska handlingsplanen presenterades i form av en
proposition till riksdagen den 18 december 2019.
Senast den sista mars varje år ska Klimatpolitiska rådet lämna en rapport till regeringen. Rapporten ska innehålla
rådets bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider samt hur regeringens politik är
förenlig med klimatmålen. De år som regeringen presenterar sin handlingsplan ska Klimatpolitiska rådet inom tre
månader därefter lämna en rapport till regeringen med en bedömning av planen.
Klimatlagens krav på regeringen bildar tillsammans med Klimatpolitiska rådets rapporter ett samlat planeringsoch uppföljningssystem. Utöver detta bidrar många statliga myndigheter med underlag både till regeringens
uppföljning och planering samt med kunskapsunderlag om effekter av beslutad och genomförd politik.

Klimatpolitiska rådets tidigare rapporter:
2018 Orientering om det klimatpolitiska ramverket
2019 Utvärdering av regeringens politik med särskilt fokus på inrikes transporter.
2020 Utvärdering av regeringens politik med särskilt fokus på den första klimathandlingsplanen.
2021 Utvärdering av regeringens politik med särskilt fokus på krispolitik
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