
En sammanhållen klimat- och energipolitik



Klimatmål 2020 och 2050

• Gäller enbart den icke-handlande sektorn
• Innebär minskning med 40 procent mellan 

1990 och 2020, dvs. ca 20 miljoner ton 
• Ambition 

– Klimatberedningen (38%), tidigare regerings 
bedömning 2006 (25%), Vetenskapliga 
rådet (20-25%)

• Utsläpp i handlande sektorn regleras 
gemensamt i EU 

• Inga nettoutsläpp till 2050 av växthusgaser



Energimål 2020

• 50 procent förnybart 2020
• 20 procent effektivare energianvändning
• Avveckla användningen av fossila bränslen 

för uppvärmning



Konkret åtgärdsplan för att
nå klimatmålet

• Utsläppsminskningar mellan 1990–2020 9,0
• Utvecklade ekonomiska styrmedel 2,0
• Genomförande av EU-beslut 2,0
• Reduktion övriga åtgärder 0,3
• Red genom EU-inv och flex.mex. som CDM 6,7
• Totalt: 20 miljoner ton



Regeringens 
klimatskattepaket

• Höjd CO2-skatt för uppvärmning i Jordbruk, 
skogsbruk och i industrin utanför utsläppshandeln. 

• Generell koldioxidskattehöjning
• Skattebefrielse för miljöbilar från 1 juli 2009
• Ökad koldioxidrelatering av fordonsskatten
• Höjd dieselskatt med 20 öre 2011 
• Sänkt fordonskatt på dieselbilar
• Koldioxidbaserad skatt för lätta lastbilar
• Sänkt återbetaln. av dieselskatt för jord- och 

skogsbruk
• Skatt på flourerade gaser under utredn.



Tre handlingsplaner 
för omställningen

• Fossiloberoende transportsektor
• Energieffektivisering med 20%
• Ökning av förnybar energi till minst 50%



Handlingsplan för 
Fossiloberoende transportsektor

• Fossiloberoende fordonsflotta till år 2030
• Långsiktiga satsningar för att stärka det svenska 

fordonsklustrets konkurrenskraft och för en mer 
miljöanpassad fordonsteknik och 
drivmedelsutveckling 

• Skyldighet för tankställen att tillhandahålla 
förnybara drivmedel och förlängt bidrag till 
tankställen för förnybara drivmedel,

• Ökad låginblandning av biodrivmedel,
• Bindande utsläppskrav för biltillverkarna,
• Minst 10% förnybart bränsle 2020



Handlingsplan för 
förnybar energi
• Nytt mål om 25 TWh till 2020 för 

elcertifikatsystemet
• Ny planeringsram för vindkraft på 30 TWh till 

2020
• Landsbygdsprogrammet bör utnyttjas för att 

stödja och utveckla förnybar energi
• Förenklingar för nätanslutningar av förnybar 

kraft behöver fortsatt genomföras. Svenska 
Kraftnät redovisar uppdrag i april

• Proposition om förenklingar för nätanslutning 
av småskalig förnybar elproduktion före 
sommaren



• Nytt femårsprogram, 300 miljoner kr per år tillförs
• Fokus på informations- och kunskapshöjande 

aktiviteter
• Offentlig sektor ska vara ett föredöme
• Utökad energirådgivning för SME 

Energikartläggningscheck införs
• Satsningar på teknikupphandling och 

marknadsintroduktion 
• Krav på individuell mätning av varmvatten- och 

elanvändning i ny- och ombyggda bostäder
• EU-direktivet om energitjänster och effektiv 

energianvändning genomförs 

Handlingsplan för 
energieffektivisering



Övriga förslag på
energiområdet

• Utredning om ny lagstiftning för 
kontrollerade generationsskiften i 
kärnkraftsbeståndet

• Fortsatt integrering och utveckling av 
nordiska och europeiska energimarknader



Klimatanpassning

• Länsstyrelserna får ett övergripande regionalt 
samordningsansvar för klimatanpassning. 25 mkr 
per år 2009-2011.

• Lantmäteriet får 40 mkr per år 2009-2011 för att ta 
fram en ny höjddatabas för att minimera riskerna för 
ras och skred.

• SGI får 35 miljoner kr per år 2009-2011 för att 
undersöka ras och skredrisker längs Göta Älv. 


