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1. Förnybar energi till 2030 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: I 
Sverige är i dag ungefär hälften av energitillförseln förnybar, vilket är strax över det mål som 
satts inom EU för svensk del. Detta är dock långt ifrån tillräckligt med tanke på riksdagens 
miljökvalitetsmål för klimat och utifrån de goda förutsättningarna i Sverige. Sverige är också 
ett av de länder som har gjort minst i EU när det gäller solceller, trots att solförhållandena är 
ungefär lika goda som norra Tyskland där investeringarna skjuter i höjden. Den stora mängden 
vattenkraft i Sverige gör det möjligt att balansera en ordentlig utbyggnad av vindkraften. 
Samtidigt behöver den åldrande kärnkraftsparken avvecklas. Till 2030 är det fullt möjligt att 
ersätta befintlig kärnkraft med effektivisering och förnybar elproduktion, samt att fasa ut 
befintlig torv och kol ur fjärrvärmenäten. 

Naturskyddsföreningens förslag: Besluta om att ställa om till ett helt förnybart 
energisystem i Sverige 2030, alltså inom en generation. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande regeringen framhäver i sin budgetproposition för 2015 klimatfrågans vikt och 
argumenterar för att Sveriges energisystem på sikt måste utgöras av 100 procent förnybar 
energi1. Energisystemet är efter omvandling huvudsakligen bestående av värme, el och 
drivmedel såsom bensin och diesel2. Sverige har idag en målsättning om förnybar energi som 
fastställdes 2009 under en Alliansledd regering. I deras proposition fastställer de att Sverige 
ska ha ett energisystem där åtminstone hälften av all energi kommer från förnybara källor 
2020, en långsiktig prioritering om att uppvärmning ska vara fossilfri till 2020, att åtminstone 
en tiondel av transportsektorns energianvändning kommer från förnybara källor, samt att 
transportsektorn ska vara fossiloberoende till 20303. Med en fossilt oberoende transportsektorn 
framkom det i en utredning 2013 att definitionen är:  

”vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med bio- drivmedel eller 
elektricitet.”4 

Därutöver har Sverige kompletterande mål för omställningen till ett energisystem med mindre 
utsläpp och mer förnybar energi. I transportsektorn till exempel, har regeringen lämnat 
proposition för minskade utsläpp i transportsektorn. De skriver: 

”Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i 
EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.”5  

Reduktionsplikten supplementerar detta mål genom att driva utvecklingen mot högre 
inblandning av biodrivmedel i motorer. Bonus-malus-systemet är ett ytterligare exempel på 

                                                           
1
 Naturskyddsföreningens Klimatpolicy https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-

media/klimatpolicy_ny.pdf  Proposition 2014/15:1  
2
 Energimyndigheten: Energisystemet http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/energisystemet/  

3
 Proposition 2008/09:163  

4
 SOU 2013:84 S. 35-36. 

5
 Proposition 2016/17:146 S. 35 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/klimatpolicy_ny.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/klimatpolicy_ny.pdf
http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/energisystemet/
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styrmedel som ämnar skapa en omställning i fordonsflottan till mindre utsläpp och en större 
andel förnybar energi6.  

2015 var 54 procent av Sveriges energisystem förnybart. Elsystemet stod för 33 procent av 
energisystemet och bestod till 66 procent av förnybar energi. Transportsystemet stod för 24 
procent av energisystemet och bestod av 20 procent förnybar energi7. Klimatkrisens 
omfattning ställer däremot krav på att vi sätter mer ambitiösa krav och mer kraftfullt 
adresserar de utsläpp och föroreningar som produceras globalt8. Naturskyddsföreningen 
trycker därför på vikten av att denna omställning sker snabbt och vill att Sverige ska ha ett 
förnybart energisystem till 20309.  

Inför riksdagsvalet 2014 ställde därför Naturskyddsföreningen detta krav på de politiska 
partierna:  

”Besluta om att ställa om till ett helt förnybart energisystem i Sverige 2030, alltså 
inom en generation.” 

I partigranskning 2014 svarade majoriteten av riksdagspartierna att de inte hade som avsikt att 
eftersträva Naturskyddsföreningens krav om att ställa om till ett förnybart energisystem.  

Socialdemokraterna svarade nej och hävdade att Sverige på sikt ska bli fossilfritt men att 
industrins kokurrens kräver trygg tillgång till el och bibehållen effekt i systemet.  

Moderaterna svarade nej och argumenterade att omställningen till förnybar energi måste ske 
ansvarsfullt, kostnadseffektivt och på ett säkert sätt. De nämner även att deras vision är för ett 
Sverige med noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.  

Sverigedemokraterna svarade nej och hävdar att Sverige redan idag mer eller mindre inte har 
några koldioxidutsläpp i sin elproduktion och att förnybara källor såsom sol och vind-energi 
skulle öka landets beroende av fossila bränslen såsom gas, kol och olja. 

Liberalerna svarade nej och hävdar att andelen energi från förnybara källor bör öka men att 
Sverige inte bör låsa sig till förnybara energikällor. De pekar därefter på den fortsatta 
betydelsen av kärnkraften.  

Kristdemokraterna svarade nej och hävdar att en omvärldsanalys är viktig, då den 
teknikutvecklingen har större påverkan än symboliska målsättningar om när klimatneutral 
elproduktion bör avskaffas. Partiet hävdar att Sverige ska vara en föregångare globalt genom 
att uppnå noll nettoutsläpp från växthusgaser 2050. 

Miljöpartiet svarade ja och hävdar att de har motionerat till riksdagen om sådant förslag sedan 
2010.  

Centerpartiet svarade ja men belyste även att de inte har pekat ut ett specifikt datum för när ett 
förnybart energisystem skall uppnås till.  

Vänsterpartiet svarade ja och hävdar att de vill att ett förnybart energisystem införs i Sverige 
till 2040. Här kommenterade Naturskyddsföreningen att Vänsterpartiets utlåtande innebär att 
de inte planerar att leverera på kravet inom den givna tidsramen.  

                                                           
6
 Proposition 2017/18:1  

7
 ER 2017:9 s.12; 14; 23 och ET 2017:12 s. 5 

8
 Naturskyddsföreningens Klimatpolicy https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-

media/klimatpolicy_ny.pdf  
9
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-foretag/bli-stodforetag/fornybar-energi 

Naturskyddsföreningen: 2030 – Hela Sverige drivs på förnybar energi 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/klimatpolicy_ny.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/klimatpolicy_ny.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-foretag/bli-stodforetag/fornybar-energi
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Initiativ under mandatperioden 

Sökord: Energi, Klimat, klimatpolitiskt ramverk 

2015 kom regeringen med ett direktiv där Sveriges energipolitik skulle ses över av en 
’parlamentarisk sammansatt kommission’ som skulle göra en bedömning av hur systemet i 
högre grad skulle kunna baseras på förnybar energi och slå fast vid en bred politisk 
överenskommelse10.  2016 kom resultatet av direktivet i form av en ramöverenskommelse 
mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 
Där kom partierna fram till en överenskommelse om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser till 2045 och att landets elproduktion till 100 procent ska vara baserad på 
förnybar energi till 204011.  

I ’Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige’ 2016 presenterade miljömålsberedningen förslag om 
att Sverige bland annat inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Inga specifika mål om 
andelen förnybar energi finns med i utredningen12.   

I ’En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige’ från 2016 framhäver utredningen 
energikommissionens arbete och uttrycker en vilja att ett fossilfritt energisystem formuleras. 
Därutöver redogör utredningen för svårigheter i omställningen av fordonsflottan från fossilfritt 
bränsle, och framhäver vikten av el och biomassa som altenativa bränslekällor. Inga specifika 
mål om andelen förnybar energi i Sverige framkommer13.  

I ’Kraftsamling för framtidens energi’ från 2017 redogör energikommissionen för en 
konsekvensanalys av ramöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Målet om 100 procent förnybar 
elproduktion ansågs av kommissionen att leda till ökad varietet i elproduktionen men att 
marknaden kunde hantera dessa fluktuationer. Målet skulle också sannolikt leda till ökad 
andel land och havsbaserad vinkraft, sol- och bioenergi samt vattenkraft. Kommissionen 
föreslår att Sveriges elproduktion till 100 procent är förnybar 204014.  

Propositioner och förordningar 

Sökord: budgetpropositionen, energiöverenskommelsen 

I budgetpropositionen för 2015 redogör regeringen för deras vilja att skapa ett energisystem 
som på sikt är 100 procent baserat på förnybar energi. Det finns därmed inget specifikt förslag 
på när denna omställning ska vara fullbordad. De framhäver vidare sin ambition att ersätta 
kärnkraft med förnybar energi samt att Vattenfalls planer på att bygga ut kärnkraft har 
avbrutits. Certifikationssystemet framhävs dessutom som en viktig del i produktionen av en 
större andel förnybar energi15.  

I budgetpropositionen för 2016 redogör regeringen återigen att ambitionen att skapa ett 
energisystem som på sikt är 100 procent baserat på förnybar energi. Det finns därmed inget 

                                                           
10

 Kommittédirektiv 2015:25  
11

 Energiöverenskommelsen 2016-06-10 
http://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskomm
else-20160610.pdf  
12

 SOU 2016:21  
13

 SOU 2016/47  
14

 SOU 2017:2  
15

 Proposition 2014/15:1  

http://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf
http://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf
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specifikt förslag på när denna omställning ska vara fullbordad. Regeringen redogör för att de 
har tillsatt en parlamentarisk energikommission för att komma överens om långsiktiga mål för 
Svensk energipolitik. Regeringen förmedlar dessutom att kommissionen särskilt kommer att 
fokusera på Svensk elförsörjning16.  

I budgetpropositionen för 2017 redogör regeringen återigen för sin ambition att uppnå 100 
procent förnybar energi och anser att fossilfri transport är en prioriterad fråga. I relation till 
förnybar energi i transportsektorn förhåller sig regeringen fortfarande till riksdagens mål att 
andelen förnybara drivmedel i transportsektorn ska vara 10 procent till 2020. Regeringen 
framhäver även den nya ramöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna där målsättning om 100 procent förnybar 
energi i elproduktion till 2040 fastställts. Med utgångspunkt i ramöverenskommelsen samt två 
betänkanden från Miljömålsberedningen (Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 2016 och ’En 
klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige 2016) riktar regeringen också uppmärksamhet till 
deras proposition om ett Klimatpolitiskt ramverk för Sverige 201717. Propositionen redogör inte 
för ett nytt mål om andelen förnybar energi i Sveriges energisystem18. 

I budgetpropositionen för 2018 sätts inget nytt mål om specifik andel förnybar energi i det 
svenska energisystemet. Målet om att elproduktionen till 100 procent ska utgöras av förnybar 
energi framhävs19.  

I Energipolitikens inriktning från 2018 lägger regeringen fram ett förslag utifrån 
energiöverenskommelsen, där de bland annat föreslår målet att elproduktion till 100 procent 
bör vara baserad på förnybar energi år 204020. 

Motioner 

Sökord: energipolitik, klimat, miljö och klimat, klimaträttvisa, energi 

Motioner för 2018 

Regeringspartierna  

Hänvisar till stycke 1.3 propositioner samt 1.2 initiativ för ramöverenskommelsen 
regeringspartierna deltog i. 

I Vänsterpartiets partimotion ”Klimaträttvisa” från 2014 motionerar partiet om att Sverige bör 
driva igenom en målsättning i EU om att energisystemet till 100 procent bör vara baserad på 
förnybar energi 205021. I partimotion med samma namn 2015 ber partiet om ett 
tillkännagivande för att Sverige bör driva igenom en målsättning i EU om att elproduktionen 
till 100 procent bör vara förnybar till 2050. Därefter skriver partiet i motionen att de vill att 
riksdagen står bakom samma mål men byter ut frasen elproduktion till att Sverige bör verka för 
en omställning av EU:s energisystem istället22. I partimotion med samma namn 2017 ber partiet 
om ett tillkännagivande om att Sverige bör driva igenom målsättningen om ett helt förnybart 
energisystem i EU till 205023.  

                                                           
16

 Proposition 2015/16:1  
17

 Proposition 2016/17:1  
18

 Proposition 2016/17:146  
19

 Proposition 2017/18:1  
20

 Proposition 2017/18:228 
21

 Motion 2014/15:136  
22

 Motion 2015/16:187  
23

 Motion 2017/18:1141  
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I tre kommittémotioner från 2014, 2016 och 2017 nämner även Birger Lahti att partiet vill att 
Sveriges energisystem ska vara baserad på 100 procent förnybar energi till 204024.  

Oppositionspartierna 

I motion 2014/15:2982 vill Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ha ett 
tillkännagivande om att Alliansens energiöverenskommelse fortsatt bör eftersträvas25. 

I motion 2015/16:1362 vill Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ha ett 
tillkännagivande om en långsiktig klimatpolitik där utbyggnaden av förnybar energi följs av 
utfasningen av fossila bränslen. Därutöver vill partierna ha kontrollerade generationsskiften 
för kärnkraftverk26.  

I motion 2016/17:2670 vill Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ha ett 
tillkännagivande om en energipolitik som är långsiktig och adresserar svenska åtaganden i 
klimatpolitiken27.  

Moderaterna 

I motion 2014/15:111 motionerade partiet för en långsiktig och ekonomiskt och klimatmässigt 
hållbart energisystem. De framhävde också Alliansens energiöverenskommelse, där 
målsättningen är att hälften av energisystemet försörjs av förnybar energi28.  

I motion 2015/16:2447 motionerade partiet om ett tillkännagivande för att Sveriges 
energisystem ska förlita sig på vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi29.  

I motion 2016/17:3189 motionerade partiet för ett tillkännagivande likt föregående år att den 
framtida basen av det Svenska energisystemet ska förlita sig på vattenkraft, kärnkraft och 
förnybar energi30. 

I motion 2017/18:3404 argumenterar partiet för ett tillkännagivande att Sveriges energisystem 
ska vara beroende av vattenkraft, kärnkraft, och förnybar energi31.  

Sverigedemokraterna 

I motion 2014/15:2834 motionerade partiet för ett riksdagsutlåtande där regeringen och EU 
starkare riktar mer forskning åt ny teknologi för förnybar energi då de av partiet anses sakna 
konkurrenskraft. De vill också likställa kärnkraft och förnybar energi32. 

I motion 2015/16:2542 motionerade partiet om ett tillkännagivande om att Sverige och EU bör 
rikta sin klimatpolitik mot att ta fram ny teknologi för förnybar energiproduktion då förnybar 
energi enligt partiet anses sakna konkurrenskraft. De vill också likställa kärnkraft och förnybar 
energi 33. 

                                                           
24

 Motion 2017/18:3393; Motion 2016/17:2473; Motion 2014/15:256  
25

 Motion 2014/15:2982  
26

 Motion 2015/16:1362  
27

 Motion 2016/17:2670  
28

 Motion 2014/15:111  
29

 Motion 2015/16:2447  
30

 Motion 2016/17:3189  
31

 Motion 2017/18:3404  
32

 Motion 2014/15:2834  
33

 Motion 2015/16:2542  
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I motion 2016/17:3301 motionerade partiet om ett riksdagsuttalande där Sverige och EU:s 
redogör för avsikten att rikta sin klimatpolitik mot vidare teknikutveckling i förnybar 
energiproduktion. Detta på grund av att partiet anser att förnybar energi i dagsläget saknar 
konkurrenskraft gentemot andra energislag. De vill också likställa kärnkraft och förnybar 
energi34. 

I motion motionerade partiet att kärnkraft och förnybar energi bör likställas, samt belyste 
avsaknaden av konkurrenskraft hos förnybara energislag35.  

Centerpartiet 

2014 motionerade partiet för att de vill ha ett förnybart energisystem inom en generation36, och 
argumenterade att Sverige bör sikta på ett 100 procent förnybart energisystem till 2050 i en 
separat motion37.  

I motioner från 201538 och 201639 motionerade partiet för införandet av ett förnybart 
energisystem i Sverige 2040. I båda motionerna framhäver partiet därutöver ökade ambitioner 
inom transportsektorn, då de vill att andelen förnybar energi i transportsektorn ska öka till 30 
procent till 2020. Partiet vill att transportsektorn till 30 procent utgörs av förnybar energi.  

I motion 2017/18:3887 från 2018 framhäver partiet att de står bakom energiöverenskommelsen 
som de slöt tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, och 
Kristdemokraterna40.  I en separat motion argumenterar partiet för införandet av ett helt 
förnybart energisystem till 204041. Kravet på ökad andel förnybar energi i transportsektorn 
finns inte med i någon av motionerna.  

Liberalerna 

2015 motionerade partiet för ett tillkännagivande för vattenkraftens, kärnkraftens och 
investeringar i förnybar energis roll i att skapa konkurrenskraftig energi med låg 
klimatpåverkan. Partiet ber om ett tillkännagivande att den nya energiöverenskommelsen 
baseras på den äldre överenskommelsen som slogs fast under Alliansens mandatperiod. 
Därutöver vill partiet ha ett tillkännagivande om att vatten-, vind-, kärn- och solkraft bör 
konkurrera på samma marknadsvillkor. De lyfter också att det kommer vara svårast att fasa ut 
fossila bränslen i transportsektorn42. 

2016 motionerade partiet emot energiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna då partiet anser att 
energisystemet bör fokusera på koldioxidfri produktion snarare än målet om 100 procent 
förnybar elproduktion43.  

I en motion från 2017 framhäver partiet att utvecklingen av förnybar energi är viktig men att 
det inte bör vara ett mål i sig självt. Partiet framhäver vikten av koldioxidfri energiproduktion44. 

                                                           
34

 Motion 2016/17:3301  
35

 Motion 2017/18:3887  
36

 Motion 2014/15:2461  
37

 Motion 2014/15:2739  
38

 Motion 2015/16:2371  
39

 Motion 2016/17:821  
40

 Motion 2017/18:3686  
41

 Motion 2017/18:3772  
42

 Motion 2015/16:2249  
43

 Motion 2016/17:1070  
44

 Motion 2017/18:2820  



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

9 
 

Kristdemokraterna 

2014 motionerade partiet för deras ståndpunkt i klimatfrågor, där de framhäver vikten av att 
förnybar energi blir en större andel av Sveriges energisystem för ’transport, industri, 
uppvärmning och elproduktion’45, samtidigt som partiet vill tillåta utbygget av nya 
kärnkraftsreaktorer46.  

2015 motionerade partiet för en stabil och konkurrenskraftig elförsörjning, argumenterar för en 
större mångfald förnybar energi inom ’transportsektorn, industrin, uppvärmning och 
elproduktion’47 samt framhäver att de står bakom allians energiöverenskommelse. De begär ett 
tillkännagivande om att ökad ambition i arbetet mot klimat- och energifrågor ska 
säkerställas48.  

2016 motionerade partiet för en stabil, långsiktig och konkurrenskraftig energipolitik där 
förnybart energislag utökas inom transport, industri, uppvärmning, samt elproduktionssektorn. 
De ber om ett tillkännagivande för ökad ambition för att uppnå klimatmålen49.  

2017 motionerade partiet för återigen för en mångfald av förnybar energi och nämner att de på 
sikt vill ha ett energisystem till 100 procent baserad på förnybar energi. Motionen har ännu inte 
behandlats i utskott50.  

Utskottsbetänkanden 

Sökord: Energipolitik 

I näringsutskottets betänkande om energipolitik 2015 redogörs för en gemensam motion från 
Moderaterna, Centerpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna där de argumenterar för ett 
tillkännagivande av alliansens energiöverenskommelse.  

Moderaterna vill att förnybar energi utgör en av pelarna i Sveriges energiproduktion och 
framhäver vikten av kärnkraft som betydelsefullt under en överskådlig framtid.  

Sverigedemokraterna motionerar för att satsa på nästa generations gröna teknologi och att 
förnybara energislag måste bli mer konkurrenskraftiga.  

Centerpartiet vill ha ett förnybart energisystem inom en generation och vill öka mängden 
förnybar el och biodrivmedel i transportsektorn. I en separat motion säger partiet att deras 
målsättning är att uppnå 100 procent förnybar energi till 2050.  

Kristdemokraterna motionerar för ett energisystem som är stabilt och tryggt, och argumenterar 
att kärnkraftsreaktorer bör tillåtas i blocköverskridande uppgörelser. 

Samtliga motioner avstyrks av utskottet51.  

I näringsutskottets betänkande om energipolitik 2016 redogörs en gemensam motion från 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna där de framhäver sin 
målsättning att Sverige ska vara utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050, samt ber om ett 

                                                           
45

 Motion 2014/15:1641 S. 4 
46

 Motion 2014/15:1641  
47

 Motion 2015/16:3149 S. 8 
48

 Motion 2015/16:3149  
49

 Motion 2016/17:3393  
50

 Motion 2017/18:3748  
51

 Betänkande 2014/15:NU9  
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tillkännagivande om långsiktiga spelregler i energipolitiken där trygghet, konkurrenskraft och 
hållbarhet säkerställs.  

Moderaterna motionerar om ett tillkännagivande för Alliansens energiöverenskommelse där 
de tre grundpelarna av Sveriges energisystem är vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi.  

Sverigedemokraterna motionerar för ökad konkurrenskraft för förnybara energislag och 
argumenterar för att utvecklingen av nästa generations teknologi är av störst vikt.  

Centerpartiet motionerar för att Sverige ska ha ett energisystem till fullt baserat på förnybar 
energi 2040 och motionerar för ökade ambitioner för transportsektorn. 

Liberalerna motionerar om ett Svensk energisystem som är fossilfritt och betonar den fortsatta 
vikten av kärnkraft. Därutöver hävdar de att de olika energislagen bör konkurrera på 
marknaden på samma villkor. Slutligen ser de positivt till elektrifieringen av transportsektorn.  

Samtliga motioner avstyrks52.  

I näringsutskottets betänkande om energipolitik 2017 redogör utskottet för en gemensam 
budget från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna där de framhäver 
vikten av Alliansregeringens klimat och energiöverenskommelse och vill ha ett 
tillkännagivande om att Sverige behöver en långsiktig energipolitik som reflekterar de 
klimatmål som åttagits.  

Moderaterna framhäver vikten av Alliansregeringens energiöverenskommelse och ber om ett 
tillkännagivande om att Sveriges energisystem vilar på vattenkraft, kärnkraft och förnybar 
energi.  

Sverigedemokraterna motionerar för ett fokus på energiforskning för att göra förnybar energi 
konkurrenskraftigt på marknaden.  

Centerpartiet motionerar för ett förnybart energisystem i Sverige 2040 och vill höja ambitioner 
för energieffektiviseringar.  

Liberalerna motionerar för att de inte står bakom energiöverenskommelsen mellan 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna då partiet 
framhäver att Sverige bör satsa på att minska beroendet på fossila bränslekällor och fokusera 
på ett koldioxidfritt energisystem53.  

 

Riksdagens behandling 

Energipolitik 2015: 

Debatt54: 

Rickard Nordin (Centerpartiet): 

Centerpartiets mål är 100 procent förnybar energi inom en generation. Vi vill ha 
en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För det har Alliansens 
energiöverenskommelse varit en väldigt bra grund. Alliansens åtta år vid makten 

                                                           
52

  Betänkande 2015/16.NU10  
53

 Betänkande 2016/17:NU14  
54

 Betänkande 2014/15:NU09  
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har visat att den överenskommelse vi gjorde på klimat- och energisidan var 
extraordinär. 

Åsa Westin (Socialdemokraterna): 

Sverige har bättre förutsättningar än de allra flesta för att bygga ut förnybar 
energi genom vår goda tillgång till vatten, vind och skog. Därför har vi goda 
möjligheter att på sikt nå den ambition som samarbetsregeringen har om 100 
procent förnybar energi. Även möjligheterna till energieffektiviseringar är 
mycket stora i vårt land. 

Cecilie Tenfjord-Toftby (Moderaterna):  

För mig är 100 procent förnybart ett verktyg för att nå mål om en klimatsmart 
elproduktion och om en svensk stärkt konkurrenskraft. 100 procent förnybart kan 
väl aldrig vara målet med en svensk energipolitik? Målet med en svensk 
energipolitik och förhoppningsvis med den kommande energikommissionen 
måste ju vara att vi har en klimatsmart energiproduktion till konkurrenskraftiga 
priser som gynnar den svenska konkurrenskraften, den svenska industrin och de 
svenska hushållen. 

Herr talman! Min fråga till Åsa Westlund blir återigen: Kommer ni att ta hänsyn 
till konsumenterna? Kommer Socialdemokraterna att gynna den svenska 
konkurrenskraften, tillväxten och dem som bor här i Sverige? Eller kommer målet 
för Socialdemokraterna med energikommissionen att vara att man ska nå ett 
elsystem, energisystem, med 100 procent förnybart? 

Åsa Westin (Socialdemokraterna): 

Men jag vill ställa en motfråga. Det är synd att inte Cecilie Tenfjord-Toftby kan 
svara på den, men vi kan kanske återkomma till den. Jag har nämligen liknande 
funderingar när jag läser dina motioner om kärnkraft. Är det så att vi ska ha 
kärnkraft även om det inte är kommersiellt gångbart och även om det är dyrast? 
Är det värt priset att industrin får betala mer eller att vi skattebetalare får betala 
mer? I dag är det trots allt billigare att bygga förnybart än kärnkraft. 

Därför undrar jag om den här vurmen för kärnkraft är större än kraven på 
konkurrenskraftiga priser. 

Cecilie Tenfjord-Toftby (Moderaterna):  

Vi i Alliansen är väldigt tydliga i vår energiöverenskommelse med att det ska 
vara marknadsmässiga premisser. Vi är mycket tydliga med att eventuell ny 
kärnkraft inte ska subventioneras utan byggas på marknadens premisser. 

Jag är alltså inte orolig för att den svenska industrin kommer att behöva 
subventionera eventuell ny kärnkraft. Men jag är mycket orolig över att 
Socialdemokraterna vägrar att svara på om 100 procent förnybart är målet eller 
medlet. 

Lise Nordin (Miljöpartiet):  

I de motioner som finns i det betänkande som vi nu diskuterar finns flera förslag 
som är i linje med Miljöpartiets politik, exempelvis solenergi, havsbaserad 
vindkraft och energieffektivisering. Dessa frågor ser jag fram emot att 
energikommissionen kommer att diskutera. Jag är stolt över att regeringens mål 
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är 100 procent förnybar energi på sikt. Få länder, om något land, har så goda 
förutsättningar som Sverige har att bygga mer förnybar energi. 

Cecilie Tenfjord-Toftby (Moderaterna):  

Herr talman! Det är nog inte så många som blir förvånade över att min första 
fråga till Lise Nordin är följande: Är 100 procent förnybart målet eller medlet för 
Miljöpartiet? 

Lise Nordin (Miljöpartiet):  

Det är låga elpriser i dag, vilket gör att det är svårt att få lönsamhet i någon form 
av ny elproduktion. Den slutsats jag drar som miljöpartist är att vi från politiskt 
håll kommer att behöva se till att det finns någon form av stödsystem för den nya 
elproduktion som vi vill ha. Frågan är om vi vill satsa dubbelt så mycket pengar 
på att bygga ny kärnkraft eller för hälften av kostnaden få vindkraft. För mig är 
det helt uppenbart att för att kunna klara målen om miljö, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet är det förnybar energi som är det klokaste att satsa på. 

Votering55:  

Samtliga motioner avslogs av riksdagen. 

 

Energipolitik 2016: 

Debatt56:  

Helena Lindahl (Centerpartiet): 

Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik som förenar många olika 
typer av hållbarhetsaspekter: ekonomi, den sociala delen och den ekologiska 
delen. Den gröna skatteväxlingen är bärande i vår miljöpolitik, och i min och 
Centerpartiets vision vill vi ha ett energisystem som är till 100 procent förnybart 
till 2040. 

… 

Utsläppen från transportsektorn är den största klimatutmaningen i Sverige. Mitt 
och Centerpartiets mål är att fordonsflottan ska vara fossiloberoende 2030. 
Eftersom Sverige redan har uppnått målet om 10 procent förnybar energi i 
transportsektorn anser jag att Sverige bör höja ambitionerna till 30 procent 
förnybar energi i transportsektorn till 2020. Det kan vi klara. 

Maria Weimer (Liberalerna): 

Målet för all energipolitik måste i första hand vara 100 procent fossilfritt. Det är 
ett mycket mer relevant mål som är betydligt mer brådskande att uppfylla än 
målet om 100 procent förnybart, som är lite diffust i den svenska debatten. 

Lise Nordin (Miljöpartiet):  
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 Betänkande 2014/15:NU9  
56

 Betänkande 2015/16:NU10  
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Klimatet är vår tids ödesfråga. Energipolitiken hänger tätt samman med hur vi 
klarar klimatutmaningen. Inom EU är Sverige fortfarande i topp i andel förnybar 
energi, i dag 52 procent. Regeringens mål är 100 procent förnybar energi. 

 … 

I detta betänkande hanteras motioner om energi från den allmänna 
motionstiden. De ger en samlad bild av oppositionens åsikter och förslag. De 
borgerliga partierna upprepar att de är överens om den energiöverenskommelse 
som de fyra partierna slöt 2009. Men där slutar likheterna. I en centerpartistisk 
motion sägs att det inte finns någon framtid längre för ny kärnkraft. Moderaterna 
föreslår i stället att Energimyndigheten ska forska om ny kärnkraft. Två av de 
fyra partierna står bakom regeringens mål om 100 procent förnybar energi. 

Mycket har hänt på energiområdet sedan den förra regeringens 
energiöverenskommelse slöts 2009, och den ger inga svar på hur Sverige ska 
fortsätta att ha ett hållbart och fungerande energisystem. I dag är det tillåtet att 
bygga ny kärnkraft, men marknaden avfärdar det som för dyrt. Ny vindkraft 
byggs i dag för 50 öre per kilowattimme, och ny kärnkraft kostar det dubbla. 

Eftersom energipolitik behöver vara långsiktig är det viktigt med 
blocköverskridande överenskommelser som sträcker sig över mandatperioder. 
Regeringen har tillsatt en energikommission som ska lämna underlag till en bred 
politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. De borgerliga 
partierna har hittills sagt att de kommer att samtala med enad röst i 
Energikommissionen. Men jag saknar deras konstruktiva förslag att diskutera. 
Nu är inte tid att sitta med armarna i kors eller att ägna sig åt politisk cirkus. Jag 
har i mitt anförande lyft fram tre förslag som vore viktiga för fortsatt utveckling 
av energipolitiken: förlängt elcertifikatssystem till år 2030, havsbaserad vindkraft 
och program för energieffektivisering. Jag har också gett en samlad bild av de 
många satsningar som regeringen genomför. Frågan kvarstår: Vad vill de 
borgerliga partierna? 

Lise Nordin (Miljöpartiet): 

Herr talman! Regeringen uttrycker redan i regeringsöverenskommelsen att dess 
mål är 100 procent förnybar energi. Miljöpartiet föreslår att elsystemet ska vara 
helt förnybart senast 2030. Det förvånar mig att Ulf Berg upplever att regeringens 
syn på kärnkraften och energisystemet inte är tydlig. Regeringen har ett väldigt 
tydligt mål. 

Penilla Gunther (Kristdemokraterna):  

Herr talman! "Kristdemokraterna vill se en mångfald av förnybar energi inom 
transportsektorn, industrin, uppvärmning och elproduktionen" och strävar efter 
"ett energisystem som innehåller såväl storskaliga som småskaliga element 
anpassade till lokala och industriella behov." Det har vi skrivit i vår energimotion. 

Vi vill att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som bygger på 100 procent 
förnybar energi. Där tror jag att vi har samma mål, även om vi kristdemokrater 
inte sätter ett slutdatum för när detta ska vara genomfört. 

Mattias Bäckström Johansson (Sverigedemokraterna): 
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Herr talman! Kärnkraft har varit ett spår som vi redan varit inne på, och den 
diskussionen hade jag tänkt lägga åt sidan. Men det har varit något av en 
ideologisk lekstuga från Miljöpartiets sida med olika kraftslag som man vill 
favorisera på olika sätt. I tidigare debatter har vi till exempel kunnat konstatera 
att solkraft aldrig kommer att kunna delta i kraftbalansen för vårt behov, 
åtminstone inte vintertid. 

Lise Nordin (Miljöpartiet): 

Herr talman! Sverigedemokraterna är kritiska till stöd till förnybar energi. Det är 
tydligt. Men jag saknar Sverigedemokraternas svar på hur man på annat sätt vill 
se till att Sverige har fortsatt elproduktion. 

Min och Miljöpartiets ambition är en övergång till 100 procent förnybart. Vi ser nu 
att ägarna till de äldsta reaktorerna har beslutat att stänga dem. Det är beslut som 
jag inte är särskilt förvånad över. Reaktorerna har varit olönsamma under många 
år. 

Mattias Bäckström Johansson (Sverigedemokraterna): 

Om vi nu ska ha ett mer väderberoende kraftslag som inte kommer att bidra lika 
mycket i kraftbalansen och som kommer att sänka leveranssäkerheten kommer 
obalansen i produktionen att öka ännu mer. Vi tvingas exportera el under timmar 
då vi inte har något behov av den el som produceras. Den kommer att ha ett 
väldigt lågt ekonomiskt värde men subventioneras av svenska skattebetalare och 
elkonsumenter. Den elen slumpar vi bort till andra länder. 

Lise Nordin (Miljöpartiet): 

Sverigedemokraterna säger här att utbyggnaden av förnybar energi inte är 
efterfrågad av Sveriges elkonsumenter. Ingenting kan vara mer fel! Vi vet i dag att 
en stor majoritet av svenska folket - om jag minns rätt ungefär 80 procent - säger 
att man står bakom målet om 100 procent förnybar energi. Svenska folket och den 
opinion vi har i vårt land pekar tydligt på att man vill att Sverige och riksdagen 
satsar på förnybar energi. Den är miljövänligast, den är säkrast och i dag är den 
också billigast. 

Birger Lahti (Vänsterpartiet): 

Regeringen har i sin budgetproposition för 2016, utgiftsområde 21 Energi, 
fastslagit att det övergripande målet för energipolitiken är att på kort och på lång 
sikt säkra tillgången till el och annan energi på gentemot omvärlden 
konkurrenskraftiga villkor. Det är också en målsättning om ett 100 procent 
förnybart energisystem på sikt. 

Det ställer vi i Vänsterpartiet givetvis oss bakom. Men vad som kan komma att 
ske i framtiden är att skiftet från fossila bränslen i transportsektorn - det är det 
som inte kan elektrifieras - till hållbara och förnybara alternativ kan ske tidigare 
än planerat. Vi tycker att man kanske ska ta höjd för det. Men som jag inledde 
med har vi med våra unika förutsättningar, och i det här fallet med skogen som 
en jättestor resurs, inga som helst problem med att klara även den utmaningen. 

 … 
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Herr talman! På hemsidan kan man läsa hur Centerpartiet tolkar den här 
överenskommelsen - jag är lite förvånad över detta. Där kan man läsa att målet är 
ett helt förnybart energisystem 2040 - det håller jag med om - och ett samhälle 
som är fritt från kärnkraft och som i stället drivs av energi som är 100 procent 
förnybar. Men ändå har man gått med på en generationsväxling för kärnkraften 
om kostnaderna kan tas. Och man pekar på en förlängning av livslängden för 
kärnkraft upp till 60 år. Jag har svårt att få ihop det med att det ska bli 100 
procent förnybart och fritt från kärnkraft. 

Votering57: 

Riksdagen avslog samtliga motioner. 

 

Energipolitik 2017 

Debatt58: 

Birger Lahti (Vänsterpartiet): 

Men sedan blir det, enligt mig, med de mål som man har satt upp i 
överenskommelsen konstiga slutsatser. Det är en ståndpunkt som jag har svårt 
att få ihop med förnybarhetsmålet. Det gäller givetvis kärnkraften. Hur kan man 
påstå att målet är att det år 2040 ska vara 100 procent förnybart när man helt 
lämnar kärnkraftsfrågan till marknaden? Här räcker helt enkelt inte min vanliga 
snälla och positiva syn på välvilja till. Hur har man tänkt? Jag är övertygad om att 
det finns helt olika syn på vad som kommer att hända bland dem som har 
undertecknat detta. 

… 

Men sedan blir det, enligt mig, med de mål som man har satt upp i 
överenskommelsen konstiga slutsatser. Det är en ståndpunkt som jag har svårt 
att få ihop med förnybarhetsmålet. Det gäller givetvis kärnkraften. Hur kan man 
påstå att målet är att det år 2040 ska vara 100 procent förnybart när man helt 
lämnar kärnkraftsfrågan till marknaden? Här räcker helt enkelt inte min vanliga 
snälla och positiva syn på välvilja till. Hur har man tänkt? Jag är övertygad om att 
det finns helt olika syn på vad som kommer att hända bland dem som har 
undertecknat detta. 

 … 

Satsningar på förnybar elproduktion är helt nödvändiga för att man ska nå målet: 
ett ekologiskt hållbart samhälle. Att sedan driva på produktionen av biobränslen 
ut i glesbygden eller i alla fall till orter där råvaran finns borde vara naturligt och 
ett mål för alla. 

Maria Weimer (Liberalerna):  

Vi ser förnybar energi som ett fantastiskt medel för att uppnå billig och 
miljövänlig elproduktion men inte som ett mål i sig själv. Målet bör i stället vara 
att värna om det näst intill 100 procent fossilfria elsystem som Sverige har i dag. 
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 Betänkande 2015/16:NU10  
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 Betänkande 2016/17:NU14  
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Penilla Gunther (Kristdemokraterna): 

Fru talman! Produktion och användning av förnybar el är en viktig del i arbetet 
med att nå ett hållbart samhälle. Det vet vi alla. Som vanligt när det gäller 
energifrågorna vill jag poängtera att jag och Kristdemokraterna vill se en 
mångfald av förnybar energi inom transportsektorn, industrin, uppvärmning och 
elproduktion. Vi strävar efter ett energisystem som innehåller såväl storskaliga 
som småskaliga element anpassade till både lokala och industriella behov. På 
sikt vill jag och Kristdemokraterna att Sverige ska ha ett energisystem som 
bygger på 100 procent förnybar energi. Däremot har vi inte tidssatt det. 

Åsa Westlund (Socialdemokraterna): 

Målet i överenskommelsen är ett till 100 procent förnybart elsystem till år 2040. 
Överenskommelsen innebär också att vi är överens om en stor del av de åtgärder 
som krävs för att vi ska nå dit. 

Rickard Nordin (Centerpartiet): 

Fru talman! Det är viktigt att gå över till mer förnybar energi. Jag och Åsa 
Westlund är överens när det gäller Energikommissionens mål om 100 procent 
förnybart. 

Lise Nordin (Miljöpartiet): 

I det globala arbetet för att klara klimatet är Sveriges viktigaste roll att visa på 
exempel. Vi har en viktig roll i klimatledarskap. Därför är det glädjande med 
styrkebeskedet som kom i går, att Sverige vinner EM-guld i klimatarbete. Sverige 
fortsätter att ligga i topp när det gäller andelen förnybar energi bland EU-
länderna. Sverige har i dag 54 procent förnybar energi. Målet är 100 procent 
förnybar energi. Såväl el som värme, industri och transporter ska komma från 
förnybara energikällor enligt det mål som regeringen har satt upp om 100 procent 
förnybart. 

… 

I det betänkande som i dag debatteras är Energikommissionens arbete centralt. 
Fem partier har enats om ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 
och om att energianvändningen ska vara 50 procent mer effektiv 2030 än 2005. 
Överenskommelsen innehåller många delar som tar oss mot målet. 

Votering59: 

Riksdagen avslog samtliga motioner. 

Miljöomdöme  

 

 KD M L C MP S V SD 

Sagt 2014 Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej 

                                                           
59

 Betänkande 2016/17:NU14  
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Gjort 2014-2018 Delvis Delvis Nej Delvis Delvis Delvis Delvis Nej 
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2. Koldioxidskatten 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Koldioxidskatten är ett av de mest måleffektiva och kostnadseffektiva styrmedel som finns i 
klimatpolitiken. Sedan skatten infördes i Sverige i början av 1990-talet har utsläppen av 
koldioxid minskat avsevärt. Trots det motsvarar skattens nivå i Sverige fortfarande inte 
utsläppens faktiska kostnader. Styreffekten kan bli därför bli bättre genom höjningar 
exempelvis inom ramen för en skatteväxling. Den parlamentariskt sammansatta 
Klimatberedningen, där alla dåvarande riksdagspartier ingick, bedömde år 2008 bland annat att 
skatten på bensin och diesel åtminstone borde höjas till en nivå som motsvarar en prisökning 
med 70 öre per liter. Trots enigheten bland partierna har en sådan höjning inte genomförts. 
Förändringarna av koldioxidskatten har under mandatperioden främst bestått av mindre 
justeringar och en indexerad uppräkning, trots att utvärderingar visar att riksdagens klimatmål 
inte kommer att nås. 

 
Naturskyddsföreningens förslag 2014: Höj koldioxidskatten med minst samma belopp 
som klimatberedningen kom överens om.  

Bakgrund 

Klimatet är vår tids ödesfråga. Det är Naturskyddsföreningens såväl som regeringens 
uppfattning om det kritiska läget som klimatkrisen utgör. Koldioxidutsläppen är idag mycket 
omfattande och riskerar att ha allvarlig påverkan på naturen och utgör därför ett stort hot mot 
det gemensamma välståndet. De värsta framtidsscenarion som forskarna förutspår visar en 
värld där havsytan stiger, arter står inför massutrotning och uppvärmningen skapar 
självstärkande effekter60.  

Sverige har därför satt ambitiösa mål för att minska utsläppen. År 2045 ska Sverige inte längre 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären, för att sedan uppnå negativa utsläpp. De 
klimatmål som riksdagen har kommit överens om är mer ambitiösa än de mål Sverige har 
åtagit sig internationellt och kräver krafttag från alla delar av samhället61. 

Koldioxidskatten fungerar som ett ekonomiskt styrmedel genom att beskatta klimatskadliga 
bränsletyper. Högre beskattning på koldioxidutsläpp sätter tryck på att minska utsläpp inom 
produktion såväl som produktion och bygga ut ny infrastruktur för förnybara bränslekällor. 
Skatten skapar även incitament för konsumenter att ändra sina konsumtionsvanor i 
klimatsnålare och mindre resursförbrukande riktning. Skatten har funnits i Sverige sedan 1991 
och bedöms av Naturvårdsverket att vara ett av de viktigaste styrmedlen för att minska 
koldioxidutsläppen i landet62. Detta är särskilt viktigt då konsumtionsbaserade utsläpp utgör 
en särskilt stor del av Sveriges klimatpåverkan63.  
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Naturskyddsföreningen ser koldioxidskatten som en viktig del av Sveriges klimatarbete. 
Skatten har sedan 1994 uppräknat inflationstakten i skattesatsen64 men föreningen ser det som 
nödvändigt att ytterligare höja den generella koldioxidskattenivån för att internalisera 
miljökostnader för en större del av de klimatskador som orsakas av klimatförändringarna. 
Dessutom anser Naturskyddsföreningen att skatten kontinuerligt bör höjas för att säkerställa 
styreffekten och att miljömålen kan nås 65.  

Naturskyddsföreningen står således bakom Klimatberedningens förslag från 2008 
beloppsökningen av koldioxidskatten. I beredningens utlåtande förespråkas främst införandet 
av en skatteökning på bensin och diesel:  

”Beredningen bedömer därför att skatten på bensin och diesel behöver höjas till 
en nivå som motsvarar en prisökning på ungefär 70 öre per liter jämfört med 
nuvarande prisnivåer (oljepris och växelkurs).”66 

Nedan finns en sammanställning av den sammanvägda bensin och dieselskatten från 2008 till 
2018.  

Beredningen ville därefter höja dessa skattesatser successivt, utifrån uträkningar av inflation 
och BNP-tillväxten i ekonomin. Detta för att säkerställa att skatten fortsätter att vara effektiv 
ifall förändringar sker i prisläget eller om konsumenter får utökad köpkraft. Ingen specifikt 
belopp eller metod för index-uppräkningen finns som del av beredningens förslag67.  

Riksdagspartierna har också särskilt motionerat om undantagen från drivmedelsskatterna för 
jordbruket under mandatperioden.  
 
Bensinskatt + indexomräkning mellan 2008-2018 
 2008 2014 2018 
Bensinpris kr/l, med hänsyn till KPI: 13,57 14,86 14,26 
Energiskatt, med indexomräkning, kr/l: 2,95 3,13 4,08 
Koldioxidskatt, med indexomräkning, kr/l: 2,34 2,50 2,66 
Total skatt: 5,29 5,63 6,74  
Råvarupris + moms: 8,28 9,23 7,52 
    
68 

Dieselskatt + indexomräkning mellan 2008-2018 

 2008 2014 2018 
Dieselpris kr/l, med hänsyn till KPI: 14,19 14,73 13,99 
Energiskatt, med indexuppräkning, kr/l: 1,28 1,76 2,65 
Koldioxidskatt, med indexuppräkning, kr/l: 2,88 3,09 3,29 
Total skatt: 4,16 4,85 5,94 
Råvarupris + moms: 10,03 9,88 8,05 
    

69 
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Inför valet 2014 föreslog Naturskyddsföreningen att koldioxidskatten bör ökas i enlighet med 
Klimatberedningens föreslagna ökningar. Då framkom det att de flesta partier inte ställde sig 
bakom Naturskyddsföreningens förslag. 

Socialdemokraterna ville inte höja koldioxidskattebeloppet i enlighet med Klimatberedningens 
förslag. Istället framhäver de i sitt svar från 2014 vikten av marknadspriser snarare än 
skattesatsen i sig, och poängterade att styrningseffekten som Klimatberedningens utlåtande 
eftersträvar hade uppnåtts på grund av höga marknadspriser för olja, bensin och diesel, samt 
att denna utveckling hade skett på grund av andra faktorer än beskattning.  

Moderaterna svarade nej och ansåg att koldioxidskatten inte borde höjas men att en 
kontrollstation skulle utföras 2015 för att omvärdera skattesatsen.  

Centerpartiet svarade nej och pekar på att koldioxidskatten kan komma att skapa försvårade 
omständigheter för bilister genom att öka deras kostnader. De hänvisade istället till åtgärder 
som förbättrar den svenska fordonsparken.  

Sverigedemokraterna svarade nej eftersom att de ansåg en höjning av koldioxidskatten var 
bestraffande mot låginkomsttagare och människor som bor i glesbygden.  

Miljöpartiet svarade ja och ansåg att koldioxidskatten bör höjas i enlighet med 
Klimatberedningens förslag.  

Liberalerna och Vänsterpartiet svarade vet ej på frågan om ökad koldioxidskatt. Liberalerna 
framhävde att deras grundprincip är en ”polluter pays principle” och argumenterar att det kan 
bli aktuellt att se över skattehöjningar på lång sikt för att nå klimatmålen, och att 
kompensatoriska skattenedsänkningar i andra delar av ekonomin möjligtvis skulle vara 
nödvändiga.  

Vänsterpartiet svarade att de vill se en ”höjning vid bensinpumpen på sammanlagt 60 öre” men 
att sådana ökningar måste överses och kompenseras för i enlighet med dess effekter på 
låginkomsttagare och människor på landsbygden70.  

Initiativ under mandatperioden 

Sökord: Klimat, Koldioxidskatt 

’Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige’ från 2016 samt ’En klimat- och luftvårdsstrategi för 
Sverige’ från 2016 är de huvudsakliga offentliga utredningar som tillsats under 
mandatperioden. Dessa utgör en fingervisning av regeringens långsiktiga klimatpolitiska 
strategier och mål.  

I Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige redogör miljömålsberedningen för sina förslag om det 
framtida klimatarbetet. Där står det bland annat att  

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthus-gaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär en 
tidigareläggning och precisering av den tidigare visionen om netto-noll-utsläpp 
till 2050.”71 
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Därutöver vill beredningen att verksamheter inom svenska gränser ska ha utsläpp som är 85 
procent lägre än 1990. Beredningen vill också att Sverige trycker på att EU:s system för handel 
med utsläppsrätter ska sätta mer ambitiösa mål. För att nå målen accepterar beredningen 
strategier där koldioxid avskiljs och lagras, samt att kompletterande åtgärder räknas med i 
uträkningen av målet om nettoutsläpp72.  

I En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige redogör Miljömålsberedningen hur svenska 
åtaganden i klimatfrågan ska uppfyllas, med särskilt fokus på en långsiktig plan för att uppnå 
2045 målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser.  

Koldioxidskatten framhävs här som en av de främsta styrmedel för att kostnadseffektivt och 
anpassat åstadkomma mindre utsläpp, speciellt i den icke-handlande sektorn. Utredningen 
flaggar däremot mot nödvändigheten att säkerställa styreffekten av skatten i ett föränderligt 
landskap, och pekar specifikt på transportsektorn som ett exempel av där resurssnåla fordon 
kan komma att minska skattens effekt 73.  

 

Propositioner och förordningar 

Sökord: Koldioxidskatt, redovisning för skatteutgifter, budgetproposition. 

Under perioden 2014-2018 har regeringen huvudsakligen yttrat sig om koldioxidskatten i 
budgetpropositionerna för åren 2015 till 2018.  

I budgetpropositionen för 2015 redogör regeringen för de skattenivåer de vill införa. 
Skattesatsen justeras efter inflation, eller konsumentprisindex (KPI), men däremot nämns inte 
att uppräkningen ska ta hänsyn till BNP-tillväxt. Regeringen ville dessutom om att höja 
energiskatten på diesel med 20 öre per liter 2015 utöver KPI-omräkningen.  

Regeringen redogör också för intentionen att skatten på bränsle som används i stationära 
motorer inom i industri och kraftvärmeanläggningar utanför ETS ska höjas till den generella 
koldioxidskattenivån. Samma krav träder i kraft för bränsle använt i samma hänseende i 
jordbruk, skogsbruk och vattenbruksverksamheter. Regeringen vill återkomma med förslag 
den 1 januari 2016. Som ett undantag nämns det att en temporär sänkning av koldioxidskatten 
för dieselbränsle som används i skogsmaskiner ska införas till följd av omfattande åverkan 
från en skogsbrand år 201474.  

I budgetpropositionen för 2016 nämns återigen skatteindexeringen som görs i takt med 
inflationen. Därutöver nämner propositionen en intention att räkna om bensin- och 
dieselpriser på ett sätt som tar hänsyn till BNP-tillväxt från och med 2017. Propositionen 
nämner att två procentenheter kommer att läggas ovanpå KPI-uträkningen för både energi och 
koldioxidskatten, och påföras som ett tillägg på energiskatten. Utöver KPI-omräkningen ökar 
regeringen också energiskatten med 48 öre på bensin och 53 öre på diesel.  

Propositionen förespråkar ett utökat undantag för jordbruk, skogsbruk och vattenbrukets 
koldioxidbeskattning genom att öka befrielsen från koldioxidskatt på dieselbränsle använt i 
arbetsmaskiner från 90 öre per liter till 1.40 kronor per liter. Därefter sker en ytterligare höjning 
av skattebefrielsen från 1.40 kronor per liter till 1.70 kronor per liter. Samtidigt uppfyller 
regeringen sin intention från föregående proposition om att öka beskattningen av 
uppvärmningsbränslen inom industrin och motsvarande för jord, skogs, och vattenbruk till den 
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generella koldioxidskattenivån. Den nya skattenivån ska uppnås successivt, genom en ökning 
från 60 till 80 procent av den generella koldioxidskatten 2016, för att sedan uppnå den fulla 
skattesatsen 201875.  

I budgetpropositionen för 2017 nämner regeringen att konsumentprisindex beaktas i höjningen 
av skattesatsen. Därutöver nämns återigen att skattesatsen kommer ta hänsyn till BNP-
tillväxten i uträkningen av beskattning för 2017.  

I propositionen framkommer det också att koldioxidskatten för dieselbränsle av skepp och 
båtar som används i jordbruk, skogsbruk och vattenbruk kommer att få en skattesänkning som 
speglar skattesänkningen för arbetsmaskiner i samma sektorer.  Detta innebär en 
skattesänkning på 1430 kronor per kubikmeter dieselbränsle, vilket sedan utökas till 1700 
kronor per kubikmeter mellan 2017-201876.  

I budgetpropositionen för 2018 signalerar regeringen att koldioxidskatten beaktas både utifrån 
konsumentprisindex samt BNP-tillväxten. Inräkningen av tillväxtökningen kommer att träda i 
kraft från och med juni 2018. Detta förväntas skapa en prisökning på bensin och diesel 
miljöklass I med 24 respektive 21.3 öre pre liter.  

Koldioxidbeskattningen av bensin MK1 ska minskas med 9 öre, från 2.66 kronor ner till 2.57 
kronor per liter och koldioxidskatten på diesel MK1 med 1.101 kronor från 3.292 kronor per liter 
till 2.191 kronor per liter. Energiskatten för bensin MK1 ska sänkas med 21 öre från 4.08 kronor 
per liter till 3.87 kronor per liter. Energiskatten för diesel MK1 ska sänkas med 30.7 öre från 
2.684 kronor per liter till 2.341 kronor per liter. Detta är utöver indexomräkningen och en följd 
av införande av reduktionsplikt för fossila bränslen till förmån för förnybart.  

Utöver detta visar propositionen på en ökad beskattning av värmesektorn inom EU:s system för 
upphandling av utsläppsrätter, från 0 procent till 11 procent av den generella koldioxidskatten. 
Skattenedsättningen för värmeproduktion inom industri, tillverkningsprocess och 
kraftvärmeproduktion minskar från 20 procent till 9 procent av den generella 
koldioxidskatten77.  

Höjningar och sänkningar av den generella bensin och dieselskatten i regeringens 
budgetpropositioner utöver indexomräkning: 

Höjningar/sänkningar 
av bensinskatten 
utöver 
indexomräkning (öre):    
 Koldioxidskatt Energiskatt Totalt 
Budgetprop. 2015    
Budgetprop. 2016  0,48  
Budgetprop. 2017    
Budgetprop. 2018 -0,09 -0,21  
Totalt -0,09 0,27 0,18 

78 

Höjningar/sänkningar 
av dieselskatten    

                                                           
75

 Proposition 2015/16:1  
76

 Proposition 2016/17:1  
77

 Proposition 2017/18:1  
78

 Proposition 2014/15:1; Proposition 2015/16:1; Proposition 2016/17:1; Proposition 2017/18:1 



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

23 
 

utöver 
indexomräkning (öre): 
 Koldioxidskatt Energiskatt Totalt 
Budgetprop. 2015  0,2*  
Budgetprop. 2016  0,53  
Budgetprop. 2017    
Budgetprop. 2018 -1,101 -0,307  
Totalt -1,101 0,423 -0,878 

*Alliansbudget 201579 

80 

I en prememoria om ’Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och 
dieselbränsle från 2017 framkommer det att regeringens sänkningar av energiskatten och 
koldioxidskatten 2018 i relation till reduktionsplikten huvudsakligen fastslagits till följd av 
beaktningen av nya beräkningar av emissionsfaktorer samt att priset vid pump bör vara 
oförändrad81.  

I Redovisning av skatteutgifter 2014, som redogjordes för av den föregående regeringen 
framkommer det om undantagen från drivmedelskatterna som har gjorts.  

Redovisningen belyser att ”koldioxidskatten för diesel som används i arbetsmaskiner i 
yrkesmässigt jordbruks, skogsbruks, eller vattenbruksverksamhet” är nedsatt med 1.70 kronor 
per liter. Nedsättningen är senare planerad att minskas till 90 öre per liter diesel år 2015. 
Skattenedsättningen under den tidigare mandatperioden var 1.70 kronor per liter dieselbränsle, 
och den dåvarande dieselskatten (2014) var 3.09 kronor per liter för miljöklass 1, 2, och 3. 
Nedsättningen i dieselpriserna för arbetsmaskiner i de givna sektorerna är därför drygt 55 
procent. 

Skrivelsen visar också på skattenedsättning för ”uppvärmning inom växthus och 
jordbruksnäringen” med 70 procent av den totala skattesatsen, med planerad sänkning 2015 till 
40 procent nedsättning. 

Till industrirelaterade nedsättningar räknas nedsättningar för fjärrvärmeleverans till industrin, 
där skattelättnaden är till 70 procent, med en planerad nedsänkning till 40 procent 2015. 
Uppvärmningsbränslen för industri utanför EU:s system för handel av utsläppsrätter får också 
en skattenedsättning på 70 procent av den generella koldioxidskatten, med en planerad 
nedsättning till 40 procent 201582.  

Under den nuvarande mandatperioden visar Redovisningen för skatteutgifter 2017 en liknande 
skattesats för dieselbränsle använt i arbetsmaskiner och fartyg inom jordbruk, skogsbruk och 
vattenbruksverksamheter, på 1.70 kronor per liter, med en planerad minskning av 
skattenedsättningen till 1.43 konor per liter. För uppvärmningsbränslen inom jordbruk är 
nedsättningen 20 procent av den generella skattesatsen. Fjärrvärme ämnat till industri är 
nedsatt med 20 procent av den generella koldioxidskattenivån. För fossila bränslen som 
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används i tillverkningsindustrin utanför ETS gäller en nedsättning av koldioxidskatten med 20 
procent av den generella skattesatsen83. 

Däremellan finns mindre fluktuationer i Redovisningen för skatteutgifter 2015 och 2016. 2015 
sänktes skattenedsättningen för diesel använt i arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk, och 
vattenbruksverksamheter till 90 öre per liter. 2016 höjdes denna skattesats till 1.70 kronor per 
liter. För uppvärmningsbränslen var skattebefrielsen 40 procent 2015, och 20 procent 2016. 
Fjärrvärmeleverans till industri hade en skattelättnad på 40 procent av den totala skattesatsen 
2015, vilket sedan sänktes till 20 procent 2016. Skattenedsättningen för fossila bränslen 
använda inom tillverkningsprocessen i industri utanför ETS var 40 procent 2015 och sänktes 
sedan till 20 procent 201684.  

Koldioxidskatt, befrielser och nedsättningar, miljarder: 2014 2015 2016 2017 2018 

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till arbetsmaskiner 
och fartyg inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna, 
2014: -1,70 kr per liter, 2015 -0,90 kr per liter 

0,81 0,42 0,82 0,82 0,82 

Koldioxidskattebefrielse på bränsle vid bandrift, 100 % 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Nedsatt koldioxidskatt för naturgas och gasol som drivmedel, 
 20 % 2014, därefter endast nedsatt energiskatt. 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koldioxidskattebefrielse på bränsle för inrikes sjöfart, 100 % 0,29 0,30 0,28 0,28 0,29 

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle i gruvindustriell 
verksamhet, 2014: 40 %, 2015 30 % av full skatt 

0,26 0,14 0,15 0,15 0,14 

Nedsatt koldioxidskatt för fjärrvärmeleveranser till industrin, 
2014: 40 % nedsättning, 2015: 30 %, 2017: 20 %. 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom 
industrin utanför EU ETS, 2014: 40 % nedsättning, 2015: 30 %, 
2017: 20 %, 2018: 0 % 

0,92 0,53 0,26 0,26 0,00 

Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom jord-, 
skogs- och vattenbruksnäringarna, 2014: 40 % nedsättning, 
2015: 30 %, 2017: 20 %, 2018 0%. 

0,20 0,12 0,04 0,04 0,00 

Summa 2,54 1,53 1,57 1,57 1,27 

Sammanställning av undantag från koldioxidskatten i procent för åren 2014-2018 och de 
därmed sammanhängande skatteutgifternas storlek, i miljarder8586. 

Slutligen har regeringen lagt fram propositionen ’Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige’, där 
en målsättning om minskade utsläpp fastställs. Här visar regeringen på ökad ambition i 
klimatfrågan. Propositionen fastställer att: 

”Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.”87 
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Motioner 

Sökord: Koldioxidskatt, bensin, diesel, budgetmotion. 

Regeringspartierna  

Socialdemokraterna: 

Hänvisar till budgetpropositionen.  

Miljöpartiet: 

Hänvisar till budgetpropositionen.  

Vänsterpartiet:  

Hänvisar till budgetpropositionen 

Oppositionspartierna 

Moderaterna: 

I deras budgetmotion 2016 anser Moderaterna att förslaget om bejakandet av BNP-tillväxten i 
beskattning av drivmedel bör avslås.  

I samma motion vill Moderaterna satsa ytterligare på en 50 öre per liter skattenedsättning för 
dieselbränsle använt i arbetsmaskiner i jordbruk, skogsbruk, och vattenbruksverksamheter. De 
refererar till behovet av ökad konkurrenskraft.88 I en enskild motion argumenterar Margareta B. 
Kjellin mot höjningen av bensin och dieselskatten till följd av dess negativa påverkan på 
landsbygden89.  

I Moderaternas budgetmotion 2017 motsäger sig Moderaterna överindexeringen av 
drivmedelsskatterna. 

Vidare nämner budgetmotionen att jordbruket, skogsbruket och vattenbruket bör tilldelas en 
skattesänkning på dieselbränsle om 50 öre per liter.90 I en enskild motion argumenterar 
Margareta B. Kjellin mot höjningen av bensin och dieselskatten till följd av dess negativa 
påverkan på bilism, landsbygden, åkernäringen, skogsindustrin samt jordbruksnäringen.91 

I sin budgetmotion för 2018 motsäger sig Moderaterna indexeringen av miljöskatter. Inkomster 
från koldioxidskatten avviker från regeringens proposition med 317 miljoner kronor mindre i 
skatteintäkter. 

Vidare nämner budgetmotionen att Moderaterna vill öka nedsättningen av koldioxidskatten för 
dieselbränsle i lantbruket med 50 öre per liter. Detta på grund av att partiet anser att svenskt 
lantbruk ska tävla med konkurrentländer på lika villkor.92  
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I en enskild motion 2015/16:159593 från Jenny Petersson och enskilda motionerna 2015/16:265394, 
2016/17:294495 från Cecilia Widegren argumenterar de mot höjningar av bensin och 
dieselskatten, eftersom att de anser att de slår hårt mot landsbygden.  

Sverigedemokraterna: 

I Sverigedemokraternas budgetmotion för 2015 vill partiet minska skattesatsen för diesel 
använt av arbetsmaskiner i jordbruket och skogsbruket genom att öka återbetalningen med 815 
miljoner kronor per år jämfört med regeringens förslag.96 

I Sverigedemokraternas budgetmotion för 2016 redogör de för en vilja att sänka 
dieselbeskattningen för jordbruket och skogsbruket till dansk nivå på 60 öre per liter och 
vädjar om liknande förutsättningar för att säkerställa konkurrenskraft. Partiet motionerar 
också mot ökningar i bensin och dieselskatten97. 

I sin budgetmotion för 2017 föreslår Sverigedemokraterna att indexeringen av koldioxidskatten 
utifrån BNP-tillväxt bör avslås, med anledning att den långsiktiga exponentiella prisökningen 
kommer att slå hårt mot bilisterna. 

I samma budgetmotion föreslår de i likhet med föregående års budgetmotion att skatten på 
dieselbränsle i skog och lantbruk skall sänkas till samma nivå som motsvarande skatt har i 
Danmark. De motsäger sig också höjningar av bensin och dieselskatten98.  

I sin budgetmotion för 2018 nämner partiet återigen att drivmedelsskatten för skog och 
jordbruket bör matcha den danska skattemotsvarigheten för att säkerställa svensk 
konkurrenskraft.99 

Centerpartiet: 

I Centerpartiets budgetmotion för 2016 föreslås det att BNP-tillväxt inte bör räknas med i 
skattesättningen för bensin och diesel. Därutöver föreslår partiet en nedsättning av 
dieselskatten genom återbetalning av 300 miljoner kronor per år, vilket är 200 miljoner kronor 
högre än vad som föreslagits i regeringens budgetproposition.100 

I Centerpartiets budgetmotion för 2017 vill partiet sänka skatten på diesel inom jordbruk, 
skogsbruk, och vattenbruk med ytterligare 50 öre per liter, ovanpå den föreslagna sänkningen i 
regeringens budgetproposition.101 I sin budgetmotion för 2018 föreslår partiet samma 
skattenedsänkning.102 

Liberalerna: 

I Liberalernas budgetmotion för 2016 motionerar partiet mot ökandet av energi- och 
koldioxidskatten på bensin103. 
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I Liberalernas budgetmotion för 2017 ställer de sig bakom en ökad koldioxidskatt till följd av 
beaktande av BNP-tillväxten och motionerar för att dieselsubventionerna till jordbruket ska 
avskaffas104. I en annan partimotion för samma år föreslår Liberalerna att ”dieselsubventioner 
till jordbruket succesivt bör avskaffas”105.  

I sin budgetmotion för 2018 vill partiet avskaffa nedsättningen av koldioxidskatt för 
förbrukning av dieselbränsle i arbetsmaskiner inom jord och skogsbruk. Partiet argumenterar 
att sådan åtgärd är nödvändig för att uppnå klimatavtalet som tecknades i Paris.106 

Kristdemokraterna:  

I sin budgetmotion för 2016 föreslår Kristdemokraterna att bejakandet av BNP-tillväxt i den 
årliga uppräkningen av bensin och dieselskatt bör avslås. Partiet motionerar dessutom för en 
lägre höjning av bensin och dieselskatterna gentemot regeringens förslag107.  

I sin budgetmotion för 2018 vill Kristdemokraterna att undantaget på skatten på dieselbränsle 
som används i jordbrukssektorn ska höjas med 1.34 kronor per liter för att stärka jordbrukets 
konkurrenskraft.108 

Utskottsbetänkanden 

Sökord: Statens budget, statens budget rambeslut, budgetproposition, koldioxidskatt. 

Denna sektion kommer främst att behandla finansutskottets betänkande om rambeslut för 
regeringens budgetproposition för varje år under mandatperioden. Utöver detta redogörs för 
Skatteutskottets yttrande angående varje års budgetproposition där sakfrågor redogörs för i 
större detalj. Utfallet i betänkandet och yttrandet är detsamma, regeringens budgetproposition 
tillstyrks.  

I Finansutskottets betänkande om utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna för 2015 
framkommer det att regeringens budgetproposition om inkomster huvudsakligen tillstyrks, till 
följd av Allianspartiernas budgetmotion 2014/15:3002 och Sverigedemokraternas budgetmotion 
2014/15:3002 avstyrks. I utskottets uträkning av inkomst finns ingen avvikelse för uträkningen 
av koldioxidskatten eller energiskatten för år 2015.109 

I Finansutskottets betänkande om rambeslut för statens budget för 2016 framkommer det först 
och främst att regeringens budget tillstyrks av samtliga utskott som har yttrat sig över 
propositionen. Utskottets betänkande avviker inte från dessa yttranden, och regeringens 
budgetproposition tillstyrks därför. Oppositionspartiernas budgetmotioner 2015/16:3043 från 
Moderaterna, 2015/16:716 från Sverigedemokraterna, 2015/16:3223 från Centerpartiet, 
2015/16:3244 från Liberalerna och 2015/16:2512 från Kristdemokraterna avslås därför.  Ingen 
avvikelse från regeringens förslagna koldioxidskatt och energiskatt finns i utskottets 
utlåtande.110  

I Finansutskottets betänkande om rambeslut för statens budget för 2017 framkommer det likt 
föregående år att regeringens budgetproposition tillstyrks av samtliga utskott i deras 
yttranden. Utskottet tillstyrker regeringens inkomstuträkning och avstyrker således 
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budgetmotionerna 2016/17:3350 från Moderaterna, 2016/17:2102 från Sverigedemokraterna, 
2016/17:3494 från Centerpartiet, 2016/17:3419 från Liberalerna och 2016/17:3320 från 
Kristdemokraterna. Ingen avvikelse från regeringens förslagna koldioxidskatt och energiskatt 
finns i utskottets utlåtande.111 

I Finansutskottets betänkande om rambeslut för statens budget för 2018 framkommer det likt 
de två föregående åren att regeringens budgetproposition tillstyrks av samtliga utskott i deras 
yttranden. Detsamma gäller för utskottets betänkande, där budgetpropositionens 
inkomstuträkning tillstyrks och motion 2017/18:3681 från Moderaterna, motion 2017/18:2487 
från Sverigedemokraterna, motion 2017/18:3716 från Centerpartiet, motion 2017/18:3752 från 
Liberalerna och motion 2017/18:3798 från Kristdemokraterna avstyrks, samt att ingen avvikelse 
i koldioxidskattesatsen och energiskatten från utskottets förslagna inkomstuträkning kan 
identifieras jämfört med regeringens budgetproposition.112 

 

Riksdagens behandling 

Sökord: Statens budget, statens budget rambeslut, budgetproposition. 

Utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna 2015:  

Debatt: Finns ej protokoll113. 

Votering: refererar till budgetomröstning.  

Riksdagen röstade igenom alliansbudgeten och dess budgetramar. För punkt 2 om rambeslut 
om inkomster i statens budget avslogs Alliansens budgetmotion, samt Sverigedemokraternas 
budgetmotion i och med att bilaga 2 i finansutskottets betänkande om rambeslutet 
godkändes.114 

  

Ramverket för statens budget 2016: 

Debatt115:  

Debatt mellan Janine Alm Ericson (MP) och Jakob Forssmed (KD) om miljöpolitik. 

Janine Alm Ericson (MP): 

”Där är också möjligheten att vara en föregångare i miljö- och klimatpolitiken en 
oerhört viktig del. Man kan naturligtvis välja att bara lyssna på 
Konjunkturinstitutet. Det ser jag också fram emot att ni gör när det gäller till 
exempel höjda koldioxidskatter, som de förordar väldigt mycket.” 

Jakob Forssmed (KD): 

”Herr talman! Det är alldeles utmärkt att Alm Ericson tar upp 
koldioxidbeskattningen, för i de delarna stöder vi regeringens politik. Vi tar 
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dessutom bort en del undantag som finns när det gäller koldioxidbeskattning, 
vilket ni inte gör. 

Vi har alltså en skarpare politik när det gäller koldioxidbeskattning än vad 
regeringen har, och vi använder detta till att sänka skatten på arbete. Vi har riktig 
grön skatteväxling i vår budget, och det gör mig stolt och glad.” 

Janine Elm Ericson (MP): 

Herr talman! Det är väldigt glädjande att höra att också Kristdemokraterna är för 
högre koldioxidskatt, till exempel. Det återstår ju att se hur mycket som blir 
resultatet av det när man ska sätta sig med andra politiska partier i den här 
kammaren där vissa inte ens tycker att vi ska ha en bensinskatt i den 
utsträckning som vi har i dag. 

Votering: refererar till budgetomröstning.    

För punkt 2 om rambeslut om inkomster i statens budget avslås Moderaternas, 
Sverigedemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas samt Kristdemokraternas 
budgetmotioner.116  

Ramverket för statens budget 2017: 

Debatt117: 

Debatt mellan Mathias Sundin (L) och Janine Alm Ericson (MP).  

Mathias Sundin (L): 

Själva grejen med en grön skatteväxling är att man höjer skatten på sådant som 
är miljöfarligt. Vi vill inte ha stora koldioxidutsläpp till exempel, och det finns en 
del kemikalier som vi vill bli av med och därför fasa ut. Då höjer vi skatterna och 
gör det dyrt att använda sådant. Det gör att företagen successivt flyttar bort från 
de områdena. Det är den ena delen 

Mathias Sundin (L): 

Dock finns det en del som vore välkommet nu. Parisavtalet skrevs glädjande nog 
under och godkändes i Sveriges riksdag. Där pekar man bland annat ut de stora 
stöden till olika former av fossila bränslen. I Sverige finns det miljardstöd, men 
det finns också i en mängd andra länder. Dessa drivmedel släpper ut stora 
mängder koldioxid. Det är inte fråga om någon straffbeskattning för att få bort 
utsläppen, utan det handlar om stöd till fossila bränslen. Man har nedsatt 
koldioxidskatt så att det blir billigare att använda dessa bränslen. Så ser det ut 
även i er budget. 

I Liberalernas budget tar vi bort en del av stödet till just diesel inom vissa 
branscher. I den miljöpartistiska budgeten ingår det extra stöd för användning av 
diesel. Är inte detta någonting som ni borde göra någonting åt väldigt snart?  

Janine Alm Ericson (MP): 
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Det är bekymmersamt att det behövs subventioner inom vissa branscher för att 
klara konkurrensen. Det vore väldigt intressant att höra Liberalerna och 
Centerpartiet diskutera denna fråga. I dessa branscher ses ju subventionerna som 
avgörande. Vi hoppas att exempelvis stöden till Klimatklivet och till utbyggnaden 
för biogas ska öka möjligheterna till en snabbare omställning. Ingen blir gladare 
än vi om vi kan backa dessa subventioner. Det måste dock finnas reella alternativ 
att använda. 

Mathias Sundin (L): 

Herr talman! Jag förstår att du hellre vill att jag diskuterar detta med någon 
annan, Janine, men nu är det dina subventioner och ditt stöd till diesel som vi 
talar om.  

Allt detta går naturligtvis inte att göra över en natt, och det vore väldigt bra om 
det sker internationellt så att det blir konkurrensneutralt. Men vi måste börja 
någonstans. Det räcker inte med att sätta upp ett mål om att bli ett fossilfritt land 
och sedan fortsätta med stöd. Ni avsätter ett stöd på 900 miljoner kronor till 
diesel. 

Debatt mellan Janine Alm Ericson (MP) och Jakob Forssmed (KD). 

Jakob Forssmed (KD):  

Herr talman! Jag förstår att du hellre vill att jag diskuterar detta med någon 
annan, Janine, men nu är det dina subventioner och ditt stöd till diesel som vi 
talar om.  

Allt detta går naturligtvis inte att göra över en natt, och det vore väldigt bra om 
det sker internationellt så att det blir konkurrensneutralt. Men vi måste börja 
någonstans. Det räcker inte med att sätta upp ett mål om att bli ett fossilfritt land 
och sedan fortsätta med stöd. Ni avsätter ett stöd på 900 miljoner kronor till 
diesel. 

…Det är så här det ser ut. Men min fråga är enkel: Tror Janine Alm Ericson på 
grön skatteväxling och att ekonomiska styrmedel har effekt på människors 
deltagande på arbetsmarknaden? 

Janine Alm Ericson (MP):  

Herr talman! Jag tror inte att man ska vara så kategorisk och säga att en viss sak 
kommer att ge den effekt som vi vill ha och en annan sak gör det inte. Vi ser ju att 
prognoser och säkra förutsägelser inte alltid har stämt, vare sig under Alliansens 
tid eller nu. 

Det är tur att Jakob Forssmed är politiker och inte tankeläsare. Jag stod verkligen 
inte och letade i tanken efter några skattesänkarförslag. Däremot kan jag ge 
några nu: Vi utökar till exempel RUT men sänker även momsen på skatt på 
förnybart. Man kan tjäna 30 000 kronor innan man behöver betala skatt. Vi har 
infört ett Växa-stöd för enskilda företagare vid den första anställningen. Det finns 
fler förslag. 
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Votering: refererar till budgetomröstning.   
  

För punkt 2 om rambeslut om inkomster i statens budget avslogs budgetmotionerna för 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, och Kristdemokraterna.  

 

Ramverket för statens budget 2018: 

Debatt118: 

Debatt mellan Jakob Forssmed (KD) och Janine Alm Ericson (MP). 

Jakob Forssmed (KD): 

Herr talman! Det är alldeles utmärkt att Alm Ericson tar upp 
koldioxidbeskattningen, för i de delarna stöder vi regeringens politik. Vi tar 
dessutom bort en del undantag som finns när det gäller koldioxidbeskattning, 
vilket ni inte gör. 

Vi har alltså en skarpare politik när det gäller koldioxidbeskattning än vad 
regeringen har, och vi använder detta till att sänka skatten på arbete. Vi har riktig 
grön skatteväxling i vår budget, och det gör mig stolt och glad. 

Jag tycker att det är ett bekymmer att man inte vill göra de mest effektiva 
miljöåtgärderna. Jag tror liksom Alm Ericson att vi behöver använda 
skatteinstrumentet, med skatter och avgifter, för att få bort en del av de sakerna 
och styra bättre mot till exempel återvunnen textil. Det är någonting som vi kan 
jobba mer med i stället för de här lite mer ineffektiva, lite mer tveksamma 
åtgärderna. 

Janine Alm Ericson (MP): 

Herr talman! Det är väldigt glädjande att höra att också Kristdemokraterna är för 
högre koldioxidskatt, till exempel. Det återstår ju att se hur mycket som blir 
resultatet av det när man ska sätta sig med andra politiska partier i den här 
kammaren där vissa inte ens tycker att vi ska ha en bensinskatt i den 
utsträckning som vi har i dag. 

 

Votering: refererar till budgetomröstning. 

För punkt 2 om rambeslut om inkomster i statens budget avslås likt tidigare år 
budgetmotionerna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna.  

 

Miljöomdöme  
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 KD M L C MP S V SD 

Sagt 2014 Nej Nej Delvis Nej Ja Nej Delvis Nej 

Gjort 2014-2018 Nej Nej Delvis Nej Delvis Delvis Delvis Nej 
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3. Ägardirektiv för Vattenfall 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Statliga Vattenfall släpper i dag ut cirka 85 miljoner ton koldioxid årligen, vilket är mer än 
Sveriges totala utsläpp. Merparten av Vattenfalls utsläpp sker i Tyskland men genom det 
statliga ägandet finns rådighet över investeringar och bolagsportfölj. Vattenfall lägger 
dessutom i dag en väsentligt lägre andel av sina investeringar på vind, sol och vatten jämfört 
med för sex år sedan. Samtidigt har investeringarna i fossil elproduktion ökat stort. Företaget 
planerar bland annat fem nya brunkolgruvor i Lausitz-regionen i Tyskland, vilket skulle leda 
till ökade koldioxidutsläpp. Vattenfall har också visat intresse att bygga ny kärnkraft i Sverige. 
Ett första steg i att öka styrningen av Vattenfall mot en förnybar energiframtid är att byta ut de 
statliga ägardirektiven och driva på så att Vattenfall bli det ledande energibolaget i EU på 
förnybar energi.  

 
Naturskyddsföreningens förslag: Ge Vattenfall nya ägardirektiv som gör att bolaget fasar 
ut fossila bränslen och satsningarna på kolkraft och kärnkraft. 

 

Bakgrund 

Vattenfall AB är ett helägt statligt energiföretag som är en stor aktör på elmarknaden i Europa. 
Företaget har idag sju kolkraftverk, sex stycken i Tyskland och ett i Nederländerna.119 Dessa 
verksamheter utanför Sverige är även de som genererar mest koldioxidutsläpp. Vattenfall 
släpper ut 24 ton koldioxid årligen i deras verksamhet, 22 av dem kommer från kol- och 
gasverksamhet utomlands.120 

Vattenfall har även 10 kärnkraftsreaktorer, sju i Sverige och tre i Tyskland. Reaktorerna i 
Tyskland är på väg att fasas ut på grund av politiska beslut där och övriga reaktorer beräknas 
att ha en levnadstid på 50-60 år vardera innan de fasas ut.121 

2009 la den dåvarande regeringen en proposition där Vattenfalls bolagsordning fick ett 
förtydligat uppdrag:  

”Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt 
bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen 
mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.” 

Ägardirektiv är ett folkmunsbegrepp som ofta syftar på de olika sätt som statliga bolag kan 
styras på. Det kan handla om ägarpolicy eller bolagsstämma, men i riksdagssammanhang är 
bolagsordningen det styrande dokumentet som partierna kan påverka. Ägarpolicyn avser alla 
statliga bolag och kan bara ändras av regeringen, medan samtliga riksdagspartier kan 
motionera om ändrad bolagsordning. 

När Naturskyddsföreningen föreslog en ändring i ägardirektiven svarade Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och Moderaterna ja. Moderaterna svarade ja, men ville ha kvar kärnkraften och 
fick därför en kommentar av Naturskyddsföreningen då svaret borde ha varit ett nej. 
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Centerpartiet svarade att de inte visste då de inte hade tagit ställning till detta. Övriga partier 
svarade nej.  

Initiativ under mandatperioden 

Sökord: Vattenfall 

År 2015 skrev regeringen en debattartikel på deras hemsida om att de ansåg att det fanns ett 
behov av tydligare styrning av Vattenfall. De skapade därför en statsrådsgrupp som med syftet 
att ta ett helhetsgrepp om styrningen av Vattenfalls energiomställning mot en högre andel 
förnybart så att företaget kan vara ledande inom detta. I samma artikel står det även att 
regeringen kommer att nominera två ledamöter till Vattenfalls styrelse för att säkerställa att 
företaget har god kompetens inom förnybara energisystem.122 

I regeringens skrivelse från 2016 står det att Vattenfall 2015 inledde försäljningsprocesser av 
samtliga kolkraftverk i Tyskland. Det är regeringens mening att detta inte leder till några reella 
utsläppsminskningar på EU-nivå, men att bolagets uppdrag inte explicit uttrycker att de har 
ansvar för utsläppen på EU-nivå. Åtgärder som regeringen gjort i sammanhanget var att 
tillsätta två nya ledamöter i bolagets styrelse.123 

Vattenfall har en handlingsplan som de kallar för Färdplan för koldioxid. Handlingsplanen 
syftar till att fasa ut fossila bränslen inom en generation och vara klimatneutrala till 2050. De 
skriver även att 22 av deras 24 ton koldioxid som de släpper ut årligen kommer från kol och gas 
i deras verksamheter utomlands. Dessa typer av verksamheter vill Vattenfall fasa ut.124 

I regeringens skrivelse från 2016 står det att Vattenfall planerar att satsa 50 miljarder i ny 
vindkraft.125 

I Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 finns mål för statligt ägda 
bolag. Bland dessa mål finns mål om hållbart företagande. Dessa mål är baserade på Sveriges 
miljömål, Agenda 2030 och Parisavtalet. Ägarpolicyn efterfrågar att de statliga bolagen arbetar 
med hållbar och giftfri resursanvändning och en minskad klimat- och miljöpåverkan. Detta ska 
vara i linje med miljökvalitétsmålen, generationsmålet och Parisavtalet. Vidare ska statliga 
bolag i Sverige följa internationella riktlinjer för miljöhänsyn, mänskliga rättigheter med mera. 
De ska följa principerna enligt FN:s Global Compact.126 Ägarpolicyn är tillsammans med 
bolagsstämma, bolagsgrupper med mera viktiga för hur de statliga bolagen agerar.  

I regeringens skrivelse från 2017 står det att de statliga bolagen, däribland Vattenfall, har fått 
direktiv kopplade till Agenda 2030 och Parisavtalet. Bolagen har i uppdrag att identifiera vilka 
delar av Agenda 2030 och Parisavtalet som berör deras verksamhet och agera i linje med vad 
dessa efterfrågar.127 

Vattenfalls styrelse beslutade 2015 att avveckla kolverksamhet i Tyskland. Två anläggningar 
motsvarande 500 MW vardera ska avvecklas under 2018 och 2019.128 
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http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/03/sa-ska-vattenfall-bli-ledande-i-energiomstallningen/ 
123 Skrivelse 2015/16:33 
124https://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/hallbarhet/fardplan-for-koldioxid_vattenfall.pdf 
125 Skrivelse 2015/16:140 
126http://www.regeringen.se/49f639/contentassets/c37d4070b3494cbb87453993ad7b2a04/statens-
agarpolicy-och-riktlinjer-for-bolag-med-statligt-agande-2017.pdf 
127 Skrivelse 2016/17:140 
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 https://corporate.vattenfall.se/press-och-media/pressmeddelanden/2015/vattenfall-avvecklar-1-000-mw-
brunkolskapacitet/ 
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Propositioner och förordningar 

Sökord: Vattenfall 

I regeringens ekonomiska vårproposition för 2016 skriver regeringen att Vattenfall och E.ON 
har beslutat om att stänga fyra kärnkraftsreaktorer till 2020.129 

I regeringens budgetproposition för 2017 skriver regeringen att Sverige behöver större andel 
förnybar energi och att Vattenfall och E.ON har beslutat att kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 
1 och 2 och Ringhals 1 och 2 ska stängas före 2020. I samma proposition vill regeringen lägga 
ned 52 600 000 kronor på nedläggningen av Barsebäckverket.130 

Motioner 

Sökord: Vattenfall 

Regeringspartierna  

Socialdemokraterna 

I en enskild motion av Lars Eriksson m.fl. skriver motionärerna att de anser att Vattenfalls 
ägardirektiv bör ändras. Bland annat med syfte att öka företagets ambitioner vad gäller 
investeringar i förnybar energi.131 

Miljöpartiet 

Miljöpartiet har inte lämnat in några motioner som berör frågan under mandatperioden. 

Oppositionspartierna 

Vänsterpartiet 

I en kommittémotion av Birger Lathi m.fl. skriver motionärerna att det är partiets mening att 
det ska stå i Vattenfalls bolagsordning att Vattenfall ska genomföra en övergång till förnybar 
energi. Partiet är även emot försäljning av Vattenfalls kolverksamhet utanför Sverige, då de 
menar att det inte skulle leda till några utsläppsminskningar. De är även emot utökningar av 
kolverksamheten och vill att verksamheten ska avvecklas succesivt till 2030.132 

I en motion av Jonas Sjöstedt m.fl. uttrycker motionärerna att partiet vill att Vattenfall ska fasa 
ut brunkolsverksamheterna i Tyskland. Partiet anser att en succesiv avveckling är ett bättre 
alternativ än att sälja kolverksamheten. De menar att försäljning skulle innebära att andra 
aktörer skulle bedriva verksamheten i stället för Vattenfall, vilket innebär att det inte förbättrar 
utsläppsnivåerna.133 

I en kommittémotion av Birger Lathi m.fl. vill partiet att Vattenfalls ägardirektiv ska vara 
anpassade till målen för den svenska energipolitiken. De vill även att Vattenfall ska vara 
ledande i arbetet mot en hållbar utveckling och att uppdraget att generera marknadsmässig 
avkastning står i motsättning till arbetet mot en hållbar utveckling. 134 

Moderaterna 
                                                           
129 Proposition 2015/16:100 
130 Proposition 2016/17:1 
131 Motion 2014/15:2028 
132 Motion 2015/16:125 
133 Motion 2015/16:187 
134 Motion 2016/17:1199 
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Moderaterna har inte lämnat in några motioner som berör frågan under mandatperioden. 

Liberalerna 

Liberalerna har inte lämnat in några motioner som berör frågan under mandatperioden. 

Centerpartiet 

Centerpartiet har inte lämnat in några motioner som berör frågan under mandatperioden. 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna har inte lämnat in några motioner som berör frågan under mandatperioden. 

Sverigedemokraterna 

I en kommittémotion av Mattias Bäckström Johansson m.fl. vill partiet att Vattenfalls strategi 
för förnybar energi bör ses över och att Vattenfall inte ska åläggas några restriktioner för att 
planera och bygga ut kärnkraften. Detta då partiet värnar om att försörja det svenska elbehovet 
samt att de anser att väderbaserad el är osäkert.135  

I en kommittémotion av Mattias Bäckström Johansson m.fl. vill partiet att Vattenfalls strategi 
för förnybar energi bör ses över och att Vattenfall inte ska åläggas några restriktioner för att 
planera och bygga ut kärnkraften. Detta då partiet värnar om att försörja det svenska elbehovet 
samt att de anser att väderbaserad el är osäkert, likt det som uttrycks i motion 2015/16:2893.136  

I en kommittémotion av Mattias Bäckström Johansson m.fl. vill partiet att Vattenfalls strategi 
för förnybar energi bör ses över och att Vattenfall inte ska åläggas några restriktioner för att 
planera och bygga ut kärnkraften. Detta då partiet värnar om att försörja det svenska elbehovet 
samt att de anser att väderbaserad el är osäkert, likt det som uttrycks i motion 2015/16:2893 och 
2016/17:110.137 

Utskottsbetänkanden 

Sökord: Vattenfall 

I Näringsutskottets betänkande, där motionerna 2014/15:2028 av S, 2016/17:110 av SD och 
2016/17:110 av SD behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. 
Riksdagen biföll utskottets förslag.138 

I Näringsutskottets betänkande, där motionerna 2015/16:125 av V och 2015/16:2893 av SD 
behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Rikstagen biföll utskottets 
förslag.139 

I Näringsutskottets betänkande, där motion 2016/17:1199 av V behandlades, föreslog utskottet 
att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.140  

Vänsterpartiets motion 2015/16:187 av SD behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet och 
Näringsutskottet i flera betänkanden. Samtliga utskott föreslog att motionen skulle avslås och 
riksdagen biföll utskottens förslag.141  

                                                           
135 Motion 2015/16:2893 
136 Motion 2016/17:110 
137 Motion 2017/18:918 
138 Betänkande 2014/15:NU4 
139 Betänkande 2015/16:NU7 
140 Betänkande 2015/16:NU4 
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I Näringsutskottets betänkande, där motion 2017/18:918 av SD behandlades, föreslog utskottet 
att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.142 

 

Riksdagens behandling 

Sökord: Vattenfall 

Debatt om statliga bolag, 14 januari 2015 

Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna 

”Herr talman! Sverigedemokraterna anser att Vattenfalls strategi gällande förnybar 
energi bör ses över och anpassas efter rådande förhållanden på den svenska och den 
europeiska energimarknaden. Vi vill ha rimlig lönsamhet genom sund ekonomisk 
konkurrens mellan energislagen utan subventioner som snedvrider marknaden.” 

Helena Lindahl, Centerpartiet 

”Herr talman! När det gäller Vattenfalls utländska del har vi i Centerpartiet och även 
Alliansen sagt att vi kan tänka oss att sälja den när lämpligt tillfälle ges. Centerpartiet 
vill också satsa pengarna på grön teknik och energi. Men vi vill vara tydliga med att en 
sådan försäljning inte innefattar Vattenfalls svenska del eller vattenkraften.” 

Elisabet Knutsson, Miljöpartiet 

”I Vattenfall AB:s bolagsordning stadgas att Vattenfall AB ska vara det ledande företaget 
i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning. 
Regeringen har ställt som mål att Vattenfall ska vara ledande inom 
energiomställningen. Som vi ser det bör styrningen av bolaget skärpas så att andelen 
förnybar energi ökar och på ett kraftfullt sätt bidrar till omställningen. Framtiden för 
bolaget måste ligga i att utveckla förnybar energi och inte kol och gas.” 

 

Miljöomdöme  

 

 KD M FP C MP S V SD 

Sagt 2014 Nej Ja Nej Vet 
ej 

Ja Nej Ja Nej 

Gjort 2014-2018 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

 

  

                                                                                                                                                                                     
141 Betänkande 2015/16:MJU20, 2015/16:NU14, 2015/16:NU19, 2015/16:NU9 
142 Betänkande 2017/18:NU4 
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4. Registreringsavgift för bränsletörstiga personbilar 
 

Förslagsformulering i partienkäten 2014: Personbilars koldioxidutsläpp står för en 
stor del av Sveriges klimatpåverkan. Koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige är också 
jämförelsevis höga inom EU. Ett beprövat styrmedel för att sänka utsläppen från nya bilar 
är att införa en registreringsskatt kopplad till en miljöpremie (malus-bonus). Det innebär 
att den som köper en bil som har högre utsläpp än en brytpunkt, exempelvis 95 gram 
koldioxid per km, får betala en avgift som är relaterad till hur stora utsläpp bilen har. Dessa 
medel ges som en premie till den som köper en bil med låga utsläpp, alltså bilar som 
släpper ut mindre än brytpunkten. Frankrike har redan infört detta styrmedel och i 
betänkandet från den svenska utredningen Fossilfrihet på väg, som presenterades i 
december 2013, lyfts styrmedlet fram som principiellt mycket viktigt. 

Naturskyddsföreningens förslag: Inför en registreringsavgift för bränsletörstiga bilar 
som används till rabatter för bränslesnåla bilar. 

 

Bakgrund 

Sverige har åtagit sig mål om att minska utsläppen av växthusgaser och skapa en mer hållbar 
energianvändning143. Transportsektorn står för en tredjedel av de totala utsläppen och 
personbilar utgör merparten (65 procent) av sektorns utsläpp144. För att kunna skapa en 
omställning av energianvändningen och minska påverkan på klimatet behöver därför en 
omställning av transportsektorn ske, där personbilar i större utsträckning drivs på alternativa 
och mer hållbara drivmedel.  

Från Alliansregeringens proposition från 2009 formulerades ett mål om att transportsektorn 
ska vara fossiloberoende till 2030145. Styrmedel behöver etableras för att skapa denna 
omställning. Naturskyddsföreningen föreslog därför inför riksdagsvalet 2014 att en 
registreringsavgift för bränsletörstiga bilar bör införas, som används till rabatter för 
bränslesnåla bilar.  

2014 ställde sig partierna i stort positivt till förslaget. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet svarade ja på 
frågan. 

Moderaterna svarade vet ej och argumenterade att frågan var under beredning i 
regeringskansliet och att de tittade på möjligheten att införa ett sådant system. 
Kristdemokraterna svarade vet ej med anledning att de väntade på svaren från en 
remissomgång.  

Sverigedemokraterna svarade nej då de ansåg att förslaget var ett trubbigt verktyg som 
potentiellt kunde slå hårt mot olika samhällssegment.  

Initiativ under mandatperioden 

                                                           
143

 Proposition 2016/17:146  
144

 Naturvårdsverket: Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2017 
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6782-3.pdf?pid=21185  
145

 Proposition 2008/09:162  

http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6782-3.pdf?pid=21185


Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

39 
 

Sökord: Bonus-malus 

Regeringen presenterade ett kommittédirektiv (2015:59) för en utredning om införandet av ett 
bonus-malus-system, med redovisning senast 29 april 2016146.  

Utredningens uppdrag var att ge förslag på utformningen av ett system där lätta fordon med 
höga utsläpp beskattas tyngre än idag medan bilar med låga utsläpp får skattepremier. 2016 
publicerade utredningen en SOU om införandet av ”Ett bonus-malus-system för nya lätta 
fordon”. Utredningen argumenterade att ett bonus-malus-system redan finns idag, men 
föreslår hursomhelst skärpningar för att öka styrningseffekten för nya uppköp av personbilar, 
lätta lastbilar och lätta bussar.  

Utredningens förslag: Bonus delen uppgår till 60 000 kronor om fordonet i fråga släpper ut noll 
gram koldioxid per kilometer, 45 000 kronor för utsläpp mellan 0-35 gram koldioxid per 
kilometer, och 35 000 kronor för utsläpp mellan 35-50 gram per kilometer. Skillnaden i pris med 
’närmast jämförbara bil’ får högst vara 35 procent till följd av bonus, och bonusen får motsvara 
högst 25 procent av nypriset på ett fordon.  

Under de första tre åren betalar ägare av malusbilar 80 kronor per gram koldioxid för 
koldioxidutsläpp över 95 gram per kilometer, och sedan 22 kronor per gram koldioxid för 
utsläpp över 95 gram per kilometer därefter. Betalningen för alternativa bränslen där utsläppen 
överstiger 95 gram koldioxid per kilometer är 11 kronor per gram kolidoxid per kilometer och 
har ingen differentierad skattesats över åren. I enlighet med uppdraget visar utrednigen också 
ett förslag på differentierad bonus-malus där vikt beaktas. Justeringen i enlighet med ett 
gränsvärde på 1392 kilogram, där gränsvärdena för koldioxidutsläpp blir lägre om bilen är 
lättare än det viktrelaterade gränsvärdet och vice versa147.  

Propositioner och förordningar 

Sökord: Bonus-malus, budgetproposition 

I budgetproposition för 2015 redogör regeringen för sin avsikt att införa ett bonus-malus system 
riktat till att gynna uppköp av fordon med låga koldioxidutsläpp. I budgeten efterfrågar 
regeringen en utredning om ett sådant system, och vill införa systemet tidigast 1 januari 2017148.  

I budgetpropositionen för 2016 redogör regeringen för sin avsikt att införa ett bonus-malus-
system och framhäver regeringens kommittédirektiv om tillsättandet av en utredning av 
införandet av ett bonus-malus-system149.  

I budgetpropositionen för 2017 redogör regeringen för att bonus-malus-utrednigen producerat 
sin rapport och sina förslag, samt att förslagen är under beredning. Regeringen förtydligar nu 
också sista datumet för införandet av bonus-malus-systemet, 1 juni 2018. Emellertid vill 
regeringen förlänga supermiljöbilspremien samt nedsättningen av ”förmånsvärdet för vissa 
miljöanpassade bilar”150 för att fortsatt stötta produktionen av miljövänligare bilar151.  

I budgetpropositionen för 2018 redogör regeringen för sitt nya bonus-malus-system. Bonus-
systemet tilldelar 60 000 kr till bilar med noll gram koldioxidutsläpp per kilometer, och 
minskar succesivt i enlighet med större utsläpp. Bonus-systemets minimumbelopp är 10 000 kr 
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 Kommittédirektiv 2015:59  
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 SOU 2016:33 S. 18-19  
148

 Proposition 2014/15:1  
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 Proposition 2015/16:1  
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 Proposition 2016/17:1 S.45  
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 Proposition 2016/17:1  
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och tilldelas bilar med högst 60 gram koldioxid per kilometer, samt till gasbilar, vars bonus är 
en fast summa.  

Malus-systemet, å andra sidan, betyder att ägare av bensin och dieselbilar behöver betala för 
utsläpp över 95 gram koldioxid per kilometer. Under de första tre åren betalar en sådan bilägare 
82 kronor per gram koldioxid för utsläpp över 95 gram och upp till 140 gram koldioxid per 
kilometer. För utsläpp över 140 gram koldioxid per kilometer betalas 107 kronor per gram 
koldioxid. Efter dessa tre år betalar bilägaren 22 kronor per gram koldioxid. Etanoldrivna och 
gasdrivna bilar (med undantag för gasol) tilldelas undantag och betalar 11 kronor per gram 
koldioxid för utsläpp över 11 gram koldioxid per kilometer152. 

Motioner 

Sökord: Bonus-malus, utgiftsområde 20, budgetmotion 

Regeringspartierna  

Se 1.3 propositioner. 

Oppositionspartierna 

I motionen 2014/15:2981 vill Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 
införa ett bonus-malus-system153. 

I motion 2015/16:1362 vill Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna införa 
ett bonus-malus-system154. 

Sverigedemokraterna 

I motion 2017/18:2532 vill partiet avslå förslaget på ett bonus-malus-system155. 

Moderaterna 

I motion 2015/16:2605 väntar partiet på införandet av ett bonus-malus-system, som de vill se 
träda fram 1 januari 2017156. 

I motion 2016/17:3167 vill partiet införa ett bonus-malus-system som är teknikneutralt, 
klimatsmart och effektivt157. Samma yttrande återfinns i motionen 2016/17:3350158. 

I motion 2017/18:3681 vill partiet införa ett teknikneutralt, klimatsmart och effektivt bonus-
malus-system och anser att regeringens förslag är överfinansierad159. 

Centerpartiet 

I motion 2014/15:2461 vill partiet införa ett bonus-malus-system160. 

I motion 2015/16:2371 vill partiet införa ett självfinansierande bonus-malus-system161. 
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I motion 2016/17:821 vill partiet införa ett självfinansierat bonus-malus-system162. Samma 
yttrande framgår i motion 2016/17:3494163. 

I motion 2017/18:3709 vill partiet införa en grön bil bonus som partiet anser har starkare 
styreffekt än bonus-malus164. Samma yttrande framgår i motion 2017/18:3716 där den högsta 
bonussumman är 100 000 kronor istället för regeringens förslag på 60 000 kronor165.  

Liberalerna 

I motion 2015/16:3144 vill partiet införa en omvänd miljöbilsbonus. Partiet beskriver sitt förslag 
på följande sätt:  

”Folkpartiet liberalerna förordar en omvänd miljöbilsbonus där bilar som inte 
skulle vara berättigade för en miljöbilspremie enligt gällande regelverk under de 
första fem åren får en förhöjd fordonsskatt med 2 000 kronor per år”166.  

Partiet föreslår samma bonus i motion 2015/16:2249167. 

I motion 2016/17:3460 vill partiet införa en omvänd miljöbilsbonus och argumenterar att det är 
orimligt att bilköp subventioneras168. I motion 2016/17:3419 föreslår partiet också en omvänd 
miljöbilsbonus169. 

I motion 2017/18:3816 vill partiet införa en omvänd miljöbilsbonus och föreslår att bonus-
malus-systemet avslås170. I motion 2017/18:3752 framför partiet samma åsikt171.  

Kristdemokraterna 

I motion 2015/16:1935 ställer sig partiet positivt till införandet av ett bonus-malus-system172. 

I motion 2016/17:3281 ställer sig partiet positivt till införandet av ett bonus-malus-system men 
vill se över miljöklassningen 173. 

I motion 2016/17:3320 ställer sig partiet positivt till införandet av ett bonus-malus-system men 
vill se över miljöklassningen174. 

I motion 2017/18:3791 ställer sig partiet positivt till införandet av ett bonus-malus-system men 
vill se över miljöklassningen175. 

Utskottsbetänkanden 

Sökord: Bonus-malus, utgiftsområde 20, budget rambeslut. 
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I Miljö och jordbruksutskottets betänkande för 2015 om utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård redogör utskottet för en proposition från regeringen där de vill tillföra 100 miljoner 
kronor till supermiljöbilspremier medan ett bonus-malus-system utformas.  

I motion 2014/15:2981 från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 
redogör partierna för en önskan att öka supermiljöbilspremien med 15 miljoner kronor utöver 
regeringens förslag och vill dessutom att ett bonus-malus-system ska införas senast 1 januari 
2017.  

I motionen 2014/15:2461 från Centerpartien vill partiet införa ett bonus-malus system och 
förlänga supermiljöbilspremien.  

Utskottet vill att anslaget till supermiljöbilar ska ökas till 215 miljoner kronor och ger dessutom 
sitt stöd till utformningen av ett bonus-malus-system. De vill att systemet ska införas senast 1 
januari 2017176.  

I Miljö och jordbruksutskottets betänkande för 2016 om utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård redogör utskottet för en proposition från regeringen där anslaget till 
supermiljöbilspremien ökar till 309 miljoner kronor 2016.  

I motionen 2015/16:1362 från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 
framhäver partierna att de vill införa ett bonus-malus-system.  

I motionen 2015/16:2605 från Moderaterna vill partiet öka supermiljöbilspremien till 350 
miljoner kronor 2016 under perioden innan ett bonus-malus-system har införts.  

I motionen 2015/16:2352 vill Sverigedemokraterna nollställa supermiljöbilspremien. 

I motionen 2015/16:3144 vill Liberalerna nollställa supermiljöbilspremien.  

I motionen 2015/16:1935 vill Kristdemokraterna minska anslaget till supermiljöbilspremien med 
94 miljoner kronor och framhäver att de vill införa ett bonus-malus-system.  

I motionen 2015/16:2371 vill Centerpartiet förlänga supermiljöbilspremien samtidigt som ett 
bonus-malus-system snabbt tas fram.  

Utskottet tillstyrker regeringen och avstyrker motionerna177.  

I Miljö och jordbruksutskottets betänkande för 2017 om utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård redogör utskottet för regeringens önskan att tillföra 700 miljoner kronor för 
supermiljöbilspremien till dess att ett bonus-malus-system införts. 

I motionen 2016/17:2913 vill Sverigedemokraterna nollställa premien för supermiljöbilar. 

I motion 2016/17:3460 vill Liberalerna nollställa supermiljöbilspremien och vill istället ha 
förhöjd skatt på bilar med negativ klimatpåverkan.  

I motion 2016/17:3281 från Kristdemokraterna vill partiet nollställa supermiljöbilspremien och 
vill istället införa ett bonus-malus-system.  

I motion 2016/17:821 vill Centerpartiet ha kvar supermiljöbilspremien till dess att bonus-malus-
systemet träder i kraft.  

Regeringen tillstyrks av utskottet och motionerna avstyrks178. 
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I Miljö och jordbruksutskottets betänkande för 2018 om utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård redogör utskottet för regeringens förslag till införandet av ett bonus-malus-system. 
Systemet ska införas 1 juli 2018 och till dess vill de förlänga supermiljöbilspremien sex 
månader och tillföra 250 miljoner kronor för 2018. 

I motionerna 2017/18:3064, 2017/18:3816, 2017/18:3709, vill Sverigedemokraterna, Liberalerna, 
och Centerpartiet i individuella motioner nollställa supermiljöbilspremien.  

Samtliga motioner avstyrks och propositionen från regeringen tillstyrks179.  

I skatteutskottets betänkande om punktskatter från 2016 redogör utskottet från motionen 
2015/16:2249 där Liberalerna argumenterar att ett påslag om 2000 kronor per år i fordonsskatt 
bör tilläggas bilar som överstiger en viss gräns av negativ klimatpåverkan.  

Motionen avstyrks av utskottet180.  

I skatteutskottets betänkande om punktskatter från 2017 redogör utskottet för motionen 
2016/17:821 där Centerpartiet argumenterar för ett bonus-malus-system som är klimatinriktat 
och lättförståeligt. I motionen 2016/17:3167 argumenterar Moderaterna att ett bonus-malus-
system som är teknikneutralt, klimatsmart, och effektivt bör införas. I motion 2016/17:3281 vill 
Kristdemokraterna införa ett bonus-malus-system.  

Utskottet framhäver att regeringen tänker införa ett bonus-malus-system och avstyrker 
samtliga motioner181.  

I finansutskottets betänkande om rambeslutet för statens budget 2017 framhävs regeringens 
arbete med att ta fram ett bonus-malus-system, och att de tills vidare vill förlänga 
supermiljöbilspremien.  

I motion 2016/17:3350 ger Moderaterna stöd till klimatsatsningar såsom supermiljöbilspremien.  

I motion 2016/17:2102 från Sverigedemokraterna vill partiet bidra med infrastruktur till el- och 
vätgasdrift.  

I motion 2016/17:3494 vill Centerpartiet ha ekonomiska styrmedel för minskade utsläpp i 
fordonsflottan.  

I motion 2016/17:3419 vill Liberalerna införa en omvänd premie där bilar som inte håller kraven 
för en miljöbonusbil bör få förhöjd fordonsskatt.  

I motion 2016/17:3320 vill Kristdemokraterna ha ett enkelt och välfungerande bonus-malus-
system. 

Utskottet delar regeringens uppfattning om införandet av ett bonus-malus-system och 
tillstyrker regeringens ekonomiska riktlinjer och politik, och avstyrker motsvarande politik 
från oppositionspartiernas motioner182.  

I finansutskottets betänkande om rambeslutet för statens budget 2018 redogör utskottet för att 
regeringen vill införa ett bonus-malus-system.  
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I motion 2017/18:3681 vill Moderaterna att Sverige satsar på kostnadseffektiva och 
marknadsbaserade klimatåtgärder. De anser att bonus-malus-systemet är överfinansierat.  

I motion 2017/18:3716 vill Centerpartiet införa en grön bilbonus och anser att regeringens 
förslag är bristfälligt. Partiet vill öka miljödifferentieringen av fordonsskatt.  

I motion 2017/18:3752 vill Liberalerna att miljöbilsbonusen fokuserar på beskattning 
högutsläppsbilar.  

Utskottet tillstyrker regeringen och avstyrker motionerna183.  

 

Riksdagens behandling 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 2015: 

Debatt:   

Johan Hultberg (Moderaterna):  

Tack vare miljöbilsbonus, nedsatta förmånsvärden och mycket annat har vi gått 
från att ha haft Europas äldsta och mest bränsletörstiga fordonsflotta näst efter 
Albanien till att först ha haft en miljöbilsboom och nu också en 
supermiljöbilsboom. Tyvärr skapade den rödgröna regeringens besked i 
budgetpropositionen en stor osäkerhet om supermiljöbilspremiens framtid. Dels 
avsatte inte regeringen tillräckligt med medel till den alltmer populära premien, 
dels aviserade man förändringar av reglerna. Det skapade stor osäkerhet hos 
såväl konsumenterna som producenterna och återförsäljarna, men tack vare 
Alliansens budget tillförs nu rejält med resurser till supermiljömilspremien. 

Alliansen avsätter hela 115 miljoner mer per år än vad regeringen föreslog. Vi ger 
också ett tydligt besked om att dagens regler ska gälla till dess att premien 
ersätts av ett så kallat bonus-malus-system. Ett sådant system menar vi bör vara 
på plats senast den 1 januari 2017, och vi är glada över att regeringspartierna delar 
Alliansens uppfattning i frågan. 

Stina Bergström (Miljöpartiet):  

Det var inte min mening att raljera, men jag blir lite sorgsen när jag ser att de 
enda saker som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna tycker att man 
ska satsa på i en miljöbudget är bilar och laddstolpar. Jag tycker också att det är 
viktigt med stöd till miljöbättre bilar, och jag ser fram emot det bonus-malus-
system som jag har väntat på i många år. Men i går kväll, när jag satt i Gnesta i 
två timmar på ett försenat tåg därför att det först var signalfel och sedan ett 
ställverk som hade klappat ihop, tänkte jag att det hade varit väldigt bra om vår 
budget, med 1,24 miljarder extra till järnvägsunderhåll, gått igenom. Det hade 
betytt mycket. 

Lena Ek (Centerpartiet):  

Om två år ska vi ha ett bonus-malus-system på plats med bonus till miljöbilar 
som betalas av de fordon som har de största utsläppen, malus. Det blir ett 
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långsiktigt verkande system med god förutsägbarhet och hela tiden bästa teknik 
i sikte. 

Åsa Romson (Miljöpartiet):  

Regeringen tycker förvisso att supermiljöbilspremien behövs fram tills att vi 
förhoppningsvis tidigare än om två år lyckas få fram ett bonus-malus-system. 
Självklart ska de som har köpt bilar under hösten som kvalificerar i klasserna 
också få supermiljöbilspremie precis enligt samma direktiv som alla andra. Det 
kommer regeringen att besluta om på måndag. Det är en självklar och rättvis 
princip. 

Votering: Alliansens förslag om fördelningar och användning av utgiftsområdet bifölls184. 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 2016: 

Debatt:  

Johan Hultberg (Moderaterna): 

Jag konstaterar att Bergström snabbt undvek frågan om fordonsflottan, trots att 
det var hon som förde den på tal. Jag förstår att det är jobbigt att som miljöpartist 
behöva försvara att det med en delvis miljöpartistisk regering blir dyrare att 
tanka förnybart, att det blir dyrare att välja en miljöbil som tjänstebil och att det 
dessutom blir 20 000 kronor dyrare att köpa en laddhybrid. 

Jag tycker att vi behöver fler laddhybrider, för de har fördelen av att i stadstrafik 
kunna gå helt på eldrift och inte släppa ut några partiklar eller klimatpåverkande 
gaser. Jag beklagar att regeringen väljer att skära i den premien ett år innan 
bonus-malus-systemet ska införas. Det hade varit bra om premien kunnat vara 
kvar på nuvarande nivå. 

Kristina Yngwe (Centerpartiet):  

Denna omställning måste påskyndas för att nå visionen om en fossiloberoende 
fordonsflotta. Vi vill jaga utsläppen och inte bilarna. Vi vill att ett bonus-malus-
system införs så fort som möjligt, så att de miljöbästa bilarna gynnas och 
fordonen med sämst miljöprestanda får betala. 

Lars Tysklind (Liberalerna): 

Herr talman! Det handlar om att utsläpp ska beskattas, och miljöovänliga fordon 
och kemikalier likaså. Man kan säga att skatt på arbete växlas mot skatt på 
miljöförstöring. Ett exempel som vi redan nu har tagit med i årets budget och 
föreslår är regionaliserat reseavdrag där man gör skillnad på landsbygd kontra 
storstadsområden där man har väl utbyggd kollektivtrafik. Andra exempel är höjd 
fordonsskatt på bilar med hög negativ klimatpåverkan och skatt på elektronik 
som innehåller miljöfarliga kemikalier. 

Åsa Romson (Miljöpartiet): 

Denna omställning måste påskyndas för att nå visionen om en fossiloberoende 
fordonsflotta. Vi vill jaga utsläppen och inte bilarna. Vi vill att ett bonus-malus-
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system införs så fort som möjligt, så att de miljöbästa bilarna gynnas och 
fordonen med sämst miljöprestanda får betala. 

Johan Hultberg (Moderaterna): 

Vi dyker tillbaka in i det svenska. Det är beklagligt att regeringen genom att 
halvera supermiljöbilspremien för laddhybrider väljer att göra det dyrare att vara 
en grön bilist. Det är bara ett år kvar tills man ska införa det så kallade bonus-
malus-systemet, som i princip alla vi i riksdagen står bakom. Det är väldigt 
olyckligt att vi återigen skapar den här stora ryckigheten på marknaden och att 
vi riskerar att bromsa den försäljning som äntligen har tagit fart. 

 … 

I detta sammanhang är det viktigt att nämna att vi har världens högsta 
koldioxidskatt och att det framför allt är bilister och privatpersoner som bär den 
bördan. För att ta ytterligare steg och påskynda omställningen av fordonsflottan 
tycker vi moderater att man inte bara kan använda sig av piskor. Man måste nog 
också använda sig lite grann av morötter. Det är bakgrunden till att den här 
premien införts. Genom bonus-malus-systemet får vi nu förhoppningsvis ett 
system som verkligen är långsiktigt och som också innebär att man mer 
successivt kan skruva upp incitamentet och rikta in premien mot de allra bästa 
bilarna. 

Votering: Regeringens proposition bifölls185. 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 2017: 

Debatt: 

Kristina Yngwe (Centerpartiet): 

Miljöbilspremie och -avgifter har visat sig betydelsefulla för att snabbt ställa om 
fordonsparken och minska klimatutsläppen. Därför har Centerpartiet under flera 
år drivit att ett så kallat bonus-malus-system ska införas. 

Det innebär att nyköp av bilar med låga eller inga utsläpp får rejäla miljöbonusar 
som finansieras genom avgifter på de bilar som har höga utsläpp. Detta är något 
som vi har drivit och som regeringen har pratat om, men regeringen har 
fortfarande inte återkommit med ett tydligt förslag. Vi ser fram emot att det 
kommer något. 

Stina Bergström (Miljöpartiet): 

Flera saker som Kristina Yngwe nämnde i sitt anförande, till exempel bonus-
malus- och kvotpliktssystemet, är saker som också Miljöpartiet och nu 
regeringen jobbar med. Det är synd att detta arbete inte påbörjades redan under 
förra mandatperioden, för då hade det gått snabbare. Men jag hyser stort hopp om 
att det snart kommer på plats. 

Kristina Yngwe (Centerpartiet): 

Stina Bergström nämner bonus-malus. Regeringen har länge lovat att det ska 
komma, men det fördröjs och fördröjs. Vad gäller kvotplikten har regeringen 
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under i stort sett hela mandatperioden sagt att man ska återkomma, men jag ser 
inte att det händer så mycket. Det är såklart välkommet när det kommer, men när 
det gäller transportsektorn vidtas inte särskilt många konkreta åtgärder som gör 
skillnad. 

Lars-Axel Nordell (Kristdemokraterna): 

Vi föreslår också att ett så kallat bonus-malus-system införs för 
personbilssektorn. Det behövs tydliga ekonomiska incitament både för att få bort 
de smutsigaste bilarna från vägarna och för att få in framtidens teknik för 
fordonsdrift. Därför tror vi på ett bonus-malus-system. 

Lars Tysklind (Liberalerna):  

Jag skulle vilja fråga Jens Holm om han tycker att även grön skatteväxling är 
oseriöst. Är det oseriöst att göra som vi har gjort i vår budget och ta bort 
supermiljöbilsbonusen och lägga in den som en ökad skatt på de fordon som 
släpper ut mest? Det är en del av det som kallas för en oseriös neddragning. Det är 
klart att 700 miljoner försvinner, men samtidigt finns styreffekten kvar. Är det 
oseriöst? 

Jens Holm (Vänsterpartiet):  

Rent principiellt, Lars Tysklind, tycker jag dock att skatteväxling är en god idé. 
Satsningen på supermiljöbilspremien vill också vi ersätta med ett så kallat 
bonus-malus-system. Jag tycker att det är bra att vi är överens om det. Men det är 
inte riktigt ansvarsfullt att från och med den 1 januari 2017, alltså om bara ett par 
veckor, ta bort de 700 miljoner kronor som finns avsatta för det. Det skapar en 
stor osäkerhet för alla som vill köpa en ny miljöbil, helt enkelt därför att bonus-
malus-systemet ännu inte är på plats. Då kan man inte ha flera år utan ett 
styrsystem, men rent principiellt håller vi med. 

Votering: Riksdagen bifaller regeringens proposition186. 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 2018: 

Debatt: 

Kristina Yngwe (Centerpartiet): 

Centerpartiet föreslog tidigt ett system med miljöbonusar och miljöavgifter på 
bilar. Vi fortsätter att göra det i vår budget för 2018 genom en grön bilbonus på 
som mest 100 000 för en klimatsmart bil. 

Lars Tysklind (Liberalerna): 

Liberalerna föreslår i linje med detta högre miljöskatter - 5 miljarder högre än vad 
regeringen gör. Det handlar om höjt förmånsvärde för icke-miljöbilar - så kallad 
omvänd miljöbilsbonus, där vi höjer skatten på bilar som är klimatstörande - 
samt om ett reformerat reseavdrag, avskaffande av dieselsubventioner och en del 
annat. 

Martin Kinnunen (Sverigedemokraterna): 
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Även Socialdemokraterna gick ju till val på att man ville införa ett bonus-malus-
system, men man ville låta den gamla miljöbilsnormen råda. Det var i alla fall det 
som man skulle utgå ifrån, och där var dieselbilarna en del. Men jag tolkar svaret 
som att Socialdemokraterna tycker att det som det miljöpartistiska statsrådet har 
sagt är väl avvägt, att man inte ska ha dessa bilar och att man inte känner något 
ansvar för människors investeringar. 

Matilda Ernkrans (Socialdemokraterna): 

Fru talman! Socialdemokraterna har drivit och lagt förslag om ett bonus-malus-
system under ganska många år, även under den borgerliga regeringstiden. Det är 
dock först nu med en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering som vi med 
stöd av Vänsterpartiet kan lägga fram ett riktigt förslag om bonus-malus på 
riksdagens bord. 

Karolina Skog (Miljöpartiet): 

I budgeten tar regeringen flera viktiga steg för att tackla transportsektorns 
klimatpåverkan. Vi ersätter tidigare miljöbilsstöd med ett helt nytt bonus-malus, 
som innebär att vi höjer avgiften för bilar med höga utsläpp och inför stöd till 
bilar med låga utsläpp. Alliansregeringens val att subventionera dieselbilar har 
kraftigt bidragit till de luftkvalitetsproblem som våra städer i dag befinner sig i. 

Votering: Regeringens proposition bifölls av riksdagen187. 

Punktskatter 2016: 

Debatt: 

Per Åsling (Centerpartiet): 

Andra åtgärder med C-märkta ministrar var höjningen av kärnavfallsavgiften i 
enlighet med riksdagsbeslut. Kärnkraftsindustrin fick själv ta kostnaden för 
verksamheten. Dessutom förberedde vi och tog fram beslutsunderlag för 
införande av bonus-malus-system för bilar, avgifter för plastpåsar med mera. 
Detta är reformer som vi inte sett någonting av. 

Votering: Samtliga motioner avslogs av riksdagen188. 

Punktskatter 2017: 

Debatt: 

Per Åsling (Centerpartiet): 

En av de satsningar som Centerpartiet har presenterat för kommande budget är 
införandet av en grön bilbonus. Förslaget innebär att de som köper bilar som 
smutsar ned mer får betala lite mer. Samtidigt ger vi en stor bonus till dem som 
väljer att köpa en klimatsmart bil. På så sätt når vi målen om ett fossilfritt Sverige 
utan att äventyra villkoren för dem som behöver ha en bil. Det är en enkel, 
effektiv och bra miljöpolitik. Noterbart är att regeringen på sistone har aviserat 
ett bonus-malus-förslag för bilar som har lägre ambitionsnivå och ger mindre 
klimatnytta. 
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Larry Söder (Kristdemokraterna): 

Kristdemokraterna har drivit frågan om att införa ett så kallat bonus-malus-
system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid får en 
bonus vid inköpstillfället medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre 
skatt. 

Det är ett sätt att använda skatterna som styrande medel där den enskilde 
medborgaren kan göra ett aktivt val mellan något som är bra och något som är 
dåligt. Antingen väljer man det skattemässigt billiga alternativet, som i detta fall 
är bra för miljön, eller det skattemässigt dyra alternativet. Det är medborgaren 
som ska göra detta val, och med punktskatter kan man vara lite styrande. 

Systemet bör utformas så att nettoeffekten för staten är positiv, som i 2030-
sekretariatets förslag. Här beräknas nettovinsten till omkring 700 miljoner per år. 
För dessa pengar kan man givetvis vidta andra miljöåtgärder. Då används de 
pengar man får in genom detta system på bästa sätt för miljön. 

I likhet med 2030-sekretariatet föreslår vi att bonus betalas ut direkt vid köpet 
medan malus fördelas på fyra år. I samband med att bonus-malus-systemet 
införs bör supermiljöbilspremien avskaffas. 

Linus Sköld (Socialdemokraterna): 

Ett exempel är bonus-malus-systemet, som är tänkt att stödja konsumenterna i 
att fatta klimatsmarta beslut vid nybilsköp. Den som väljer en klimatsmart nybil 
får en väl tilltagen bonus medan den som väljer en klimatosmart nybil får betala 
extra skatt, malus. Detta kommer att öka incitamenten för den enskilde 
bilköparen att välja klimatsmarta bilar men också driva på innovationen för mer 
energieffektiva och klimatvänliga bilar. 

Erik Andersson (Moderaterna): 

Bonus-malus-systemet är vi i och för sig för, eftersom det är klart att man ska 
göra en omställning. Det är ungefär som Alliansens miljöbilspremie, att den som 
köper en ny bil med låga utsläpp får en bonus - jättebra - medan den som har en 
bil med höga utsläpp får betala extra för det. Det är helt okej. 

Problem med förslaget som det är utformat är att man har överbeskattat med 
ungefär en halv miljard eller 600 miljoner kronor. Man tar ut mer. Bonussystemet 
går inte jämnt ut, utan man väljer att överbeskatta svenska bilister. 

Linus Sköld (Socialdemokraterna): 

Egentligen var det kanske överbeskattning i bonus-malus-systemet som Erik 
Andersson ville ha svar om. Det är tämligen svårt att bedöma hur väl systemet 
kommer att slå igenom. Om det går bra och vi uppnår de styrande effekter som vi 
önskar kommer systemet inte att innebära någon överbeskattning alls. 

Erik Andersson (Moderaterna): 

Frågan gällde i och för sig bonus-malus-systemet. Man har valt att införa ett 
system som i grunden är bra - man gör en omställning av den svenska 
fordonsflottan. Men samtidigt väljer Socialdemokraterna och regeringen att vrida 
extra hårt på skattekranen så att man tar ut mer pengar än vad man behöver göra 
i en skatteväxling. Man tar ut en halv miljard mer än man är tvungen till. Det är 
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detta jag menar: Ni överbeskattar i denna del, och det tycker inte vi är bra. Själva 
syftet med en skatteväxling är ju att det ska gå jämnt ut, inte att man ska 
överbeskatta bilisterna. Då blir det helt fel. 

Linus Sköld (Socialdemokraterna): 

Svaret om bonus-malus-systemet har jag redan levererat, det vill säga: Vi 
överbeskattar inte, utan vi tänker oss att systemet ska vara cirkulärt. Det är inte 
en fiskal skatt. Vi vill inte ha in skatteintäkter från det, utan vår tanke är att det 
ska gå jämnt ut, precis som Erik Andersson säger. 

Rasmus Ling (Miljöpartiet): 

Vi har infört skatt på naturgrus, och vi har sänkt skatten på solenergi på större 
anläggningar. Vi kommer nu också att gå fram med förslag om ett bonus-malus-
system för att göra en ordentlig omställning inom bilparksflottan. 

Votering: Samtliga motioner avslogs av riksdagen189. 

Statens budget rambeslut 2017: 

Votering: Riksdagen bifall regeringens proposition190. 

Statens budget rambeslut 2018:  

Debatt:  

Janine Alm Ericson (Miljöpartiet):  

När det gäller betydligt mer effektiva åtgärder för fler går jag inte in på hur vi vill 
få folk att välja andra transportsätt än bensinslukande bilar, för det gick jag 
igenom med Jakob Forssmed, och det tror jag att Emil Källström hörde. Men vi 
gör ju också på bilsidan många effektiva saker. Vi har bränslebyte och vi har ett 
bonus-malus-system, som Centerpartiet under hela förra mandatperioden talade 
om att man ville införa men sedan inte gjorde. Nu har man ett reformerat förslag 
som kommer att vara väldigt dyrt och undergräva sig självt, visar alla 
ekonomiska utredningar. 

Emil Källström (Centerpartiet):  

Fru talman! Tänk att det alltså fanns en poäng med att ha i princip samma 
replikskifte under en hel mandatperiods samtliga budgetdebatter! Det sista som 
Janine Alm Ericson sa här var ju präglat av all den klokskap man kan kräva av ett 
parti som kallar sig Miljöpartiet. Men det är precis det som den här regeringen 
inte har levererat. Trots tal om grön skatteväxling har man höjt skatterna på jobb 
och företagande många fler gånger än vad man har höjt miljöskatterna. Man har 
gått från den kombination som gällde under Alliansen av hög ekonomisk tillväxt 
och minskade utsläpp till dess motsats. Men då är det inte framför allt de 
satsningar som Janine Alm Ericson ägnade sitt anförande åt att tala om som 
kommer att leverera lösningarna, utan då gäller det att ha grundläggande rätt 
incitament för grön omställning genom grön skatteväxling. 

Janine Alm Ericson (Miljöpartiet):  
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I den miljö- och klimatpolitik som vi har nu tror jag att vi behöver ha både morot 
och piskor. Det är hela inbyggnaden i bonus-malus-systemet, som vi då hade, 
liksom principen att utsläpparen ska betala. 

Per Åsling (Centerpartiet): 

Fru talman! Klimatpolitiken ska inte primärt användas för att driva in 
skatteintäkter. Vi föreslår genomgripande reformer som gör det lönsamt för 
individen att välja det miljöriktiga alternativet, exempelvis en grön bilbonus för 
att köpa den mest miljövänliga personbilen eller lastbilen. Dessutom måste 
starka incitament skapas för att ersätta oljan, både som bränsle och som råvara i 
industrin, med svensk biomassa från våra skogar. 

Votering: Riksdagen biföll regeringens proposition191. 

Miljöomdöme  

 

 KD M L C MP S V SD 

Sagt 2014 Vet ej Vet ej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Gjort 2014-2018 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
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5. Ersättning för egenlevererad el 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Solceller är en viktig del i framtidens energisystem. Den är förnybar och till skillnad från 
vindkraft och bioenergi är de möjliga konflikterna med skydd av biologisk mångfald avsevärt 
mindre. I de flesta fall finns det redan tak att installera solceller på och ny mark behöver då 
inte tas i anspråk. Placering på tak innebär också att energin kan produceras inne i städerna 
där en stor del av energin används. Sverige ligger långt efter flera andra EU-länder som redan 
installerat mycket solceller. Det saknas såväl nationella mål och handlingsplaner som 
verksamma styrmedel i Sverige. En viktig åtgärd är att ge elkonsumenter möjlighet att själva 
leverera och få betalt för el, vilket kan ske i form av årsvis nettodebitering eller på annat sätt 
som principiellt sett ger lika mycket betalt för den genererade elen.  

Naturskyddsföreningens förslag: Inför ett styrmedel som ger konsumenten rätt 
att leverera egen el och få ersättning som motsvarar elpriset för konsument. 

 

Bakgrund 

En viktig del av klimatarbetet är att skapa en omställning av energiproduktionen och att 
utbyggnaden av förnybara energikällor sker snabbt för att minska klimatpåverkan. 
Naturskyddsföreningen vill se energislag såsom vind, bio- och solenergi för att minska skadan 
som ökade klimatutsläpp orsakar naturen192. Privatpersoner har idag möjligheter att påskynda 
omställningen till ett förnybart energisystem genom inköp av solpaneler. Sedan 2009 har 
regeringen satsat på utbyggnaden av solenergi genom ett investeringsstöd där hushåll kan få 
en del av sin investeringskostnad betalad193. 

Naturskyddsföreningens mål är att påskynda omställningen till ett förnybart energisystem och 
ser det därför som positivt att hushåll kan välja att investera i förnybara energikällor. Utöver 
investeringsstödet skapar möjligheten att sälja potentiella överskottet i el som hushållet 
producerar ytterligare ekonomiska incitament, som kan ha en betydande roll för påskyndandet 
av dess utbyggnad194. Föreningen har i många år drivit frågan om nettodebitering och för att 
säkerställa styreffekten mot ett mer hållbart energisystem ställde därför 
Naturskyddsföreningen följande krav till samtliga riksdagspartier inför Riksdagsvalet 2014: 

”Inför ett styrmedel som ger konsumenten rätt att leverera egen el och få 
ersättning som motsvarar elpriset för konsument.” 

2014 instämde majoriteten av riksdagspartier till föreningens krav. 

Socialdemokraterna svarade ja och framhävde att förnybara energisystem kräver insatser från 
olika håll. De såg positivt till småskalig produktion av förnybar el och ville införa ett 
nettodebiteringssytem.  
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Moderaterna svarade ja och framhävde deras förslag om ett skattereduktionssystem för 
småskalig energiproduktion. Till skillnad från Socialdemokraternas förslag om nettodebitering 
argumenterar de att ett sådant system kan strida emot EU:s regler om mervärdesskatt.  

Miljöpartiet svarade ja på kravet och ville införa ett nettodebiteringssystem. 

Folkpartiet svarade ja och belyste att alliansregeringen infört subventioner för 
solcellsinvesteringar. Här kommenterar Naturskyddsföreningen att Folkpartiets svar tar upp 
frågan om bidrag till investeringar, snarare än kompensation för levererad el till nätet. 

Centerpartiet svarade ja och likt Moderaterna framhävde deras stöd till skattereduktioner för 
levererad el istället för nettodebitering, till följd av utlåtandet av EU kommissionen de befarade.  

Kristdemokraterna svarade ja och framhävde att de ville införa ett skattereduktionssystem där 
mikroproducenter skulle kunna få kompensation på högst 18 tusen kronor per år för 
överskottselen de producerat.  

Vänsterpartiet svarade ja till kravet och framhävde att de ville införa ett 
nettodebiteringssystem, samt inkludera andelsägd sol och vindkraft. 

Sverigedemokraterna svarar nej på kravet och med motivationen att installation av solkraft i 
Sverige är slöseri då majoriteten av energin produceras då den behövs som minst – under 
sommarhalvåret.  

 

Initiativ under mandatperioden 

Under den nuvarande mandatperioden har flera initiativ och utredningar skrivits som 
utvärderar mikroproduktionens plats i Sveriges energisystem.  

I ett uppdrag från regeringen efterfrågades en rapport från Energimyndigheten om solenergins 
bidrag till ambitionen att Sverige på sikt enbart ska ha förnybar energi. I sin rapport ’Förslag till 
strategi för ökad användning av solel’ från 2016, redogör Energimyndigheten för deras förslag 
om att utreda möjligheten till att höja skattereduktionens övre effektgräns, månadsvis 
informera mikroproducenter om storleken av deras skattereduktion samt att sänka nätavgiften 
för mikroproducenter195. 

I en granskningsrapport från riksrevisionen om ’Det samlade stödet till solel’ innehåller 
rekommendationer till regeringen utifrån hur energipolitiken har förhållit sig till 
samhällsekonomiska frågeställningar. I rapporten framkommer det att systemet för 
mikroproduktion av förnybar el kan komma att bli en kostsam skatteutgift på sikt. Stödet till 
mikroproducenter anses främja utvecklingen av solenergi i Sverige men de belyser även att 
frekventa ändringar i regelverket har potential att skapa ostabilitet i systemet196.  

I SOU 2017:2 om ’Kraftsamling för framtidens energi’ efterfrågas en utredning om förenklingar 
och förbättrad anpassning för bland annat småskalig försäljning samt energilagring197.  

Senare under 2017 fattades ett beslut om att starta en ’Utredning om hinder för 
energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer’ som 
delredovisas den 28 februari och väntas slutredovisas den 15 oktober 2018198.  

                                                           
195

 ET 2016:16  
196

 Granskningsrapport 2017:29  
197

 SOU 2017:2  



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

54 
 

 

Propositioner och förordningar 

I budgetproposition för 2015 redogör regeringen för en planerad skattereduktion för 
mikroproduktion av förnybar el. I ärendet framkommer att ett tidigare försök till kompensation 
för småskalig elproduktion med skattereduktion återkallats av regeringen då förslaget 
förväntades nekas av Europeiska kommissionen. Propositionen hänvisar till en proposition 
från den tidigare alliansregeringen 2014 där de dåvarande regeringspartierna Moderaterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslog att en skattereduktion för 
mikroproduktion av förnybar energi bör införas199.  

Budgetpropositionen från den nuvarande regeringen innehåller ett förslag som propositionen 
säger motsvarar alliansregeringens tidigare proposition, med skillnaden att skattereduktionen 
definieras som ett ”stöd av mindre betydelse”200. Den nuvarande regeringens proposition 
föreslår att ekonomisk kompensation tilldelas mikroproducenter av förnybar el genom att de 
får en skattereduktion på 60 öre per kWh producerad. För att uppfylla kraven för 
skattereduktion behövs en säkring på högst 100 ampere i anslutningspunkten, att 
produktionen har anmälts till en nätkoncessionshavare, att energitypen är en av de som i 
budgetpropositionen definieras som förnybar (t.ex. sol, vind, och vågenergi), att produktionen 
inte överstiger 30 000 kWh samt intäkter på 18 000 kronor per år. Skattereduktionen 

 ”gäller fysiska och juridiska personer, dödsbon samt svenska handelsbolag.,”201 

Lagen träder i kraft 1 januari 2015 och innebär att elleverantörer blir skyldiga att ta emot 
mikroproducenters överskottsproduktion202.  

I regeringens budgetproposition för 2016 redogörs för en ändring i undantagen från 
skatteplikten gällande egenproduktion av el. Anläggningens högsta generatoreffekt får vara 50 
kW och den samlade generatoreffekten en producent äger får högst vara 50 kW. I energi 
framställt av vind eller från vågor motsvarar det 125 kW och för solenergi är motsvarande 255 
kW toppeffekt  

I bilaga 16 av budgetpropositionen framkommer det att Sverige har som del av sitt avtal 
kommit överens om att implementera samma yttersta effektgräns som gäller för att en icke-
yrkesmässig elproducent ska vara skattebefriad i Norge, på 100 kVA203.  

I regeringens budgetproposition för 2017 redogörs för en skattebefrielse från mervärdesskatten 
på inkomster som är lägre än 30 000 kronor per år. Enligt regeringen är reformen 
huvudsakligen riktad till att underlätta för mindre företag med liten omsättning, men i 
propositionen nämns även att regeländringen får ett positivt utfall på mikroproducenter av 
förnybar energi, som får en ytterligare skattelättnad och underlättad administration204.  

I regeringens proposition om utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el från 2017 
föreslår regeringen att enbart 2 procent av energiskatten ska betalas av mikroproducenter av 
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förnybar el. Detta motsvarar 0.5 öre per kWh och motiveras med regeringens vilja att öka 
mängden förnybar energi som produceras i Sverige205.  

Motioner 

Regeringspartierna  

Se del 1.3 propositioner.  

Vänsterpartiet 

I motion 2014/15:256 stödjer partiet regerings position om mikroproducenter av förnybar el och 
vill undersöka möjligheten för att fler ska kunna få ta del av skattereduktionen206. 

I motion 2016/17:2473 vill partiet att ett nettodebiteringssystem införs, eller att det nuvarande 
systemet fungerar i enlighet med dess principer. Partiet vill också att andelsägare i större 
utsträckning ska få ta del av skattereduktionen och stödjer utredningen som utförs till det 
syftet207.  

I motion 2017/18:3393 visar partiet likt föregående år ett stöd till ett nettodebiteringssystem och 
att andelsägare ska få ta del av skattereduktionerna. Här kritiserar också partiet regeringen för 
att utredningen om hur skattereduktionerna ska kunna inkludera andelsägare har ”stannat 
av”208.  

Oppositionspartierna 

I en gemensam motion till riksdagen från 2014 ber Allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna om ett tillkännagivande för införandet av en 
skattesänkning till egenproducerad förnybar el209.  

I en gemensam motion till riksdagen vädjar Centerpartiet och Liberalerna om att gränsvärdet 
för skattereduktion på 255 kW bör avskaffas210.  

Moderaterna 

I en enskild motion från 2016 vädjar riksdagsledamoten Jenny Petersson om att 
egenproducerad energi bör främjas211. 

Sverigedemokraterna 

I en kommittémotion från 2014 föreslår partiet att skattebefrielsen för icke-yrkesmässiga 
producenter av vindkraftsenergi bör slopas212. 

Samma år motionerade partiet för att skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el 
inte borde införas213. 
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I kommittémotioner för år 2015214, 2016215, och 2017216 vädjar partiet upprepat för att 
skattereduktionen för mikroproducenter av förnybar el bör tas bort. 

Centerpartiet  

I motionen ”Mer förnybart – bättre miljö” från 2014 motionerar Centerpartiet för att 
”mikroproduktionsanläggningar för förnybar el ska få rätt till skattenedsättningen”217.  

I partiets budgetmotion för 2016 tar Centerpariet avstånd från skattehöjningen på 
egenproducerad förnybar el som genomfördes till följd av Sveriges överenskommelse med 
Norge218.  

I motionen ”Bättre klimat” från 2015 argumenterar Centerpartiet att mikroproducenter bör ha 
ett förenklat regelverk med starkare incitament. De vädjar därför till ytterligare arbete i att 
skapa incitament genom att överse regler för momsregistrering och förflyttning av el, samt 
genom att utöka antalet människor som är berättigade skattereduktion219.  

I partimotionen ”Klimat och förnybar energi” från 2016 förespråkar Centerpartiet återigen att 
regelverket för mikroproduktion av förnybar el bör ses över och att målsättningen bör vara att 
fler ska vara berättigade skattereduktion220.  

I partiets budgetmotion för 2017 föreslog partiet snabbare återbetalning för mikroproducenter 
genom att återbetalningen sker på fakturan och vill öka möjligheten för individer som bor i 
bostadsrättsföreningar att ta del av skattereduktionen för mikroproducenter. De visar 
dessutom sitt stöd till regeringens förslag om momsfrihet på omsättning mindre än 30 000 kr 
per år221.  

I partiets budgetmotion för 2018 föreslog Centerpariet likt föregående år att skattesänkningar 
på andelsägande i mikroproduktionsanläggning bör införas, eftersom att detta gynnar 
lägenhetsägare. Partiet föreslår dessutom att gränsvärdet på 255 kW för skattereduktion bör 
höjas222.  

Liberalerna 

I två partimotioner till riksdagen från 2015 och 2016 vädjar partiet att beskattning bör gälla per 
anläggning istället för per juridisk person, vilket de hävdar skulle gynna fler fastighetsägare223. 

I sina budgetmotioner för 2017 och 2018 vädjar Liberalerna för återinförandet av 
skattebefrielsen för mikroproducenter av förnybar el224. 

Kristdemokraterna 

                                                           
214

 Motion 2015/16:3234  
215

 Motion 2016/17:2898  
216

 Motion 2017/18:2523  
217

 Motion 2014/15:2461 s. 5  
218

 Motion 2015/16:3223  
219

 Motion 2015/16:2371  
220

 Motion 2016/17:821  
221

 Motion 2016/17:3494  
222

 Motion 2017/18:3716  
223

 Motion 2016/17:1070; Motion 2015/16:2249  
224

 Motion 2016/17:3419  
Motion 2017/18:3752  



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

57 
 

I en kommittémotion från 2015 argumenterar partiet för befrielse från momsplikt för 
mikroproducenter av förnybar el225. I motion 2016/17:3393 argumenterar partiet för samma 
sak226. I motion 2017/18:3748 vill partiet att omsättningsgränsen för momsfrihet ökas till 50 000 
kr227. 

Utskottsbetänkanden 

De utskott som uttalat sig i frågan är främst skatteutskottet och näringsutskottet. 

Skatteutskottets betänkande angående inkomstskatt 2015 redogör för återkallelseskrivelsen av 
den förra regeringens förslag om skattereduktion för mikroproducenter som inte förväntades 
godkännas. Ett nytt förslag till lagen förekom därför i budgetpropositionen för 2015. 

Utskottet redogör för en motion av Centerpartiet där de vill införa skattereduktion för 
mikroproducenter av förnybar el samt införa grön skatteväxling.  

Utskottet poängterar att lagstiftning om skattereduktioner för mikroproducenter redan införts i 
budgetpropositionen och avstyrker därför motionen228.  

I skatteutskottets betänkande om punktskatter för 2015 redogörs det för Sverigedemokraterna 
vilja att ta bort undantaget i skatt som ges till de som inte yrkesmässigt levererar el.  

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna motionerar för att sänka 
skatten för egenproducerad förnybar el.  

Utskottet avstyrker samtliga motioner med anledningen att de hellre ser långsiktiga och 
blocköverskridande överenskommelse i klimatpolitiken229.  

I skatteutskottets betänkande om punktskatter från 2016 redogör utskottet för Centerpartiets 
förslag att skattebefria förnybar energiproduktion för att skapa starkare incitament.  

Utskottet avslår motionen med referens till att en skattereduktion för mikroproducenter redan 
har införts230.  

I skatteutskottets betänkande om punktskatter från 2017 redogör utskottet för Centerpartiets 
vilja att skattebefria förnybar energiproduktion likt föregående år.  

Samtidigt redogör utskottet för Sverigedemokraternas motion om att skattereduktioner för 
mikroproduktion av förnybar el bör slopas. 

Likt föregående års utskottsbetänkande avstyrks samtliga motioner på grund av att de anser 
att det inte finns något behov att på nytt överse den relativt nya lagstiftningen om 
skattebefrielse på egenproducerad förnybar el231. 

I skatteutskottets betänkande om mervärdesskatt för 2016 redogör utskottet för 
Kristdemokraternas kommittémotion där de föreslår att mikroproducenter av förnybar el bör 
kunna avsäga sig sin momsplikt.  

Utskottet avstyrker Kristdemokraternas motion om slopad momspliktigt.232 
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I näringsutskottets betänkande om energipolitik för 2016 redogörs det för en motion från 
Liberalerna där de hävdar att fastighetsskatten på produktionsanläggningar som producerar 
solenergi bör tas bort, samt att skattereduktionen på mikroproduktion är per juridisk person, 
snarare än per anläggning. Ändringar av dessa lagar hävdar Liberalerna skulle skapa ytterliga 
ekonomiska styrmedel för utbyggnaden av solenergi. 

Motionen från Liberalerna avstyrks av utskottet233.  

I näringsutskottets betänkande om energipolitik för 2017 redogörs en motion från Moderaterna 
om att en utredning för att öka ambitionen i politiken om egenproducerad el bör göras.  

Liberalerna motionerar om att beskatta småskalig produktion per anläggning snarare än per 
juridisk person, vilket de hävdar skulle skapa möjlighet för fler att bli mikroproducenter.  

Samtliga motioner avstyrks av utskottet234.  

I skatteutskottets betänkande om utvidgad befrielse för egenproducerad förnybar el 2017 
motionerar Centerpartiet och Liberalerna för avskaffandet av skatt på egenproducerad el som 
överstiger gränsbeloppet på 255 KWh.  

Utskottet redogör också för Sverigedemokraternas motion om att skattereduktionen för 
mikroproducenter bör avslås.  

Utskottet tillstyrker regeringens proposition och avstyrker därför Sverigedemokraternas 
motion. Centerpartiets och Liberalernas motion avstyrks också till följd av villkoren i avtalet 
mellan Sverige och Norge om elcertifikatsystemet. Därutöver hävdar utskottet att regeringen 
har som plan att avskaffa energiskatten235. 

I finansutskottets betänkande om utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna för 2015 
redogörs Sverigedemokraternas motion om att avslå förslaget om skattereduktion för 
mikroproducenter av förnybar el.  

Utskottet avslår Sverigedemokraternas motion angående avslag av skattereduktion för 
mikroproducenter.236 

I finansutskottets betänkande om rambeslut för statens budget 2016 redogörs en motion från 
Sverigedemokraterna och en från Centerpartiet.  

Sverigedemokraterna vill avskaffa skattereduktionen för mikroproducenter till följd av deras 
opposition till solenergi i Sveriges energisystem.  

Centerpartiet motionerar mot skattehöjningen som medföljer avtalet mellan Sverige och Norge. 

Utskottet tillstyrker det bilaterala avtalet mellan Sverige och Norge och avstyrker därför 
samtliga motioner från oppositionspartierna237 

I finansutskottets betänkande om rambeslut för statens budget 2017 redogör utskottet för 
Centerpartiets motion där de föreslår att individer i bostadsrätter bör ta del av systemet samt 
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att återbetalning bör ske på fakturan för att snabbare visa på avkastningen på ens investering. 
Därutöver vill partiet införa ett skattefritt system för alla solenergiproduktion oberoende av 
toppeffekt. Slutligen visar Centerpartiet sitt stöd för regeringens förslag om att 
mikroproducenter inte är skattepliktiga för inkomst från deras elproduktion som är lägre än 
30 000 kronor per år.  

Liberalerna vill återinföra skattefriheten för mikroproduktionen av förnybar el.  

Finansutskottet tillstyrker regeringens proposition och avstyrker således motionenerna från 
Centerpartiet och Liberalerna238.  

I finansutskottets betänkande om rambeslut för statens budget 2018 redogör utskottet för en 
motion från Centerpartiet där de vill införa skattereduktion för andelsägare av 
mikroproduktionsanläggningar för att inkludera individer som bor i lägenhet i 
mikroproduktionssystemet.  

Liberalerna vädjar efter att återinföra skattefrihet för mikroproducenter av förnybar el.  

Samtidigt redogör utskottet för Sverigedemokraternas ståndpunkt om att avskaffa 
skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el.  

Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionärernas förslag239. 

 

Riksdagens behandling 

Debatt och votering. I redogörelsen för debatter görs utdrag av de huvudsakliga argumenten.  

Rambeslut för budgetpropositionen för 2015: 

Debatt: Protokoll saknas240. 

Votering:  

Alliansbudgeten och dess budgetramar röstades igenom241.  

Rambeslut för budgetpropositionen för 2016: 

Votering:  

Budgetpropositionen röstades igenom242. 

Rambeslut för budgetpropositionen för 2017: 

Debatt243: 

Janine Alm Ericson (Miljöpartiet): 
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”Fru talman! Klimatarbetet går framåt, och stora steg tas nu lokalt för att minska 
utsläppen. På nationell nivå presenterade regeringen i veckan även en lösning för 
att skapa stabila och gynnsamma förutsättningar för solelen, och mycket går i 
rätt riktning.” 

Emil Källström (Centerpartiet): 

”Det förvånar mig lite att Janine Alm Ericson nämner solskatten, eftersom den 
kanske är det tydligaste exemplet på den ryckighet och bristande seriositet som 
präglar delar av regeringens miljöpolitik. Samtidigt som solenergin håller på att 
verkligen ta fart inför Sverige en världsunik skatt på just småskalig solenergi. 
Man gör det på grund av dåliga förhandlingar i såväl Bryssel som Norge, som man 
skyller på, och sedan blir det upp till oss - och inte minst upp till skatteutskottets 
ordförande Pelle Åsling, som sitter här - att ligga på regeringen och kräva svar. 

Nu har man backat, vilket är bra, men vi kan se tillbaka på ett förlorat år. Året 
som gått har präglats av osäkerhet och en helt världsunik skatt på solenergi. 
Detta är ett typexempel på miljöpolitik när den är som sämst.” 

Janine Alm Ericson (Miljöpartiet): 

”Fru talman! Bilden som Emil Källström vill måla upp kring solskatten, och hur 
solklara reglerna har varit gällande den, stämmer inte riktigt. Däremot tycker jag 
att det är bra att han uttrycker att det är bra med långsiktiga spelregler för 
företagande, så att man vet hur man ska göra sina investeringar framöver. Där är 
vi helt överens. 

Vi tycker också att det är viktigt att vi ökar miljöskatternas andel, och vi jobbar 
med detta. Till den som är kritisk mot regeringens politik på skatteområdet och 
menar att det är för lite grön skatteväxling kan jag säga att det såg väldigt 
annorlunda ut under alliansregeringen.” 

Emil Källström (Centerpartiet): 

”Mitt i denna utveckling, som verkligen tar fart i Sverige, fick vi för drygt ett år 
sedan, kanske två, höra att regeringen tänkte införa en skatt på småskalig 
solenergi. Det här var kanske inte det man väntade sig med Miljöpartiet på 
miljöministerposten, men det var det vi fick. Vi var självklart emot detta, men 
Janine Alm Ericson, finansministern och många andra sa att vi var tvungna att 
göra det. Man skyllde ibland på Norge, ibland på EU-kommissionen. 

Så sent som för någon dag sedan fick vi veta att man nu helt plötsligt skulle 
sänka denna skatt. Några miljöpartister försökte beskriva det som en politisk 
seger att man tog bort den skatt man själv infört. Dessutom skulle man skicka det 
här till EU-kommissionen för notifiering för att helt kunna ta bort den skatt man 
mot bättre vetande infört. 

Vad jag vet finns både Norge och EU-kommissionen kvar. Frågan är vad som 
egentligen hände. Varför infördes denna skatt över huvud taget? Vad är det 
egentligen som har förändrats, så att den nu helt plötsligt ska försvinna? Allt 
annat lika är det här förlorade år inom den svenska utvecklingen inom 
solenergin.” 

Janine Alm Ericson (Miljöpartiet): 
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”När det gäller frågan om solelen var jag även i förra replikskiftet inne på att det 
inte är riktigt så enkelt som Emil Källström nu vill få det att framstå som. 
Skatteläget var ju lite oklart, och det var svårt att veta. Det finns de som säger att 
man egentligen var skattskyldig redan innan. Men det finns också saker som 
talar emot det. Att i det läget handla på ett sätt som riskerar 
återbetalningsskyldighet för dem som ändå gör dessa investeringar är någonting 
som man verkligen inte vill vara med om. 

Det är lätt för en opposition att stå och säga att vi inte borde ha gjort det här. Men 
ansvaret hade ju heller inte fallit på oppositionen om de som dragit sitt strå till 
stacken och investerat hårt i solel hade fått betala tillbaka pengar. Det är därför 
regeringen nu har återkommit med ett förslag som innebär att vi lägger oss på en 
så låg nivå som möjligt utan att riskera företagens ekonomi. Men man vill också 
ha långsiktiga spelregler, så att man vet vad som gäller, både i den här frågan och 
i andra frågor där statsstödsregler och konkurrensregler motverkar den 
utveckling till förnybart som vi ser är nödvändig. 

I och med det här har regeringen säkrat att satsningar på solenergi fortsatt är 
oerhört lönsamma. Dessutom har investeringsstödet åttafaldigats, och flera andra 
bra förslag har lagts fram. Man undanröjer hinder och jobbar för att EU verkligen 
ska öppna detta och välkomna utbyggnad av förnybar energi i stället för att som i 
dag riskera att den stryps.” 

Emil Källström (Centerpartiet): 

”Herr talman! Jag är osäker på om jag riktigt följde med i alla turer. Möjligen 
skulle man kunna sammanfatta detta som att det är bra att regeringen har sänkt 
den skatt man införde med 98 procent, men att det kanske hade varit rimligare 
att lägga den på miniminivån redan från början. Nu har regeringen efter ungefär 
två år sagt sig vilja samma sak som vi hela tiden har varit tydliga med att vi vill. 
Man vill nu inte ha den här skatten över huvud taget.” 

Votering:  

Budgetpropositionen röstades igenom244.  

Rambeslut för budgetpropositionen för 2018: 

Votering:  

Budgetpropositionen röstades igenom245.  

Inkomstskatter för 2015: 

Debatt246: 

Per Åsling (Centerpartiet): 

”Den skattereduktion på förnybar el som vi under Alliansens regeringstid 
arbetade med har inneburit att andelen förnybar energi har stärkts och att 
konsumenter som också producerar förnybart har fått möjlighet till en 
skattereduktion. Lokalsamhället bidrar såtillvida till en produktion som i 
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grunden är värdefull. Hushåll får därmed också genom den 
mikroskattereduktionen på elproduktion möjlighet att bidra.” 

Votering:  

Motionerna avslogs i riksdagen247.  

Punktskatt för 2015: 

Votering: 

Motionerna avslogs i riksdagen248.  

Punktskatt för 2016: 

Votering:  

Motionerna avslogs i riksdagen249. 

Punktskatt för 2017: 

Debatt250: 

Per Åsling (Centerpartiet): 

”Regeringen har svängt när det gäller skatten på egenproducerad förnybar el. Det 
är bra att skatten sänks, men den behöver tas bort helt, vilket också Centerpartiet 
nyligen har fört fram i en motion. Regeringen visar bristande ambitioner i 
omställningen till fossilfri energiproduktion. Om vi ska nå målet om ett fossilfritt 
Sverige måste det finnas starkare incitament även för de större producenterna, 
såsom företag, kommuner och landsting, att installera solceller.” 

Rasmus Ling (Miljöpartiet): 

”Vi har infört skatt på naturgrus, och vi har sänkt skatten på solenergi på större 
anläggningar. Vi kommer nu också att gå fram med förslag om ett bonus-malus-
system för att göra en ordentlig omställning inom bilparksflottan.” 

Votering: 

Motionerna avslogs i riksdagen251. 

Mervärdesskatt 2017: 

Debatt252:  

Larry Söder (Kristdemokraterna): 

”Mervärdesskattedirektivet och de svenska mervärdesskattereglerna medför att 
en mikroproducent av el - som har ett avtal om att antingen all el eller endast 

                                                           
247

 Betänkande 2014/15:SkU16  
 
248

 Betänkande 2014/15:SkU18  
249

 Betänkande 2015/16:SkU18  
250

 Betänkande2016/17:SkU24  
251

 Betänkande 2016/17:SkU24  
252

 Betänkande 2015/16:SkU19  



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

63 
 

överskottsel ska levereras ut på nätet mot ersättning - anses bedriva en 
självständig ekonomisk verksamhet. Den verksamheten för privatpersonen 
behöver inte alls vara stor eller handla om många tusenlappar. Ändå sätter våra 
regler upp hinder för människor och skapar onödig byråkrati. Det kan knappast 
handla om stora inkomstbortfall för staten om man hade gjort undantag för 
dessa. Nu när regeringen verkar göra allt för att fasa ut kärnkraften i förtid skulle 
väl fler privatpersoner som vill göra en sådan här investering behövas. 

Kristdemokraterna anser därför att regeringen bör se över möjligheterna till och 
effekterna av att slopa momsplikten för dem som bedriver mikroproduktion av 
förnybar el och säljer sitt elöverskott.” 

Rasmus Ling (Miljöpartiet): 

”Avslutningsvis ska jag kortfattat säga någonting om ett angeläget område. Det 
gäller mikroproduktion av förnybar el. Jag är mycket glad över att vi har en allt 
större samsyn om att det är mycket viktigt att värna förnybar elproduktion och 
även annan förnybar energi. Utvecklingen går mycket fort på detta område, och 
mer kommer att behöva göras framöver. Det kan finnas skäl att titta på olika sätt 
att göra det med olika former av ekonomiska incitament.” 

Larry Söder (Kristdemokraterna): 

”Jag blir därför väldigt förvånad om Miljöpartiet säger att Kristdemokraternas 
förslag om att underlätta för privatpersoner att producera och sälja detta utan att 
göra krångliga momsdeklarationer och liknande inte är så gångbart. Det handlar 
om att underlätta för den enskilde att hjälpa till och göra rätt. Det kan man göra 
på många olika sätt, men inte genom att det hela tiden ska fyllas i nya blanketter. 
Jag undrar alltså om inte Rasmus Ling kan tänka sig att stödja denna motion och 
reservation, för att underlätta för Sverige att faktiskt gå mot förnybar energi i 
större omfattning.” 

Rasmus Ling (Miljöpartiet): 

”Jag skulle aldrig stå här och utesluta något sätt att främja en ökad produktion av 
förnybar el eller andra energislag. Att slopa momsplikten kan vara ett sätt, och 
det kan finnas andra sätt som kan leda till att detta utvecklas ännu mer. Vi har 
haft en väldigt positiv utveckling, men den måste ta ännu större plats framöver 
för att vi ska kunna fasa ut kärnkraften utan att hushåll eller företag drabbas av 
det.” 

Larry Söder (Kristdemokraterna): 

”Rasmus Ling säger att det är ett jättebra förslag Kristdemokraterna har men att 
man tänker rösta nej. Jag kan inte förstå den hållningen. Antingen tycker man 
att ett förslag är bra, och då stöder man det, eller också tycker man inte att det är 
bra och har i så fall ett annat förslag man vill genomföra. Man kan inte säga att 
man vill att privatpersoner ska vara med och ta ansvar och se till att vi investerar 
i förnybar energi - och sedan göra det så svårt som möjligt.” 

Rasmus Ling (Miljöpartiet): 

”Herr talman! Jag tror att Larry Söder har missuppfattat väldigt många saker om 
han säger att Miljöpartiet har förändrat sin energipolitik. Vi var tydliga före valet, 
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och vi har varit lika tydliga efter det: Vi ska gå mot ett samhälle som är 100 
procent fossilfritt i energisektorn. 

Jag skulle vilja bolla över frågan. Kristdemokraterna är kända för att tidigare ha 
motarbetat i princip alla initiativ som har gjorts för att vi ska effektivisera och få 
så mycket förnybara bränslen och elsorter som möjligt. Vi arbetar för detta, och 
som jag sa i min första replik kan detta vara ett sätt - men det kan också finnas 
flera sätt. Det vore rent oansvarigt att i det här läget ge ett sådant 
tillkännagivande. Vi måste se över hela bilden och hur vi kan styra mot att det 
ska vara helt 100 procent förnybart i energisektorn.” 

Votering: 

Alla partier förutom Kristdemokraterna röstade emot förslaget om momsfrihet för 
mikroproduktion av förnybar el253.  

Utvidgad befrielse för egenproducerad förnybar el 2017: 

Debatt254: 

Per Åsling (Centerpartiet): 

”Fru talman! Vi ska prioritera mer solenergi, och vi ska producera mer solenergi. 
Vi ska ta bort den skatt som Åsa Domeij kallade en "idiotskatt". Grunden att 
beskatta solenergi är felaktig, och det är därför väldigt viktigt att solskatten till 
fullo tas bort för egen produktion.” 

Olle Felten (Sverigedemokraterna): 

”Fru talman! För Sverige är det av central betydelse att vi tryggar en stabil och 
långsiktig tillgång till ren och billig energi. Vår basindustri slukar stora mängder 
energi, och det måste vara grunden för vår energiplanering att dessa stora 
energiförbrukare har en hållbar och säker tillgång till den energi de behöver utan 
att behöva fundera över om det blåser eller om solen skiner. Det är av helt 
avgörande betydelse för att vi ska kunna trygga vår välfärd. 

När vi skapar incitament för produktion av el som rubbar balansen eller som 
skapar oförutsägbar ryckighet i det allmänna elnäte skapar vi problem. Så länge 
produktionen av förnybar el är småskalig har det ingen avgörande betydelse, men 
när det börjar bli en relativt stor volym växer problemkomplexet ganska snabbt. 
Förutom ryckigheten i produktionen skapar systemet också 
skattesubventionerad konkurrens på marknaden, vilket inte är en bra ordning.” 

Camilla Mårtensen (Liberalerna): 

”Att lägga skatten på 0,5 öre, med hänvisning till ett EU-regelverk, tycker vi i 
Liberalerna inte är försvarbart. EU har tydligt aviserat att satsningar på fossilfria 
alternativ står högt på agendan. Enligt förslaget menar de styrande att deras 
målsättning är att slopa skatten på solenergi helt och hållet, och därför har en 
trestegsraket aviserats. Vi i Liberalerna ställer oss dock frågande - varför vänta? 
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Vi i Liberalerna menar att skatten på solenergi borde vara noll kronor, även för 
den som producerar mycket. Detta kan göra stor skillnad. Därför yrkar jag bifall 
till reservation 2.” 

Linus Sköld (Socialdemokraterna): 

”Fru talman! Debatten i dag gäller skatteutskottets betänkande nr 30 och 
regeringens proposition om utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar 
el. Några aktörer som producerar förnybar el för att förbruka den på samma ställe 
omfattas inte av den gällande skattebefrielsen. Det gäller dem som har flera 
anläggningar bakom samma anslutningspunkt om den sammanlagda effekten 
hos dessa anläggningar överskrider gränsen för skattebefrielse på 255 kilowatt. 
Företrädesvis rör det sig om små och medelstora företag med verksamhet inom 
fastighetssektorn som kanske har flera anläggningar på samma tak som var och 
en inte överskrider 255 kilowatt. Men den sammanlagda effekten av dem gör det. 
För dessa aktörer föreslås i propositionen alltså en sänkning av energiskatten 
med mer än 98 procent till ett halvt öre per kilowatt.” 

Larry Söder (Kristdemokraterna): 

”Satsningen på solenergi är viktig för oss i framtiden. Alltför höga beskattningar 
innebär att man slår undan investeringar som vanliga människor vill göra för att 
hjälpa till att ställa om. Under en period i höstas - jag tror att det var då - var 
tongångarna ganska höga. Alliansen ansåg att man brandskattade solenergin. 
Jag tycker att vi fick rätt i det med tanke på att regeringen ändrade sig och lade 
fram ett förslag som innebär att det finns mycket bättre förutsättningar att skapa 
solenergi för hemmabruk i dag. Jag tycker att regeringen har gjort alldeles rätt 
och att de visar att de lyssnar. 

Vi kristdemokrater står bakom den proposition som läggs fram utefter de mål 
som regeringen talar om. Det gäller inte bara målen i propositionen utan även det 
som Socialdemokraterna talar om i denna talarstol, det vill säga att vi måste se 
till att försöka göra en omställning till förnybar energi. Jag tror att vi kan göra det 
tillsammans.”  

Votering: 

Propositionen bifölls av riksdagen, då alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna 
röstade för förslaget255.  

Energipolitik 2016: 

Debatt256: 

Ulf Berg (Moderaterna): 

”Fru talman! Elcertifikaten trädde i kraft den 1 maj 2003. Det var inte på grund av 
att det var den 1 maj som vi moderater var emot dem; vi har senare ställt upp på 
elcertifikaten. Men man kan se att elcertifikaten i dag driver fram ytterligare 
elkraft som inte efterfrågas av marknaden. Det är det som leder till ett lågt 
energipris. Elkonsumenten har enligt Svenskt Näringsliv fiffigt betalat 37 
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miljarder utan att vi ens ser det på elräkningen i dag. Det är en kostnad som vi 
elkonsumenter får betala.” 

Mattias Bäckström Johansson (Sverigedemokraterna): 

”Som Sverigedemokraterna tidigare påtalat har regeringen genomfört ett flertal 
åtgärder som i allra högsta grad påverkar förutsättningarna efter 2025 och under 
den tid som kommissionen har arbetat och arbetar. Straffskatten på kärnkraft har 
höjts och ambitionsnivån i elcertifikatssystemet har höjts, vilket i dag alltmer blir 
ett rent bidragssystem för väderberoende kraftslag. Man riktar även skattemedel 
som går till subventioner för solkraftsinvesteringar. Det är åtgärder som bidrar 
och har bidragit till att förvärra den här problematiken även bortom 2025 med ett 
konstlat lågt elpris.” 

Helena Lindahl (Centerpartiet): 

”Men vi ser också utmaningar inom energisektorn. Kraftproducenter står inför 
ekonomiska utmaningar, som vi har hört sägas i talarstolen tidigare. Solen har 
tyvärr blivit föremål för skatteintäkter på grund av den rödgröna regeringen. Och 
transportsektorns utsläpp är fortfarande Sveriges största energi- och 
klimatutmaning. Därför är det pågående arbetet i Energikommissionen viktigt.” 

Lise Nordin (Miljöpartiet): 

”I framtiden kommer energisystemet sannolikt att bli alltmer decentraliserat, och 
människor är delaktiga i energiomställningen. Något som förbättrat människors 
möjlighet att äga sin egen elproduktion är den skattereduktion som funnits på 
plats nu i över ett år. Den som har solceller på sitt tak får en ersättning på 60 öre 
per kilowattimme för den el som säljs ut via elnätet. Nu ska det också undersökas 
hur systemet kan göras enklare, exempelvis genom att räknas via elräkningen, 
och hur fler kan omfattas så att även den som bor i lägenhet och inte har ett eget 
tak att sätta solceller på kan vara delaktig. För den med egna solceller är det 
intressant att i framtiden använda batterier för att kunna lagra sin energi. 
Tekniken har utvecklats snabbt, och nu avsätter regeringen medel för bidrag till 
anläggningar för energilagring i hushåll.” 

Mattias Bäckström Johansson (Sverigedemokraterna): 

”De förslag som läggs fram är ett pärlband av olika subventioner. Man ser framför 
sig en förlängning av elcertifikatssystemet bort mot 2030. Det är en 
skattereduktion för mikroproducenter och skattesubventioner för 
solkraftsinvesteringar. Man tittar på nya subventioner och stöd för de kraftslag 
som inte klarar sig på marknadsmässig grund.” 

Lise Nordin (Miljöpartiet): 

”Min och Miljöpartiets ambition är en övergång till 100 procent förnybart. Vi ser 
nu att ägarna till de äldsta reaktorerna har beslutat att stänga dem. Det är beslut 
som jag inte är särskilt förvånad över. Reaktorerna har varit olönsamma under 
många år. 

Frågan är: Hur ska vi i Sverige säkerställa att vi får ny elproduktion? Där tycker 
jag att alla de som uttrycker kritik mot stöd till förnybar energi blir svaret 
skyldiga. Vad är alternativet? Hur vill man hålla kärnkraften under armarna, den 
kärnkraft som med dagens marknad är olönsam även utan effektskatten?” 
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Mattias Bäckström Johansson (Sverigedemokraterna): 

”Vi får ungefär 25 öre per kilowattimme för den el vi exporterar. Lise Nordin talar 
om vindkraften, som har en produktionskostnad på 50 öre per kilowattimme. Där 
får svenska elkonsumenter lägga in en mellanskillnad på 4 miljarder kronor, lika 
mycket som värdet av den exporten. Det är ytterligare en subvention som 
svenska elkonsumenter får betala till tysk och dansk industri och till välfärden i 
Danmark och Tyskland. 

... 

Det är inte hållbart att man ger denna typ av indirekta stöd till andra länder. Vi 
tvingar fram ett produktionssystem som inte efterfrågas av svenska 
elkonsumenter och som inte är avpassat till det behov som finns i Sverige hos 
den svenska basindustrin. Vi i Sverigedemokraterna tycker att det är viktigt att 
beakta de förutsättningar som råder i ett kallt land, där den stora utmaningen är 
att bemästra skillnaderna mellan sommar och vinter. Vi har ett betydligt större 
effektbehov vintertid. Då måste vi även se till att vi får en marknad som 
investerar i de behov vi har i stället för att på konstlad väg föra in kraftslag som 
inte är matchade mot det kraftbehov som vi i Sverige har över året.” 

Votering: 

Riksdagen avslog motionerna257. 

Energipolitik 2017: 

Debatt258: 

Åsa Westlund (Socialdemokraterna):  

”Några motioner tar också upp solenergi. Det har aldrig varit så enkelt eller 
lönsamt som nu att installera solceller på sitt tak. I flera olika steg har regeringen 
förbättrat och förenklat förutsättningarna för dem som i huvudsak producerar el 
för egen användning. Det har tillsammans med teknikutvecklingen gett resultat. 

För någon vecka sedan rapporterade till exempel Eon att man ser en kraftig 
ökning av anmälningar av solcellsinstallationer. Under de senaste sex 
månaderna har antalet föranmälningar till Eon ökat med hela 108 procent. 

Dessutom har Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram och nu också 
presenterat ett förslag till strategi för ökad användning av solel. De förslagen 
jobbar nu regeringen vidare med.” 

Votering: 

Riksdagen avslog motionerna259. 

 

Miljöomdöme  
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 KD M L C MP S V SD 

Sagt 2014 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Gjort 2014-2018 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
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6. Ökade nyinvesteringar i järnvägen 
 

Förslagsformulering i partienkäten 2014: För att minska transportsektorns stora 
klimatpåverkan krävs att person- och lastbilstrafikens dominans minskar. Det förutsätter 
bland annat en klart bättre tillgång på järnvägstransporter för både person- och godstrafik. 
Stora resurser krävs för att lyckas med en sådan omställning. I dagsläget saknas tillräckligt 
ambitiösa visioner, liksom konkreta klimatanpassade handlingsplaner och tillräckliga medel, 
för att skapa framtidens hållbara transportsystem, där järnvägen måste få en huvudroll. 
Förutom ett ökat årligt järnvägsunderhåll behöver stora nyinvesteringar göras. 
Naturskyddsföreningen föreslår som en miniminivå att minst 20 miljarder kronor årligen 
avsätts för nyinvesteringar i järnvägssystemet, inom ramen för det nuvarande totala anslaget 
till infrastruktur. 

Naturskyddsföreningens förslag: Satsa minst 20 miljarder årligen på nyinvesteringar i 
järnvägen. 

Bakgrund 

Transportsektorn står för en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige. Personbilar 
och lastbilar är huvudsakligen ansvariga för dessa utsläpp260 och en omställning mot en mer 
hållbar transportsektor är därför nödvändig. Järnvägen är idag ett klimatsmartare alternativ 
till person- och lastbilstrafiken261. För att genomföra en omställning där järnvägen utgör en 
större andel av transporter krävs däremot stora satsningar. Därför presenterade 
Naturskyddsföreningen ett förslag inför riksdagsvalet 2014 om att större satsningar på 
nyinvesteringar i järnvägen var nödvändiga.  

När frågan ställdes var majoriteten av partierna negativa till förslaget.  

Miljöpartiet svarade ja och framhävde deras infrastrukturplan, där de satsat 18 miljarder kronor 
per år på investering i järnvägen 

Liberalerna svarade vet ej och framhävde de investeringar i transportinfrastruktur som gjordes 
under alliansregeringen. 

Vänsterpartiet svarade vet ej och hänvisade till det ekonomiska ramverket som är inkluderat i 
deras nationella plan, där de planerar att investera 18.2 miljarder kronor per år i 
nyinvesteringar i järnvägssystemet.  

Socialdemokraterna svarade nej och framhävde vikten av underhåll de närmsta åren framöver 

Moderaterna svarade nej och framhävde att anslagsnivån var mycket hög samt att en gedigen 
utredning först måste tillsättas innan ett järnvägsprojekt kan verkställas.  

Centerpartiet svarade nej med motiveringen att alternativa drivmedel i bilar och lastbilar är en 
mer prioriterad fråga. 

Sverigedemokraterna svarade nej då de ansåg att förslaget inte var väl genomtänkt. 

                                                           
260

 Naturvårdsverket: Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2017 S.55-56 
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6782-3.pdf?pid=21185  
261

 Trafikverket: Järnvägens utsläpp https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-
branschen/energi-och-klimat/Transportsektorns-utslapp/Jarnvagens-utslapp/ Naturskyddsföreningens 
Klimatpolicy https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/klimatpolicy_ny.pdf  
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Kristdemokraterna svarade nej och hänvisade till transportplanen som framställdes under en 
tidigare mandatperiod av alliansregeringen. 

 

Initiativ under mandatperioden 

Sökord: Järnväg 

I SOU 2015:42 redogör utredningen på uppdrag av den tidigare alliansregeringen om en översyn 
av järnvägens organisation och föreslå förbättringsområden, samt analysera förutsättningar för 
byggandet och underhållet av infrastruktur. Utredningen kom med följande förslag: 

”Trafikverket bör bygga upp ett underhållsystem, vilket innebär att ta fram 
systemstöd, metoder och arbetssätt för att ge en aggregerad bild av anläggningen, 
dess tillstånd, kostnad för att byta komponenter och när så behöver ske, kopplat 
till användningen av anläggningen. Trafikverket bör vid uppbyggnad av systemet 
utgå ifrån verksamhetens olika behov och särskilt identifiera dessa utifrån 
gällande regelverk. Trafikverket bör tydliggöra ansvar och metod för insamling 
och ajourhållande av data. Arbetet bör bedrivas metodiskt och långsiktigt, med en 
tydlig hemvist i organisationen. Trafikverket bör förstärka sin organisation för att 
i egen regi kunna utföra mer tillståndskontroll i form av underhållsbesiktning 
direkt ute i anläggningen.”262 

I SOU 2016:3 redogör utredningen för finansiella och förhandlingsrelaterade frågor i 
finansiering av ett höghastighetståg mellan Stockholm – Göteborg/Malmö. Utredningen 
bedömer att utbyggnaden ska avse förbättrade länkar mellan Stockholm C, Göteborg C, och 
Malmö C, och att sträckan mellan Stockholm-Göteborg och sträckan Stockholm-Malmö ska 
kunna uppnås inom 2 respektive 2 timmar och 30 minuter. Utredningen anser att det finns 
förutsättningar att bygga ut höghastighetsjärnväg om ett antal faktorer säkerställs. De 
framhäver särskilt 

”• Korta restider,  

• hög punktlighet,  

• längre framförhållning i kapacitetstilldelningen än i dag,  

• prioritering av höghastighetstågen i kapacitetstilldelningsprocessen,  

• banavgifter på en rimlig nivå, samt 

• strategiskt belägna depåer.” 

Utredningen belyser också kapacitetskonflikter. Utredningen var utsatt av den tidigare 
alliansregeringen 1 juli 2014263.  

I SOU 2017:105 redogör utredningen för en delrapport av Sverigeförhandlingen. Utredningen 
framhäver likt SOU 2016:3 att det finns förutsättningar att bygga ut höghastighetsjärnväg om 
samma sex faktorer kan säkerställas. 
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Utredningen hävdar därefter att behoven som uppstår när höghastighetståg träder fram i 
järnvägstrafiken är omfattande, samt att ett stort problem är kapacitetstilldelning. Även denna 
utredning var tillsatt av den tidigare alliansregeringen 1 juli 2014264.  

I SOU 2018:13 redogör utredningen för hur omfattande statliga infrastrukturinvesteringar kan 
finansieras. Utredningens fokus var på statlig skatt, samt statlig och kommunal avgift som 
potentiella finansieringskällor. Kommittén bedömde att en skatt snarare än en avgift bör tas ut 
för större offentliga investeringar, samt att vidare utredning i frågan behövs. Utredningen 
tillsattes av den nuvarande regeringen 2016265. 

 

Propositioner och förordningar 

Sökord: Budgetproposition, utgiftsområde 22 

I budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 22: kommunikationer framkommer regeringens 
investeringsplan för året samt kommande år:  

266 

Här framkommer det att investeringsplanen för 2015 innefattar en budget på 9,812 miljarder 
kronor. 

Därutöver vill regeringen satsa ytterligare 5 miljarder kronor fram till 2018 på underhåll och 
drift av järnvägen267. 
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I budgetpropositionen för 2016, utgiftsområde 22: kommunikationer framkommer regeringens 
investeringsplan för året samt kommande år:  

268 

Här framkommer det att investeringsplanen för 2016 innefattar en budget på 9,073 miljarder 
kronor. 

Därutöver vill regeringen satsa ytterligare 1,24 miljarder kronor mellan 2016-2018 på underhåll 
och drift av järnvägen och 400 miljoner kronor mellan 2016-2019 på järnvägen i landsbygden269. 

I budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 22: kommunikationer framkommer regeringens 
investeringsplan för året samt kommande år:  
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 Proposition 2015/16:1 S. 64  
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270 

Här framkommer det att investeringsplanen för 2017 innefattar en budget på 8,383 miljarder 
kronor.  

Utöver tidigare års satsningar på underhåll och drift som regeringspartierna fullföljer föreslår 
regeringen en satsning på 200 miljoner kronor 2017 för att höja järnvägssystemets kapacitet271. 

I budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 22: kommunikationer framkommer regeringens 
investeringsplan för året samt kommande år:  

272 

Här framkommer det att investeringsplanen för 2018 innefattar en budget på 10,3 miljarder 
kronor. 

Utöver tidigare års satsningar på underhåll och drift som regeringspartierna fullföljer 
uppmärksammas det i propositionen att följande ökningar i budgeten kommer göras: 
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”Av denna totala satsning höjdes anslaget 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur med 1 000 miljoner kronor 2020 och anslaget 1:2 
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur höjdes med 3 700 miljoner kronor 
2019 och 4 000 miljoner kronor 2020.”273 

Motioner 

Sökord: utgiftsområde 22 

Regeringspartierna  

Hänvisar till 1.3 propositioner.  

Oppositionspartierna 

I motion 2014/15:2317 vill Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna att 
regeringen förhåller sig till den föregående alliansregeringens investeringsplan för 2014-2025 
på 522 miljarder kronor. I deras investeringar inkluderas en satsning på nya stambanor. De 
nämner även en ambition att vilja utreda förutsättningarna för utbyggnaden av järnvägen i 
norra Sverige274.  

Moderaterna 

I motion 2015/16:3057 presenterar partiet en budget med 209 miljoner kronor mindre i anslag 
till ”utvecklingen av statens transportinfrastruktur” jämfört med regeringens förslag. Partiet 
framhäver alliansregeringens transportplan mellan 2014-2025 samt att de vill satsa 1.4 
miljarder på järnvägsunderhåll275. 

I motion 2016/17:2529 presenterar partiet en budget med 520 miljoner kronor mindre i anslag 
till ”utvecklingen av statens transportinfrastruktur” jämfört med regeringens förslag. Här 
framhäver partiet ett särskilt anslag på 2,4 miljarder kronor under 8 år till tyngre lastbilar276. 

I motion 2017/18:3832 presenterar partiet en budget med 645 miljoner kronor mindre i anslag 
till ”utvecklingen av statens transportinfrastruktur” jämfört med regeringens förslag. I 
motionen framhäver partiet särskilt satsningar på vägar och tunga lastbilar277.  

Sverigedemokraterna 

I motion 2014/15:2891 vill partiet satsa ytterligare 370 miljoner kronor för ”elektrifiering av 
Inlandsbanan med tvärbanor” på 120 miljoner kronor samt ett ökat påslag på området 
”marknadspott” på 250 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag i anslaget till 
”utveckling av statens transportinfrastruktur”. De hävdar också att de satsar på utbyggnaden 
av dubbelspår på Malmbanan men har inte satt ut ett budgetpåslag för projektet. Därutöver 
redogör partiet för en intention att investera i Norrbotniabanan278. I motion 2015/16:2353 vill 
partiet utöka budgetanslaget på ”utveckling av statens transportinfrastruktur” med 120 
miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Partiet redogör för sin intention att arbeta 
med moderniseringen av Inlandsbanan och tvärbanorna, en projektering av Norrbotniabanan 
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och budgeterar för byggandet av dubbelspår på Malmbanan (troligtvis anslaget till ”utveckling 
av statens transportinfrastruktur”) 279.  

I motion 2016/17:2224 vill partiet lägga 1.13 miljarder kronor mindre i anslag till ”utvecklingen 
av statens transportinfrastruktur” jämfört med regeringens förslag. Däremot vill partiet utöka 
anslaget till budgeten för kommunikationer genom en ”marknadspott” med 1 miljard kronor. 
Partiet avslår förslaget om ett ERTMS system, vill EU-certifiera elsystemet i järnvägen och 
satsar på järnvägsunderhållet (påslag för ”vidmakthållande av statens transportinfrastruktur” 
med 2 miljarder kronor)280. 

I motion 2017/18:2532 vill partiet minska anslaget till ”utvecklingen av statens 
transportinfrastruktur” med 1 miljard kronor jämfört med regeringens förslag till följd av 
slopandet av regeringens satsningar på ”cykelinfrastruktur och hållbara statsmiljöer281”. 
Samtidigt vill partiet öka budgeten för kommunikationer med 1 miljard genom ett påslag på 
”marknadspott”. I motionen satsar partiet 1 miljard extra på järnvägsunderhåll282. 
 

Centerpartiet 

I motion 2015/16:3153 vill partiet minska budgetanslaget för ”utveckling av statens 
transportinfrastruktur” med 174 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Partiet 
föreslår ett anslag på 85 miljoner kronor för ’vidmakthållande av statens 
transportinfrastruktur’283.  

I motion 2016/17:3437 vill partiet minska anslaget till ”utvecklingen av statens 
transportinfrastruktur” med 959 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Anslaget 
minskar huvudsakligen för att stadsmiljöavtalet avskaffas. Partiet vill satsa 200 miljoner på 
järnvägsunderhåll284. 

I motion 2017/18:3699 vill partiet minska anslaget till ”utvecklingen av statens 
transportinfrastruktur” med 2,391 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Anslaget 
minskas till följd av en kombination av avisandet av ERTMS systemet, statsmiljöavtalet, 
kollektivtrafiksatsningar på landsbygden och avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar. 
Därutöver satsar partiet på anslaget för ”vidmakthållande av statens transportinfrastruktur” 
med 1,025 miljarder kronor285. 

Liberalerna 

I motion 2015/16:3203 vill partiet minska budgetanslaget för ”utveckling av statens 
transportinfrastruktur” med 495 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Skillnaden 
utgörs av stadsmiljöavtalet. Partiet redogör för sin vilja att satsa på höghastighetståg och 
framhäver samsynen mellan Alliansen och regeringen286. 

I motion 2016/17:3458 vill partiet minska anslaget till ”utvecklingen av statens 
transportinfrastruktur” med 675 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Partiet anser 
sig dela regeringens uppfattning om ökat behov för investeringar i järnvägen och stödjer därför 
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regeringens utökade satsning på 200 miljoner kronor för 2017 men ställer sig däremot emot 
regeringens större satsningar för 2019-2020287. 

I motion 2017/18:3818 vill partiet minska anslaget till ”utvecklingen av statens 
transportinfrastruktur” med 1,307 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag288. 

Kristdemokraterna 

I motion 2015/16:3148 vill partiet minska budgetanslaget för ”utveckling av statens 
transportinfrastruktur” med 149 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Partiet 
framhäver Alliansregeringens transportplan för 2014-2025 och framhäver blockets roll i 
startandet av Sverigeförhandlingen. Partiet satsar främst på drift och underhåll, med en 
satsning på 1,24 miljarder kronor per år mellan 2016-2018 på järnvägen samt 200 miljoner 
mellan 2016-2019 uppdelat mellan väg och järnväg på landsbygden289.  

I motion 2016/17:3391 vill partiet minska anslaget till ”utvecklingen av statens 
transportinfrastruktur” med 464 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Partiet 
framhäver sitt stöd till ett framtida utbygge av höghastighetsjärnväg, samt till investeringar i 
drift och underhåll av järnvägen. De instämmer med regeringens satsningar i drift och 
underhåll av järnvägen. De vill även öka resurserna till väg och järnvägsunderhåll på 
landsbygden290. 

I motion 2017/18:3766 vill partiet minska anslaget till ”utvecklingen av statens 
transportinfrastruktur” med 644 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Partiet 
framhäver sitt sin vilja att bygga ut höghastighetsjärnväg och nya länkar (t.ex. mellan 
Stockholm-Oslo) men understryker vikten av att hållbar finansiering beaktas i planeringen av 
sådana investeringar. Partiet framhäver vikten av investeringar i drift och underhåll och 
instämmer med regeringens satsningar mellan perioden 2018-2029 samt satsningen på 100 
miljoner kronor till underhållet av väg och järnväg på landsbygden291. 

 

Utskottsbetänkanden 

I trafikutskottets betänkande för utgiftsområde 22 kommunikationer 2015 redogör utskottet för 
den gemensamma motionen 2014/15:2317 från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna samt motionen 2014/15:2891 från Sverigedemokraterna. 

Utskottet tillstyrker regeringens proposition gällande investeringsplaner292.  

I trafikutskottets betänkande för utgiftsområde 22 kommunikationer 2016 redogör utskottet för 
motionen 2015/16:3057 från Moderaterna, 2015/16:2353 från Sverigedemokraterna, 2015/16:3153 
från Centerpartiet, 2015/16:3203 från Liberalerna och 2015/16:3148 från Kristdemokraterna. 

Utskottet tillstyrker regeringens proposition gällande investeringsplaner och avstyrker 
samtliga motioner293. 
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I trafikutskottets betänkande för utgiftsområde 22 kommunikationer 2017 redogör utskottet för 
motionen 2016/17:2529 från Moderaterna, 2016/17:2224 från Sverigedemokraterna, 2016/17:3437 
från Centerpartiet, 2016/17:3458 från Liberalerna och 2016/17:3391 från Kristdemokraterna. 

Utskottet tillstyrker regeringens proposition gällande investeringsplaner och avstyrker 
samtliga motioner294. 

I trafikutskottets betänkande för utgiftsområde 22 kommunikationer 2018 redogör utskottet för 
motionen 2017/18:3832 från Moderaterna, 2017/18:2532 från Sverigedemokraterna, 2017/18:3699 
från Centerpartiet, 2017/18:3818 från Liberalerna och 2017/18:3766 från Kristdemokraterna. 

Utskottet tillstyrker regeringens proposition gällande investeringsplaner och avstyrker 
samtliga motioner295. 

 

Som komplement redogörs också för finansutskottets beslut om ramanslag för utgiftsområdet 
22 kommunikationer, och de olika partiernas förslag om hur stor budget kommunikationer bör 
ha.  

Finansutskottets betänkande om utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 2015: 

 
 

 

 
296 

Finansutskottets betänkande om rambeslut för statens budget 2016: 
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297 

Finansutskottets betänkande om rambeslut för statens budget 2017: 

 

 

 

298 

Finansutskottets betänkande om rambeslut för statens budget 2018: 

 

 

 

 

299 

 

Riksdagens behandling 

Utgiftsområde 22 kommunikationer 2015: 

Debatt: 

Patrik Jönsson (Sverigedemokraterna): 

Faktum är att vi i vårt budgetförslag för 2015 hade hela 370 miljoner kronor mer 
än i regeringens förslag och nästan 1,6 miljarder mer än vad Alliansen 
presenterat. För kommande år är skillnaderna än större. För 2017 var vårt anslag 
3,3 miljarder större och från 2018 4,2 miljarder större än vad regeringen anslagit. 
Jämför man vårt förslag med Alliansens är skillnaden än större: 5,3 miljarder från 
2018. 
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Herr talman! Sverigedemokraterna är det enda parti som tar problemen med 
Sveriges infrastruktur på riktigt allvar. Det pratas om Sverigebygget, ett vallöfte 
från Alliansen där det bland annat ingår att höghastighetsbanor ska byggas 
mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. Det är en 
investering som beräknas kosta ca 140 miljarder. Sannolikt är den siffran gravt 
underfinansierad. Jag vill upplysa er om att denna summa, 140 miljarder, ungefär 
motsvarar den årliga nettokostnaden för den massinvandringspolitik som förs. 

Karin Svensson Smith (Miljöpartiet): 

Den som åker kollektivt är mer beroende av att politiken fungerar än den som kör 
bil. Järnvägstrafiken fungerar inte, för det finns inte någon sammanhållning och 
man har prioriterat för lite såväl till investeringar som till underhåll. När tågen 
blir stående och när de inte kommer i tid kan den som äger en egen bil och har 
körkort kanske ha det som alternativ - men där är det också stor skillnad mellan 
män och kvinnor. 

Anders Åkesson (Centerpartiet): 

När alliansregeringen hösten 2012 lade fram sin 
infrastrukturproposition Investeringar för ett starkt och hållbart 
transportsystem var det en av de mest kraftfulla satsningar på landets 
transportinfrastruktur som gjorts i modern tid - 522 miljarder kronor. De var 
dessutom fullt ut finansierade. Det beslutet står sig fortfarande. Det styr 
planeringen, och det gäller till dess att ett nytt motsvarande beslut fattas. 

Lars Tysklind (Liberalerna): 

Låt oss blicka lite framåt till frågan om det så kallade Sverigebygget, som har 
varit uppe under debatten. Folkpartiet tillsammans med övriga allianspartier 
blickar framåt till 2035. Det handlar om att investera i stambanor för 
höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö samt Göteborg och Stockholm. 
Det handlar om satsningar på kollektivtrafik och inte minst satsningar på 
bostäder. Det handlar om i storleksordningen 100 000 nya bostäder i 
Sverigebygget. 

Anna Johansson (Socialdemokraterna): 

Fru talman! Vad gäller kommande infrastrukturinvesteringar ligger den 
nationella planen fast. Däremot har regeringen för avsikt att återkomma med en 
ny infrastrukturproposition och påföljande nationell plan vad gäller åren som 
kommer därefter. 

Patrik Jönsson (Sverigedemokraterna): 

Precis som Suzanne Svensson sa hade vi 370 miljoner mer i vårt förslag än vad ni 
hade i ert. Vi hade från 2018 4,2 miljarder mer. Det är ganska mycket mer pengar 
att satsa på underhåll och nyinvesteringar. 

Suzanne Svensson (Socialdemokraterna): 

Fru talman! Vi vet att vi inte har egen majoritet, och det har förts en hel del 
samtal. Vi har lagt fram vår politik, och vi är flera partier bakom den. Det skulle 
under fyra år innebära att vi ökade budgeten med närmare 5 miljarder kronor när 
det gäller just satsningar på järnvägen. 
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Votering: Riksdagen biföll allianspartiernas budgetmotion och dess budgetramar för 
kommunikationer. I utskottets förslag i bilaga 3 finns ingen avvikelse finns i relation till 
regeringens förslag om punkt 1.1 Utveckling av statens transportinfrastruktur300.  

Utgiftsområde 22 kommunikationer 2016: 

Debatt: 

Pia Nilsson (Socialdemokraterna): 

Efter flera års motsträvighet, då dåvarande finansminister Anders Borg talade om 
att Sverige hade överinvesterat i järnväg, bytte den borgerliga regeringen plötsligt 
fot och började på allvar planera för en utbyggnad av järnvägen och nya 
höghastighetsbanor. Det är ett arbete som vår regering fortsätter. Jag välkomnar 
verkligen att det nu finns en bred enighet i kammaren om en satsning på 
moderna höghastighetståg. Med Sverigeförhandlingen läggs nu grunden för den 
största infrastrukturbyggnad Sverige sett på många år samtidigt som möjligheter 
ges till många nya bostäder. 

Jimmy Ståhl (Sverigedemokraterna): 

Herr talman! Vi står naturligtvis bakom vår budgetmotion, men eftersom SD är 
det parti som satsar mest på infrastrukturen är våra satsningar högre än de satta 
ramarna. Vi kan därför inte yrka bifall till vår budget på området. 

Per Klarberg (Sverigedemokraterna): 

Sverigedemokraterna vill, förutom övriga satsningar, införa en marknadspott för 
investeringar utöver den ordinarie budgetramen, motsvarande 2 procent av hela 
utgiftsområde 22. Marknadspotten syftar till att snabbt kunna användas för att 
bygga bort uppkomna flaskhalsar som står i vägen för betydande investeringar 
inom näringslivet. Förslaget ligger helt i linje med vad som lyfts fram av 
Näringslivets Transportråd. 

Sverigebygget, eller Sverigeförhandlingen, stöds av alla inblandade parter, och 
berörda kommuner är angelägna om att så fort som möjligt påbörja 
bostadsbyggandet, något man menar kräver att järnvägen är färdigställd. Enligt 
Trafikverkets planering är höghastighetsjärnvägen, med byggstart år 2020, i bästa 
fall färdig år 2035 men troligare år 2040. Den uppskattade kostnaden för projektet 
uppgick till för en vecka sedan till 170 miljarder kronor. I fredags presenterade 
Trafikverket en skräll - projektet blev plötsligt 90 miljarder kronor dyrare. Jag 
återkommer till detta lite senare i mitt anförande. 

…  

Trafikverket har redan i dag problem att sköta järnvägsanläggningen och bör inte 
belastas med Sveriges största infrastrukturprojekt, med stor påverkan på 
statsbudgeten, då detta skulle kunna påverka projektet genom långsam 
utbyggnad, senfärdigt agerande och kompetensbrist. Det är därför en fördel om 
Trafikverket kan koncentrera sig på den befintliga järnvägsanläggningen och 
säkerställa att underhåll sköts, förhindra olyckor och garantera att tåg kommer i 
tid. Bara detta är en mycket krävande uppgift för Trafikverket. 
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Votering: Riksdagen biföll utskottets förslag i bilaga 3, där ingen avvikelse finns i relation till 
regeringens förslag om punkt 1.1 Utveckling av statens transportinfrastruktur301. 

Utgiftsområde 22 kommunikationer 2017: 

Debatt: 

Om Jessica Rosencrantz frågar sina kollegor i Östergötland eller Västergötland 
hur människor ska kunna förflytta sig och klara sina dagliga transporter lär hon 
få höra att tågpendling är ganska viktigt som komplement till bil. Därför undrar 
jag hur Moderaterna kan minska utvecklingsanslaget i sin budget. 

Jessica Rosencrantz säger att Moderaterna bygger vidare på alliansregeringens 
satsning, men det var ju alliansregeringen som tog initiativ till Sverigebygget så 
att Ostlänken och en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg skulle kunna 
bli av. Av vilken anledning tycker Jessica Rosencrantz inte längre att det 
alliansinitiativet var en god idé? 

Jessica Rosencrantz (Moderaterna): 

Herr talman! Tack, Karin Svensson Smith, för frågan! Vi i Moderaterna är väldigt 
tydliga med att vi både behöver öka järnvägsunderhållet och bygga ut svensk 
järnväg. Därför är vi för att Ostlänken byggs, och därför är vi för att den nya 
sträckan mellan Göteborg och Borås byggs. 

Däremot har vi sagt att ett totalt projekt om höghastighetståg som leder till en 
samhällsförlust på 250 miljarder inte är en klok investering. 

Vi tycker att man bör se kunna se över om även de delar som ligger i nuvarande 
nationell plan - alltså de sträckor som Karin Svensson Smith nämner - går att 
anpassas till mer traditionell hastighet om 250 kilometer i timmen. Vi är tydliga 
med att järnvägsinvesteringarna ska bli av, men vi tycker inte att politiska 
prestigeprojekt får dra iväg. Om ett projekt som kostar 230 miljarder kronor 
riskerar att tränga ut många andra viktiga investeringar måste man dra i 
nödbromsen. 

Så ja, vi vill satsa på svensk järnväg. Men vi vill också satsa på laddstolpar, 
elvägar, ett system med bonus-malus och en reduktionsplikt för att se till att vi 
ställer om hela fordonsflottan. Vi vill möjliggöra för städer att reservera mark för 
bilpooler. Vi har en mängd olika förslag för att ställa om också på vägsidan. 

Karin Svensson Smith (Miljöpartiet): 

Vad jag kan se i ert yttrande har ni mindre pengar till utveckling. Hur ska man då 
kunna hålla för troligt det som dina partikollegor i Västra Götaland och 
Östergötland säger - att vi självklart måste kunna färdigställa järnvägen så att vi 
kan åka snabbt mellan de olika städerna? Hela världen har en urbanisering, och 
jag trodde att Moderaterna - åtminstone tidigare - var ett modernt parti som 
bejakar att människor vill bo i städer och vill kunna resa snabbt mellan städer. 
Hur ska de kunna göra det om ni anslår mindre pengar till utveckling av 
transporter? 

Jessica Rosencrantz (Moderaterna): 
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Det är precis som jag sa: Vi ställer inte transportslag mot varandra. Vi ser att vi 
kommer att behöva investeringar i järnväg, väg, sjöfart, flyg och cykel. Det 
innebär alltså att vi till exempel inte accepterar regeringens kommande ramar, 
som enligt Trafikverkets egen generaldirektör riskerar att försämra 
vägstandarden runt om i landet. Vi accepterar inte den formen av politik. 

Tack vare att vi också säger nej till höghastighetståg för 230 miljarder kronor har 
vi möjlighet att fokusera på att bygga annat. Det återstår att se. Regeringen har 
inte presenterat någon seriös finansiering eller tidsplan för sina 
höghastighetståg. Men utan tvivel kommer den typen av satsningar att innebära 
att dagens järnväg och dagens vägar får stå tillbaka. För som sagt: Inte heller 
regeringen har obegränsade resurser utan kommer att behöva göra prioriteringar. 

Vi kommer att säkerställa att svenskt vägnät håller hög standard. Vi kommer att 
bygga ut järnvägen, och vi kommer att underhålla järnvägen, men vi kommer att 
göra det klokt. Och vi kommer inte att låta politiska prestigeprojekt dra iväg. Vi 
tar ansvar för skattebetalarnas pengar. 

Pia Nilsson (Socialdemokraterna): 

Herr talman! Sverigedemokraterna föreslår 2 miljarder mer till järnvägsunderhåll, 
1 miljard till ett slags marknadspott och 250 miljoner kronor till en 
isbrytningsverksamhet som staten ska finansiera. 

Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant att höra om Per Klarberg, 
Sverigedemokraterna, kan tala om hur det här ska finansieras. Är det så att den 
satsning på 2 miljarder extra ni gör på järnvägsunderhåll sker på bekostnad av 
den extra satsning vi gör på lågstadiet i form av färre elever i klasserna, alltså 
mindre grupper? Är det bättre att ha ett högre järnvägsunderhåll? 

Per Klarberg (Sverigedemokraterna): 

Man kan bland annat läsa att vi drar ned med ungefär 2 miljarder på utvecklandet 
av ERTMS-systemet i Sverige. Vi drar även in 250 miljoner kronor för 
cykelinfrastruktur. Det är pengar som vi anser behövs betydligt bättre i det 
förebyggande underhållet. 

Vad gäller isbrytningen anser vi att den är rent tokig. En järnvägsvagn som färdas 
över Öresundsbron är inte med och bekostar snöröjningen på svenska vägar. 
Varför ska då en järnvägsvagn som färdas mellan Sverige och Tyskland, mellan 
Trelleborg och Sassnitz, bekosta isbrytningen uppe i Bottenviken? Det är 
anledningen till vår satsning - vi vill att staten går in och subventionerar och 
betalar isbrytningen. 

Anders Åkesson (Centerpartiet): 

Centerpartiet prioriterar till skillnad från regeringen att öka underhållet av 
järnvägen, att öka och tidigarelägga nyinvesteringar i transportinfrastruktur med 
hjälp av alternativa finansieringslösningar och att ytterligare investera i it- och 
bredbandsutbyggnad. Eftersom Centerpartiet till skillnad från regeringen värnar 
om hela landets utveckling är det av största vikt för Centerpartiet att de resurser 
som satsas på infrastruktur också fördelas över hela landet. 

Jessica Rosencrantz (Moderaterna): 
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Herr talman! Jag tycker också att det är klokt att bygga ut vår svenska järnväg. 
Jag tvivlar dock på att regeringen har pengar för att både bygga höghastighetståg 
i södra Sverige för 230 miljarder och för att bygga järnvägsräls ända in i varje 
norrländsk skogsglänta. Jag tror att inte ens samarbetsregeringen får ihop den 
ekonomin, oavsett hur kreativt man försöker att räkna. Vi kan alltså konstatera 
att det behövs andra transportslag. 

Votering: Riksdagen biföll utskottets förslag i bilaga 3, där ingen avvikelse finns i relation till 
regeringens förslag om punkt 1.1 Utveckling av statens transportinfrastruktur302. 

Utgiftsområde 22 kommunikationer 2018: 

Debatt: 

Karin Svensson Smith (Miljöpartiet): 

Den första handlar om att investera i elektrifierade transporter där varje 
terawattimme el kan göra störst nytta när det gäller att transportera människor 
och varor, alltså transporter på järnväg. Den totala energianvändningen inom 
transportsektorn måste minska kraftigt eftersom ett hållbart uttag av bioenergi 
inte alls räcker för att ersätta den volym fossila drivmedel vi har i dag. Därför är 
övergång från bil och flyg till kollektivtrafik för persontrafiken samt övergång 
från väg till järnväg och sjöfart för godset helt avgörande om transportsektorn 
ska bli fossilfri. 

Järnvägen är det i särklass energieffektivaste sättet att förflytta människor och 
gods. Sverigeförhandlingen, som tillsattes av den förra regeringen - då hette det 
Sverigebygget - har nu slutit avtal om bostadsbyggen med kommuner längs den 
nya höghastighetsjärnväg som ska anläggas mellan Stockholm och Malmö 
respektive Göteborg. Det är totalt 720 kilometer ny stambana som planeras. 
Järnväg är det viktigaste verktyget för att vidga arbetsmarknadsregioner, 
stimulera ekonomisk utveckling och minska beroendet av oljeimport. 

Vi har avsatt 622,5 miljarder kronor för en nationell infrastrukturplan 2018-2029. 
Regeringen föreslår också att en flygskatt införs. Vi har beslutat om detta när det 
gäller flyg där restiderna är sådana att de kan ersättas med järnväg. Sett per 
invånare är Frankrike det mest tågåkande landet i Europa, men Sverige är 
nummer två. Människor röstar med fötterna genom att välja tåget för att minska 
sin påverkan på jordens klimat. Till skillnad från bil och flyg kan tågåkande lätt 
kombineras med arbete, umgänge och vila. Vi är många som gillar att använda 
tåget och vill bo nära en tågstation. Jag ser det som politikens uppgift att 
underlätta för fler att göra detta. 

Pia Nilsson (Socialdemokraterna): 

Fru talman! Det handlar om stora investeringar i nya vägar och järnvägar och om 
miljardsatsningar på att underhålla det vi redan har. Det handlar om 
alkobommar, förbättrade vägar på landsbygden, om cykelsatsningar, laddstolpar 
och bränslebyte i tanken. Det handlar om stimulanser till mer gods på sjöfart och 
stöd till regionala flygplatser liksom en storsatsning på gratis kollektivtrafik för 
skolungdomar under sommarlovet. När vi bygger landet, fru talman, sparar vi inte 
på krutet! 
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I vår kommer regeringen att fatta beslut om den nationella transportplanen för de 
kommande tolv åren, en historisk satsning på 622 miljarder. Sverige har nu hög 
tillväxt, och det måste vi hålla i. Därför krävs fortsatta investeringar i transporter 
och infrastruktur. Det bygger Sverige starkt! 

Jessica Rosencrantz (Moderaterna): 

Jag är stolt över att alliansregeringen dubblerade anslaget till järnvägsunderhåll. 
Lika glad är jag att den här regeringen fortsätter att satsa på järnvägen, och i den 
kommande nationella planen lägger Moderaterna precis lika mycket pengar på 
järnvägen som regeringen gör. 

Dock har järnvägen har över 43 000 besiktningsanmärkningar som väntar på att 
åtgärdas, och pengar är inte det enda svaret. Det behövs också en bättre styrning 
så att pengarna kommer ut i spåren. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte 
har velat ta tag i de uppenbara styrningsproblem som finns och att man till 
exempel inte remitterar och följer upp den gedigna utredningen på över tusen 
sidor om hur järnvägens organisation kan förbättras. 

Den 13 november togs det första spadtaget för bygget av Kardonbanan och i 
förlängningen Ostlänken mellan Linköping och Järna - ett viktigt projekt för att 
stärka och bygga ut svensk järnväg, som beslutades av alliansregeringen. Det är 
glädjande att första spadtaget nu är taget! 

Det är inte bara mer av underhåll som den svenska järnvägen behöver. Det är 
trångt på spåren, och det behövs ny kapacitet. Moderaterna har dock varnat för 
att sätta sin tilltro till ett avlägset projekt om höghastighetsbanor för 200-300 
miljarder som blir klart någon gång långt in i framtiden och som regeringen än så 
länge inte ens har lyckats presentera en seriös finansiering av. Det löser inte 
järnvägens problem de närmaste åren, men framför allt riskerar det att tränga ut 
andra viktiga objekt och utsätta skattebetalarna för stora risker. 

Från regeringens sida är det märkbart tyst just nu, och här förtjänar både 
människor och kommuner runt om i landet ett tydligt besked om vilken väg 
regeringen tänker sig att gå och vilken finansiering man i så fall tänker sig. 

Moderaterna tror på svensk järnväg men också på en ansvarsfull ekonomisk 
politik. 

Spadtaget för Ostlänken är som sagt ett efterlängtat första spadtag för mer 
kapacitet och en del i att lösa järnvägens problem här och nu. Moderaterna vill 
fortsätta underhålla och bygga ut svensk järnväg för snabb och effektiv tågtrafik. 

Jessica Rosencrantz (Moderaterna): 

När det handlar om tåg vill jag ha snabba tåg lika mycket som Karin Svensson 
Smith, men det gäller att också kunna säkra en ansvarsfull finansiering. 

Nu hör jag att den här regeringen har börjat ändra hur man definierar snabba tåg. 
Plötsligt är 250 kilometer i timmen också snabbt, enligt Trafikverket. Det skriver 
jag under på - det är snabba tåg, snabbare än många andra på järnvägen i dag. 
Men det avgörande för mig är faktiskt inte 320 eller 250 kilometer i timmen. 

Det avgörande om vi ska bygga ut svensk järnväg är att vi gör det på ett 
ansvarsfullt sätt som ger oss valuta för pengarna i närtid så att vi inte riskerar att 
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hamna i en situation där vi successivt bygger ut järnvägen och har ett färdigt 
system någonstans runt 2095. Det tror inte jag att människor som fryser på 
perronger i dag accepterar. 

Karin Svensson Smith (Miljöpartiet): 

Fru talman! Jag skulle rekommendera Jessica Rosencrantz att gå igenom 
remissvaren på förslaget till nationell plan. Där finns ett överväldigande stöd för 
att koncentrera sig på att bygga ut järnvägen, bygga nya moderna stambanor och 
låna för att människor ska få tillgång till tågtrafik i närtid. 

Jessica Rosencrantz sa att Moderaterna är för att bejaka teknik. Då undrar jag: 
Hur går det ihop med att ni vill att man ska använda förra århundradets teknik 
när man bygger järnväg? Ingenstans i världen där man bygger järnväg för de här 
avstånden säger man att hastigheten ska vara max 250 eller att man ska vänta till 
2095 för att få tågtrafik att lita på. Jag tror faktiskt att Sveriges resenärer vill ha 
det bättre. 

Jag undrar också om det här att man ska ha en maxhastighet på 250 kilometer i 
timmen, vilket ni har sagt när det gäller järnvägen. Ska man överföra det till 
andra områden? När man satsar på bilar, telefoner eller datorer, ska man använda 
förra århundradets teknik då också? Är det Moderaternas vision? 

Den rödgröna regeringen satsar på att Sverige ska ligga i framkant industriellt 
och miljömässigt. Då ska man givetvis använda den teknik som finns och 
fungerar och som har gjort att Frankrike, Japan, Spanien och många andra länder 
har tillgång till bekväm tågtrafik som kan vara ett rimligt alternativ till flyg och 
bil. Jag tror att folk runt om i Sverige väntar på att få mer tillgänglighet och 
snabbare och tillförlitligare tåg. Det är vad den här regeringen står för. 

Jessica Rosencrantz (Moderaterna): 

Vi är många som undrar varför det är så tyst. Om det är så enkelt att låna 200 eller 
300 miljarder eller vad det nu kan sluta på som Karin Svensson Smith påstår, 
varför säger då inte regeringen det? 

Från Moderaternas sida vill vi satsa på svensk järnväg och bygga ut svensk 
järnväg. Men det måste ske i ett ansvarsfullt format där skattebetalarna får 
utväxling för pengarna i närtid och vi inte utsätter skattebetalarna för risken att 
vi sedan står där med lån på 200 miljarder som vi inte kan återbetala eller risken 
att de här satsningarna tränger ut andra viktiga satsningar. 

Det är den dialogen jag för med mina kollegor runt om i landet. Många vill ha 
utbyggd järnväg, men de vill framför allt ha det här och nu - och de vill ha mycket 
annat också. Då måste vi kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. 

Anders Åkesson (Centerpartiet): 

I arbetet med transportinfrastrukturen prioriterar Centerpartiet flera saker. Vi 
prioriterar ett ökat och mycket mer effektivt underhåll av den svenska järnvägen 
och ökade och tidigarelagda nyinvesteringar i transportinfrastruktur för att 
bygga bort brister som är till hinder för tillväxt. Vi som parti är beredda att göra 
det med hjälp av alternativa finansieringslösningar, det vill säga som är 
alternativa i förhållande till att finansiera direkt över anslagen. 
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Vi prioriterar ytterligare investeringar i it- och bredbandsutbyggnad - det femte 
transportslaget. Eftersom Centerpartiet värnar om hela landets utveckling är det 
av största vikt att de resurser som satsas på vägar, järnvägar och så vidare 
garanterat kommer hela landet till del. 

Centerpartiet vill ha en väl utbyggd infrastruktur som knyter ihop Sverige och 
som därmed ger rätt förutsättningar för fler jobb och företag i hela landet. I dag 
räcker järnvägens kapacitet inte till. Systemet har blivit mycket känsligt för 
störningar. Slutresultatet blir en låg pålitlighet och en minskande tilltro till 
järnvägen som transportslag, vilket inte ger förutsättningar för tillväxt i hela 
landet. Landet klyvs. 

Centerpartiet har därför en politik för mer kapacitet, större tillgänglighet och en 
återvunnen tilltro till det svenska järnvägssystemet. Det innebär att vi är för mer 
kapacitet i form av nya stambanor och järnvägar med modern teknologi, det som 
vi i denna kammare brukar kalla höghastighetsjärnvägar. 

Vi prioriterar ökade och tidigarelagda investeringar i den svenska 
transportinfrastrukturen, och vi är öppna för att på ett ansvarsfullt sätt göra det 
möjligt med hjälp av alternativa finansieringslösningar, vid sidan av den 
traditionella anslagsfinansieringen, precis enligt det uppdrag som både denna 
regering och den föregående regeringen gav, det vill säga Sverigeförhandlingen. 

Jimmy Ståhl (Sverigedemokraterna): 

Emma Wallrup säger att hon vill bygga höghastighetsjärnväg och stärka 
sjöfarten. Min fråga till Emma Wallrup är: Hur lång tid kommer det att ta att skapa 
en god transport från Norrland ned till Stockholm, Göteborg och Malmö? I dag tar 
det 16-18 timmar med tåg. Det kallar jag inlåsningseffekt om man tar bort flyget. 

Emma Wallrup (Vänsterpartiet): 

Järnvägen i Norrland är helt underdimensionerad. Det är fruktansvärt ojämlikt 
fördelat i Sverige, och det måste vi rätta till. Det kan vi göra genom att stärka 
inlandsbanan och alla tvärbanorna, genom att bygga Norrbotniabanan och genom 
att stärka hela Norrbotniakorridoren. Det går alldeles utmärkt att satsa på det. 

Robert Halef (Kristdemokraterna): 

Vi är för nya stambanor. Både Södra och Västra stambanan behövs lika mycket 
som det behövs fyrspårsjärnväg till Uppsala och på Norrbotniabanan. 

Vi är för att en höghastighetsjärnväg ska förverkligas. Men egentligen ska du 
ställa den frågan till dina regeringskollegor. Vi har inte hört någonting om 
finansieringen. Vi vet inte ens om regeringen stöder Miljöpartiets förslag om 320 
kilometers hastighet. I den nationella plan som Trafikverket har presenterat - jag 
tror att regeringen har varit en del av den presentationen - förespråkar man 250 
kilometers hastighetståg. 

Tomas Eneroth (Socialdemokraterna): 

Nu är läget annorlunda. Vi har 80 miljarder i överskott i statens finanser. Vi kan 
lägga 100 miljarder mer i en nationell plan för investeringar. Vi kan satsa på att 
öka både järnvägsunderhåll och andra viktiga investeringar eftersom vi har vänt 
på Sveriges ekonomi. 
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Jessica Rosencrantz (Moderaterna): 

För att komma från en person som säger sig gilla blocköverskridande 
överenskommelser är det lite oväntat och olyckligt att varje anförande från 
statsrådet inleds med att han anklagar den tidigare regeringen för 
underinvesteringar. För att citera en klok moderat partiledare kanske det behövs 
en mer vuxen ton i debatten ibland, särskilt när det som sägs är direkt felaktigt. 
Alliansregeringen dubblerade pengarna till järnvägsunderhållet och satte igång 
nya investeringar, som Ostlänken, som statsrådet nu gärna klipper band för. 

Votering: Riksdagen biföll utskottets förslag i bilaga 3, där ingen avvikelse finns i relation till 
regeringens förslag om punkt 1.1 Utveckling av statens transportinfrastruktur303. 

Miljöomdöme  

 

 KD M L C MP S V SD 

Sagt 2014 Nej Nej  Vet ej Nej Ja Nej Vet ej Nej 

Gjort 2014-2018 Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
303

 Betänkande 2017/18:TU1  
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7. Skogsvårdslagen 
 

 
 
Förslagsformulering i partienkäten 2014: Skogsbruket påverkar mer än hälften av 
Sveriges landareal och forskarna har rödlistat över 2 000 arter i skogen. Upprepade 
utvärderingar visar att riksdagens mål Levande skogar inte kommer att nås utan ökade 
insatser. Miljömålsberedningen föreslog därför i fjol ett antal ändringar av skogsvårdslagen, 
men i stort sett inga förslag har genomförts. Skogsvårdslagen är föråldrad och kom före 
miljömålen utvecklades, före skogscertifieringen, före EU-medlemskapet, innan dagens 
klimatpolitik växte fram och före miljöbalken antogs. Det är nu hög tid att skogsvårdslagen 
moderniseras och att den inordnas i miljöbalken. Då kan miljökrav ställas med grund i både 
miljömålen och EU-rättens olika krav, med följden att en bättre helhetssyn på en hållbar 
markanvändning uppnås” 

Naturskyddsföreningens förslag: Inordna skogsvårdslagens regler som en del av 
miljöbalken.  
 

Bakgrund 

 
Över hälften av Sveriges landyta består av skog, men endast en liten del av den ytan har ett 
formellt skydd. Hur skogen brukas är således centralt för att nå miljökvalitetsmålet Levande 
skogar. Sedan en lång tid bedrivs skogsbruket dock på ett sätt som reducerar den biologiska 
mångfalden och skogens sociala och kulturhistoriska värden. 

Den nuvarande skogspolitiken lades fram i början av 1990-talet. Då fastställdes det att 
skogspolitiken ska bygga på två jämställda mål: produktion och miljö, vilka finns formulerade i 
skogsvårdslagens portalparagraf. Skogspolitiken bygger på att skogssektorn har ”frihet under 
ansvar”. Detta innebär att lagen anger en lägstanivå för miljöhänsyn i skogsbruket, samtidigt 
som politiken har en förväntan på skogsbruket att ta ett frivilligt ansvar för miljöhänsyn utöver 
lagens krav. Kraven är dock lågt ställda och sällan bindande. Samtidigt måste miljöhänsynen i 
skogsbruket öka om miljömålet om Levande skogar ska kunna uppnås. 304  

Det behövs en mer enhetlig och holistisk skogspolitik som återspeglar de sociala, kulturella 
och ekologiska värderingar skogen innefattar. Skogsvårdslagen tillämpas idag parallellt med 
miljöbalken vilket i praktiken bland annat har lett från avvikanden från miljöbalkens principer 
om hållbar utveckling och hållbart nyttjande305. Naturskyddsföreningen föreslår därför att 
skogsvårdslagen inordnas under miljöbalken. 

  

I enkäten till partierna 2014 svarade Socialdemokraterna nej med motiveringen att de hellre 
ville se över och utveckla den befintliga skogsvårdslagstiftningen. Miljöpartiet svarade ja och 
att det har varit deras inställning sedan länge. Vänsterpartiet svarade ja med anledningen att 
det skulle stärka den sociala hänsynen och naturvården. Moderaterna sa nej, att skogsbruket 
regleras av skogsvårdslagstiftningen och delar av miljöbalken. Liberalerna svarade ja, att de 

                                                           
304

 SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning, s. 121-170. 
305

 Naturskyddsföreningen: Rapport: Ny vår för skogen – Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och 
rättsliga förstärkningar. 
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var öppna för en sådan lösning. Centerpartiet svarade nej med motiveringen att en sådan 
lagändring skulle skifta tyngpunkten från den nuvarande lagstiftningens två jämställda mål 
(produktion och miljö), till fördel för miljön och nackdel för produktionen. De två målen skulle 
då inte längre vara jämställda och produktionsmålet skulle bli svårt att följa. 
Sverigedemokraterna svarade nej med motiveringen att svenskt skogsbruk i en internationell 
jämförelse är väldigt framgångsrikt, och att de problem som finns inom skogsbruket ska lösas 
genom dialog, utbildning och frivilliga åtgärder från skogssektorn. Kristdemokraterna sa nej 
och ansåg att skogsvårdslagen tar hänsyn till biologisk mångfald och allmänna intressen, 
samtidigt som den syftar till att ge en uthållig och god avkastning.  

Initiativ under mandatperioden 

 
Regeringen har initierat en utredning om skogsvårdslagstiftningen, fortsatt arbetet med att ta 
fram ett nationellt skogsprogram vilket initierades av den föregående alliansregeringen. 
Regeringen aviserade i sin budgetproposition för 2015 att miljöhänsynen i skogsbruket ska öka, 
att miljökvalitetsmålen och åtaganden enligt art- och habitatdirektivet samt 
Århuskonventionen ska uppfyllas. Detta var anledningen till att den tillsatte en utredning av 
skogsvårdslagen.306 Direktiven till utredningen var att utreda vem som är ansvarig att fullgöra 
skyldigheterna enligt skogsvårdslagstiftningen, huruvida allmänheten bör ha rätt till 
överprövning av Skogsstyrelsens beslut och ställningstaganden om att inte fatta beslut i 
samband med avverkningsanmälningar samt huruvida det ska införas sanktioner till den som 
anger oriktiga uppgifter i, och i så fall vilka uppgifter som ska kunna leda till sanktioner307. 
Utredningen begränsades således till en rättslig översyn av vissa frågor och uppfyllde därmed 
inte regeringens ambitioner. Införandet av ett nationellt skogsprogram infördes år 2013 som ett 
ettappmål till miljömålet Levande skogar, och skulle vara uppnått 2015. Enligt uppföljningen så 
uppnådes etappmålet under 2015 och 2016 då dialogprocesser om mångbruk, 
ekosystemtjänster, biobaserade produkter och internationella skogsfrågor genomförts i fyra 
arbetsgrupper med bred representation från såväl civilsamhället och industrin, samt att 
skogsprogrammet fått ett bemannat sekretariat under Näringsdepartementet. Samtidigt är 
utfallet av dialogprocessen ännu oklart308.  

Propositioner och förordningar 

 
Regeringen vill att både produktionen och miljöhänsynen ska öka i skogsbruket. I Proposition 
2016/17:1 uppges att regeringen som en del av det nationella skogsprogrammet för en dialog 
med myndigheter, näringsliv, organisationer och det civila samhället för att skapa en samsyn 
om skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.309 

Motioner 

 
Regeringspartierna  

Socialdemokraterna 

                                                           
306 PROP. 2014/15:1 utgiftsområde 23. Sid. 76 
307

 SOU 2017:81 Rättslig översyn av Skogsvårdslagstiftningen, s. 27 
308

 Uppföljning av etappmålen, s. 380-385 
https://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2016/etappmalen-
2016.pdf  
309

 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 23, s. 80 

https://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2016/etappmalen-2016.pdf
https://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2016/etappmalen-2016.pdf
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Socialdemokraterna har lämnat in motioner om skogens betydelse för jobb, tillväxt och i 
omställningen till en biobaserad ekonomi. I motion 2017/18:682och motion 2016/17:2798 ber 
Anna Wallén om ett tillkännagivande om skogens roll i en biobaserad ekonomi, med fokus på 
klimatfrågan310. I motion 2016/17:2151samt i motion 2016/17:2151 ber Jonas Gunnarsson om ett 
tillkännagivande för skogens betydelse för jobb och klimatfrågan, samt ekoturismens roll i att 
stärka natur- och kulturskydd311. I motion 2017/18:1846 av Johanna Haraldsson efterfrågas ett 
tillkännagivande om behovet av långsiktighet i skogsbruket. I motiveringen argumenterar 
riksdagsledamoten att en balans mellan skogsbruk och naturvård måste hittas och framhäver 
regeringens satsningar på skydd av värdefull natur, vilket har till syfte att motverka 
avverkningen av nyckelbiotoper genom att ge berörda skogsbrukare ekonomisk ersättning312. I 
motion 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. efterfrågas ett tillkännagivande om att:  

”fortsätta med hållbart brukande av skogen, som innebär både skogstillväxt och 
ökad möjlighet för Sverige att uppnå klimatmålen” 313 

I sin motivering framhäver riksdagsledamoten skogens bidrag till klimat och ekonomin, och 
hävdar att Sverige har ett miljöanpassat skogsbruk314.   

 

Oppositionspartierna 

De fyra borgerliga partierna har främst motionerat kring frågan om ett nationellt skogsprogram 
och det verkar finnas en bred enighet mellan de borgerliga partierna och regeringen om att 
inriktningen på det nationella skogsprogrammet ”ska omfatta ekonomiska, sociala och 
miljömässiga värden och syfta till att skogen och dess hela värdekedja ytterligare bidrar till 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad samhällsekonomi.”315. 

Moderaterna 

I två enskilda motioner av Ann-Britt Åsebol uttrycker motionären åsikten att skogsvårdslagen 
är i behov av en översyn. Detta med syfte att se över hur miljömålen påverkar skogsägare 
negativt.316317  

Partiet anför i en kommittémotion att de vill ge Naturvårdverket och Skogsstyrelsen i uppdrag 
att på ett bättre sätt följa upp satta lagar angående naturvård och skogsvård.318 

Moderaterna vill att miljöhänsynen i skogsbruket ska stärkas genom certifiering (2016/17:161; 
2017/18:2499), dialog med skogssektorn samt förtydligande av miljökraven i 
skogsvårdslagstiftningen (2015/16:2604).  

I två enskilda motioner av Edward Riedl uttrycker motionären åsikten att det finns ett behov av 
en översyn av skogsvårdslagen. De vill förändra skogsvårdslagstiftningen så att den stärks. 
Detta för att stärka den enskilde skogsägarens förfoganderätt över sin mark och därmed 
behandla skogsnäringen mer likt andra delar av näringslivet. Idag menar motionärende att det 
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småskaliga skogsbruket får svårt att överleva på grund av hård reglering av vilken skog som 
får planteras, hur den får planteras och hur den får avverkas. De anser att staten har ett för 
stort inflytande över vad som ska planteras och vad som får avverkas(2014/15:104; 
2015/16:214).319320.  

I en kommittémotion menar partiet att incitamentstrukturen för ett miljövänligt och hållbart 
skogsbruk är snedvriden. De hävdar att produktionsmålen och miljömålen idag ställs i konflikt 
med varandra:  

”Tyvärr straffas idag istället många av de skogsägare som bedrivit ett skogsbruk 
med hög miljöhänsyn, då de inte tillåts genomföra planerade avverkningar med 
hänvisning till exempelvis artskyddsförordningen och inventeringen av 
nyckelbiotoper. Vi i Moderaterna ser med oro på att incitamentsstrukturen för ett 
hållbart skogsbruk snedvrids på detta sätt och vill därför genomföra en översyn 
av lagstiftningen på området”321 

Partiet menar att skogsbrukare som tar stor miljöhänsyn missgynnas då de inte kan avverka 
skog som de har planerat att avverka om det visar sig finnas sällsynta arter på marken. Partiet 
menar också att dagens system missgynnar de som tar stor miljöhänsyn på sin mark och 
därmed förlorar rätten att avverka den. Istället vill de se incitamentstrukturer som gynnar ökad 
miljöhänsyn i skogsbruket. I motionens motionsyrkande menar partiet att de vill ha en god 
incitamentsstruktur för det hållbara skogbruket.322 

 
Centerpartiet 
 
I Centerpartiets motion 2017/18:255 ber partiet om ett tillkännagivande för behovet av 
samordning av markanvändningen, delvis för bibehållandet av skogen. De framhäver särskilt 
skogen som en resurs för att klara klimatmålen323 
 
I motion 2017/18:3686 ber partiet om ett tillkännagivande om att olika kompensationsformer 
bör utvecklas för att främja naturvård, samt att artskyddet bör ses över och göras mer flexibelt. 
Dessutom ber partiet om ett tillkännagivande om att: 

”skogsvårdslagstiftningen ska fortsatt bygga på jämbördiga mål om brukande 
och bevarande”324 

 
I motion 2017/18:3855 argumenterar partiet återigen för den existerande 
skogsvårdslagstiftningen med jämbördig produktion och miljömål, att ”ersättningsmodeller vid 
skyddande av skog”325 bör ses över, samt att artskyddet bör ses över och göras mer flexibelt326. 
 
I motion 2016/17:2022 vill partiet förenkla reglerna och minska den administrativa bördan för 
skogssektorn och framhäver att skogsvårdslagstiftningen fortsatt bör bygga på jämnbördiga 
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mål327. I motion 2016/17:1984 vill partiet begränsa möjligheten för allmänheten att, i linje med 
Århuskonventionen, överklaga myndighetsbeslut om tillstånd till avverkning328. 
 
Liberalerna 

Liberalerna konstaterar att:  

”skogspolitiken ska vila på två jämställda mål, produktionsmålet och 
miljömålet”329 

Samtidigt vill de att miljöhänsynen inom skogsbruket ska öka genom att till exempel variera 
avverkningsmetoderna inom skogsbruket330. I motion 2016/17:3457  skriver Lars Tysklind m.fl. 
att ”både staten och skogsnäringen har ett långtgående ansvar för att skydda skogens 
ekosystemtjänster, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och 
miljöhänsyn” och menar att det behövs ett tydligare fokus på landskapsvård, miljöskydd och 
bevarad biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket331. I motion 2017/18:3795 ber partiet om 
ett tillkännagivande om att skogsbruket ska ersättas för de kollektiva nyttigheter som 
naturvård och bevarande av den biologiska mångfalden. Partiet framhäver också likt 
föregående år att skogspolitiken bör vila på de två jämställda målen332. 

 
Kristdemokraterna 
 
I motion 2017/18:2606 föreslår Magnus Oscarsson m. fl. en rad regeländringar i till exempel 
skogskontot och stormskogslikvid ämnat att främja skogsbruket. Därutöver ber partiet om ett 
tillkännagivande för att: 

”regeringen snarast ska förändra artskyddsförordningen så att äganderätten 
säkras”333. 
 
 
 
I motion 2017/18:2606 anför Kristdemokraterna att artskyddsförordningen innebär att 
myndigheter kan inskränka privata markägares bruk utan att betala ut ersättning. 
Kristdemokraterna vill därför att artskyddsförordningen görs om för att stärka rättssäkerheten 
och den privata äganderätten.334  
 
I motion 2016/17:2551 Kristdemokraterna anser att reglerna för skogsbruket innebär en hög 
administrativ börda för skogsnäringen och föreslår en rad regeländringar gällande till exempel 
skogskontot och stormskogslikvid för att främja skogsbruket. De skriver: 

”Det är viktigt att regelkrånglet och den administrativa bördan minskar för att 
fler människor ska vilja starta och driva företag på landsbygden. Målsättningen 
bör vara att grundläggande uppgifter om företaget och dess verksamhet bara ska 
behöva lämnas en gång och till ett ställe”335 
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Vänsterpartiet 
 
Vänsterpartiet är det parti som varit mest aktiva kritiker av skogsvårdslagstiftningen i dess 
nuvarande form.  
I motion 2016/17:1991 ber partiet om ett tillkännagivande om att: 
 

”frivilliga avsättningar ska vara långsiktiga, dokumenteras och kvalitetssäkras ur 
naturvärdessynpunkt för att ingå i det nationella miljökvalitetsmålet Levande 
skogar” 
 
”regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på lagstiftning så att 
avverkning av skogar med höga naturvärden stoppas”,  
 
”för att stärka miljöhänsynen ska effektiva sanktionsmöjligheter införas för brott 
mot hänsynsreglerna i skogsvårdslagen”336 
 
”produktionshöjande åtgärder i skogsbruket tydligare bör regleras i miljöbalken” 
 
”lagstiftningen bör ändras så att nyckelbiotoper undantas från åtgärder som inte 
främjar biologisk mångfald” 
 
”en nationell målsättning för areal kalhyggesfritt skogsbruk bör ingå i 
miljökvalitetsmålet Levande skogar.” 
 
”regeringen bör genomföra en översyn av skogslagstiftningen i syfte att stimulera 
ökad andel blandskog genom reglering av föryngringsåtgärder, röjning och 
gallring” 
 
”regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med åtgärder i syfte att främja 
rekreationsinriktad skogsskötsel i tätortsnära skogar som inte helt undantas från 
skogsbruk” 
 

Och särskilt ett tillkännagivande om att: 
 

”regeringen bör tillse att en översyn av miljöbalken och skogsvårdslagen 
genomförs i syfte att stärka samrådsförfarande och de sociala värdenas status i 
lagstiftningen som berör skogsbruket”337 

 
I motion 2014/15:848 ber partiet om tillkännagivande på liknande punkter. Därutöver ber partiet 
om ett tillkännagivande om: 

”att stubbrytning, främmande trädslag, produktionshöjande gödsling, dikning och 
kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket tydligare bör regleras i miljöbalken” 
 
”att berörd lagstiftning bör ändras så att skogar med höga värden för rekreation 
och friluftsliv undantas från åtgärder och exploatering som inte främjar dessa 
värden eller biologiska värden” 
 
”att regeringen ska återkomma med direktiv för en översyn av miljöbalken i syfte 
att stärka medborgares och organisationers möjlighet till information och 
inflytande vid slutavverkningar” 
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”att regeringen bör få i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på lagstiftning 
samt ägardirektiv för statligt ägd skogsmark så att avverkning av skogar med 
höga naturvärden stoppas” 
 
”att all statligt ägd skog bör samlas i ett bolag med hållbart brukande som främsta 
mål”338 
 
 

 
Sverigedemokraterna 

I motion 2014/15:2835 ber Sverigedemokraterna om tillkännagivande på ett antal punkter. 
Partiet ber om ett tillkännagivande om att regeringen tillsammans med skogsnäringen 
utformar ”rådgivnings- och utbildningsinsatser för att öka andelen röjd skog”339. Röjning av 
skog innebär att skogen glesas ut så att tillväxten av kraftigare stammar gynnas, vilket partiet 
menar ger bättre lönsamhet och starkare motståndskraft mot snö och stormar. Vidare ber de 
om ett tillkännagivande om att:  

”den svenska modellen för skogspolitik bör bevaras och utvecklas vidare i 
samarbete med skogsnäringen”340  

Därutöver vill partiet ha ett tillkännagivande om att ett skogsprogram i sammarbete med 
skogsnäringen bör etableras i syfte att öka produktionen och stärka branschens 
konkurrenskraft. Partiet vill stärka äganderätten gentemot intresseorganisationer och andra 
särintressen. Partiet hävdar att ”enligt företrädare för branchen” finns det potential att öka 
produktionen av skogsråvara med 15 procent.341 I motion 2015/16:2077 ber partiet om 
tillkännagivanden på liknande punkter. Partiet vill ha ett tillkännagivande om den svenska 
skogsbruksmodellen, där produktionsmålet och miljömålet är jämställda.  

Därutöver ber partiet om ett tillkännagivande för:  

”att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka 
andelen röjd skog” 

”underlätta dispensförfarandet vid avverkningsanmälan” 

”regelverket kring dikesrensningen bör förenklas” 

”Skogsstyrelsen ska utöka sin rådgivning kring natur- och 
kulturmiljövårdsåtgärder inom skogsbruket” 

Partiet framhäver också nackdelen av inventeringen av nyckelbiotoper för vissa markägare 
och ber om ett tillkännagivande om att en översyn av dagens nyckelbiotoper bör göras342.  

Utskottsbetänkanden 

 
Miljö- och jordbruksutskottet är det utskott som behandlat motioner om skogspolitiken i sina 
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betänkanden med rubriken Skogspolitiken. I sina betänkanden från 2014, 2015 och 2016 har 
utskottet avslagit samtliga skogspolitiska motioner, förutom den från de fyra borgerliga 
partierna om inriktningen på det nationella skogsprogrammet där regeringspartiernas 
proposition och de borgerliga partiernas motion i stora delar överensstämde med varandra.343 

Riksdagens behandling 

 
Denna del baserar sig på kammarens protokoll över debatten om Miljö- och jordbruksutskottets 
betänkande med titeln Skogspolitiken. Det betänkandet har debatterats en gång varje år. 

Miljö och jordbruksutskottets betänkande om skogspolitik för 2015 - Debatt344: 

Anders Forsberg (SD): 

”Herr talman! Skogen är en av våra viktigaste resurser. Från norr till söder ligger 
stora kulturella och ekonomiska naturvärden i just våra skogar, vilket manar oss 
att föra en genomtänkt och väl avvägd skogspolitik. Vi i Sverigedemokraterna 
värnar skogsnäringen, som utgör en viktig hörnpelare i den svenska 
exportindustrin och genererar betydande intäkter och arbetstillfällen i hela 
landet. 

Vi ser inte nödvändigtvis en konflikt mellan natur och ekonomi. Enligt oss har vi 
ansvarsfulla skogsägare i Sverige, och ofta är det just den brukade och välskötta 
skogen som attraherar allt från svampplockare till jägare. 

… 

Äganderätten är också ett viktigt fundament för vår historiska rättstradition, men 
den hotas i dag av organisationer och privatpersoner som utan att behöva ta det 
ekonomiska ansvaret kan kräva inskränkningar i brukandet av skogen. 
Sverigedemokraterna vill därför att äganderätten stärks när det gäller 
intressekonflikter med intresseorganisationer och andra särintressen, till 
exempel vid avverkningar och annat skogsbruk.” 

Kristina Yngwe (C): 

”Vårt samhälle har under lång tid byggt vår tillväxt och vår ekonomi på den 
svarta kolatomen, det vill säga det som kommer från olja och kol, de fossila 
bränslena. Men för att vi ska kunna skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i 
framtiden och möta de utmaningar vi har framför oss när det gäller miljö och 
klimat måste vi hitta den väg som vårt samhälle ska ta. Där spelar den gröna 
kolatomen från åkern men framför allt från skogen en otroligt central roll. Med 
den gröna kolatomen från skogen kan vi nämligen bygga i stort sett allt som vårt 
samhälle behöver. Vi kan göra drivmedel, byggmaterial, kemikalier, målarfärg, 
tyg - ja, i princip allt som man kan tänka sig att vi kommer att behöva. 

… 

Vi i Centerpartiet ser också behovet av ett nationellt skogsprogram som även 
adresserar målkonflikter och underlättar avvägningar. Därför menar vi att det är 
mycket viktigt att arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram, och den 
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dialog som däri sker, inte ska förekommas av andra processer, utredningar eller 
översyner. 

Ska dialogprocessen vara meningsfull måste alla skogens aspekter kunna 
behandlas inom ramen för det nationella skogsprogrammet och bör därför inte 
kringgås av parallella utredningar och processer. 

En sådan process är till exempel regeringens aviserade översyn av 
skogsvårdslagen. Vi i Centerpartiet ställer oss kritiska till att en sådan översyn 
ska inledas. Dels riskerar den att vingklippa den viktiga dialog som måste ske 
inom det nationella skogsprogrammet, dels har frågan om en översyn behandlats 
tidigare, till exempel i Miljömålsberedningen inför propositionen om biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Inte någonstans har behovet av en översyn lyfts 
fram. 

För oss i Centerpartiet är äganderätten en grundmurad rättighet och en 
vägledande princip. Det man äger vårdar man också. Att skogspolitiken bygger 
på frihet under ansvar anser vi därför är en stor styrka. Skogsbruk är nämligen en 
mycket långsiktig verksamhet. Det våra föräldrar planterade kommer 
generationer efter oss att få nytta av. Det kräver en politik som värnar 
långsiktighet, varsamhet, förutsägbarhet och framför allt ansvar.” 

Emma Wallrup (V): 

”Herr talman! Naturhänsyn och produktionsintressen ska sedan 1993 väga lika i 
skogsvårdslagen. Många skogsbrukare brinner för att vårda skogen, särskilt de 
mindre skogsbrukarna som exempelvis familjeskogsbrukare. Samtidigt ser vi 
gigantiska hyggen sprida ut sig över stora områden i till exempel Dalarna. 
Enorma körskador lakar ut marken, och det kommer tungmetaller till 
vattendragen, som försuras. Det är ett jätteproblem. 

37 procent av avverkningarna 2011 var inte godkända. 37 procent av 
avverkningarna överträdde alltså naturhänsynen. Det är ganska allvarligt. Frihet 
under ansvar har för vissa bolag blivit frihet utan ansvar. 

... 

Det är dags att vi börjar hitta gränserna som naturen sätter och att vi börjar bruka 
tillsammans med naturen. Vi måste börja använda de ekosystemtjänster och 
processer som finns i naturen så att vi brukar på ett balanserat sätt. 

För att lyckas med detta krävs att vi utvecklar metoder för forskning och att vi 
har tydliga sanktioner när någon bryter mot naturens gränser och våra lagar. 
Därför vill Vänsterpartiet att det ska finnas tydligare sanktioner. Eftersom vår 
motion inte tillstyrktes yrkar jag bifall till den reservation vi har om detta. 

Det är viktigt att vi både sätter gränser och utvecklar brukandet så att vi får ett 
finare brukande där man använder mer kunskap i stället för att se skogen som en 
industriell produkt och till exempel anlägga granplantager som lätt blåser ned 
vid stormar som Gudrun. 

Det är bättre med blandskog. Inslag av lövträd som björk höjer bördigheten 
långsiktigt. I Norrland är det problem med bördigheten, särskilt när det gäller 
föryngring. Blandar man in björk och det är rätt pH i marken kan man höja 
bördigheten väsentligt. På så sätt ökar man biologisk mångfald, stormfasthet och 



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

97 
 

bördighet samtidigt. Det är sådana här smarta lösningar vi behöver komma fram 
till. 

Därför vill Vänsterpartiet att det ska utvecklas nya skötselmetoder, såsom 
kontinuitetsskogsbruk, blandskog och så vidare. 

Vi vill också ha ett tydligt skydd av nyckelbiotoper och att det skapas utbredda 
naturreservat där det behövs. Vi vill att Sveaskog går före och skyddar sina 
nyckelbiotoper. Mellan dessa värdekärnor där biologisk mångfald kan utvecklas 
och andra skogsområden är det viktigt att ha korridorer för att bibehålla 
artrikedomen. 

Kontinuitetsskogsbruk är då alldeles ypperligt eftersom man undviker att 
fragmentera landskapet i de enorma hyggen vi ser i dag. Också av denna 
anledning vill vi gynna kontinuitetsskogsbruk. Detta främjar också turismen, 
som är en av Sveriges största näringar.” 

Lars Tysklind (L): 

”Ett nationellt skogsprogram måste utgå ifrån en balans mellan 
produktionsmålet och miljömålet. Det arbetet påbörjades av alliansregeringen, 
och det är viktigt att det fullföljs. Då måste man se till alla aspekter, ekonomiska, 
sociala och inte minst miljömässiga aspekter. Man brukar använda uttrycket 
biobaserad samhällsekonomi. Det kan ju låta lite kryptiskt, men vi pratar då om 
gröna kolatomer. Det är precis samma sak. Det bygger på kemiindustrin och så 
vidare. 

Herr talman! För att utforma detta skogsprogram är det grundläggande en dialog 
där alla berörda parter - inte minst skogsägarna - är inblandade för att skaffa sig 
en gemensam bild av skogen och skogsbrukets betydelse utifrån miljömässiga, 
ekonomiska och sociala hänsyn. 

… 

Skogen har också en väldigt stor betydelse för att uppfylla vissa 
miljökvalitetsmål. Vi har Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt 
växt- och djurliv samt friluftslivets mål. Friluftslivets mål är ju inte ett 
miljökvalitetsmål, men det finns mål också för friluftslivet. 

Herr talman! När det gäller arbetet med skogsprogrammet är det en annan viktig 
utgångspunkt att vi skaffar oss balans mellan tydliga regelverk och frivillighet. 
Bara med en grundläggande dialog och om alla tar sin del av ansvaret kommer vi 
att nå ganska långt just för att skapa denna balans.” 

Magnus Oscarsson (KD): 

”Med detta vill jag bara visa att det som vi brukar kalla skogens jämställda mål, 
det vill säga miljömålet och produktionsmålet, i själva verket är något högst 
påtagligt för de flesta i vårt land. Jag vill också betona att i dessa två mål finns en 
önskan om balans och harmoni. Vi ska vårda våra skogsmiljöer, samtidigt som vi 
- med respekt för denna miljö - fortsätter att utveckla de näringar som har 
bidragit till vårt välstånd. 

Herr talman! Det är därför som vi från Alliansen har ett särskilt yttrande om ett 
nationellt skogsprogram. Vi menar att en hållbar skogsskötsel, ökad export och 
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nya biobaserade produkter och tjänster är viktiga framtidsområden och att 
skogen är viktig för biologisk mångfald. Den ger möjligheter för friluftsliv och 
turism, och den bidrar med andra, minst 20, viktiga värden. Vi kristdemokrater 
och Alliansen menar därför att det är viktigt att den tidigare regeringens 
påbörjade arbete med att inrätta ett nationellt skogsprogram fortsätter i samma 
anda. 

Vi nås av oroande signaler från den nuvarande regeringen om att man tänker gå 
vidare med en förändring av skogsvårdslagen. Detta blir en sorts parallellspår till 
det pågående nationella skogsprogrammet och riskerar att underminera det 
senare. Det vore djupt olyckligt, och vi kristdemokrater sätter oss emot detta. 

Jag tror att vi i Sverige överlag börjar inse att även de bästa intentioner riskerar 
att kvävas om vi har onödiga detaljregleringar. Detta gäller även på 
skogsområdet. Sverige behöver sina entreprenörer och företagare. Det är de som 
skapar arbete och tillväxt, inte mängden lagparagrafer. De förenklingar för 
skogsföretagare som alliansregeringen fattade beslut om behöver därför följas 
upp. 

Herr talman! Vi kristdemokrater värnar om äganderätten. Vi tror på att 
skogsägarna kan arbeta med frihet under ansvar.” 

Isak From (S): 

”Herr talman! En stor del av dagens betänkande handlar om det nationella 
skogsprogrammet. Det handlar om hur arbetet att utforma det fortsatta nationella 
skogsprogrammet ska se ut, hur vi ska uppnå ekonomiska, sociala och 
miljömässiga värden, hur vi ska få politiken att syfta till att skogens hela 
värdekedja ska tas om hand och att skogen ska bidra till att fortsätta 
utvecklingen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle med en växande biobaserad 
samhällsekonomi. I betänkandet behandlas också flera naturskogar som ska 
skyddas och ökad naturvårdshänsyn i den brukade skogen. 

… 

En faktor som man kanske inte tänker på när det gäller svensk skogsproduktion 
är att vi har kommit långt tack vare hård miljölagstiftning. Det har gynnat den 
skogstekniska verkstadsindustrin som gör att det i dag finns en skogsteknisk 
verkstadsindustri som inte hade funnits med samma regelverk som i många 
andra länder. Då hade det varit stora amerikanska maskiner i stället. Nu har vi 
förmånen att kunna utveckla svenska maskiner som vi kan ha i skogen. Det bör 
lyftas fram. Skärpt miljölagstiftning är inte av ondo utan skapar också 
arbetstillfällen. 

Skogsstyrelsen har klassat 647 000 hektar som områden med mycket höga 
naturvärden. Övriga områden klassas som utvecklingsmark eller områden med 
högt värde. Detta måste vi ta fasta på. Områden med skyddad skog är ojämnt 
fördelade. Mycket mark, 46 procent, har skyddats i den fjällnära skogen, men i 
resten av landet är bara 3 procent formellt skyddad. Här måste fördelningen bli 
jämnare. Det finns anledning att ansvariga myndigheter funderar på biologisk 
mångfald ur ett bredare perspektiv.” 

Stina Bergström (MP): 
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”Vi har flera stora miljöutmaningar framför oss. Klimatförändringarna är en av 
dem. Skogen är viktig om vi ska klara vårt miljömål om begränsad 
klimatpåverkan. Genom att bygga hus av trä, köra våra bilar på biodrivmedel från 
skogsråvara och tillverka saker av biomassa i stället för olja, kol och fossilgas 
minskar vi utsläppen. 

Men våra skogar är också en stor kolsänka. Avskogningen i världen orsakar stora 
koldioxidutsläpp, både när regnskog avverkas och när vi kalhugger våra skogar 
här i Sverige. Växande träd tar upp koldioxid, men när skogen kalhuggs och 
jorden markbereds leder det till stora klimatutsläpp. Det är något som sällan 
nämns i skogsdebatten. 

Detta är en anledning till att vi måste styra över till ett annat och mer hållbart 
skogsbruk. Vi måste minska skogsbrukets klimatutsläpp. 

Det finns många andra argument för ett annat skogsbruk. Begränsad 
klimatpåverkan är bara ett av våra 16 miljömål. Vi har också mål om levande 
skogar, ett rikt djur- och växtliv, myllrande våtmarker och levande sjöar och 
vattendrag. Det är viktiga mål för en hållbar framtid. 

 … 

Herr talman! Dagens betänkande handlar bland annat om det nationella 
skogsprogrammet. Regeringen har nu startat arbetet och bjudit in företrädare för 
både skogsnäringen och naturvården. Ambitionen är att programmet ska 
utformas så att det bidrar till att skapa en gemensam bild av skogens och 
skogsbrukets betydelse för ekonomin, miljön och människors behov av friluftsliv 
och naturupplevelser. 

Av Alliansens reservation och särskilda yttrande och Ulf Bergs tidigare inlägg 
här i debatten förstår vi att man inte är nöjd med regeringens ambition i 
skogsprogrammet. Det är inte tillräckligt mycket i Alliansens anda. Det verkar 
som att man inte riktigt gillar att samarbetsregeringen vill tala om båda de 
jämställda målen i dagens skogspolitik, inte bara om produktionen utan också 
om det andra målet, miljöhänsynen. 

De borgerliga partiernas syn på skogens natur- och miljövärden blir också tydlig 
när man läser reservation 10 om regelförenkling i skogsbruket. Där föreslår 
partierna att tiden mellan att avverkningsanmälan lämnas in till att 
skogsmaskinerna får starta ska minska - detta trots att myndigheter och 
organisationer tycker att sex veckor, vilket är tiden som gäller i dag, är för kort för 
att förhindra att skyddsvärda skogar avverkas. 

… 

Herr talman! Miljöpartiet ser nu fram emot att dialogen mellan skogsindustrin å 
ena sidan och naturvården å andra sidan inom skogsprogrammet blir mer 
fruktsam och jämbördig än den har varit inom det frivilliga certifieringssystemet 
FSC. 

… 

Miljöpartiet anser att politiken måste underlätta för de skogsägare som vill 
bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk och ta större naturhänsyn. Vi vill också att 
Skogsstyrelsen ska få ett utökat uppdrag och mer medel till att hjälpa 
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skogsägarna med detta. Det var på gång i höstas, innan de borgerliga partierna 
och Sverigedemokraterna fällde regeringens budget.” 

Miljö och jordbruksutskottets betänkande om skogspolitik för 2016 - Debatt345: 

Isak From (S): 

”Herr talman! Klimatavtalet i Paris var en verklig väckarklocka för alla länder. 
Grunden är ett hållbart samhälle och ett samhällsbyggande med bioekonomi som 
kan ersätta fossila råvaror med förnybara alternativ. Det är nu dags att gå från ord 
till handling och snabbt börja arbetet med att ersätta fossila råvaror med 
förnybara alternativ. 

… 

Trä kan och ska primärt användas för att substituera sådana saker som i dag görs 
av olja, stål och betong. De flesta vet att trä är ett av de mest klimatsmarta 
byggnadsmaterialen - förutom möjligen dagens konservativa byggföretag. Men 
det vill vi ändra på. 

Skog kan dessutom via förädling i bioraffinaderier ersätta allt vi i dag gör av olja, 
till exempel kläder och färg.” 

 … 

De viktiga samtal som pågår inom det nationella skogsprogrammet lyfter också 
fram skogens rekreationsvärden på helt nya sätt. Det finns många idéer om att ta 
till vara och utveckla miljöhänsynen för att bejaka och beakta skogens frilufts- 
och kulturmiljövärden. 

Det som görs i det nationella skogsprogrammet är att hitta möjligheter och 
förutsättningar för ett hållbart, långsiktigt skogsbruk. 

Den borgerliga gruppen vill gärna fastna i den tidigare landsbygdsministerns 
låsningar. Borgerligheten är lite rädd för parallella processer. Man är särskilt rädd 
för översynen av skogsvårdslagen.” 

Johan Hultberg (M): 

”Blickar vi framåt ser vi att skogsbruket och skogsindustrin har en fantastisk 
potential att bidra med såväl nya jobb och ökat välstånd som produkter och 
material som bidrar till ett mer hållbart samhälle. För våra möjligheter att skapa 
ett biobaserat samhälle och en biobaserad ekonomi är skogen helt fundamental. 

… 

För att ta vara på skogens alla värden behövs en sammanhängande politik. 
Dagens skogsvårdslag med dess två jämställda mål om miljö och produktion 
lägger en bra grund. Sedan dagens lagstiftning beslutades 1993 har vi sett en rätt 
fantastisk utveckling i det svenska skogsbruket. Virkesförrådet har ökat 
samtidigt som hänsynen till såväl miljömässiga som sociala värden har ökat. 
Dessa framsteg har inte tvingats fram utan gjorts med frivillighet som grund och 
möjliggjorts av en lagstiftning som skapar förutsättningar för en mångfald såväl i 
brukandet som i naturen. 
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… 

För varje träd som avverkas i Sverige planteras två nya, och vid varje avverkning 
tas miljöhänsyn genom kantzoner intill vatten och gamla träd och död ved som 
lämnas kvar. Inte bara miljömässiga hänsyn tas utan också sociala. 

Tack vare miljöcertifieringarna inom skogsbruket blir också de frivilliga 
avsättningarna allt större. Alla de skogsägare som väljer att certifiera sin 
skogsfastighet åtar sig att avsätta minst 5 procent av sin produktiva skogsmark 
för miljöändamål. I dag uppgår de frivilliga ansättningarna till totalt 1 350 000 
hektar produktiv skogsmark. Jag måste säga, herr talman, att jag tycker att det är 
fantastiskt. Vilka andra företagare väljer att helt frivilligt och utan ersättning 
avstå så mycket som 5 procent av sin produktion? 

… 

Det nationella skogsprogrammet har rätt utformat potential att bli ett viktigt 
verktyg för att utveckla skogsbruket och skogsindustrin. Vi i Alliansen vill att 
programmet ska bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande 
biobaserad samhällsekonomi. 

… 

Det är tyvärr så, herr talman, att regeringen har initierat en parallell process som 
på allvar stör arbetet i det nationella skogsprogrammet genom att tillsätta en 
utredare som ska se över skogsvårdslagen. 

Från Moderaternas sida ser vi inte behovet av en översyn av skogsvårdslagen i 
nuläget utan är i stället bekymrade över att utredningen fått i uppdrag att utreda 
ett antal frågeställningar som kan leda till att beslut om skogsbruket i allt större 
utsträckning avgörs i domstolar i stället för på den enskilda skogsfastigheten. 
Det skulle inte gynna den svenska skogspolitiken.” 

Anders Forsberg (SD): 

”Hälften av Sveriges skogar ägs av familjeskogsbrukare som ger den naturliga 
mångfald i skogsbrukandet som vi eftersträvar. Vi i Sverigedemokraterna tror på 
rätten att äga, bruka och själv råda över sin egen skog. Det är det som vi anser 
bäst motiverar och stimulerar skogsägarna till att på bästa sätt utveckla sitt 
skogsbrukande. 

… 

Herr talman! Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. 
Dessa områden är viktiga för att missgynnade eller hotade arter ska kunna 
överleva. Vi har inget att invända mot att de områdena har den betydelsen. 
Däremot saknar vi ett tydligt och öppet resonemang kring vilka konsekvenser 
nyckelbiotopsbegreppet kan få för enskilda markägare. Markägare som i dag får 
en nyckelbiotop utpekad på sin mark kan hamna i en situation där det blir 
omöjligt att sälja virke. Dessutom blir de utan någon som helst ekonomisk 
kompensation. 

Till saken hör att även om Skogsstyrelsen inte beslutar om att skapa ett formellt 
skydd för en möjlig nyckelbiotop kvarstår den i förteckningen över 
nyckelbiotoper. Nya ställningstaganden kring möjliga nyckelbiotoper görs 
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mycket sällan, och rutiner för att ta bort dem ur registret saknas. Det gör att det 
område som inte längre uppvisar tillräckligt intressanta naturvärden eller där till 
exempel habitatet är överrepresenterat bland befintliga nyckelbiotoper ändå 
ligger kvar som skyddat. 

Det är en stor brist i arbetet som drabbar enskilda markägare ekonomiskt men 
också riskerar att påverka många skogsägares intresse för att bedriva ett 
ambitiöst naturvårdsarbete. 

Herr talman! Brukandet av skogen får inte innebära att delar av det svenska 
kulturarvet hotas. Mot den bakgrunden ser vi med oro på de uppgifter som visar 
att nästan hälften av de inventerade forn- och kulturlämningarna har påverkats 
eller skadats i olika grader när det gäller skogsbruk. 

För att komma till rätta med dessa missförhållanden anser vi att det behövs 
tydliga rutiner, utbildning samt information i hela avverkningskedjan. 
Skogsbruket måste involveras och engageras i olika åtgärder som krävs för att 
minska de här skadorna. Mot den bakgrunden vill vi att Skogsstyrelsen ska utöka 
sin rådgivning inom skogsbruket kring natur- och kulturmiljövårdsåtgärder. 

… 

Herr talman! Sverigedemokraterna vill ta till vara skogsägarnas intressen så att 
skogsbruk kan bedrivas över hela landet. Det handlar till exempel om sänkta 
skatter på drivmedel till jord- och skogsbruksmaskiner men även om minskad 
byråkrati kring skötsel och avverkning av skog. En sådan politik får skogen att 
växa samtidigt som vi ökar skogsbrukets bidrag till företagsamhet och 
sysselsättning på landsbygden.” 

Stina Bergström (MP): 

”För Storforsborna blev det en dyrköpt erfarenhet av att det som står i 
skogsvårdslagen om att sociala värden ska värnas bara är tomma ord, i likhet 
med det som står i branschens egenstyrda miljöcertifiering FSC och PEFC. I 
verkligheten behöver inte skogsbolagen ens tala om för dem som använder 
skogen att den ska bort, att stigarna, bäckarna, svampställena nästa vecka 
kommer att förvandlas till ett kalhygge. 

… 

Det är bra att Skogsstyrelsens alla distrikt har fått ett speciellt uppdrag att 
informera om alternativa brukningsmetoder. Det är tydligt att det behövs mer 
resurser för att möta efterfrågan hos skogsägarna, och jag anser att det också 
vore bra att införa ett ekonomiskt stöd till intresserade skogsägare, precis som 
det tidigare har funnits alla möjliga stöd, till exempel plantstöd till dem som vill 
plantera igen sina åkrar med granplantor. 

Politiska styrmedel som styr med sikte på miljömålet Levande skogar, bättre 
miljöhänsyn vid avverkningar, ökad tillämpning av hyggesfria brukningsmetoder 
och ett långsiktigt och kostnadseffektivt skydd av skog är saker som 
Naturvårdsverket föreslår. Det är bra att regeringen lyssnar på vår myndighet och 
gör just detta. Det borde också den borgerliga oppositionen och 
Sverigedemokraterna göra. 
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Herr talman! Klimatfrågan har börjat användas som argument för att vi måste ha 
ett ännu mer intensivt skogsbruk med gödsling, kraftigare markberedning och ett 
högre uttag. Även de för många arter så viktiga rötterna och stubbarna ska ut ur 
skogen, för det är allt fler avverkningar av allt yngre träd som ska rädda oss från 
klimatförändringarna - i alla fall oss i Sverige. Hur resten av världen, de länder 
som inte har någon skog, ska göra kan man fråga sig. 

Men här i Sverige har ett av våra miljömål, målet Begränsad klimatpåverkan, 
börjat användas som ett argument för att andra miljömål, till exempel våra mål 
Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv och Myllrande våtmarker inte längre är 
lika viktiga. 

Men det håller inte. Det håller inte att försöka lösa ett problem genom att skapa 
nya. Det är viktigt att komma ihåg det som också ingår i definitionen av vårt 
klimatmål, som ju grundar sig på FN:s klimatkonvention. Det står: "Målet skall 
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras." Det är viktigt att komma ihåg. 

… 

Jag och Miljöpartiet välkomnar också arbetet i det nationella skogsprogrammet. 
Vi ser fram emot att representanter från skogsägarna, miljöorganisationer, 
friluftslivet med flera tar ett gemensamt grepp för att utforma en mer varierad 
skogsskötsel med större naturhänsyn. 

Det är också bra att det nu görs en rättslig översyn av skogsvårdslagen. 
Hovrättslagman Charlotta Riberdahl har fått i uppdrag att föreslå förtydligande av 
lagstiftningen på tre punkter. Det handlar om vem eller vilka som är ansvariga för 
en avverkning, vem som ska kunna överklaga en avverkning och om det ska vara 
straffbart att lämna oriktiga uppgifter. Det är tre för mig helt naturliga saker att 
bringa ordning och reda i.” 

Kristina Yngwe (C): 

”Under Centerpartiets tid i regeringen tog vi initiativ till visionen om Skogsriket, 
en vision som legat till grund för det arbete med ett nationellt skogsprogram som 
regeringen nu går vidare med. 

Det nationella skogsprogrammet är en viktig plattform för dialog om hur skogen 
och dess värdekedja kan utgöra stommen i en biobaserad samhällsekonomi och 
hur skogen kan bidra till fler jobb och tillväxt på landsbygden i hela landet. 

Men det nationella skogsprogrammet ska även adressera målkonflikter och 
underlätta avvägningar, för även om svenska skogsägare gör ett gott jobb när det 
gäller hänsyn och naturskydd finns det absolut utmaningar som vi måste ta tag i. 

Därför menar vi att det är mycket viktigt att arbetet med att ta fram ett nationellt 
skogsprogram och den dialog som däri sker inte får förekommas av andra 
utredningar eller parallella översyner. Ska dialogprocessen vara meningsfull 
måste alla skogens aspekter kunna behandlas inom ramen för det nationella 
skogsprogrammet. Det bör inte kringgås av parallella utredningar eller processer. 

När vi stod här för ett år sedan var många skogsägare oroliga för vad som skulle 
hända med den översyn av skogsvårdslagen som regeringen aviserat. Efter lång 
väntan är utredningen nu igång, men oron har inte minskat. 
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Utredaren ska bland annat titta på ansvarsfördelning vid avverkningsanmälning 
samt talerätten och möjligheten för intresseorganisationer att överklaga beslut i 
skogsvårdslagen. 

… 

Jag är rädd att den utredning som regeringen tillsatt riskerar att ytterligare 
begränsa äganderätten och brukanderätten. 

Herr talman! Att regeringen rundar de dialogprocesser som pågår i nationella 
skogsprogrammet och går vidare med denna utredning är därför mycket 
olyckligt. Jag är glad att utskottet tar ställning för att arbetet i det nationella 
skogsprogrammet ska baseras på de två jämställda målen och att inga parallella 
processer bör ske. 

Herr talman! Ett annat viktigt sätt att skapa förutsättningar för en stark 
skogsnäring är att minska regelbördan för svenska skogsägare snarare än att öka 
den.” 

Jens Holm (V): 

”Enligt nu gällande lag, skogsvårdslagen, ska produktion väga lika tungt som 
miljöhänsyn. Jag vill hävda att så är inte fallet i dag. I Sverige har vi ett ensidigt 
fokus på produktion. Miljön kommer alltid i andra hand, och så gör också den 
sociala hänsynen. 

… 

Människor involveras ytterst sällan när en skog avverkas trots att vi enligt 
miljöbalken har krav på samråd som borde omfatta även skogsbruket. 

… 

Det finns helt enkelt mycket att göra. Jag tror att ett av grundproblemen är 
principerna för skogsbruket i dag. Man har formulerat det som frihet under 
ansvar. Jag menar att man inte kan ha en sådan princip. Jag tycker att Kristina 
Yngwe från Centerpartiet var något på spåret då hon talade rätt ensidigt om den 
privata äganderätten. Bara för att man äger en skog har man inte rätt att hantera 
den hur som helst, ska man komma ihåg. På vilka andra politikområden 
applicerar vi principen om frihet under ansvar? Vi skulle aldrig göra så på 
trafikområdet. Vi skulle aldrig göra så inom energipolitiken eller vid 
bostadsbyggandet. Men just då det gäller skogspolitiken är det frihet under 
ansvar som ska råda. 

Det är bra att skogsvårdslagen nu ses över, även om jag måste säga att det har 
tagit väldigt lång tid att komma dithän. Jag hoppas att den processen kommer att 
leda till bättre skrivningar som underlättar för skonsammare 
skogsbruksmetoder. Överlag hoppas jag att hänsynen i hanteringen av vår skog 
kan stärkas med en ny skogsvårdslag.” 

Lars Tysklind (L): 

”Jag får väl börja med att vara lite formell här och yrka bifall till förslaget i 
betänkandet, förutom under punkt 3 om regelförenkling, där jag yrkar bifall till 
reservation 4 som Liberalerna har tillsammans med övriga allianspartier. Där är 
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vi tydliga med att regelförenklingsarbetet ska fortsätta för företag i allmänhet och 
i det här sammanhanget för företag som jobbar i skogen i synnerhet. 

Det finns två tillkännagivanden. De rödgröna har svarat i en reservation att det 
här är något som man redan tycker. Men med tanke på dagens debatt kan jag nog 
tycka att riksdagen ska lägga fast det som står i det första tillkännagivandet, att 
de nationella skogsbolagen ska bygga på två jämställda mål, produktionsmålet 
och miljömålet, och att de har en given plats. Det handlar i grunden om hållbarhet 
och om en växande biobaserad samhällsekonomi. 

… 

När det gäller miljöhänsyn måste vi givetvis ha avsatta och skyddade 
skogsområden. Det håller Liberalerna helt med om, och det ingår också i vår 
politik. 

Alternativa brukningsmetoder ska givetvis inte motarbetas. Det finns många 
skogsägare som utnyttjar alternativa avverkningsmetoder när det är bra.” 

Magnus Oscarsson (KD): 

”Vi kan alltså se hur frihet under ansvar har fungerat under lång tid i den svenska 
skogen. Tidvis har skogsvårdslagen varit alltför detaljreglerande, men tack vare 
Bildtregeringen i början av 1990-talet har skogsägarna återfått mycket av sin 
frihet. 

Vi har under den senaste alliansregeringen sett hur skogsägarna gjort stora 
frivilliga avsättningar av värdefull naturskog. Detta kompletterades med 
avsättningar av statlig skogsmark. Påtvingade intrång i äganderätten ska 
undvikas. 

Herr talman! I november tillsatte regeringen en utredning med uppgift att se över 
skogsvårdslagen. Utredaren ska enligt direktivet bland annat "identifiera behov 
av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen". 
I klartext betyder det att det ska vara möjligt för allmänheten att överklaga 
markägarens beslut om avverkningar. 

Jag vill lyfta fram alliansens gemensamma uppfattning, det vill säga att det är 
mycket viktigt att det nationella skogsprogrammet ska baseras på två jämställda 
mål: produktionsmålet och miljömålet. Skogsprogrammets inriktning ska 
omfatta ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syfta till att skogen 
och dess värdekedja ytterligare bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle 
och en växande biobaserad samhällsekonomi.” 

Miljö och jordbruksutskottets betänkande om skogspolitik för 2017 - Debatt346: 

Johan Hultberg (M): 

”Ibland tycks detta, märkligt nog, glömmas bort i den allmänna debatten, och när 
jag lyssnar till en del ledamöter av denna kammare och tar del av en del andra 
partiers politiska förslag är det som om man inte inser eller vill inse faktum. Den 
grundläggande förutsättningen för att vi ska kunna få fram byggmaterial, 
drivmedel, textilmassa, gröna kemikalier och allt annat vi vill och kan få ut av 
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skogen är att den växer och brukas – att skog avverkas och förädlas till färdiga 
produkter och material. Bara så kan skogen på allvar bidra till att möta 
klimatutmaningen och hjälpa oss att fasa ut fossil energi och icke förnybara 
material. Att värna och stärka äganderätten är bland annat därför en för oss 
moderater mycket viktig fråga och prioritering när vi utformar vår skogspolitik. 
Fru ålderspresident! Detta för mig vidare till att skogens potential förutsätter en 
politik som hänger ihop, en politik som är balanserad och som klarar av att göra 
avvägningar när olika intressen ibland kommer i konflikt med varandra. Jag är 
bekymrad över att vi har en regering som tycks ha väldigt svårt att klara av den 
här balansen och som internt verkar ha väldigt olika uppfattning om vart svensk 
skogspolitik är på väg. 

… 

Fru ålderspresident! Låt mig återvända till naturhänsynen i själva brukandet av 
skogen – till det som brukas kallas för generell hänsyn. Skogsbrukets 
naturvårdsarbete har tagit sjumilakliv framåt sedan den nuvarande 
skogsvårdslagen trädde i kraft 1994, och denna utveckling har skett på frivillig 
grund och bland annat drivits fram av miljöcertifieringarna inom skogsbruket. 

I dag när en avverkning görs tas i regel en lång rad olika hänsyn och en mängd 
åtgärder vidtas för att skydda värdefull natur eller för att skapa miljöer och 
strukturer som gynnar den biologiska mångfalden. Konkret handlar detta bland 
annat om att spara värdefulla träd, att skapa död ved, förebygga körskador, lämna 
kantzoner intill vatten och mycket mer. Vid sidan av den generella hänsynen, 
som kan beskrivas som en vardagshänsyn som ständigt tas i samband med att 
olika åtgärder i skogen genomförs, gör också Sveriges skogsägare mycket stora 
frivilliga avsättningar av mark. Hittills har Sveriges skogsägare avsatt 1,3–1,4 
miljoner hektar produktiv skogsmark, helt frivilligt, i syfte att skydda 
värdekärnor och andra områden med höga naturvärden. 

… 

Fru ålderspresident! Jag vill också lyfta upp behovet av att regeringen ser över 
tillämpningen och utformningen av artskyddsförordningen liksom hanteringen 
av nyckelbiotoper. Om delvis detta har redan en riksdagsmajoritet gjort ett 
tillkännagivande till regeringen, och alldeles nyligen uppmanade LRF 
Skogsägarna tillsammans med de fem stora skogsägarföreningarna detsamma i 
ett öppet brev till statsministern. I brevet beskrivs en växande oro över 
rättslöshet och oförutsägbarhet i myndighetsutövningen. Detta måste regeringen 
ta på allvar och åtgärda.” 

Runar Filper (SD): 

”Sverige har aldrig haft så mycket skog som i dag. Det är ett resultat av en aktiv 
skogspolitik sedan många år tillbaka. Ungefär en tredjedel av skogsmarkerna är 
undantagna från aktivt skogsbruk, vilket inkluderar formellt skyddad skog, 
frivilliga avsättningar och improduktiva arealer. Vi anser att det är korrekt att 
skyddsvärda biotoper värnas och att betydande arealer undantas från 
avverkning, men vi prioriterar inte fler och större naturreservat. Det är delvis en 
kostnadsfråga för samhället, och dessutom uppstår en indirekt kostnad för hela 
näringen när produktiva områden tas ur bruk. 

… 



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

107 
 

Sverige har stora arealer ungskog – 1,3 miljoner hektar – som behöver röjas för 
att ge de träd som blir kvar de bästa förutsättningarna för tillväxt och kvalitet. 
Sverigedemokraterna anser att en väl utformad rådgivningsinstans i samarbete 
med skogsnäringen skulle kunna öka skogsägarnas incitament för att röja rätt 
och i tid. Det handlar om att lära sig när, var och hur man röjer. Vi vill också se en 
ökad behovsanpassad forskning för att öka tillväxten, ta fram nya 
avverkningsmetoder och minska körskador efter avverkning.  

Fru ålderspresident! Sämre beten, kalhyggen och andra marker som en gång i 
tiden inte hyste skog eller hyste dålig skog kan en generation längre fram i tiden 
anses ha blivit så värdefulla att de har fått skyddsstämpel. En viktig lärdom är att 
vi på mycket kort tid kan skapa värdefulla naturmiljöer. Naturen jobbar liksom 
på. En avverkad skog kan mycket väl hysa stora naturvärden. Nyckelbiotopernas 
tillkomst har blivit till stor del nackdel för många markägare. De hamnar ofta i en 
exproprieringsliknande situation utan möjlighet till rimlig kompensation. Men 
den vackra skogen har liksom inte kommit till av en slump, av en naturens nyck, 
utan det ligger ofta generationers omsorg och långsiktighet bakom.  

Det är ett hot mot äganderätten när en skogsmiljö där ägaren själv har skapat de 
höga naturvärdena tas ifrån ägaren just på grund av sina höga naturvärden. 
Äganderätten urholkas med den nuvarande hanteringen av nyckelbiotoper. 
Industrin kan inte utifrån certifieringsorganens krav köpa in virke från skogar 
som klassas som möjliga nyckelbiotoper. För att det ska bli en ekonomisk 
uppgörelse för markägaren måste ett område som pekats ut som möjlig 
nyckelbiotop skyddas i ett formellt avtal. 

Det ursprungliga syftet med Skogsstyrelsens uppdrag att inventera 
nyckelbiotoper var att skaffa sig kunskap om hur skogsområden skulle 
prioriteras i fråga om officiellt skydd. Och även om Skogsstyrelsen beslutar att 
inte skapa ett formellt skydd för en möjlig nyckelbiotop kvarstår den likafullt i 
förteckningar över nyckelbiotoper och kan alltså i praktiken inte avverkas.  

… 

Fru ålderspresident! Slutligen anser Sverigedemokraterna att en av de bärande 
principerna för samhällets välstånd är respekten för den enskildes egendom. Den 
svenska skogsmodellen med två övergripande och jämställda skogspolitiska mål, 
miljömålet och produktionsmålet, ska bevaras och utvecklas vidare i samråd med 
skogsnäringen.” 

Eskil Erlandsson (C): 

”Fru ålderspresident! Som jag ser finns ett antal hot mot jobben och 
exportinkomsterna. Vad kan detta vara? Jo, det finns ett antal hot i form av 
skatter och avgifter som gör att vi inte kan behålla alla de jobb som ger 
utveckling i skilda delar av landet. Det finns hot kring att vi inte själva kan 
bestämma över hur vi ska förvalta myckenheten av skog i vårt land, det vill säga 
att Brysselsystemet tar över det som jag hoppas att vi alla tycker att vi ska 
besluta om i denna kammare, bland annat.  

Det finns också hot kring något jag tycker är väldigt viktigt, nämligen 
äganderätten. Den inskränks i form av att förfogandet över det som någon äger 
begränsas i takt med att tiden går. Jag vill här, fru ålderspresident, kungöra att för 
Centerpartiets del är det ingen tvekan om att vi står upp för det privata ägandet, 
som innebär att det finns ett förfogande över det man äger och att man får nyttja 
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det man äger. Detta har lett till att vi genom århundradena har förvaltat vår skog 
på ett klokt sätt. ” 

Jens Holm (V): 

Skogen ska räcka till mycket. Här är det viktigt att hitta rätt balans. Jag är 
mycket oroad över tillståndet i dag i de svenska skogarna. Vi oroas med rätta över 
skövling av så kallad tropisk skog i fjärran länder. Men hur är det egentligen 
ställt här på hemmaplan?  

… 

Enligt ett av våra 16 miljömål ska vi ha levande skogar i Sverige. Med det menar 
vi skogar med en stor variation och biologisk mångfald. Merparten av skogarna 
ser dock inte ut på det sättet. Just miljömålet om levande skogar är ett av de 
totalt 16 miljökvalitetsmålen som inte kommer att uppnås med i dag fattade 
beslut om styrmedel. Här finns det med andra ord mycket att göra.  

Några av de förslag som Vänsterpartiet tar upp i betänkandet är att man ska 
fortsätta att skydda mer skog. Vi välkomnar att det i den budget som klubbades i 
fjol och som Vänsterpartiet stöder finns en historiskt stor satsning på att skydda 
mer skog. Det är bra, men man måste också se till att det blir ekologiskt 
representativa miljöer. Det är inte bara storleken som räknas utan också 
innehållet.  

Det behöver ställas högre krav på de så kallade frivilliga avsättningarna, så att 
även de blir miljöer av stort värde och hög kvalitet.  

… 

Vi i Vänsterpartiet vill att man ser över hela skogsvårdslagstiftningen. En sådan 
översyn pågår delvis. Jag är lite orolig för att man inte tar det helhetsgrepp som 
vi i Vänsterpartiet vill se. Det bästa vore om skogsvårdslagen skulle kunna ingå i 
miljöbalken.  

Tanken om frihet under ansvar måste överges. På vilka andra viktiga 
politikområden säger man att aktörerna har frihet att bestämma själva?  

Vi anser också att det behöver införas sanktionsmöjligheter inom ramen för 
skogsvårdslagstiftningen. Det ska helt enkelt löna sig att göra rätt. Men det ska 
också få konsekvenser om man gör fel. Så sker inte i dag i den utsträckning som 
skulle behövas.  

… 

Avverkning av skog med höga naturvärden måste stoppas. Här är arbetet med så 
kallade nyckelbiotoper – alltså områden med väldigt höga naturvärden – helt 
avgörande. Vi i Vänsterpartiet välkomnar att Skogsstyrelsen just meddelat att 
man nu ska återuppta inventeringen av nyckelbiotoper. Men vi ställer oss 
frågande till vad man ska göra med inventeringsarbetet, eftersom man säger att 
man samtidigt inte ska registrera och märka ut de områden som har inventerats. 
Här måste regeringen agera. 

… 



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

109 
 

Så kallade produktionshöjande åtgärder, som främmande trädslag som kanske 
växer snabbare i Sverige, stubbrytning, gödsling för att öka skogstillväxten eller 
dikning, behöver regleras tydligare i miljöbalken. Det är inte okej med de stora 
ingrepp som i dag inte är tydligt reglerade.  

Fru ålderspresident! I grunden handlar den här debatten mycket om hur man ser 
på skogen och ägandet. Som vi har hört här tidigare från de borgerliga partierna 
och Sverigedemokraterna kan man tycka att ägande ger rätt och därmed en 
väldigt stor frihet att själv bestämma över skogen, oavsett hur det påverkar oss 
andra.  

Men man kan också resonera som vi gör i Vänsterpartiet. Skogen är en kollektiv 
nyttighet som vi alla ska ha rätt till. Kort och gott handlar det om: Är det 
skogsbolagens vinstintresse som ska styra, eller är det allmänhetens rätt till 
marken som ska väga tyngst? Där tycker vi att allmänheten ska få ett mycket 
större inflytande än vad man har i dag. ” 

Isak From (S): 

”Vi socialdemokrater i regeringsställning satsar mer pengar, därför att vi tycker 
att det är rimligt att enskilda skogsägare ska ha ersättning för avsättningar. Att 
tro, som de borgerliga partierna, att allt går att göra på frivillig väg är att luras och 
sätta skogsägaren i kläm.  

Arealen skog som frivilligt undantas från skogsbruk ökar inte. En viktig 
anledning är att stora arealer frivilliga avsättningar har övergått till att bli 
formellt skyddade, konstaterade Skogsstyrelsen nyligen i en rapport. 

… 

Det har dock skett förändringar inom respektive ägarkategori. Inom 
storskogsbruket har stora arealer frivilliga avsättningar övergått till formellt 
skydd i form av till exempel naturreservat och biotopskydd. Det har bytts mark 
från statliga Sveaskog till andra skogsbolag. Det har lett till att arealen frivilliga 
avsättningar minskat inom storskogsbruket. Inom de små och mellanstora 
skogsbruken har arealen frivilliga avsättningar däremot ökat, vilket beror på att 
fler små och mellanstora skogsägare certifierat sitt skogsbruk. Vi ser en stor 
skillnad mellan certifierad och icke certifierad mark när det gäller andelen 
frivilliga avsättningar, konstaterar Skogsstyrelsen i samma rapport. Slutsatsen är 
att certifieringen är starkt drivande för frivilliga avsättningar.  

… 

Frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordning och dess tilllämpning 
ska genomföras bereds i Regeringskansliet. Den så kallade bombmurkledomen 
ger här en viktig vägledning i just rätten till ersättning för den enskilde 
skogsägaren. Det är inte rimligt att myndigheter, eller för den delen borgerliga 
partier, lägger krokben för den enskilde skogsägaren. Avsätter man mark eller får 
sin mark inlöst har man rimligtvis rätt till ersättning som staten ska betala. Det 
är därför vi i regeringsställning satsar så mycket pengar.” 

Stina Bergström (MP): 

”Men dagens regelverk och metoder vid nyttjande av skogen leder inte till detta. 
Det syns i myndigheternas uppföljning av miljömålen och i vetenskapliga studier 
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av tillståndet för den biologiska mångfalden i skogslandskapet. En rad 
förbättringar krävs därför inom skogsbruket, både vad gäller skogsbruksmetoder 
och vad gäller skydd av skogsmiljöer med höga naturvärden.  

Fru ålderspresident! Skogsråvaran är, som många redan har sagt, central i ett 
hållbart samhälle. Miljöpartiet vill värna ett långsiktigt lönsamt och hållbart 
brukande av skogen. De regelsystem som styr brukandet måste vara begripliga 
och rättssäkra för markägare och möjliga för samhället att följa upp och 
utvärdera.  

… 

Miljöpartiet vill ha ett system som ger ökad lönsamhet för den som sköter sina 
skogar med extra stor hänsyn till biologiska och sociala värden. Där är vi inte i 
dag. 

… 

Miljöpartiet vill se brukningsmetoder som skapar skogar med olikåldriga träd, 
lövinslag och kvarlämnad död ved. Hyggesfria skogsbruksmetoder bör främjas, 
då de har stora fördelar för biologisk mångfald, friluftsliv, turism, rennäring och 
kulturmiljövärden.  

Intresset för hyggesfritt skogsbruk växer. Det är glädjande. Men samtidigt är det 
fortfarande en mycket liten del, bara några få procent, av den produktiva 
skogsmarken som sköts med någon sorts hyggesfri skogsbruksmetod.  

… 

Miljöpartiet anser därför att Skogsstyrelsens anslag för rådgivning om hyggesfria 
brukningsmetoder är viktigt och borde utökas. Vi tycker också att de skogsägare 
som vill ställa om från trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk borde kunna få 
ett omställningsstöd precis som det i dag går att få stöd till omställning från 
konventionellt till ekologiskt jordbruk. 

… 

Undersökningar visar att det finns många områden som har 
nyckelbiotopskvalitet som ännu inte har registrerats. Takten i 
nyckelbiotopsinventeringen bör därför ökas för att minska risken att värdefulla 
områden avverkas av misstag.  

Att Skogsstyrelsens gd i stället går ut och pausar inventeringen i stora delar av 
Sverige är helt barockt och har väckt stor kritik från miljöorganisationer, forskare 
och Skogsstyrelsens egna tjänstemän. I den samverkansgrupp som tillsattes för 
att utveckla metoderna för nyckelbiotopsinventeringen har både 
miljöorganisationerna och forskarna lämnat samtalen. Skogsstyrelsens styrelse 
har försökt ta sin gd i örat och bestämde i tisdags på sitt styrelsemöte att 
inventeringen ska återupptas, dock utan att några registreringar ska göras.  

Det märkliga utspelet från Skogsstyrelsens gd har spätt på den redan 
polariserade skogsdebatten. Det är väldigt bekymmersamt, tycker jag. Den 
ansvarige ministern Sven-Erik Bucht har nu en tuff uppgift, både för att få ett 
bättre samtalsklimat och för att undvika att pausen – eller om vi ska kalla det 
halvpausen – leder till att skyddsvärda skogar avverkas.” 
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Lars Tysklind (L): 

”Nu vet jag inte riktigt hur det går med Skogsprogrammet, men vi fick ett lite vagt 
svar av landsbygdsministern på Bioekonomiskt forum häromdagen. Han svävade 
lite på målet, men han landade väl i att det var 2018 som var det realistiska. Det 
fanns vissa svårigheter, sa ministern. 

… 

Fru ålderspresident! När det gäller skogen och ekosystemtjänsterna har vi ingen 
annan synpunkt än att både staten och skogsägarna har ett centralt ansvar i 
detta för att slå vakt om naturvården och miljöhänsynen i brukandet. Det blir 
något av ett uppifrånperspektiv när vi diskuterar hur skogsägarna ska bruka sin 
skog, om man ska ha trakthyggesbruk eller om man ska ha 
kontinuitetsskogsbruk, och så diskuterar vi procentsatser hit och dit. Men det 
gäller att också ha ett underifrånperspektiv, så att man får med sig dem som äger 
och brukar skogen.  

Jag har tagit del av vad Skogforsk har skrivit om detta. Ett problem i forskningen 
om kontinuitetsskogsbruk är att trakthyggesbruk har varit normen. Utifrån det 
har man forskat för att förbättra den metoden, med allmänna hänsynsregler och 
sådant. Det har forskats mycket mindre kring de alternativa 
brukningsmetoderna. Det är säkert så att det också krävs mycket kunskap. 

… 

Till sist vill jag, fru ålderspresident, lyfta fram skogsägarna som nyckelpersoner, 
om man får säga på det viset här. Det är väldigt viktigt att vi i debatten inte 
framställer skogsägarna som personer som vi måste ta i hampan för att de inte 
tar ansvar. Mitt intryck är att i stort sett alla skogsägare tar ett väldigt stort 
ansvar för sin skog och att det finns ett brett samförstånd om att vi behöver 
generell hänsyn. Det gäller bara att se hur den ska se ut. 

Men även skog behöver skyddas. Det räcker inte med generella hänsynsregler, 
utan även skogen måste skyddas om vi ska klara den biologiska mångfalden 

När vi pratar om nyckelbiotopsbegreppet är det viktigt att vi har stor respekt för 
äganderätten och att det långsiktigt ska löna sig att bygga upp en skog med 
biologisk mångfald. Jag hörde något som jag tyckte var lite tänkvärt när jag var 
på Bioekonomiskt forum i förrgår. Jag fick höra från en person att skogsägare 
avverkar sin skog för tidigt. De vågar inte chansa. Den skulle kunna växa 15 år till, 
men de vågar inte chansa. Det skulle kunna utvecklas en sådan biologisk 
mångfald att de till slut inte råder över skogen. Då är hela systemet 
kontraproduktivt.  

Det är väldigt viktigt att vi inventerar nyckelbiotoperna, men det är också viktigt 
att vi har ett system där det verkligen lönar sig att ha den typ av skogsbruk som 
skapar dessa nyckelbiotoper.” 

Lars-Axel Nordell (KD): 

”Det är dessutom allvarligt om förtroendeklyftan mellan skogsägare och 
myndigheter riskerar att vidgas när engagerade och kunniga tjänstemän vid 
statliga myndigheter ibland agerar närmast som aktivister snarare än som 
opartiska ämbetsmän. Detta innebär att tillämpningen av lagar kan glida iväg 
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utan föregående politiska beslut. Detta är en hotbild inte bara mot äganderätten 
utan också mot demokratin.  

Mark- och miljööverdomstolen har nyligen dömt till äganderättens fördel i det 
uppmärksammade fallet om bombmurklan i Värmland, medan särskilda 
skyddsregler gäller för fåglar och däggdjur. Därför väntar nu många på Mark- och 
miljööverdomstolens utslag i fallet med kråkfågeln lavskrikan.  

För att skapa tydlighet och trygghet för skogsägare bör regeringen genomföra 
förändringar i artskyddsförordningen så att misstolkningar kan undvikas.  

… 

Det var ett välkommet besked att Skogsstyrelsen beslutat att göra en paus, som vi 
har hört tidigare, även om man nu fortsätter med inventeringen. Samtidigt 
kvarstår problematiken kring att nyckelbiotoper inte är tänkta att vara ett 
instrument för att stoppa avverkning, även om det ofta upplevs så. Här behövs en 
fortsatt dialog mellan skogens olika aktörer.  

Skogen är en viktig resurs, som behöver brukas ansvarsfullt. Historien visar att 
det är just äganderätten som kunnat leverera ett sådant ansvarsfullt brukande.” 

Miljö och jordbruksutskottets betänkande om skogspolitik för 2018 - Debatt347: 

Protokoll saknas. 

Riksdagen har röstat i enlighet med utskottets förslag, förutom det parti som hade 
reservationer som röstade mot utskottets förslag och för sin egen reservation.  

Miljöomdöme  

 
 

 

 

  

                                                           
347

 Betänkande 2017/18:MJU17 

   KD M L C MP S V SD 

Sagt 2010 Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Gjort 2010-2014 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej 
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8. Skogsskydd 
 
Förslagsformulering i partienkäten 2014: Sverige har förbundit sig att följa FN:s 
Nagoyaplan för biologisk mångfald från 2010. Mål 11 i planen kräver att minst 17 procent av 
landområdena, särskilt områden av stor betydelse för biologisk mångfald, ska bevaras i 
ekologiskt representativa och väl förbundna system. Eftersom merparten av de hotade 
skogsarterna finns i den så kallat produktiva skogsmarken, så förutsätter Nagoyamål 11 att den 
marken sätts i fokus. Enligt Naturvårdsverket finns omkring 880 000 hektar oskyddade 
områden med höga naturvärden dokumenterade, som rimligen behöver skyddas om 
riksdagens miljökvalitetsmål Levande skogar ska uppnås. I år beräknas endast 8 000 hektar 
skyddas. Det behövs nu ökade resurser för att klara Nagoyamålet och riksdagens miljömål. 

Naturskyddsföreningens förslag: Öka resurserna så att det säkerställs att Sverige 
kommer att uppfylla mål 11 i FN:s Nagoyaåtagande i skogliga ekosystem. 

 

Bakgrund 

 
I Nagoya 2010 antogs 20 mål för biodiversitet som ska uppfyllas till 2020 i FN. I folkmun brukar 
dessa mål kallas för Nagoyamålen, men heter Aichimålen. Aichimål 11 går ut på att skydda 
natur, både på land och i vatten. Det är formulerat på följande vis: 

”År 2020 är minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden, samt minst 10 
procent av kust- och havsområden – särskilt områden av stor betydelse för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster – bevarade genom effektivt och 
rättvist förvaltade, ekologiskt representativa och väl förbundna system av 
reservat och andra effektiva områdesbaserade naturskyddsåtgärder, som också 
är väl integrerade i omgivande landskap”348 

Ibland förväxlas dessa mål med Nagoyaprotokollet som reglerar tillträde till genetiska resurser 
och rättvis fördelning av vinster som kan uppstå vid användandet av dem. Förväxling verkarha 
förekommit i vissa motioner under mandatperioden. När det har framgått av sammanhanget 
att ett parti har syftat till Aichimålen har Naturskyddsföreningen valt att tolka detta som 
relevant för frågan.  

Ekosystemens förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster är beroende av att samspelet 
mellan ekosystemens arter och den icke levande delen av miljön fungerar. Den biologiska 
mångfalden är en förutsättning för upprätthållandet av ekosystemens funktioner och 
processer och ligger därmed till grund för bildandet av ekosystemtjänsterna.  

I Sverige är mindre än 5 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad. Forskare 
menar att ett kritiskt tröskelvärde beträffande tillgång på livsmiljöer ligger vid ungefär 
20 procent för många arter, för vissa ännu högre. När den ursprungliga livsmiljön minskar och 
hamnar under denna gräns ökar risken för utdöende av arter markant. Effekterna av 
biotopförluster förvärras ofta av att de sker i kombination med fragmentering, vilket ofta är 
fallet i skogen. Konsekvenserna av dagens skogsbruk är synliga i form av statistik över 
rödlistade skogslevande arter och ett regionalt utdöende. Samtidigt påverkas värden för 
rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer negativt. Denna landskapsomfattande omvandling av 
Sveriges skogliga ekosystem har lett till en situation som är kritisk för en stor del av skogen 

                                                           
348 Sverige och Nagoyamålen, WWF och Naturskyddsföreningen 2012 
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och de värden som människor förknippar med skog.349 Den produktiva skogsmarken i Sverige 
utgör en central beståndsdel av den biologiska mångfalden och behöver därför skyddas i större 
utsträckning för att Aichimålet ska kunna uppfyllas. 

2015 fanns 1,1 miljoner hektar produktiv skog formellt skyddad i Sverige. Av dessa låg 650 000 
hektar nedanför gränsen för fjällnära skog, vilket motsvarade knappt tre procent av den 
produktiva skogen nedanför gränsen för fjällnära skog350. Vidare avverkas varje år omkring 
2000 hektar kända nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden, och arealen 
oregistrerade värdekärnor som avverkas är sannolikt högre.351 

I sin proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster från 2013 
presenterade den dåvarande Alliansregeringen en nationell handlingsplan för arbetet med 
biologisk mångfald i Sverige utifrån våra internationella åtaganden. I den anges målet att 
skydda 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden fram till 2020 och etappmålen 
mellan 2012 och 2020 är att det formella skyddet av skogsmark ska öka med cirka 150 000 
hektar skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd nedan gränsen för 
fjällnära skog.352  

Förslaget om att öka anslagen till skogsskyddet hade brett stöd i enkäten inför förra valet. 
Endast Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna svarade vet ej på frågan. 
Socialdemokraterna ställde sig bakom målet att Sverige ska leva upp till sitt åtagande i 
konventionen om biologisk mångfald men var osäker på om det skulle skjutas till mer medel 
för detta. Sverigedemokraterna hade ingen kommentar till sitt svar. 

Moderaterna svarade ja och menade att Alliansregeringens proposition där de angav målet om 
att skydda 20 procent av land- och sötvattensområdena var tillräckligt ambitiöst. För det krävs 
att 150 000 ha ska bli formellt skyddade och det finns potential att skydda ytterligare 200 000 
ha genom frivilliga avsättningar. 

Miljöpartiet svarade ja och att de ville prioritera skyddet av skogar med höga naturvärden. För 
att göra det ville de öka anslagen till skydd av natur med miljardbelopp. 

Liberalerna (dåvarande Folkpartiet liberalerna) svarade ja och hänvisade till arbete som pågår 
inom myndigheter, hos miljömålsberedningen och inom berörda branscher. 

Centerpartiet svarade ja utan vidare kommentar. 

Kristdemokraterna svarade ja och hänvisade i likhet med Moderaterna till målet att ytterligare 
150 000 ha mark ska få formellt skydd och 200 000 ha ska skyddas genom frivilliga 
avsättningar. 

Vänsterpartiet svarade ja och att de kraftigt ville öka resurserna och takten i skyddsarbetet för 
att vi ska nå våra miljömål och internationella åtaganden. De ville också införa en 
naturvårdsavgift på skogsnäringen som skulle gå till skydd av skog, samt att Sverige ratificerar 
Nagoyaprotokollet.  

                                                           
349 Texten är till stor del hämtad ur Naturskyddsföreningens skogspolitiska förslag Ny vår för 
skogen, med tillhörande referenser. 

350 Redovisning av regeringsuppdrag, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2017-01-31  
351 2016/17:MJU13 
352 Proposition. 2013/14:141, s. 30  
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Enligt Skogsstyrelsen har Sverige totalt 28 miljoner hektar skog353. Av dessa är 1,3 miljoner 
hektar frivilligt avsatt, vilket utgör drygt 5 procent. Vidare är 1,1 miljoner hektar formellt 
skyddat, vilket utgör drygt 4 procent354. Det innebär att, om de frivilliga avsättningarna räknas 
in, är drygt 9 procent av den svenska skogen skyddat eller avverkningsfritt.  

Initiativ under mandatperioden 

 
Sökord: Skog, skydd, värdefull, natur 

Regeringen gav år 2015 Naturvårdsverket uppdraget att koordinera och redovisa arbetet med 
att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur  355. 

 

Propositioner och förordningar 

Sökord: Skog, skydd, värdefull, natur 

 
Under mandatperioden har regeringen lagt fram propositioner om att utöka två befintliga 
nationalparket och inrätta en ny nationalpark i enlighet med Naturvårdsverkets 
handlingsprogram för 2008-2013 och 2015-2020. Regeringen föreslog att Björnlandets och 
Tivedens nationalparker skulle utvidgas med intilliggande mark- och vattenområden från 1 143 
till 2 369 hektar (Björnlandet) och från 1 352 till 2 030 hektar (Tiveden)356357. Regeringen har även 
föreslagit att en ny nationalpark bildas i Tingsryds och Alvestas kommuner i Kronobergs län i 
Småland. Den nya nationalparken föreslogs heta Åsnens nationalpark och täcka en yta om 1 
873 hektar.358 

Under utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård, finns utgiftsposten 1:16 Skydd av 
värdefull natur (som i budgetpropositionen för 2017 legat som utgiftspost 1:15 och i 
budgetpropositionen för 2018 som 1:14). Anslagen till Skydd av värdefull natur får användas till 
skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald och friluftsliv, statliga 
förvärv och avtalslösningar av värdefulla naturområden, säkerställande av värdefulla 
naturområden och statsbidrag till kommuner och kommunala stiftelser för skydd av värdefulla 
naturområden.359 

Regeringen har under mandatperioden höjt anslagen till Skydd av värdefull natur med i 
genomsnitt 571 357 000 kronor jämfört med den föregående Alliansregeringen, och skriver i 
sina budgetpropositioner för 2016 och 2018 att det behövs omfattande insatser för att öka 
takten i att skydda ny natur om Sverige ska nå sina miljömål. Fler naturskogar ska skyddas 

                                                           
353 https://www.skogssverige.se/skog/fakta-om/den-svenska-skogen 
354 http://skyddadskog.se/ 
355 2014/15:MJU12, s. 46-47 

356 Proposition 2016/17:97 
357 Proposition 2016/17:96 
358 Proposition 2017/18:87 
359 PROP. 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 20, s. 109 
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och skyddet för biologisk mångfald ska öka360. De skriver också att de vill kunna teckna fler 
avtal om skydd för värdefulla områden361.  

I tabell 2 nedan redovisas anslag till utgiftsposten Skydd av värdefull natur i regeringens 
budgetpropositioner och oppositionspartiernas budgetmotioner. Oppositionspartiernas anslag 
visas som skillnaden mot regeringens anslag. Vänsterpartiet har förhandlat med regeringen 
om budgeten och röstat för denna i riksdagen, när det gäller budgetanslag får de därför samma 
bedömning som regeringen.  

2015 antogs allianspartiernas budgetförslag, vilket innebär att 715 miljoner kronor gick till 
skydd av värdefull natur 

                                                           
360 prop. 2015/16:1 

361 Betänkande 2017/18:MJU1 
362 Betänkande 2014/15:MJU1 

363 Betänkande 2015/16:MJU1 

364 2016/17:MJU1 

365 2017/18:MJU1 

 
     

 Regeringe
n 

M C L KD SD 

2015362 1 375 000 – 660 000 

 

– 660 000 

  

– 660 000 

  

– 660 000 

  

– 567 000 

 

2016363 1 343 500 – 590 000 

 

– 590 000 

 

– 590 000 

  

– 590 000 

  

– 944 000 

 

2017364 1 268 000 – 590 000 

 

– 840 000 – 528 000 – 590 000 

 

– 868 000 

 

2018365 

 

1 418 000 – 740 
000 

– 740 000 – 438 000 – 740 
000 

– 1 018 000 

Genomsnitt 
anslag/år 2014-
2018 

1 351 125 

 

– 645 000 – 707 500 – 554 000 – 645 000 – 849 250 

Genomsnitt 
anslagen 2015-
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.367 

Tabell 2. Siffrorna anges i tusental kronor. 

Den förra alliansregeringens budgetanslag för skydd av värdefull natur för 2014 var 808 000 000 
kronor368. I omdömet i denna fråga kommer budgetanslagen jämföras i relation till denna siffra, 
inte regeringens nivå under mandatperioden. Detta eftersom förslaget efterfrågade ökade 
anslag jämtemot stående budget 2014. 

Motioner 

Sökord: Skog, skydd, värdefull, natur 

Regeringspartierna 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna har lagt en motion där de menar att det är viktigt att öka anslagen till 
skydd av skog för att kunna ge ersättning till markägare som väljer att skydda sin skog istället 
för att avverka den. De har även uttryckt att de vill att ytterligare steg tas för att få skogsbruket 
att se det värdet i att skydda natur och värdefulla arter snarare än att se det som en ekonomisk 
risk.369 

Miljöpartiet 

Ingen motion har lagts från Miljöpartiet där de gett uttryck för sin naturskydds- och 
naturvårdspolitik. De har dock lämnat in en motion tillsammans med Centerpartiet om att 
inrätta en nationalpark i Nämdöskärgården370. 

 

Oppositionspartierna 

Vänsterpartiet  

I en motion uttryckte Vänsterpartiet åsikten att det krävs att en större areal skog skyddas för 
att Nagoyamålen ska uppnås.  Därför ville partiet att regeringen ska utforma nya etappmål för 
arealen skyddad skog att möjliggöra att miljökvalitetsmålet Levande skogar och Nagoyamålen 
ska kunna uppnås 371. Detta upprepades i motion 2016/17:1991. De uttryckte även att regeringen 
                                                           
366 2014: 808 000, 2013: 818 000, 2012: 751 000, 2011: 742 000. Genomsnitt 2011-2014: 779 750. Källor 
Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden 2010/11: MJU1, 2011/12: MJU1, 2012/13: MJU1, 
2013/14: MJU1.  

367 Betänkande 2014/15:MJU1 
368

 Proposition 2013/14:1 
369 2017/18:1846 

370 Motion 2016/17:3312 
371 Motion 2014/15:848 

2018  1 351 125 

– 779 
750366 

+ 571 357 
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borde ta fram lagförslag för att stoppa avverkningen av skyddsvärda skogar, så kallade 
värdekärnor. Vidare ville de att de frivilliga avsättningarnas kvalitet och långsiktighet ska 
dokumenteras bättre då det funnits problem när det visat sig att frivilliga avsättningar i många 
fall haft ett begränsat värde för biologisk mångfald372. 

Moderaterna 

Moderaterna har lämnat in förhållandevis många motioner som berör naturskyddsområden, 
varav en nämner att Sverige bör leva upp till sitt åtagande om att skydda skog med betydelse 
för den biologiska mångfalden373. Utöver den handlar de andra motionerna bland annat om hur 
de skyddade områdena ska förvaltas och skötas ur en natur- och besökssynpunkt374375376 och 
om möjligheten att bedriva kommersiell verksamhet i nationalparker377. En motion handlar 
också om att förtydliga och effektivisera samordingen och rollfördelningen mellan 
myndigheter med ansvar för naturvården, och att ge uppdrag åt berörda myndigheter att följa 
upp och kontrollera den regionala och lokala natur- och skogsvården för att öka kunskapen om 
hur den fungerar och vilka problem som finns för politiken att lösa378. 

I ett flertal motioner problematiserar Moderaterna juridiska avvägningar i relation till skyddad 
natur. En av dessa handlar om att utreda kommunernas möjlighet att inrätta naturreservat i 
syfte att de inte ska utnyttjas på felaktiga grunder379. En annan handlar om att kommunerna 
inte ska kunna besluta om naturreservat utan godkännande från regeringen och att det ska bli 
lättare för kommuner att upphäva kommunala naturreservat380. 

En annan aspekt som Moderaterna lyfter ett flertal gånger är konflikten mellan skydd av natur 
och ägande- och brukanderätten av densamma. I en motion uttrycker partiet att de menar att 
det funnits fall där skogsägare förlorat rätten att bruka sin skog. 

”Så hände till exempel i samband med en stor skogsbrand häromåret. Då 
förlorade tre markägare brukningsrätten till 40 hektar skogsmark, vilket 
motsvarade hälften av deras skogsinnehav. Staten, i form av 
Skogsvårdsstyrelsen, valde i stället att ta marken i anspråk genom att 
skydda den som nyckelbiotop för brandälskande insekter och växter.” 381 

I linje med detta lyfter Moderaterna olika ekonomiska problem med naturskyddet. I en motion 
påpekar de att fördelningen av skyddade naturområden bör bli bättre så att glesbefolkade delar 
av landet inte hämmas av att för stora delar av naturen är skyddad382. I en annan motion 
föreslog de att en utvärdering kring huruvida markägare med mark intill naturreservat ska 
kompenseras för en eventuell värdeminskning som orsakas av risken för granbarkborrar från 
reservaten bör göras383.  

                                                           
372 Motion 2016/17:1991 
373 Motion 2016/17:3172 
374 Motion 2014/15:2979 
375 Motion 2014/15:2547 
376 Motion 2014/15:1986 
377 Motion 2016/17:429 
378 Motion 2014/15:2979 
379 Motion 2015/16:2702 
380 Motion 2016/17:3378 
381 Motion 2015/16:293 
382 Motion 2014/15:2547 
383 Motion 2014/15:2979 
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Vidare uttrycker Moderaterna en vilja att införa striktare regler för att natur ska få bli eller 
fortsätta vara skyddad. I en motion föreslog de en automatisk omprövning av Natura 2000-
områden för att se om skyddsbehovet fortfarande är aktuellt384. I en annan motion skrev de att 
det kan uppstå juridiska gråzoner och att ”formellt skydd av skog bör göras med tydliga mål för 
hur de avsatta områdenas naturvärden ska bevaras och utvecklas”385. 

Centerpartiet 

Centerpartiet har tillsammans med Miljöpartiet lämnat in en motion om att inrätta en 
nationalpark i Nämdöskärgården386.  

Centerpartiet anser att förlusten av biologisk mångfald är ett allvarligt problem. De lyfter fram 
den föregående Alliansregeringens arbete med Nagoyaprotokollet (partiet verkar syfta på 
Aichimålen), och att arbetet med att skydda naturen har intensifierats under de senaste 
decennierna, och ser positivt på att det fram till 2010 skyddades 900 000 hektar skyddsvärd 
skogsmark i Sverige jämfört med 1998 Motionen innehåller dock inga motionsyrkanden som 
berör biologisk mångfald, skydd av skog eller annan natur.387 

De ser positivt på arbetet med de frivilliga avsättningarna av skogsmark och vill se fler projekt 
som skapar engagemang för att uppfylla miljömålet om levande skogar. Komet-projektet är ett 
exempel som de lyfter fram388. Då skydd av natur kan krocka med markägares ägande- och 
brukanderätt lägger Centerpartiet vikt vid att det finns fungerande ersättningssystem till 
markägare som gör frivilliga avsättningar, samtidigt som de menar att dessa kostnader måste 
stå i proportion till den miljönytta som skyddet medför. Skyddsåtgärder ska således vara både 
effektiva och rättssäkra, och Centerpartiet vill också att tidigare beslut ska utvärderas och 
omprövas för att se att de fortfarande bidrar till att skydda värdefulla miljöer389.  

Liberalerna 

Liberalerna skriver att:  

Både staten och skogsnäringen har ett långtgående ansvar att skydda 
skogens ekosystemtjänster, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt 
om naturvård och miljöhänsyn. De återstående gammelskogarna ska ges 
starkare skydd. (Motion 2015/16:3244) 

Vidare menar de att det behövs ökade restaureringsinsatser för att bevara och utveckla den 
biologiska mångfalden i olika naturtyper, och att naturreservat och nationalparker spelar en 
viktig roll i detta och att arealen produktiv skogsmark som skyddas måste öka. För detta vill de 
också att se att den skog som staten äger ska bytas mot privatägd skog som har skyddsvärde, 
med särskilt fokus på de värdefulla naturskogarna390391.   

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna skriver att:  

                                                           
384 Motion 2015/16:1456 
385 Motion 2016/17:3172 
386 Motion 2016/17:3312 
387 Motion 2016/17:2670 
388 Motion 2016/17:2022 
389 Motion 2017/18:3716 
390 Motion 2017/18:2820 
391 Motion 2017/18:3816 
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”Levande skogar med en myllrande biologisk mångfald är en förutsättning 
för människors välbefinnande och hälsa och levererar viktiga 
ekosystemtjänster, såsom rening av luft och vatten, och infångning av 
övergödande ämnen som exempelvis kväve. Bevarande och hållbart 
nyttjande av den biologiska mångfalden är mål som självklart utgör 
allmänna intressen.”392 

Utöver detta har de inte uttalat sig särskilt mycket om skydd av skog. De uppmärksammar den 
potentiella konflikten mellan naturskydd och markägares ägande- och bruksrätt. De lyfter 
särskilt fram artskyddsförordningen som de menar gör att myndigheter kan stoppa i princip 
alla skogsbruksåtgärder för en markägare. Detta anser de riskerar att på ett rättsosäkert sätt 
inskränka på markägarens rådighet över sin egendom, samtidigt som myndigheten inte är 
skyldig att ge markägare ekonomisk kompensation när inskränkningar görs av miljöskäl. De 
menar att skogsägare som tagit hand om sin skog på ett sätt som bevarat höga naturvärden 
fråntas på så sätt möjligheten att få inkomst från sina arbetsinsatser i form av både skogsbruk 
och skogsskydd. Kristdemokraterna vill därför att regeringen ändrar artskyddsförordningen på 
ett sätt som säkrar äganderätten393. 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna ser flera risker med vad de kallar en snabb expansion av 
naturskyddsområden. Dels att det tar pengar från skötseln av redan befintliga 
naturskyddsområden, och dels att det slår negativt mot landsbygden och hindrar skogsbruk 
och andra kommersiella verksamheter i glesbygden. Partiet menar vidare att skogsområden 
som undantas från skogsbruk kan komma att utgöra ”fredade zoner” för skadedjur vilket 
innebär problem för andra skogsfastigheter i närheten. Sammanfattningsvis vill de prioritera 
skötseln av befintliga naturskyddsområden framför att skydda större arealer394.  

De vill värna om den biologiska mångfalden, men inte primärt genom att sluta bruka marken 
utan genom ett mer ansvarsfullt skogsbruk. En åtgärd som de vill se är till exempel en satsning 
på röjning av skog för att skapa ökad tillväxt och förbättrad virkeskvalitet395. Vidare föreslår de 
också att Tivedens nationalpark bör kunna brukas enligt skogsvårdslagen396. 

Samtidigt är de positivt inställda till att sluta frivilliga naturvårdsavtal med markägare som i 
det så kallade Komet-projektet (Kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog) som 
ger skogsägaren möjlighet till ekonomisk ersättning för skog med höga naturvärden som 
avsätts från avverkning397. 

 

Utskottsbetänkanden 

 

Sökord: Skog, skydd, värdefull, natur 

Generellt kring naturskydd skriver Miljö- och jordbruksutskottet att:  

                                                           
392 Motion 2017/18:2606 
393 Motion 2017/18:2606 
394 Motion 2014/15:2893 
395 Motion 2014/15:2890 
396 Motion 2016/17:3613 
397 Motion 2016/17:2450 
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Utskottet noterar att regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda 
skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller 
frivilliga avsättningar samt att regeringen framhåller att såväl staten och 
kommunerna som skogsbruket bör göra stora ansträngningar för att 
skyddsvärda skogar inte ska avverkas. I likhet med regeringen anser 
utskottet att det är nödvändigt med en fortsatt ambitionshöjning för att nå 
miljökvalitetsmålen som innefattar biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Skyddet för biologisk mångfald måste utökas och 
skyddet av värdefulla skogar prioriteras.398 

Gällande frivilliga avsättningar av skog skriver Miljö- och jordbruksutskottet att: 

Som redovisats ovan har utskottet tidigare framhållit att regeringen bör 
arbeta för att de frivilliga avsättningarna utvecklas när det gäller 
omfattning, transparens, kontinuitet och kvalitet samt att det är viktigt att 
alla dessa aspekter säkras i de frivilliga avsättningarna så att de utgör en 
fullgod del i uppfyllandet av etappmålet om skydd av landområden, 
sötvattensområden och marina områden.399 

Propositionen om att skapa Åsnens nationalpark lämnades in den 25 januari 2018 och har ännu 
inte behandlats i något utskott, men propositionerna om att utvidga Tivedens och Björnlandets 
nationalpark har båda godkänts av Miljö- och jordbruksutskottet. I båda fallen har 
Sverigedemokraterna reserverat sig mot förslaget och uttryck skepsis kring att utöka arealen 
formellt skyddad natur.400 

Miljö- och jordbruksutskottet har föreslagit att regeringens anslag till utgiftspost 1:3 och 1:16 
godkänns alla år förutom för 2015 då utskottet föreslog att Allianspartiernas gemensamma 
förslag på utgiftsområde 20 skulle godkännas. 
 

Riksdagens behandling 

 

Sökord: Skog, skydd, värdefull, natur 

Sverigedemokraterna röstade mot utvidgningen av Tivedens nationalpark, i övrigt godkände 
alla partier förslagen om att utvidga Tivedens och Björnlandets nationalparker.  

År 2015 var utskottets förslag till beslut i riksdagen att godkänna Allianspartiernas förslag. 
Riksdagen godkände detta genom acklamation, det vill säga att beslutet går igenom om ingen 
opponerar sig. För 2016, 2017 och 2018 föreslog utskottet att riksdagen bifaller regeringens 
budgetmotion. Dessa budgetar har också fått bifall i riksdagen. Budgeten för 2016 och 2018 
röstades igenom av Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd från Vänsterpartiet. 
Sverigedemokraterna röstade emot medan övriga partier avstod från att rösta. Budgeten för 
2017 godkändes av riksdagen genom acklamation. 

                                                           
398 2016/17:MJU13, s. 12 

399 2016/17:MJU13, s. 15 

400 2016/17:MJU17 och  2016/17:MJU16 
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Miljöomdöme  

 

 KD M L C MP S V SD 

Sagt 2014 Ja Ja Ja Ja Ja Vet ej Ja Vet ej 

Gjort 2014-2018 Nej Nej Nej Nej Delvis Delvis Ja Nej 
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9. Marina skyddade områden 
 

 
Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: I 
dag har lite drygt sex procent av Sveriges havsområden ett marint områdesskydd, att jämföra 
med cirka 20 procent i Danmark och ungefär 40 procent i Tyskland. FN:s Nagoyamål anger att 
minst tio procent ska skyddas till 2020, vilket blivit ett svenskt miljömål. Forskningen visar 
dock att behovet av skyddade områden snarare ligger på 20-30 procent för varje habitat. Det är 
också viktigt att skyddet inte bara avser yta utan även reglerar fiske och exploaterande 
verksamhet som skadlig bottentrålning. De flesta marina områdsskydd i Sverige saknar dock 
sådana regler; till och med i Kosterfjorden – Sveriges enda marina nationalpark – tillåts 
bottentrålning. Det är viktigt att det marina skyddet framöver inkluderar relevanta åtgärder 
som exempelvis fiskebegränsningar. Det är bra för både miljön och fisket. 
 
Naturskyddsföreningens förslag 2014: Besluta att öka andelen marint skyddade 
områden till minst 20 procent av Sveriges Ekonomiska zon. 

Bakgrund 

Marina områden, inte bara i Sverige utan i hela världen, är allvarligt hotade. Kemikalieutsläpp, 
övergödning, döda havsbottnar, klimatförändringar och överfiske är alla faktorer som påverkar 
livet i våra hav negativt. Destruktiva fiskemetoder såsom bottentrålning förstör havsbottnar 
och dödar de organismer som lever där samtidigt som det genererar en stor mängd bifångst.401  

Förenta Nationerna (FN) har antagit 7 hållbarhetsmål, Agenda 2030. Dessa mål bygger på 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och berör samtliga medlemsländer. Mål 14 handlar 
om marina ekosystem och resurser, där delmål 14.5 går ut på att skydda minst 10 % av 
ländernas havsområden till 2020.402 

Vid mandatperiodens början var drygt sex procent av Sveriges marina områden skyddade. 
Enligt miljökvalitétsmålen har Sverige som etappmål att skydda 10 % av våra marina områden 
till 2020. Naturskyddsföreningen anser att för att de marina skyddade områdena verkligen ska 
vara skyddade krävs regleringar av fisket och skaliga aktiviteter i de skyddade områdena. 
Exempelvis är bottentrålning tillåtet i Sveriges enda marina nationalpark, Kosterhavet. 
 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna svarade nej när 
Naturskyddsföreningen ställde frågan om att skydda 20 % av Sveriges marina områden. De 
motiverade sina svar med att Sveriges etappmål, Nagoyaöverenskommelsen och Agenda 2030 
var tillräckligt ambitiösa mål och att dessa mål bör uppnås innan nya mål sätts. 
Folkpartiet/Liberalerna visade öppenhet för Naturskyddsföreningens krav. De svarade ja på 
frågan och menade att det marina skyddet var viktigt. Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
svarade ja och var villiga att sätta ett mer ambitiöst mål än att skydda 10 % till 2020. 
Sverigedemokraterna svarade ”vet ej” och då partier inte tagit ställning i frågan. 
 

Initiativ under mandatperioden 

Sökord: marina, skydd 

                                                           
401 https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/friska-hav-ar-en-livsviktig-fraga 
402 https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/mal-14/ 
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Regeringen skriver på sin hemsida att de har accepterat frivilliga åtaganden från Förenta 
Nationerna (FN), däribland ett åtagande om att ha minst 10 % skyddade marina zoner till 2020. 
Regeringen skriver vidare att detta mål är uppnått, då regeringen uppger att Sverige i nuläget 
har 13,6 % skyddade marina zoner. Genom handlingsplanen för marint områdesskydd i Sverige 
ska regeringen även se till att zonerna är ekologiskt representativa, sammanhängande och 
funktionella.403 

I sin genomgång av de Globala Målen och Agenda 2030 framhåller regeringen i samband med 
mål 14 (Hav och marina resurser) att arbetet mot ohållbara fiskesubventioner och överfiske är 
centralt. Man framhåller vetenskapligt baserade förvaltningsplaner som en åtgärd för att 
återställa fiskbestånden. Regeringen framhåller även sin maritima strategi från 2015 en som 
viktig utgångspunkt för arbetet med den marina miljön, och åtar sig att i slutet av 2017 aktivt 
ha verkat för ett implementeringsavtal till FN:s havsrättskonvention för skydd av biologisk 
mångfald och aktivt ha bidragit till internationella organisationers arbete för minskad tillförsel 
av plast och annat marint skräp till havet. Vidare åtar man sig att bevaka att den yttre 
dimensionen i EU:s gemensamma fiskeripolitik följs samtidigt som utvecklingsländernas 
förutsättningar tas tillvara och att driva på för ett effektivt genomförande av det globala målet 
14 om hav och marina resurser.404 

Propositioner och förordningar 

Sökord: marina, skydd 

I budgetpropositionerna från riksdagen har anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljöer 
ökat från 741 565 000 kronor till 949 565 000 kronor405406407: 

Budgetproposition för 2015 
(fick ej bifall) 

741 565 000 kr 

Budgetproposition för 2016 751 565 000 kr 

Budgetproposition för 2017 787 565 000 kr 

Budgetproposition för 2018 949 565 000 kr 

 

Regeringens budgetanslag för 2015 fick inte bifall. Den siffra som beslutades i riksdagen var 
ungefär 667 000 000 kronor.408 

I budgetpropositionen för 2017 skriver regeringen att de ökade anslaget för åtgärder för havs- 
och vattenmiljöer bland annat ska gå till att utöka de marina skyddade områdena. I 
budgetpropositionen för 2018 skriver regeringen att etappmålet 10 % skyddade marina områden 
till 2020 är uppnått och att budgeten för åtgärder för havs- och vattenmiljöer bland annat syftar 
till att stärka skyddet av de marina skyddade områdena. 

Motioner 

                                                           
403http://www.regeringen.se/regeringens-politik/havskonferensen/svenska-frivilliga-ataganden-hittills-
registrerade/  
404 Skrivelse 2015/16:182 
405

 Proposition 2014/15:1 
406 Regeringens proposition 2017/18:1 
407 Regeringens proposition 2016/17:1 
408

 Betänkande 2014/15:MJU1 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/havskonferensen/svenska-frivilliga-ataganden-hittills-registrerade/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/havskonferensen/svenska-frivilliga-ataganden-hittills-registrerade/
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Sökord: marina, skydd 

Regeringspartierna  

Socialdemokraterna 

I en enskild motion till riksdagen av Magnus Manhammar 2017, kräver Manhammar att 
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör anta ett nytt 
ambitiöst mål för marint skydd som följer åtagandena som Sverige gjort i 
Nagoyaöverenskommelsen och konventionen för biologisk mångfald.  

Nagoyaöverenskommelsen innebär att Sverige förbundit sig att skyddar minst 10 % av sina 
marina områden. Manhammar framhåller i motionen att regeringen har ökat andelen 
skyddade områden i Sverige från 6,3 procent 2016 till 13,6 år 2017, men att forskare 
rekommenderar att 20-30% av de marina områdena bör skyddas för att säkerställa att arter och 
ekosystem överlever.   

Sverige har alltså fördubblat de skyddade marina områden på ett år och FN:s mål är uppnått 
från Sveriges sida. Regeringen beslutade att anta frivilliga åtaganden för haven i samband med 
FN:s havskonferens i New York i juni 2017.  Som följd har Sverige åtagit sig ett frivilligt ansvar 
att stärka dessa ännu mer. De frivilliga åtagandena består bland annat i att införa 
fiskeregleringar i Natura 2000-området Bratten, införa fiskeregleringar i fem skyddade 
områden i Kattegatt, överlåta ett regeringsuppdrag åt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att 
utreda och identifiera åtgärder i syfte att stärka skydd i både nya och gamla skyddade marina 
områden samt att HaV ska utreda effekterna av bottentrålning i dessa områden och vidta 
åtgärder därefter.409 

Miljöpartiet 

I en enskild motion av Karin Svensson Smith (Miljöpartiet) föreslår Svensson Smith att 
Öresund bör bli ett marint skyddat område. Hon framhåller att Öresundsområdet är tätt 
befolkat, samtidigt som Öresund har unika ekologiska värden.410 

Oppositionspartierna 

Centerpartiet 

I en kommittémotion skriven av Kristina Yngwe från 2015 skrev motionärerna att det är 
Centerpartiets mening att budgeten för åtgärder för havs- och vattenmiljöer bör minskas med 
75 000 000 kr.411 

I en partimotion av Annie Lööf m.fl. från 2016 framförde motionärerna åsikten att Sverige i 
enlighet med Nagoyaöverenskommelsen ska utöka de marina skyddade områdena till 10 %.412 

I en kommittémotion av Kristina Yngwe från 2016 framföre motionärerna åsikten att anslaget i 
regeringens budgetproposition för 2017 för åtgärder för havs- och vattenfrågor bör öka med 
35 000 000 kr.413 

                                                           
409 Motion 2017/18:1801 
410 Motion 2017/18:2110 
411 Motion 2015/16:3155 
412 Motion 2016/17:824 
413 Motion 2016/17:3439 
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I en kommittémotion av Kristina Yngwe från 2017 framförde motionärerna åsikten att anslaget 
i regeringens budgetproposition för 2018 för havs- och vattenåtgärder bör öka med 158 000 000 
kr.414 

Vänsterpartiet 

I en kommittémotion av Jens Holm m.fl. från 2014 framförde motionärerna åsikten att 10 % 
marina skyddade zoner till 2020, som Nagoyaöverenskommelsen efterfrågar, inte räcker. 
Vidare uttrycker motionärerna att forskning menar att 20-30 % är en bättre siffra och att 
Sverige bör satsa på att ha 20 % marint skyddade zoner till 2020.415 
 
I en kommittémotion av Jens Holm m.fl. från 2017 framförde motionärerna åsikten att 13,6 % 
marint skyddade områden finns i Sverige och att det är bra, men att det inte räcker. De vill att 
regeringen ska lägga fram förslag/strategi för att skydda 20 %.416 

I en partimotion av Jonas Sjöstedt m.fl. från 2016 framförde motionärerna att partiet vill dels 
utöka de marina skyddade zonerna till 20 %, men även förbjuda bottentrålning samt reglera 
fisket i de skyddade zonerna.417 

Moderaterna 

I en kommittémotion av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. från 2016 framförde motionärerna 
åsikten att regeringen bör verka för att i större utsträckning skydda marina reservat såsom 
Natura 2000-områden. Detta exempelvis genom att lägga om sjöfartsrutter för fartyg.418  

I en kommittémotion av Jonas Jacobson Gjörtler m.fl. från 2016 framförde motionärerna 
åsikten att partiet vill minska anslaget i regeringens budgetproposition för 2017 för åtgärder för 
havs- och vattenåtgärder med 40 000 000 kr.419 

I en kommittémotion av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. från 2017 framförde motionärerna 
åsikten att partiet vill öka anslaget i regeringens budgetproposition för 2018 för åtgärder för 
havs- och vattenåtgärder med 95 000 000 kr.420 

Sverigedemokraterna 

I en kommittémotion av Anders Forsberg m.fl. från 2015 framförde motionärerna åsikten att 
regeringen bör verka för att utöka de marina skyddade områdena i Sverige. Vidare uttryckte 
motionärerna att HaV har en viktig roll att utreda hur fisket i dessa områden ska regleras och 
anför bottentrålning som ett exempel på skadliga fiskemetoder.421   

I en kommittémotion av Anders Forsberg m.fl. från 2016 framförde motionärerna åsikten att 
dåvarande 6,3 % marina skyddade zoner var för lite och att dessa borde utökas i enlighet med 
expertisråd.422 
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416 Motion 2017/18:1149 
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I en kommittémotion av Martin Kinnunen m.fl. från 2014 uttryckte motionärerna oro för 
tillståndet i Östersjön och ville därför öka anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljöer i 
regeringens budgetproposition för 2015 med 250 000 000 kr.423 

I en kommittémotion av Anders Forsberg m.fl. från 2016 framförde motionärerna åsikten att 
partiet ville öka anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljöer i regeringens 
budgetproposition för 2017 med 150 000 000 kr. Detta för att förbättra, skydda, bevara och 
restaurera havs- och vattenmiljöer i landet. Pengarna ska även gå till pilotprojekt som syftar 
till att åtgärda syrefria bottnar och inrätta fler marina reservat.424  

I en kommittémotion av Martin Kinnunen och Runar Fliper m.fl. från 2017 framförde 
motionärerna åsikten att partiet ville öka anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljöer i 
regeringens budgetproposition för 2018 med 50 000 000 kr. Motiveringen är snarlik som för 
motsvarande motion 2016.425 

Kristdemokraterna 

I en kommittémotion av Magnus Oscarsson m.fl. föreslog partiet att anslaget i budgeten för 
åtgärder för havs- och vattenmiljöer för 2016 bör minskas med 75 000 000 kr.426 

I en kommittémotion av Lars-Axel Nordell m.fl. föreslog partiet att anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2017 för åtgärder för havs- och vattenmiljöer bör minskas med 
20 000 000 kr.427 

I en kommittémotion av Lars-Axel Nordell m.fl. föreslog partiet att anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2018 för åtgärder för havs- och vattenmiljöer bör minskas med 
157 000 000 kr.428 

Liberalerna 

I en kommittémotion av Lars Tysklind m.fl. föreslog partiet att anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2016 för åtgärder för havs- och vattenmiljöer bör minskas med 
60 000 000 kr.429  

I en kommittémotion av Lars Tysklind m.fl. föreslog partiet att anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2017 för hav- och vattenåtgärder bör minskas med 71 000 000 kr.430 

I en kommittémotion av Lars Tysklind m.fl. föreslog partiet  att anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2018 för åtgärder för havs- och vattenmiljöer bör minskas med 
147 000 000 kr.431 

Flerpartimotioner  

I en flerpartimotion av Lena Ek m.fl. (C, M, KD, FP) framhöll motionärerna att den tidigare 
alliansregeringen åtog sig att utöka de marint skyddade områdena i Sverige till 10 % till 2020. 
Vidare framhöll motionärerna vikten av att regeringen fortsätter att arbeta med detta under 

                                                           
423 Motion 2014/15:2893 
424 Motion 2016/17:2913 
425 Motion 2017/18:3064 
426 Motion 2015/16:1935 
427 Motion 2016/17:3281 
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mandatperioden, men vill samtidigt minska anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljöer i 
regeringens budgetproposition för 2015 med 75 000 000 kr.432 

Utskottsbetänkanden 

I miljö- och jordbruksutskottets betänkande från december 2016, där motionerna 2016/17:3164 
av M, 2016/17:2913 av SD, 2016/17:3439 av C, 2016/17:3460 av FP/L samt 2016/17:3281 av KD 
behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets 
förslag. Beslutet motiverades av utskottet med att regeringen har ökat anslaget för detta 
område i budgeten med syftet att uppnå etappmålet 10 % skyddade marina områden till 2020. 
Vidare har HaV fått i uppdrag av regeringen att utreda hur dessa områden ska kunna 
inrättas.433 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2017 där motionerna 2017/18:3863 av M, 
2017/18:3064 av SD, 2017/18:3709 av C, 2017/18:3816 av FP/L samt 2017/18:3791 av KD 
behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets 
förslag.434 I Omröstning om motion 2017/18:3064 av SD där SD och en miljöpartist (Esabelle 
Dingizian) röstade för motionen. 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2015, där motionerna 2015/16:3144 från FP/L, 
2015/16:3155 från C och 2015/16:1935 från KD behandlades, föreslog utskottet att samtliga 
motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottes förslag.435 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2014, där motionerna 2014/15:2981 av C, KD, 
FP/L och M och 2014/15:2893 av SD behandlades, föreslog utskottet att motionerna skulle avslås 
i frågor som berörde åtgärder för havs- och vattenmiljöer. Riksdagen biföll utskottets förslag.436  

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2017 där motionerna 2016/17:3166 av M, 
2016/17:2448 av SD, 2016/17:824 av C och 2016/17:1989 av V behandlades, föreslog utskottet att 
motionerna skulle avslås i avseenden som berörde åtgärder för havs- och vattenmiljöer. 
Riksdagen biföll utskottets förslag.437 I omröstning om motion 2016/17:1989 av V röstade V för 
motionen och övriga mot. 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2016 där motion 2015/16:2076 av SD 
behandlades, föreslog utskottet att denna skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.438 I 
omröstning om motion 2015/16:2076 av Sd röstade SD för motionen och övriga mot. 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2015 där motion 2014/15:848 av V behandlades, 
föreslog utskottet att motionen skulle avslås. Riksdagen biföll utskottes förslag. Motiveringen 
som utskottet gav till detta var att Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att utreda 
hur Nagoyaöverenskommelsen ska kunna uppnås, vilket redovisades 15 januari 2016. Havs- 
och vattenmyndigheten har även fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för marint 
områdesskydd. Vidare har regeringen ökat resurserna för havs- och vattenfrågor för att kunna 
skydda det marina livet i Sverige.439  

Riksdagens behandling 
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Debatt  

I ett antal riksdagsdebatter under mandatperioden där natur och miljö debatterats har 
riksdagspartierna haft möjlighet att uttrycka sin syn på frågan om marina skyddade områden. I 
denna del av underlaget har utdrag ur dessa debatter tagits. Detta för att tydliggöra partiernas 
ståndpunkt i frågan om marina skyddsområden. 

Debatt om naturvård och biologisk mångfald, 29 april 2015: 

Johan Büser, Socialdemokraterna 

”Samarbetsregeringen gör nu kraftfulla satsningar genom en progressiv miljö- 
och klimatpolitik. Det är värt att nämna att när det gäller satsningarna på 
naturvård och biologisk mångfald ökar investeringarna till skydd av värdefull 
natur med 250 miljoner kronor. Det innebär i praktiken att skyddet för biologisk 
mångfald utökas, att vi kan skydda fler naturskogar och att vi kan inrätta fler 
marina reservat.” 

Debatt om naturvård och områdesskydd, 9 mars 2016: 

Runar Fliper, Sverigedemokraterna 

”I dag finns en marin nationalpark i Sverige - Kosterhavet. Liknande parker och 
reservat är viktiga för att Västerhavet och Östersjön ska få en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och 
skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust 
och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Fler reservat av marin 
karaktär kan också bidra till att kommersiellt viktiga fiskbestånd kan återhämta 
sig snabbare och till att mängden fisk i närbelägna fiskevatten ökar.” 

Debatt om allmän miljö och naturvård, 14 december 2016: 

Stina Bergström, Miljöpartiet 

”Naturvårdsverket har sedan slagit fast att detta mål inte kommer att uppnås om 
man inte anslår extra pengar. Det är precis detta som regeringen nu gör. Man har 
anslagit ungefär 1,2 miljarder till skydd av värdefull natur. Det är ett anslag som 
Moderaterna vill halvera.” 

Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna 

”Regeringen förstärker satsningarna på den biologiska mångfalden med 1,1 
miljarder jämfört med de borgerliga åren. Det betyder att värdefull natur kan 
köpas in för mer skydd, att fler naturskogar kan skyddas och att fler marina 
reservat kan inrättas.” 

Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna 

”Herr talman! Vi har våra vatten. I synnerhet Östersjön är och har varit ett 
problemområde, där övergödningen intar en framträdande roll. Detta innanhav är 
särskilt känsligt på grund av att det finns 90 miljoner människor i dess närhet. 
Det är en begränsad vattenmängd och ett begränsat utbyte av vatten. Vi vill 
kraftigt öka prioriteringen av insatserna på havs- och vattenmiljöområdet och 
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vill därför lägga 150 miljoner extra på det. Dessa medel skulle kunna användas för 
åtgärder för att förbättra, bevara, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer.” 

Debatt om naturvård och biologisk mångfald, 15 mars 2017: 

Johan Büser, Socialdemokraterna 

”Här hemma i Sverige jobbar regeringen hårt för att få på plats ett representativt, 
väl sammanhängande, väl förvaltat och funktionellt nätverk av skyddade marina 
områden som täcker minst 10 procent av Sveriges havsområden senast till 2020. 
Sverige uppnår redan i dag genom tidigare fattade beslut arealmålet om 10 
procents marint skydd. Men fler åtgärder kommer att behöva vidtas för att det 
marina områdesskyddet även ska bli representativt och funktionellt. Det betyder 
att det ska täcka alla naturtyper och miljöer samt arter i ett sammanhängande 
nätverk. Det kommer att kräva resurser det också, och även där har anslaget för 
åtgärder för havs och vattenmiljö redan förstärkts.” 

Jens Holm, Vänsterpartiet 

”Därför menar vi i Vänsterpartiet att det är extremt viktigt att vi inte bara skyddar 
mer utan också att kvaliteten stärks i synnerhet i de marina reservaten, alltså de 
till havs. Det innebär till exempel att det borde vara självklart med ett förbud mot 
bottentrålning i marina naturreservat.” 

 

Miljöomdöme 

 

 KD M FP C MP S V SD 

Sagt 2014 Nej Nej Ja  Nej Ja Nej Ja Vet ej 

Gjort 2014-2018 Nej Nej Nej Delvis Delvis  Delvis  Ja Delvis 
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10. Nationellt fiskestopp av ål 
 

 
Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Ålen i Europa är akut utrotningshotad enligt forskarnas och myndigheternas bedömningar. 
Bestånden är på en oerhört låg nivå. Orsakerna till problemen är såväl överfiske som att ålar 
dör i vattenkraftverk på väg till havet. EU antog därför 2007 en återhämtningsplan för ålen och 
för att genomföra den finns nationella förvaltningsplaner. I Sverige ledde planen bland annat 
till stängning av fritidsfisket, men det riktade yrkesfisket har tillåtits fortsätta. I dag finns 
hundratals dispenser för fortsatt ålfiske. Detta sker trots att forskarnas råd är att stänga 
ålfisket. Under 2014 ska EU:s ålförvaltningsplan eventuellt revideras. Sverige har dock 
nationell rådighet över frågan, vilket innebär att regeringen inte behöver invänta nya EU-beslut 
för att kunna vidta nya åtgärder, såsom att helt stänga ålfisket. 
 
Naturskyddsföreningens förslag 2014: Inför ett nationellt fiskestopp för allt fiske efter ål 
oavsett hur EU:s förvaltningsplan ändras. 

Bakgrund 

Ålen är utrotningshotad i hela Europa. Sedan 2005 finns ålen uppsatt på den Svenska rödlistan 
där den bedöms som akut hotad och 97 % av glasålsbeståndet har försvunnit sedan 1950-talet. 
EU beslutade 2007 om ett gemensamt mål där varje enskild medlemsstat fick i uppdrag att 
upprätta en nationell ålförvaltningsplan samt vidta åtgärder anpassade efter lokala och 
nationella behov för att skydda ålen.  Målet är att varje land som har ålbestånd i sina vatten ska 
se till att 40 % av de fullvuxna ålarna ska kunna simma ut i havet. Exempel på åtgärder som 
nämns i EU:s ålförordning (EG) nr 1100/2007 är att begränsa fisket, underlätta för ålen att röra 
sig fritt samt planetara ut glasål i lämpliga vatten.440 

I Sverige finns ett generellt ålfiskeförbud som innebär att fritidsfiske av ål inte är tillåtet samt 
att yrkesfisket kräver ålfisketillstånd. Det ges inga nya ålfisketillstånd, utan det är endast 
fiskare som tidigare har fiskat ål som kan få ett ålfisketillstånd.441 En del av problematiken är 
det illegala fisket av ål. Under 2014 belagtog Kustbevakningen i Sverige och Danmark cirka 
1300 fällor, vilket motsvarar ungefär 100 000 kg i fångst. Även turbiner i vattenkraftverk utgör 
en del av problematiken, då 150 000 kg blankålar dör årligen när de rör sig genom åar i 
Sverige.442  

Liberalerna svarade ja på frågan med motiveringen att de är öppna för ett ålfiskestopp om det 
skulle vara nödvändigt enligt återhämtningsplanen. Även miljöpartiet och 
Vänsterpartietsvarade ja på frågan. Moderaterna svarade att de inte vet, men att åtgärderna för 
att rädda ålen bör ändras i takt med att ålens tillstånd ändras. Övriga partier, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna svarade nej 
på frågan. Dessa partier ville skydda ålen på andra sätt, exempelvis genom att minska antalet 
ålar som dör i vattenkraftverken. 

Ålfrågan behandlas inte bara i Sverige, utan även på EU-nivå. Sverige har tidigare förespråkat 
ett ålfiskestopp inom EU. I december 2017 ändrades denna linje då allianspartierna och 
Sverigedemokraterna röstade för att verka för ett ålfiskestopp i EU med undantag för Östersjön. 

                                                           
440 https://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/eel/management_plans_en 
441 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-
information-till-skydd-av-arter/regler-for-alfiske.html 
442 https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sa-vill-vi-radda-den-akut-hotade-alen 
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Detta faller utanför bedömningen i den här granskningen, men visar på en skillnad mellan 
allianspartiernas och Sverigedemokraternas politik och Socialdemokraternas, Miljöpartiets 
och Vänsterpartiets politik gällande ålen.443 

Initiativ under mandatperioden 

Sökord: ål, fiske 

Regeringspartierna har under mandatperioden förespråkat ett generellt ålfiskeförbud i EU:s 
alla vatten i EU-nämnden. Sven Erik Bucht sade i EU-nämnden den 8 december 2017: 

”Regeringens ståndpunkt är enligt följande: Regeringen föreslår att Sverige med 
anledning av den europeiska ålens bestånd fortsätter driva på för ett totalförbud 
för fiske av ål i alla EU:s vatten och föreslår att Sverige vid en omröstning även 
stöder åtgärder som innebär en förbättring för ålen om det är möjligt att samla en 
kvalificerad majoritet för förslaget. Det innebär att vi också stöder det förslag som 
ligger på bordet, även om förbudet i praktiken främst avser blankålsfisket i 
Östersjön och alltså inte innebär ett gemensamt ansvar inom EU för ålbeståndet. 

Regeringen anser även att det är ytterst viktigt att kommissionen skyndsamt 
vidtar långsiktiga åtgärder genom skärpning av EU:s befintliga ålförordning samt 
särskilt prioriterar uppföljning och efterlevnad av de nationella 
ålförvaltningsplanerna.”444 

 

Propositioner och förordningar 

Sökord: ål, fiske 

Inga propositioner eller förordningar berörde ålfiske under mandatperioden. 

Motioner 

Sökord: ål, fiske 

Regeringspartierna  

Socialdemokraterna 

I en fristående motion av Magnus Manhammar från 2016 uttryckte motionären åsikten att 
elbolagen bör pressas och se till att färre ålar dör i turbiner och på så sätt rädda ålen samt att 
det är oansvarigt att tillåta yrkesfiske av ål.445 

I en enskild motion av Annelie Karlsson och Per-Arne Håkansson från 2016 uttryckte 
motionärerna åsikten att ålfisket är ett kulturarv och tradition för Skåne och att de gällande 
regleringarna för ålfisket drabbar landsbygden hårt. I och med det kulturella värdet i ålfisket 
menar motionärerna att bevarandet av ålen som art är viktigt och att det krävs åtgärder främst 
gällande ålar som dör i kraftverkens turbiner.446 

                                                           
443 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/regeringen-overkord-om-alfiskeforbud 
444

 EU-nämndens uppteckningar 2017/18:15 
445 Motion 2016/17:595 
446 Motion 2016/17:1673 



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

133 
 

Oppositionspartierna 

Centerpartiet 

I en enskild motion från 2014 av Anders Åkesson och Kristina Yngwe framfördes åsikten att 
ålfisketillstånd bör kunna överföras mellan personer. Vidare menade motionärerna att 
yrkesfisket av ål riskerar att försvinna eftersom tillståndet att fiska ål är personligt och inte 
kan överlåtas när en ålfiskare slutar sin verksamhet. Motionärerna framförde åsikten att det 
svenska förhållningssättet och synen på ålförvaltningen är mycket seriöst och att antalet 
yrkesfiskare som innehar tillstånd att fiska ål är strikt begränsat. 

I en fristående motion av Lena Ek och Eskil Erlandsson från 2014 uttryckte motionärerna att de 
nuvarande regleringarna för ålfisketillstånd omöjliggör generationsskiften i de familjeföretag 
och småföretag som har tillstånd att fiska ål. Vidare menade motionärerna att ålfisket har 
kulturella och ekonomiska värden och att ålfisketillstånden bör kunna överföras för att 
möjliggöra generationsskiften i de företag som bedriver ålfiske.447 

I en fristående motion av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson från 2014 uttryckte 
motionärerna att det krävs flera åtgärder för att ålbestånden ska öka. De menade att 90 % av de 
ålar som försöker ta sig ut till havs via åar dör i vattenkraftsturbiner. De menade även att sälar 
äter upp lika mycket ål som fiskas i Sverige och detta bör åtgärdas genom en förvaltande 
allmän jakt. Ett totalt fiskestopp är enligt motionärerna ett hot mot ålbestånden då de menar 
att intresset för ål skulle försvinna tillsammans med ålfiskarna och därmed skulle ålbestånden 
minska.448 

I en fristående motion av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson från 2015 skrev 
motionärerna att ett totalt ålfiskestopp skulle leda till att intresset för ålen skulle minska och 
därmed dess bestånd. Vidare ville motionärerna verka för att minska andelen ålar som dör i 
vattenkraftsturbiner och införa förvaltande allmän jakt på säl och skarv för att även på det 
sättet öka ålbestånden. De ville även sätta ut fler ålyngel.449 

I en enskild motion av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson från 2016 upprepar 
motionärerna det som skrevs i motion 2015/16:1978 från 2015.450 

Vänsterpartiet 

I en kommittémotion av Jens Holm m.fl. utryckte motionärerna att ett totalt fiskestopp av ål är 
den bästa lösningen för att rädda ålbestånden. De menade vidare att kunskapen om ålen är 
begränsad och att fisket utgör en risk för ålens fortlevnad.451 

I en partimotion av Jonas Sjöstedt m.fl. menade motionärerna att ett totalt ålfiskestopp är det 
som krävs för att rädda ålbestånden. De påpekade att det förekommer mycket illegalt fiske av 
ål och menar att ett totalt ålfiskestopp skulle göra det svårare att sälja ål i Sverige och därmed 
leda till en minskning av det illegala ålfisket.452 

Moderaterna 

I en fristående motion av Annicka Engblom och Mikael Cederbratt från 2014 menade 
motionärerna att ålfiskare som yrkesgrupp är hotad av det faktum att ålfisketillstånd inte går 

                                                           
447 Motion 2014/15:1800 
448 Motion 2014/15:817 
449 Motion 2015/16:1978 
450 Motion 2016/17:3021 
451 Motion 2014/15:848 
452 Motion 2016/17:1989 
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att överlåta. Vidare menade de att ålfiske ofta förekommer i form av familjeföretag och att 
dessa missgynnas av denna reglering. Enligt motionärerna finns det kulturella och 
ekonomiska värden i ålfisket som bör bevaras, därför vill motionärerna att ålfisketillstånd ska 
kunna överlåtas.453 

I en fristående motion av Maria Malmer Stenergard från 2014 menade motionären att ålfisket är 
knutet till åldrätten, vilket är en fast egendom. Motionären kopplade därför ihop ålfisket med 
europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och dess grundläggande friheter. 
En stat har rätt att reglera användandet av privat egendom, men motionären menade att ett 
totalt ålfiskestopp strider mot friheten till att nyttja sin egen egendom. Vidare menade 
motionären att ålfisket är ett kulturarv och att ett ålfiskestopp skulle drabba näringslivet och 
landsbygden hårt.454 

I en fristående motion av Maria Malmer Stenergard från 2015 menade motionären att ålen är 
hotad av vattenkraftsturbiner, miljögifter, predatorer såsom säl och skarv och även fiske av ål i 
Sydeuropa. Vidare menade motionären att det svenska ålfisket har en mindre påverkan på 
ålbestånden jämfört med de övriga faktorer som nämns ovan. Ett totalt ålfiskestopp menade 
motionären skulle innebära negativa konsekvenser för både landsbygden och näringslivet. I 
stället ville motionären sätta större press på elbolagen så att färre ålar dör i 
vattenkraftsturbiner samt göra ålfisketillståndet överföringsbart.455 

I en fristående motion av Maria Malmer Stenergard m.fl. från 2016 upprepar motionärerna det 
som skrevs i motion 2015/16:1753 från 2015.456 

Sverigedemokraterna 

I en fristående motion av Anders Forsberg m.fl. från 2015 menade motionärerna att ett totalt 
ålfiskestopp skulle förstöra en flerhundraårig tradition med rötter i medeltiden. Vidare menade 
motionärerna att ett ålfiskestopp skulle ha negativa konsekvenser för landsbygden och 
småföretagare. De menade även att det rådande regelverket där ålfiskelicenser  inte kan 
överlåtas är orimligt eftersom det leder till att  ett ålfiskeföretag inte kan fortsätta sin 
verksamhet när en tillståndsinnehavare upphör med sin verksamhet. Vidare ansåg 
motionärerna att dagens reglerade ålfiske är långsiktigt hållbart.457 

Utskottsbetänkanden 

Sökord: ål, fiske 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2015, där motionerna 2014/15:548 av C, 
2014/15:915 av M, 2014/15:1800 av C, 2014/15:817 av C, 2014/15:848 av V samt 2014/15:143 av M 
behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets 
förslag.458 I votering om motion 2014/15:848 röstade endast V för motionen, övriga mot. 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2016, där motionerna 2015/16:2076 av SD, 
2015/16:1978 av C samt 2015/16:1753 av M behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner 

                                                           
453 Motion 2014/15:915 
454 Motion 2014/15143 
455 Motion 2015/16:1753 
456 Motion 2016/17:2897 
457 Motion 2015/16:2076 
458 Betänkande 2014/15:MJU6 
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skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.459 I votering om motion 2015/16:2076 röstade 
endast SD för motionen, övriga mot. 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2017, där motionerna 2016/17:595 av S, 
2016/17:1673 av S, 2016/17:2897 av M, 2016/17:3021 av C samt 2016/17:1989 av V behandlades, 
föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.460 

Riksdagens behandling 

Sökord: ål, fiske 

Debatt 

Debatt om fiskeripolitik den 4 mars 2015: 

Gunnilla Nordgren, Moderaterna:  

”Jag skulle alltså vilja påstå att det finns fler och andra stora hot mot ålen än fisket. Vi 
har till exempel många kraftverk, och de är ett hot mot ålen. Det är bra att vi har en 
förvaltningsplan. Men vi måste se till att arbeta även med de andra hoten mot ålen.” 

Eskil Erlandsson, Centerpartiet: 

”Utformningen av reglerna för ålfisketillstånd saknar motstycke. Självklart finns det 
motiv för att i många samhällssektorer begränsa verksamheten med avseende på 
miljöhänsyn, men att utforma dessa så att generationsskiften omöjliggörs är faktiskt 
unikt i vårt land. Generationsskiften i företag är aldrig enkla, men när det gäller 
kustnära fiske innebär nationella fiskeregler att sådana helt enkelt omöjliggörs.” 

Jens Holm, Vänsterpartiet: 

”Vi måste göra allt vi kan för att se till att ålen inte försvinner helt ur våra svenska 
vatten. Då är det enda raka att ha ett totalförbud mot ålfiske och att inte ge några 
undantag förrän vi får bestånd som är säkra. Då kan vi självklart öppna för fiske igen. 
Men fortsätter vi att bevilja hundratals tillstånd är jag rädd för att ålen kommer att vara 
akut hotad i många år framöver. Det är inte till gagn för fiskarna heller, så därför måste 
vi ta detta gemensamma ansvar.” 

Jan-Olof Larsson, Socialdemokraterna 

”Att fisketrycket påverkar beståndssituationen i olika fisken är rimligt att anta. Men 
min övertygelse är att det som påverkar ålbeståndet mest är ålens möjlighet att ta sig 
till sina uppväxtområden och sedan därifrån. I dag slaktas det tusentals kilo ål - stora 
som små ålar - varje år vid våra kraftstationer.” 

Debatt om sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiske m.m., den 16 juni 
2016: 

Jesper Skalberg Karlsson, Moderaterna 

Om att göra ålfisketillstånd överföringsbara: 

”Att ändra på detta och möjliggöra generationsskifte för det småskaliga fisket skulle 
både ingjuta framtidstro och se till att såväl kultur som kunskap kan bevaras. Jämte det 

                                                           
459 Betänkande 2015/16:MJU17 
460 Betänkande 2016/17:MJU14 
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generella förbudet, ökade insatser för passagevägar vid vattenkraftverk och fleråriga 
förvaltningsplaner torde det inte vara en omöjlig ekvation. Det här bör regeringen 
uppdra åt ansvarig myndighet att åtminstone se över.” 

Anders Forsberg, Sverigedemokraterna 

”Dagens innehavare av ålfisketillstånd riskerar att bli de sista svenska ålfiskarna. Det 
beror på att de, till skillnad från vad som annars är brukligt, inte kan överlåta sina 
företag och nödvändiga licenser för att bedriva ålfiske till en annan person eller ett 
annat företag. Det är helt orimligt. Det är en form av näringsförbud. Situationen riskerar 
också att leda till att dagens ålfiskeföretag knappast kan fortsätta när tillstånden 
upphör att gälla.” 

Lars Tysklind, Liberalerna  

Om ålen som en hotat art: 

”Vi måste se till att även vandringsvägarna för ålen blir säkra, så att ansvaret inte bara 
faller på yrkesfisket. Annars är yrkesfisket efter ål klart hotat i framtiden. Man får en 
känsla av att just för yrkesfisket efter ål finns det bara en avvecklingsplan. Det är inte 
så vi vill ha det, utan även det fisket ska kunna utvecklas.” 

Miljöomdöme 

 

 KD M FP C MP S V SD 

Sagt 2014 Nej Vet ej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Gjort 2014-2018 Nej Nej Nej Nej Nej  Nej Ja Nej 
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11. Strandskydd 
 

 
Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Stränderna, kusten och grunda havsområden är viktiga för både den biologiska mångfalden 
och för rekreation och friluftsliv. Men många stränder exploateras hårt med växande 
bebyggelse, nya småbåtshamnar, privata bryggor, vattenbruk, samt industri- och 
energianläggningar. Det gäller inte minst i skärgårdar och längs kusten i södra Sverige. 
Strandskyddsreglerna i miljöbalken har sin grund i lagstiftning från 1950-talet. Med en 
lagändring 2009 sade sig regeringen vilja skärpa strandskyddet i de mest utsatta områdena, 
och samtidigt möjliggöra för dispenser i glesbebyggda områden. I praktiken har dock 
förändringen inneburit en uppluckring av skyddet över hela landet, även i områden med höga 
värden och redan hårt exploateringstryck. Någon förstärkning av reglerna har inte skett. 

Naturskyddsföreningens förslag: Begränsa dispens- och undantagsmöjligheten från 
strandskydd i värdefulla starkt exploaterade områden i södra Sverige. 
 

Bakgrund 

 
Strandskyddsområden utgör en viktig del av den gröna infrastrukturen och förser oss med 
ekosystemtjänster som till exempel rekreation, biologisk mångfald och vattenrening461. Syftet 
med strandskyddslagen är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.462  

Kap. 7 § 15 miljöbalken säger att inom ett strandskyddsområde får inte:  

 1. nya byggnader uppföras, 

 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter.463 

Undantag och dispenser från strandskyddet kan dock beviljas av antingen kommunen eller 
landstinget. Det finns sex skäl som kan göra att dispenser från strandskyddet beviljas, bland 
annat om området redan är taget i anspråk och den beviljade åtgärden saknar betydelse för 
strandskyddets syften464. 

                                                           
461 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Strandskydd/ 
462 Prop. 2008/09:119, s. 36  
463 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm  
464 Miljöbalken kap. 7 18 c § http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM   

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Strandskydd/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Strandskydd/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
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År 2009 ändrade den dåvarande Alliansregeringen strandskyddsreglerna. Syftet med 
regeländringarna var att stärka strandskyddet i de mest exploaterade områdena och samtidigt 
möjliggöra för kommunen att bevilja dispenser från strandskyddet i glesbebyggda områden. En 
nyhet i regeländringen var att kommunerna kunde peka ut områden för ”landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen” (LIS). Där är det möjligt att ansöka om dispenser från 
strandskyddsbestämmelserna, och kommunen kan då hänvisa till landsbygdsutveckling som 
skäl för att bevilja dispens från strandskyddet. LIS-områden ska främst pekas ut i områden 
med lågt exploateringstryck som kan bebyggas utan att djur- och växtlivet och allmänhetens 
tillgång till stränder påverkas negativt.465 

År 2016 beviljades 300 dispenser med hänvisning till LIS-reglerna, vilket utgjorde knappt 5 % av 
det totala antalet dispenser från strandskyddet det året. Västerbotten, Jämtland, Dalarna och 
Värmland toppar listan över län där LIS-reglerna tillämpats mest. Stockholms län beviljade noll 
dispenser med hänvisning till LIS år 2016. Naturvårdsverket menar därför att det finns tecken 
på att LIS-reglerna tillämpas i områden där landsbygdsutveckling är aktuellt.466  

Den vanligaste åtgärden som beviljas dispens från strandskyddet är komplement eller 
tillbyggnad till befintlig bebyggelse, den gruppen utgör mellan 15-40 % av åtgärderna som 
beviljas dispens. Övriga åtgärder som beviljas dispens är bland annat bostadshus, båthus, 
bryggor, turistanläggningar, vägar, broar, nätanläggningar och kablar samt 
försvarsanläggningar.  

Flest dispenser ges i storstadsområdena Stockholms och Västra Götalands län, och dessa har 
ofta länsvisa undantag från strandskyddet. Endast en tredjedel av Skåne läns stränder är 
strandskyddade. Enligt Strandskyddsdelegationen, som tillsattes av den föregående 
Alliansregeringen för att skaffa kunskap om tillämpningen av strandskyddsreglerna, tyder 
detta på att de nya reglerna inte lett till den differentiering av strandskyddet mellan starkt 
exploaterade och lågt exploaterade områden. Därför förordar de i sitt slutbetänkande från 
december 2015 att det tillätts en utredning med syfte att lämna förslag på hur reglerna kan 
justeras för att möjliggöra ett långsiktigt bevarande av strandområden och samtidigt det 
skapas förutsättningar för att utveckla boenden och verksamheter på landsbygden.467 

 

 2012468 2013469 2014470 2015471 2016472 

                                                           
465 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-
vatten/strandskydd/landsbyggdsutveckling-i-strandnara-lagen  
466 Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära 
läge, s. 23 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2017/skrivelse-uppdrag-landsbygdsutveckling-strandnara-lage-
2017-08-28.pdf  
467 SOU 2015:108 Strandskyddet i praktiken, s. 238  
468 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2013/statistik-strandskydd/ru-skrivelse-statistik-strandskydd-2013-
03-28.pdf  
469 Data uppdelat på län ej tillgängligt för år 2013. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Statistik-om-dispens-
och-upphavande-av-strandskydd/  
470 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2015/enl-regleringsbrevet/strandskydd-2014-redovisning.pdf  

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/strandskydd/landsbyggdsutveckling-i-strandnara-lagen
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/strandskydd/landsbyggdsutveckling-i-strandnara-lagen
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/skrivelse-uppdrag-landsbygdsutveckling-strandnara-lage-2017-08-28.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/skrivelse-uppdrag-landsbygdsutveckling-strandnara-lage-2017-08-28.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/skrivelse-uppdrag-landsbygdsutveckling-strandnara-lage-2017-08-28.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/statistik-strandskydd/ru-skrivelse-statistik-strandskydd-2013-03-28.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/statistik-strandskydd/ru-skrivelse-statistik-strandskydd-2013-03-28.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/statistik-strandskydd/ru-skrivelse-statistik-strandskydd-2013-03-28.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Statistik-om-dispens-och-upphavande-av-strandskydd/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Statistik-om-dispens-och-upphavande-av-strandskydd/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Statistik-om-dispens-och-upphavande-av-strandskydd/
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/enl-regleringsbrevet/strandskydd-2014-redovisning.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/enl-regleringsbrevet/strandskydd-2014-redovisning.pdf
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 Lst Kmn  Lst Kmn Lst Kmn Lst Kmn 

Stockholm  34 270   35 1146 31 1197 65 1168 

Uppsala  10 159   17 166 5 166 8 172 

Södermanland  4 143   5 152 4 162 1 196 

Östergötland  1 233   7 250 11 276 2 290 

Jönköping  6 113   12 138 7 133 3 106 

Kronoberg  8 119   0 164 1 113 16 152 

Kalmar  72 186   43 161 52 192 50 162 

Gotland  53 0  74 0 44 4 47 2 

Blekinge  42 119  42 84 25 145 21 128 

Skåne  72 123   127 224 46 154 142 187 

Halland  9 171  46 146 11 103 8 128 

Västra Götaland  136 625   149 849 148 893 120 899 

Värmland  11 189   6 126 16 154 10 247 

Örebro  7 55   25 74 6 125 20 153 

Västmanland  4 52   0 77 4 74 19 70 

Dalarna  12 493  6 457 8 486 8 582 

Gävleborg  1 282  5 327 0 386 2 419 

Västernorrland  16 185   24 239 25 306 24 238 

Jämtland  4 138   4 150 6 211 14 219 

Västerbotten  27 210   20 259 23 384 33 416 

Norrbotten 14 212   25 276 28 271 43 346 

Totalt Sverige 543 4077   672 5465 501 5935 656 6280 

Varav för komplement/ 

tillbyggnad 

96  
 

1118  
 

 110  
 

1 938  
 

132  
 

2 264  
 

142  
 

2 360  
 

Tabell 1. Antal åtgärder som beviljats dispens från strandskyddet av länsstyrelsen (Lst) och 
kommunen (Kmn) 
                                                                                                                                                                                     
471 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2016/redovisade/redovisning-av-strandskyddsbeslut-2015-2016-03-
23-rev-2016-05-13.pdf  
472 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2017/redovisning-strandskyddsbeslut.pdf  

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/redovisade/redovisning-av-strandskyddsbeslut-2015-2016-03-23-rev-2016-05-13.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/redovisade/redovisning-av-strandskyddsbeslut-2015-2016-03-23-rev-2016-05-13.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/redovisade/redovisning-av-strandskyddsbeslut-2015-2016-03-23-rev-2016-05-13.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/redovisning-strandskyddsbeslut.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/redovisning-strandskyddsbeslut.pdf
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I enkäten till partierna 2014 instämde flera partier i att områden med högt exploateringstryck 
och med stor betydelse för den biologiska mångfalden ska skyddas. Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna höll också med om Naturskyddsföreningens 
förslag om att begränsa dispenserna i dessa områden. Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna var emot förslaget och ville istället se ett mer flexibelt strandskydd som 
möjliggör landsbygdsutveckling. Sverigedemokraterna höll inte heller med utan tyckte att 
kommunerna skulle få ökat självbestämmande i frågan. 

Initiativ under mandatperioden  

 
Den parlamentariska landsbygdskommittén 

År 2015 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté bestående politiker från alla 
riksdagspartierna och oberoende experter. Uppdraget var bland annat att lämna förslag på en 
nationell politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder och belysa utmaningar och 
möjligheter för olika typer av landsbygder.473 

Kommittén, som tog namnet ”den parlamentariska landsbygdskommittén”, skulle egentligen 
inte utvärdera eller föreslå några förändringar av strandskyddet, men pekade ändå på 
betydelsen av att regeringen vidtar åtgärder för att LIS-reglerna får sin avsedda effekt.474 

Propositioner och förordningar 

 
Sökord: Strandskydd. 

I sin budgetproposition för 2018 skrev regeringen att det ökande byggandet i strandnära miljöer 
försvårar tillgången till vattenmiljöer och förutsättningarna för friluftsliv. De skrev att de ville 
se en levande landsbygd samtidigt som ett attraktivt landskap bevaras och värdefulla miljöer 
skyddas. De gav därför Naturvårdsverket i uppdrag att se över reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge475. I direktiven till Naturvårdsverket skriver regeringen 
att syftet med översynen är att främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till 
stränder, utan att de värden som strandskyddet syftar till att skydda äventyras på lång sikt.476 

Motioner  

 
Regeringspartierna  

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna har lämnat in tre motioner om strandskyddet. Patrik Engström m.fl. 
skriver att skyddet bör förstärkas i områden med högt exploateringstryck samtidigt som det 
bör bli lättare att få undantag från strandskyddet i glesbygd.477 

                                                           
473 http://www.sou.gov.se/parlamentariska-landsbygdskommitten/  
474 SOU 2017:1 s. 139 
475 PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 20 
476 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2017/skrivelse-uppdrag-landsbygdsutveckling-strandnara-lage-
2017-08-28.pdf s. 49 
477 Motion 2017/18:870 

http://www.sou.gov.se/parlamentariska-landsbygdskommitten/
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/skrivelse-uppdrag-landsbygdsutveckling-strandnara-lage-2017-08-28.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/skrivelse-uppdrag-landsbygdsutveckling-strandnara-lage-2017-08-28.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/skrivelse-uppdrag-landsbygdsutveckling-strandnara-lage-2017-08-28.pdf
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Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm skriver i motion 2014/15:2674 att 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut att utöka strandskyddet från 100 till 300 meter går 
emot avsikten med den nya lagen från 2009 som skulle stärka skyddet i exploaterade områden 
och mjuka upp det i oexploaterade områden. Därför vill de att strandskyddets tillämpningar 
klargörs.478 

Samma krav att strandskyddsbestämmelserna tillämpningar bör klargöras ställs av Ida 
Karkiainen m.fl. i motion 2014/15:2263 som anser att länsstyrelsen har avslagit för många 
ansökningar om dispenser från strandskyddet i delar av landet där tillgången på utrymme för 
friluftslivet redan är mer än väl tillgodosett. De är även kritiska till att länsstyrelsen avslår 
ansökningar om dispenser i redan exploaterade strandområden i skärgården, trots att där finns 
stora orörda områden för rörligt friluftsliv.479 

Miljöpartiet 

Miljöpartiet har inte lämnat in någon motion om strandskyddet under perioden 2014-2018.  

 
Oppositionspartierna 

 
Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet har inte lämnat in någon motion om strandskyddet under perioden 2014-2018. 

 
Alliansen: 

Allianspartierna har lämnat i flera gemensamma motioner där de kräver översyn av 
strandskyddet i syfte att göra det mer flexibelt och decentraliserat. De vill exempelvis att 
kommunerna ges möjligheten att ansöka om att upphäva strandskyddet med hänvisning till 
behov av bostadsbyggande. Exempelvis motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, 
KD och motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L).480481 

 
Moderaterna 

Moderaterna har lämnat in över 50 motioner om strandskyddet. Alla pekar i en riktning: 
försvaga strandskyddet och att öka flexibiliteten och det kommunala självbestämmandet över 
strandskyddet. Partiets hållning sammanfattas bra i partimotion 2017/18:3570 av Ulf 
Kristersson med flera:  

Moderaterna vill reformera strandskyddet i grunden, för att uppnå en mer 
balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där det 
är som viktigast samtidigt som de generella markrestriktionerna lättar.  

Det generella strandskyddet bör därför avskaffas och i stället ska 
kommunerna kunna peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd om 50 
meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter ska gälla. 

                                                           
478 Motion 2014/15:2674 
479 Motion 2014/15:2263 
480 Motion 2016/17:2649 
481 Motion 2016/17:2863 
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Huvudregeln ska vara att utvidgat strandskydd endast ska komma i fråga i 
begränsade fall, då det behövs för att säkerställa strandskyddets syften.  

Länsstyrelsens rätt att ompröva kommuners beslut om dispens bör också 
tas bort. Detta då det uppfattas som rättsosäkert. Det blir dessutom en 
naturlig följd av att kommunerna tar över beslutanderätten avseende 
strandskyddet. Naturvårdsverkets och miljö- och friluftsorganisationernas 
överklagandemöjligheter bör begränsas. Det bör övervägas om och i sådant 
fall hur det statliga intresset av strandskyddet ska bevakas när 
länsstyrelsernas rätt att ompröva dispenser tas bort. Eventuella beslut som 
innebär ändring av kommunala strandsskyddsbeslut bör fattas av allmän 
förvaltningsdomstol.  

 Det ska vara kommunerna som fattar beslut om strandskydd. 
Generellt strandskydd avskaffas och att strandskydd om 50 meter 
respektive utvidgat strandskydd om 100 meter endast ska gälla för 
av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag. 

 Ett generellt undantag från strandskydd inrättas för små sjöar och 
vattendrag. 

 Öka flexibiliteten i strandskyddet genom fler dispensskäl och större 
möjlighet till intresseavvägning i dispensbedömningen. 

 Länsstyrelsens rätt att ompröva kommuners beslut om dispens tas 
bort. 

 Stärka undantagen inom strandskyddet för areella näringar och 
även inkludera hästnäringen. 

 Strandskyddslagstiftningen övergripande förenklas.482 

Partiets riksdagsledamöter har också tillsammans eller enskilt lämnat in ett flertal motioner 
om strandskyddet i linje med partimotionen. Exempelvis Åsa Coenraads som menar att 
länsstyrelsers beslut om avslag på ansökningar om dispens från strandskyddet sker 
godtyckligt och hämmar boendemarknaden483 och Maria Stockhaus som vill att lagstiftningen 
om strandskydd förenklar för bostadsbyggande i storstadsområdena där bostadsbristen är 
stor484. 

 

Liberalerna 

Liberalerna föreslår att strandskyddet decentraliseras och att kommuner ska kunna ansöka om 
att upphäva strandskyddet genom att hänvisa till ett lokalt behov av bostäder. De vill också att 
reglerna mjukas upp och att strandskyddet ska tillämpas strikt i områden där 
exploateringstrycket är exceptionellt högt, medan det inte behöver upprätthållas lika strikt i 

                                                           
482 Motion 2017/18:3570 
483 Motion 2015/16:1360 
484 Motion 2017/18:2946, 2016/17:2097, 2015/16:1005 
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områden där trycket på nybyggnation är litet485. Samtidigt skriver de att strandskyddet har 
varit bra för Sverige, både vad gäller allmänhetens tillgång till våra stränder och skydd av 
biologisk mångfald. De vill därför vara en garant för ett starkt generellt strandskydd486. 

Liberalerna uttrycker i en motion att de vill att strandskyddet ska bestå i högt exploaterade 
områden och att strandskyddet ska mjukas upp i lågt exploaterade områden.487 

Liberalerna uttrycker i en motion att det finns outnyttjad potential i att bygga strandnära. De 
vill decentralisera strandskyddet så att kommuner kan bygga i mer attraktiva lägen. De vill 
även reformera strandskyddet för att ge bostadsbyggandet en högre prioritet.488 

I en partimotion uttrycker Liberalerna åsikten att strandskyddet utgör ett hinder för 
glesbygden. De menar att glesbygden gynnas av att bygga strandnära, där människor vill bo. De 
vill därför decentralisera strandskyddet.489 

I Liberalernas budgetmotion för 2017 uttrycker partiet åsikten att strandskyddet bör 
decentraliseras. Detta för att kommuner ska kunna bebygga strandnära områden som är 
attraktiva. Högt exploaterade områden och områden där synnerliga skäl föreligger ska 
strandskyddet bestå.490 

Liberalerna uttrycker i en motion att det finns outnyttjad potential i att bygga strandnära. De 
vill decentralisera strandskyddet så att kommuner kan bygga i mer attraktiva lägen. De vill 
även reformera strandskyddet för att ge bostadsbyggandet en högre prioritet.491 

Liberalerna skriver i en motion angående regeringens vårändringsbudget för 2017 att de vill 
reformera strandskyddet för att ge högre prioritet till bostadsbyggande.492 

Liberalerna skriver i sin budgetmotion för 2018 att de vill reformera reglerna för strandskyddet. 
Detta för att de vill att bostadsbyggande ska prioriteras högre. De vill även att strandskyddet 
decentraliseras. De vill att kommuner ska kunna ge tillstånd att bygga strandnära för det lokala 
bostadsbyggandet. I starkt exploaterade områden eller när synnerliga anledningar föreligger, 
kan strandskyddet bevaras.493494 

De åsikter som uttrycks ovan återkommer i ett antal motioner.495 
 

Centerpartiet 

Centerpartiet skriver att allemansrätten och människors tillgång till naturen är en självklarhet 
för partiet. Samtidigt vill de förändra strandskyddslagstiftningen för att öka det kommunala 
självbestämmandet och möjliggöra ökad bebyggelse i strandnära områden496. Det ska vara 
enklare att få tillstånd att bygga i strandnära områden och fler områden ska kunna bli LIS-

                                                           
485 Motion 2017/18:3580 
486 Motion 2017/18:2820 
487 Motion 2014/15:3087 
488 Motion 2015/16:3403 
489 Motion 2016/17:3192 
490 Motion 2016/17:3462 
491 Motion 2016/17:3419 
492 Motion 2016/17:3730 
493 Motion 2017/18:3752 
494 Motion 2017/18:3814 
495 Motion 2015/16:3244, motion 2015/16:3143, motion 2015/16:2790 
496 Motion 2016/17:3722, 2017/18:3855 
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områden497. Samtidigt skriver partiet i motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. att 
strandskyddet bör vara fortsatt starkt i de mest exploaterade områdena498. 

Flera centerpartister vill också se ett ”omvänt strandskydd” där det generella strandskyddet tas 
bort och ersätts av ett system där utgångspunkten är att byggnation är tillåten, och att beslut 
om strandskydd kan fattas i fall där det ur naturvårdssynpunkt eller allemansrätten finns skäl 
för det. (Exempelvis 2017/18:3468 och 2016/17:2609 av Daniel Bäckström och Peter Helander och 
motion 2015/16:702 och 2014/15:1314 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren) 

Flera motioner nämner också att länsstyrelsernas överprövning av kommunala beslut måste 
tas bort499. 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna vill att det kommunala inflytandet över strandskyddsdispenser ska öka500. 
Vidare vill partiet se att de platser där strandskyddet gäller generellt ska få bebyggas 50 meter 
från stranden med ett utökat skydd på 100 meter, att LIS-reglerna blir mer flexibla och att hus 
ska få uppföras i LIS-områden utan närhet till annan bebyggelse. Även kravet på ett omvänt 
strandskydd framförs ett flertal gånger501. 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna vill att kommunernas makt stärks i frågan om strandskyddet och att 
länsstyrelsernas möjlighet att överpröva kommunbeslut om dispens från strandskyddet 
begränsas. De menar också att 100 meters strandskydd är tillräckligt och är därför kritiska till 
att länsstyrelsen i vissa fall beslutar om utökat strandskydd om 300 meter502. 

Utskottsbetänkanden  

Motionerna om strandskydd har behandlats av Miljö- och jordbruksutskottet i ett betänkande 
från 2014 och ett från 2016.  

I betänkande 2014/15:MJU12 tillstyrkte utskottet motion 2014/15:2953 (KD, M, C, FP) yrkande 15 
som kräver att förutsättningarna för byggande och boende i strandnära lägen förbättras, liksom 
förutsättningarna för jordbruksnäringarna och för annan näringsverksamhet i strandnära 
områden.503 

Samtidigt framhåller utskottet att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som 
idag anses vara av begränsat värde kan bli betydelsefulla i framtiden. De ser därför en risk med 
att dispenser på sikt stegvis kan komma att innebära betydande nackdelar liknande de som 
skett när stora delar av landets stränder exploaterats. 

S, MP och V lade in en reservation mot förslaget och föreslog att riksdagen istället avslår 
motionen. I reservationen skriver de att nuvarande regler redan medger ett flertal undantag 
från strandskyddet på ett sätt som möjliggör utveckling av landsbygden samtidigt som 
strandskyddets syften inte äventyras. 

                                                           
497 Motion 2016/17:3096 
498 Motion 2014/15:2587 
499 Motion 2015/16:2432, 2016/17:820 
500 Motion 2014/15:1078, 2015/16:2779 
501 Motion 2017/18:2537, 2015/16:1938, 2016/17:3347, 2017/18:3652 
502 Motion 2016/17:1821, 2015/16:2530 
503 Betänkande 2014/15:MJU12 
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Vidare skrev de att landsbygden är beroende av de värden och möjligheter som strandskyddet 
för med sig genom exempelvis orörd natur och allmänhetens tillgång till stränder. Utan 
eftertanke riskerar förändringarna att skada landsbygdens attraktivitet för både bofasta och 
turister och de vill därför att konsekvenserna av de förändringar som redan gjorts av 
strandskyddet måste utvärderas innan ytterligare förändringar införs.  

Gällande motioner om kommunalt inflytande lämnade utskottet dem utan vidare åtgärd och 
skrev att ökat kommunalt inflytande skulle krocka med allmänintresset av att ha kvar 
strandskyddet som representeras av att staten via länsstyrelsen behåller beslutanderätten över 
strandskyddet. I betänkande 2016/17:MJU9 gör Miljö- och jordbruksutskottet dock ett 
tillkännagivande till regeringen som delvis går emot detta. Här uppmanar utskottet regeringen 
att ta ytterligare steg mot att decentralisera strandskyddet och öka det kommunala 
inflytandet.504  

Utskottet tillstyrkte också yrkanden från ett flertal motioner från C, KD, M och L som handlade 
om att behoven av bostäder, jobb och verksamheter skulle spela en större roll i bedömningar 
om begränsningar i strandskyddet, och att det i större utsträckning ska vara möjligt att peka ut 
geografiska områden som LIS-områden. Förslagen handlade också om att fler undantag från 
strandskyddsbestämmelserna bör möjliggöras för en rad syften. Till exempel för att skapa mer 
socialt blandade bostadsområden och fler attraktiva bostadsområden i glesbygdskommuner. 
Slutsatsen av dessa förslag är att strandskyddet decentraliseras och att kommunerna ges 
större inflytande över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas. 
Samtidigt skriver utskottet att ett strikt strandskydd fortfarande ska tillämpas i områden där 
exploateringstrycket bedöms som mycket högt, eller där det finns synnerliga skäl.  

En reservation mot förslaget lämnades in av S, MP och V som föreslog att motionerna avslås 
med liknande motivering som i reservationen från 2014. De vill invänta Naturvårdsverkets 
redovisning av statistiken över dispensärenden och slutberedningen av regeringens översyn 
av LIS-reglerna. 
 

Riksdagens behandling  

 
I debatten om betänkande 2014/15:MJU12 röstade M, C, L, KD och SD för utskottets förslag att 
godkänna yrkande 15 i motion 2014/15:2953 från KD, M, C, FP. Beslutet gick därmed igenom. S, 
MP och V röstade mot utskottets förslag enligt sin reservation, förutom en socialdemokrat som 
röstade i enlighet med utskottets förslag.505  

I debatten om betänkandet argumenterar miljöpartisten Stina Bergström mot en översyn av 
strandskyddet i enlighet med reservationen. Hon ville invänta Naturvårdsverkets utvärdering 
av effekterna av det nya regelverket och sa att det blivit lättnader i strandskyddet i många 
kommuner men efterfrågar också fått en skärpning av strandskyddet i de områden där det 
behövs.  

I debatten om betänkande 2016/17:MJU9 röstade M, C, L, KD och SD för utskottets förslag. 
Beslutet gick därmed igenom. S, MP och V röstade enligt sin reservation och mot utskottets 
förslag, förutom fyra socialdemokrater och en miljöpartist som röstade i enlighet med 
utskottets förslag.506 

                                                           
504 Betänkande 2016/17:MJU9 
505 Betänkande 2014/15:MJU12  
506 Betänkande 2016/17:MJU9  
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I debatten507 gör miljöpartisten Stina Bergström en historisk genomgång av strandskyddet och 
vilka orsaker som låg bakom den restriktiva lagstiftningen. Hon menar att vi ska vara glada 
över att de besluten fattades på 50- och 70-talen som gör att vi idag har fritt tillträde till så 
mycket natur i strandnära lägen. Vidare säger hon att landsbygdens utveckling är beroende av 
de värden som strandskyddet för med sig, så som orörd natur och allmän tillgång till stränder. 
Vidare tror hon att landsbygdens attraktivitet beror mer på tillgång till grundläggande 
samhälls- och välfärdstjänster än strandtomter.  

Vänsterpartisten Jens Holm deltar också i debatten och ställer sig bakom Stina Bergströms 
(MP) historiska redogörelse och yrkar avslag till utskottets förslag i enlighet med 
reservationen. 

Socialdemokraterna försvarar också reservationen och konstaterar att den strandskyddade 
arealen har minskat sedan de nya reglerna trädde i kraft och att eventuella ändringar i 
strandskyddet därför måste ske balanserat och med eftertanke. 

Sverigedemokraternas inlägg i debatten handlar om att öka det kommunala 
självbestämmandet i frågan och ta bort länsstyrelsernas rätt att överpröva kommunbeslut om 
dispens. De är kritiska till att länsstyrelserna ofta beslutar om att utöka strandskyddet till 300 
meter och tycker att ett strandskydd på 100 meter är tillräckligt.  

Miljöomdöme  

 

 

 

 

  

                                                           
507 Betänkande 2016/17:MJU9 

 V S MP C L M KD SD 

Sagt Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

Gjort Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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12. Ekologisk areal 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: Det 
konventionella jordbrukets användning av bekämpningsmedel ger allvarliga effekter på den 
biologiska mångfalden och konstgödseln bidrar till övergödningen av havsmiljön. Rester av 
gifter finns dessutom ofta kvar i lantbrukets produkter. Ekologiskt lantbruk, däremot, sprider 
varken bekämpningsmedel eller konstgödselmedel, och det bidrar dessutom till bland annat en 
bättre djurvälfärd. Jordbruksverket har föreslagit att 20 procent av åkermarken ska odlas 
ekologiskt 2020. Att fastställa och öka detta mål vore mycket drivande för utvecklingen av ett 
ekologiskt och mer konkurrenskraftigt svenskt jordbruk, och för att säkerställa den ekologiska 
marknaden i Sverige. En tydlig målsättning behöver slås fast under nästa mandatperiod. 

Naturskyddsföreningens förslag 2014: Sätt ett mål på minst 50 procent ekologiskt odlad 
areal till 2030. 

Bakgrund 

Kemiska bekämpningsmedel är den vanligaste växtskyddsmetoden i det svenska jordbruket. 
Ogräs, svampsjukdomar och insektsangrepp bekämpas med omkring 150 olika kemiska 
substanser. Trots uttalade politiska målsättningar ända sedan 1980-talet har beroendet av de 
kemiska bekämpningsmedlen inte minskat. Samtidigt som en allt större andel av den svenska 
åker - arealen odlas helt utan kemisk bekämpning, har bekämpningsintensiteten ökat på den 
övriga arealen. Det totala antalet årliga bekämpningar (hektardoser) är lika stort idag som på 
1980-talet, men de görs på en mycket mindre areal.  

Användning av bekämpningsmedel i jordbruket har inte bara konsekvenser för miljön på 
åkern, utan påverkar också liv i vattendrag, insekter och de människor som kommer i kontakt 
med kemikalierna. Provtagningar visar också att det kan finnas rester av bekämpningsmedel 
kvar i livsmedel. Bekämpningsmedel kan även sprida sig ner i grundvattnet. 

På ekologiska gårdar, där man inte använder kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, 
finns en högre biologisk mångfald. Dessutom kräver ekologisk produktion att djuren ska vistas 
utomhus och få möjlighet att beta, böka eller picka. Det gör att djurvälfärden blir bättre. 

Naturskyddsföreningen anser därför att en ökad ekologisk matproduktion är viktig för en 
hållbar utveckling. Kvantitativa mål för ekologisk matproduktion är centrala för att driva 
utvecklingen i rätt riktning. 

Initiativ under mandatperioden 

Sökord: ekologisk, jordbruk 

Den 16 januari 2017 presenteraderegeringen att de tillsammans med Vänsterpartiet, 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kom överens om målen för den 
svenska livsmedelsstrategin. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är: 

”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt 
och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. 
Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot 
konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en 
ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska 
minska.” 
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Målet om produktionsökning syftar på både konventionellt och ekologiskt jordbruk. Vidare 
innehåller denna överenskommelse tre strategiska områden; regler och villkor, konsument och 
marknad och kunskap och innovation.508 

Propositioner och förordningar 

Sökord: ekologisk, jordbruk 

 

I regeringens budgetproposition för 2016 skriver regeringen att de vill öka andelen ekologisk 
produktion och konsumtion i Sverige.509 

I regeringens budgetproposition för 2017 skriver regeringen att arbetet med deras 
livsmedelsstrategi bland annat syftar till att öka produktionen och konsumtionen av 
ekologiska varor.510 

I regeringens vårändringsbudget för 2017 skriver regeringen att produktionen och 
konsumtionen av ekologiska varor bör öka.511 

I en proposition från 2017 presenterade regeringen den livsmedelsstrategi som de kommit 
överens om tillsammans med Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. Enligt regeringen syftar denna livsmedelsstrategi bland annat till att 
andelen ekologiskt jordbruk ska öka i takt med efterfrågan.512 

Regeringen har under mandatperioden skrivit en handlingsplan för livsmedelsstrategin. I den 
handlingsplanen har regeringen satt som mål om att 30 procent av det svenska jordbruket ska 
vara ekologiskt och 60 procent av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk till 2030.513 

I regeringens budgetproposition för 2018 anslår regeringen att 25 miljoner kronor ska gå till 
ekologiskt jordbruk för 2018. Anslaget för 2019 är 50 miljoner kronor och 100 miljoner för 2020. 
Regeringen skriver även att de har som mål att 30 % av Sveriges jordbruksmark ska vara 
ekologisk och att 60 % av de offentliga måltiderna ska utgöras av ekologiska produkter till 
2030.514 

Motioner 

Sökord: ekologisk, jordbruk 

Regeringspartierna  

1.4.1.1 Socialdemokraterna 

I en enskild motion av Jonas Gunnarsson m.fl. uttrycker motionärerna åsikten att det 
ekologiska jordbruket bör öka och att partiet bör verka därefter.515 

                                                           
508 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/overenskommelse-om-malen-for-den-svenska-
livsmedelsstrategin/ 
509 Proposition 2015/16:1 
510 Proposition 2016/17:1 
511 Proposition 2016/17:100 
512 Proposition 2016/17:104 
513

http://www.regeringen.se/49192c/contentassets/13f0fe3575964442bc51816493165632/handlingsplan_lms
_1702072.pdf 
514 Budgetproposition 2017/18:1 
515 Motion 2016/17:2151 
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Oppositionspartierna 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet är med och förhandlar om regeringens budget, vilket innebär att partiet 
behandlas likvärdigt som regeringspartierna när det gäller sådant som står i 
budgetpropositioner. 

Moderaterna 

I en enskild motion av Betty Malmberg uttrycker motionären åsikten att kvantitativa mål för 
ekologisk produktion borde ersättas med strävansmål. Vidare menar motionären att 
regeringens stöd till ekologiskt jordbruk borde trappas ned.516 

I en enskild motion av Betty Malmberg och Mats Green menar motionärerna att produktionen 
av ekologisk mat bör styras av efterfrågan och att regeringen bör förankra sina beslut om 
ekologisk produktion i forskning.517 

I en enskild motion av Betty Malmberg och Mats Green skriver motionärerna att de ställer sig 
emot regeringens satsningar på ekologiskt jordbruk. Detta då de menar att ekologiskt jordbruk 
inte leder till någon större miljöförbättring och att marknaden ska få vara ostörd i detta fall.518  

I en kommittémotion av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. skriver motionärerna att en satsning på 
ekologiskt jordbruk saknar grund då det är svårt att veta hur den ekologiska konsumtionen ser 
ut i framtiden. Partiet menar vidare att det är konsumenternas efterfrågan som bör styra den 
ekologiska produktionen snarare än politiska beslut.519 

I en kommittémotion av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. kritiserar motionärerna regeringens 
satsningar på ekologiskt jordbruk. De menar att satsningen saknar vetenskaplig grund och att 
efterfrågan ska styra marknaden snarare än politiska beslut. Vidare vill partiet satsa på 
effektiviseringar och förbättringar inom hela jordbruket, både konventionellt och ekologiskt.520 

I en enskild motion av Betty Malmberg m.fl. avslår motionärerna regeringens satsningar på 
ekologiskt jordbruk.521 

I en enskild motion av Betty Malmberg och Mats Green skriver motionärerna att de ställer sig 
emot regeringens satsningar på ekologiskt jordbruk. Detta då de menar att ekologiskt jordbruk 
inte leder till någon större miljöförbättring och att marknaden ska få vara ostörd i detta fall.522 

Liberalerna 

I en kommittémotion av Lars Tysklind m.fl. menar partiet att konsumenters efterfrågan bör 
styra produktionen av ekologisk mat och ställer sig därför emot regeringens förslag om att öka 
den ekologiska produktionen.523 

I en partimotion av Jan Björklund m.fl. skriver motionärerna att partiet anser att regeringens 
satsningar på 30 % ekologiskt jordbruk till 2030 är planekonomi. De menar att det ekologiska 
jordbruket bör styras av efterfrågan snarare än subventioner.524  
                                                           
516 Motion 2015/16:298 
517 Motion 2016/17:2122 
518 Motion 2016/17:517 
519 Motion 2016/17:3620 
520 Motion 2017/18:3345 
521 Motion 2017/18:2949 
522 Motion 2017/18:3714 
523 Motion 2016/17:3616 
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I en partimotion av Jan Björklund m.fl. skriver motionärerna att partiet anser att regeringens 
satsningar på 30 % ekologiskt jordbruk till 2030 är planekonomi. De menar att det ekologiska 
jordbruket bör styras av efterfrågan snarare än subventioner.525 

I en kommittémotion av Lars Tysklind m.fl. ställer sig partiet emot regeringens mål om 30 % 
ekologiskt odlad areal till 2030 i Sverige. Detta för att partiet menar att den ekologiska 
produktionen bör styras av efterfrågan, enligt marknadsekonomiska principer.526 

Centerpartiet 

I en partimotion av Annie Lööf m.fl. skriver motionärerna att partiet vill minska anslaget i 
regeringens budgetproposition för 2018 för en konkurrenskraftig livsmedelssektor med 25 
miljoner. Detta på grund av regeringens satsningar på ekologiskt jordbruk. Partiet avvisar 
regeringens satsningar på ekologiskt jordbruk.527 

I en kommittémotion av Kristina Yngwe m.fl. vill partiet stärka konkurrenskraften i hela 
produktionskedjan i jordbruket. De vill vidare att efterfrågan ska styra produktionen av 
ekologisk mat snarare än politiska beslut.528 

I en partimotion av Annie Lööf m.fl. skriver motionärerna att partiet vill minska anslaget i 
regeringens budgetproposition för 2018 för en konkurrenskraftig livsmedelssektor med 25 
miljoner. Detta på grund av regeringens satsningar på ekologiskt jordbruk. Partiet avvisar 
regeringens satsningar på ekologiskt jordbruk.529 

I en kommittémotion av Eskil Erlandsson motsäger sig partiet regeringens förslag om att öka 
andelen ekologiskt jordbruk.530 

Kristdemokraterna 

I en kommittémotion av Magnus Oscarsson m.fl. menar partiet att det är svårt att veta hur 
konsumtionen ser ut i framtiden och motsätter sig regeringens förslag om att öka den 
ekologiska produktionen. Partiet vill att efterfrågan ska styra produktionen av ekologisk mat 
och vill i stället öka konkurrenskraften i hela produktionskedjan.531 

I en kommittémotion av Magnus Oscarsson m.fl. skriver motionärerna att partiet välkomnar 
regeringens satsningar på ekologiskt jordbruk. Satsningarna som motionärerna syftar på är 
regeringens mål att 30 % av Sveriges jordbruksmark ska vara för ekologiskt produktion till 
2030.532 

Sverigedemokraterna 

I en enskild motion av Anna Hagwall menar motionären att det är viktigt att stödja en inhemsk 
ekologisk produktion i Sverige.533 

Utskottsbetänkanden 

                                                                                                                                                                                     
524 Motion 2016/17:3730 
525 Motion 2017/18:3752 
526 Motion 2017/18:3795 
527 Motion 2016/17:3494 
528 Motion 2016/17:3618 
529 Motion 2017/18:3716 
530 Motion 2017/18:3707 
531 Motion 2016/17:3615 
532 Motion 2017/18:3767 
533 Motion 2016/17:686 
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I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande, där motionen 2015/16:298 av M behandlades, 
föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.534 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande, där motionerna 2016/17:3615 av KD, 2016/17:3616 av 
FP/L, 2016/17:3618 av C, 2016/17:517 av M, 2016/17:2122 av M, 2016/17:686 av SD samt 2016/17:3620 
av M behandlades, föreslog utskottet att motionerna 2016/17:3615, 2016/17:3616, 2016/17:3618 och 
2016/17:3620 skulle få bifall angående att öka konkurrenskraften i det svenska jordbruket. 
Utskottet föreslog att övriga motioner skulle få avslag. I omröstning i sakfrågan röstade 
Socialdemokrateran (förutom en ledamot), Miljöpartiet (förutom en ledamot) och Vänsterpartiet 
mot utskottets förslag. Övriga partier röstade för och därmed biföll riksdagen utskottets 
förslag.535 

I Finansutskottets betänkande, där motionen 2016/17:3730 av FP/L behandlades, föreslog 
utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.536 

I Finansutskottets betänkande, där motionerna 2017/18:3716 av C, 2017/18:3767 av KD samt 
2017/18:3752 av FP/L behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. 
Riksdagen biföll utskottets förslag.537 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU18 har inte publicerats än. 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande, där motionerna Motion 2017/18:3707 av C, 
2017/18:3795 av FP/L, 2017/18:3767 av KD samt 2017/18:2949 av M behandlades, föreslog 
utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag. Samtliga av 
de nämnda motionerna i betänkandet handlade om att partierna ställde sig emot regeringens 
satsningar på ekologiskt jordbruk.538 

Riksdagens behandling 

Debatt om en livsmedelsstrategi för Sverige, den 19 juni 2017 

Marianne Petterson, Socialdemokraterna  

”Vi har stark efterfrågan på ekologisk mat. Men den ekologiska produktionen 
ökar inte i takt med efterfrågan, utan vi tvingas i stället importera för att 
tillgodose konsumenternas behov. Det är inte bara här i Sverige efterfrågan på 
ekologiska livsmedel ökar utan även globalt. Om vi kan möta den ökade 
efterfrågan kan det bidra till jobb och tillväxt i hela landet samtidigt som vi kan 
öka exporten. Detta sammantaget kan ge den enskilde odlaren ökad lönsamhet. 
Och om vi sätter ett mål för konsumtion och produktion kan det påverka 
utvecklingen.” 

Jonas Jacobsson Gjörtler, Moderaterna 

”Herr talman! Regeringen fastslår i sin handlingsplan mål för ekologisk 
produktion och konsumtion. Det anser vi är dåligt av flera skäl. Principiellt anser 
vi från Alliansen att det är konsumenternas efterfrågan och inte politiska beslut 
som ska styra, vilket det dessutom verkar finnas en tydlig majoritet för här i 
kammaren.” 

                                                           
534 Betänkande 2015/16:MJU9 
535 Betänkande 2016/17:MJU23 
536 Betänkande 2016/17:FiU20 
537 Betänkande 2017/18:FiU1 
538 Betänkande 2017/18:MJU2 
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Runar Fliper, Sverigedemokraterna 

”Svenska konsumenter visar en allt större vilja att köpa trygga och säkra 
svenskproducerade livsmedel. Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan på ekologiska 
livsmedel, något som vi främst anser ska mötas med svenskproducerade varor. 
Med en sådan politik stöder vi ett livskraftigt svenskt jordbruk som producerar 
högkvalitativa och trygga livsmedel för svenska konsumenter. 

Herr talman! Däremot anser vi inte att kvantitativa mål för ekologisk produktion 
och konsumtion behövs. En ökad ekologisk produktion måste främst bygga på 
rimliga konkurrensvillkor och förutsägbara regler, så att bönder, handel och 
konsumenter själva utvecklar det ekologiska konceptet utan EU:s byråkratiska 
tentakler.” 

Stina Bergström, Miljöpartiet 

”Men mycket av den ekomat som säljs i våra butiker i dag kommer från andra 
länder. Det råder nämligen brist på många ekoproducerade varor i Sverige. 
Produktionen följer inte efterfrågan. Det är en anledning till att vår regering redan 
agerat för att öka den ekologiska odlingen i Sverige. Det har man gjort bland 
annat genom att öka stödet i landsbygdsprogrammet med 200 miljoner för 
omställning till ekologiskt jordbruk och införa nya mål för ekologisk produktion 
och konsumtion i den handlingsplan som tillsammans med propositionen utgör 
livsmedelsstrategin. 

Målen innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av 
certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och att 60 procent av den offentliga 
livsmedelskonsumtion som sker via offentlig upphandling ska utgöras av 
certifierade ekologiska produkter år 2030. I dag är motsvarande siffror 17 och 30.” 

Kristina Yngwe, Centerpartiet 

”Kopplat till detta vill jag ta upp regeringens mål för ekologisk produktion och 
konsumtion. Det är klart att vi i Centerpartiet ser att det finns en efterfrågan på 
ekologiska produkter. Detta är något som vi bör arbeta med, men ur ett 
hållbarhetsperspektiv tror jag att det är långsiktigt bättre att fokusera på vad man 
vill ha gjort inom miljöarbetet snarare än på hur det görs. 

Jag tror att lantbruket år 2030 kommer att kräva en kombination av ekologiskt 
och det som i dag kallas konventionellt. Att då sätta upp specifika procentmål för 
ekologisk produktion tror jag gör att man riskerar att förlora fokus på helheten. 
Det är därför positivt att riksdagen nu tar ställning mot specifika mål för 
ekologisk produktion.” 

Håkan Svenneling, Vänsterpartiet 

”Förutom att konsumenter ska ha säkra livsmedel måste de kunna göra 
medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat, ekologiskt och 
djuretiskt. I livsmedelsstrategin lyfts Sveriges starka djurvälfärd och låga 
antibiotikaanvändning fram som exempel på komparativa fördelar för Sverige 
när vi exporterar livsmedel. Det är viktigt att politiken i samverkan med näringen 
lyfter fram och synliggör svenska mervärden så att konsumenten kan göra aktiva 
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och bra val. Därför är det viktigt att konsumtionen och produktionen av 
närproducerat och ekologiskt ges goda möjligheter att fortsätta öka.” 

Lars Tysklind, Folkpartiet/Liberalerna 

”Jag vill vara mycket tydlig med att detta inte betyder att vi från Liberalernas sida 
har särskilt starka synpunkter när det gäller produktionsmetod. Det handlar 
snarare om att det är konsumenterna som ska välja. Om det är så att 
konsumenterna efterfrågar 100 procent ekologiskt vore det märkligt om man i en 
marknadsekonomi inte tillgodosåg denna efterfrågan och i stället valde att 
producera något annat som människor inte vill konsumera. Det känns väldigt 
knepigt.” 

 

Miljöomdöme 

 

 KD M FP C MP S V SD 

Sagt 2014 Nej Nej Vet ej Nej Ja Vet ej Ja Nej 

Gjort 2014-2018 Nej  Nej Nej Nej Delvis Delvis Delvis Nej 
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13. Miljöavgift på växtskyddsmedel 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Kemikalieinspektionens beräkningar visar att både användningen av kemiska 
bekämpningsmedel i jordbruket, och deras miljö- och hälsorisker ökar i Sverige. Enligt EU:s 
ramdirektiv för hållbar användning av bekämpningsmedel bör ekonomiska instrument 
uppmuntras då det kan vara avgörande för att nå en hållbar användning. I dag finns en 
punktskatt på växtskyddsmedel som beräknas på mängd aktiv substans oavsett typ av 
preparat, verkningssätt och miljöpåverkan. Den svenska skattesatsen på 30 kr per kg aktiv 
substans infördes 2004 och är långt ifrån styrande och en ny reglering behövs. Ett gott exempel 
är den miljöavgift som infördes i Danmark 2013, som tas ut som ett procentpåslag på 
produktpriset och är differentierad efter en farlighetsklassning. 

Naturskyddsföreningens förslag 2014: Inför en differentierad miljöavgift på 
växtskyddsmedel som kan återföras till näringen för ökade miljöåtgärder. 

Bakgrund 

Bekämpningsmedel, som kan vara kemiska eller biologiska, används vid jordbruk med syftet 
att motverka att växter, djur och mikroorganismer skadar grödor i odlingslandskapet. För att 
ett bekämpningsmedel ska kunna få användas i Sverige måste det testas och godkännas av 
Kemikalieinspektionen. När ett bekämpningsmedel är godkänt blir det registrerat i 
bekämpningsmedelsregistret, där det finns ungefär 3000 bekämpningsmedel registrerade. 
Detta är för att bekämpningsmedel kan vara skadliga för människan och miljön.539 

Kemiska bekämpningsmedel påverkar miljön negativt. Det minskar den biologiska mångfalden 
i odlingslandskapen och sprider sig i naturen via vatten, jorden och luften. Bekämpningsmedel 
påverkar därför ekosystemen, inte bara på åkern, utan även utanför. Det är därför 
Naturskyddsföreningens mening att dagens lagstiftning är otillräcklig.540 

Initiativ under mandatperioden 

Den 16 juni 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som bland annat syftade till att 
ta reda på om skatten på bekämpningsmedel behövde ändras. Utredningen presenterades i 
december 2017 och föreslog dels en skatt på kadmium i vissa produkter och även en lag om 
skatt på kemiska bekämpningsmedel. Vidare föreslog utredningen att den befintliga skatten på 
bekämpningsmedel skulle tas bort och att de två nya skattelagarna bör träda i kraft 1 juli 2019. 

Utredningen föreslår att skatten på bekämpningsmedel bör vara differentierad. Förslaget är att 
skatten ska vara baserad på tre riskbaserade produktkategorier. Den högst beskattade 
kategorin föreslås beröra kandidatämnen för substitution, det vill säga sådana ämnen som 
anses vara angelägna om att fasa ut från växtodlingsområdet. Den lägsta kategorin föreslås 
beröra bekämpningsmedel som anses utgöra en låg risk. Dessa är skattebefriade. Övriga 
bekämpningsmedel utgör mellankategorin.541 De allra flesta ämnen hamnar i mellankategorin 
med samma skattesats vilket innebär att differentieringen blir betydligt mindre än den skatt 
som t ex finns i Danmark där skatten varierar med medlets riskindex. Det innebär att förslaget 
inte styr mot att byta preparat till mindre farliga allas i samma grad som i Danmark. Dem 
miljöstyrande effekten blir begränsad varför Naturskyddsföreningen anser att förslaget är 
tandlöst.  
                                                           
539 https://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel 
540 https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/risker-och-effekter-av-bekampningsmedel 
541 SOU 2017:102 
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Propositioner och förordningar 

Sökord: växtskyddsmedel, bekämpningsmedel 

I regeringens vårändringsbudget för 2015 skriver regeringen att de vill höja skatten på 
bekämpningsmedel, från 30 kronor till 34 kronor per kilo.542 

I regeringens budgetproposition för 2016 står det att regeringen anser att det finns ett behov av 
att se över skatten på bekämpningsmedel. De menar att skattens miljöeffekter kan ses över och 
förbättras.543 

Motioner 

Sökord: växtskyddsmedel, bekämpningsmedel 

Regeringspartierna  

Inga motioner om skatt eller avgifter på växtskyddsmedel har lämnats in av regeringspartierna 
under mandatperioden.  

Oppositionspartierna 

 Allianspartierna 

I en partimotion av Fredrik Reinfeldt m.fl. skriver motionärerna att partierna motsätter sig 
regeringens förslag om höjd skatt på bekämpningsmedel.544 

I en partimotion av Anna Kinberg Batra m.fl. skriver motionärerna att partierna ställer sig emot 
regeringens förslag om ändring i lagen om skatt på bekämpningsmedel.545  

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet har inte lämnat in några motioner om skatt eller avgifter på växtskyddsmedel 
under mandatperioden. 

Moderaterna  

Moderaterna har inte lämnat in några motioner om skatt eller avgifter på växtskyddsmedel 
under mandatperioden. 

Liberalerna 

I en partimotion av Jan Björklund m.fl. uttrycker motionärerna att partiet vill höja skatten på 
bekämpningsmedel. De vill höja skatten från 30 kronor till 34 kronor per kilogram verksam 
beståndsdel i bekämpningsmedlet.546 

Centerpartiet 

Centerpartiet har inte lämnat in några motioner om skatt eller avgifter på växtskyddsmedel 
under mandatperioden. 

                                                           
542 Proposition 2014/15:99 
543 Budgetproposition 2015/16:1 
544 Motion 2014/15:3002 
545 Motion 2014/15:3089 
546 Motion 2014/15:3087 
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Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna har inte lämnat in några motioner om skatt eller avgifter på 
växtskyddsmedel under mandatperioden. 

Sverigedemokraterna 

I en kommittémotion av Martin Kinnunen m.fl. skriver motionärerna att partiet ställer sig emot 
regeringens förslag om att öka skatten på bekämpningsmedel.547 

I en kommittémotion av Anders Forsberg m.fl. skriver motionärerna att partiet motsätter sig 
regeringens förslag om att höja skatten på bekämpningsmedel.548 

I en kommittémotion av Anders Forsberg m.fl. skriver motionärerna att partiet vill att skatten 
på bekämpningsmedel inte ska förändras, likt motion 2014/15:2786.549 

I en kommittémotion av Oscar Sjöstedt m.fl. skriver motionärerna att partiet motsätter sig 
regeringens förslag om höjd skatt på bekämpningsmedel.550 

I en kommittémotion av Anders Forsberg m.fl. uttrycker motionärerna att partiet kan tänka sig 
att utreda hur en differentierad skatt på bekämpningsmedel kan se ut och utformas.551 

I en enskild motion av Martin Kinnunen och Runar Fliper menar motionärerna att en 
differentierad skatt på växtskyddsmedel kan vara positiv. De skriver i sin motion att de vill 
utreda hur en sådan skatt kan se ut, men understryker samtidigt att skatter på 
bekämpningsmedel inte ska vara till börda för latbrukare.552 

Utskottsbetänkanden 

Sökord: växtskyddsmedel, bekämpningsmedel 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande, där motionen 2014/15:2890 av SD behandlades, 
föreslog utskottet att denna motion skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.553 

I Finansutskottets betänkande, där motionerna 2014/15:2786 av SD och 2014/15:3002 av M, KD, C 
och FP/L behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll 
utskottets förslag.554 

I Finansutskottets betänkande, där motionen 2014/15:3087 av FP/L behandlades, föreslog 
utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.555 

I Finansutskottets betänkande, där motionerna 2014/15:3085 av SD och 2014/15:3089 av M, KD, C 
och FP/L behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll 
utskottets förslag.556 

                                                           
547 Motion 2014/15:2890 
548 Motion 2014/15:2786 
549 Motion 2014/15:2786 
550 Motion 2014/15:3085 
551 Motion 2016/17:2446 
552 Motion 2017/18:3902 
553 Betänkande 2014/15:MJU2 
554 Betänkande 2014/15:FiU1 
555 Betänkande 2014/15:FiU20 
556 Betänkande 2014/15:FiU21 
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I Skatteutskottets betänkande, där motion 2016/17:2446 av SD behandlades, föreslog utskottet 
att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.557 

Riksdagens behandling 

Differentierade skatter och avgifter på bekämpningsmedel har inte diskuterats i riksdagens 
debatter. 

Miljöomdöme  

 KD M FP C MP S V SD 

Sagt 2014 Vet ej Vet ej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Gjort 2014-2018 Nej Nej Nej Nej Delvis Delvis Nej Nej 

 

  

                                                           
557 Betänkande 2016/17:SkU24 
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14. Ekonomiska styrmedel för farliga kemikalier 
 
Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Riksdagens mål om en giftfri miljö kommer enligt upprepade utvärderingar av myndigheter 
inte att uppnås utan ökade insatser. En stärkt lagstiftning, ökade resurser och ett utvecklat 
frivilligt arbetet för en giftfri miljö har pekats ut som viktiga åtgärder. Därtill har bland annat 
Kemikalieinspektionen bedömt att ekonomiska styrmedel kan behöva införas på området. En 
kemikalieskatt på konsumentvaror med farliga ämnen har utretts, exempelvis gällande vissa 
kläder, och slutsatsen är att en sådan kan öka måluppfyllelsen. Regeringen tillsatte under 2013 
en särskild utredare som ska analysera behovet av nya ekonomiska styrmedel på 
kemikalieområdet och vilken typ av ekonomiskt styrmedel som har bäst förutsättningar att 
vara verkningsfullt och kostnadseffektivt. 
 
Naturskyddsföreningens förslag 2014: Inför ekonomiska styrmedel i form av skatter 
eller avgifter mot farliga kemikalier i konsumentvaror. 

Bakgrund 

Initiativ under mandatperioden 

Sökord: kemikalieskatt, kemikalier  

Under 2013 tillsatte alliansregeringen en utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier. 
Den 30 mars 2015 presenterades denna utredning som utförts av Kemikalieinspektionen. 
Utredningen syftade till att kartlägga eventuella behov av ekonomiska styrmedel på 
kemikalieområdet. Om behovet bedömdes finnas, skulle förslag på utformning av ekonomiska 
styrmedel läggas fram. Utredningen föreslog två punktskatter; dels på hemelektronik och dels 
på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. 
Detta med bakgrund till att forskning har visat att dessa innehåller hälsofarliga kemikalier och 
att dessa varor förekommer i människors vardag. 

Punktskatten på elektronik föreslogs vara 8 kr per kilo vara för vitvaror och 120 kr per kilo vara 
för övrig elektronik. Skatten föreslogs ha ett tak; 320 kr per vara. Om varor innehåller mindre 
halter farliga ämnen kan skatten minskas med upp till 75 %. Inga totala undantag föreslogs av 
anledningen att samtliga elektroniska produkter bedömdes innehålla mer eller mindre farliga 
kemikalier. 

Varor innehållande mjukgörande PVC bedömdes vara skadliga för människor, därför föreslog 
utredningen punkskatter på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad som 
innehåller PVC. Skatten föreslogs vara 10 kr per kilo vara. Avdrag kunde ges till upp till 75 % om 
varan innehåller lägre halter av farliga kemikalier. Inga totala undantag föreslogs då 
utredningen bedömde att inga av dessa varor var helt ofarliga. 

Konsekvenserna av skatten på elektronik förväntades vara skatteintäkter på 2,4 miljarder kr 
årligen, myndigheters administrativa kostnader på 14 miljoner kr årligen samt företagens 
administrativa kostnader på 27 miljoner kr årligen. Vidare förväntades skatten ha positiva 
hälsoeffekter hos människor och det stödjer miljömålet en giftfri miljö. Försäljningen av viss 
elektronik förväntades minska med 4,5 % årligen. 

Konsekvenserna av skatten på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av 
PVC förväntades vara skatteintäkter på 38 miljoner kr årligen med administrativa kostnader för 
myndigheter på 760 000 kr årligen och administrativa kostnader för företag på 480 000 kr per 
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år. Försäljningen av dessa varor förväntades minska med 9,2 % årligen och det förväntades leda 
till positiva hälsoeffekter hos människor.558  

Propositioner och förordningar 

Sökord: kemikalieskatt, kemikalier  

I regeringens budgetproposition för 2016 skriver regeringen att resultatet av, åsikterna kring 
och remissförandet angående kemikalieskatteutredningen behandlades.559 

I regeringens budgetproposition för 2017 lämnade regeringen ett lagförslag om skatt på 
kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebar en punkskatt på elektronik som innehåller 
flamskyddsmedel. Punkskatten föreslogs ligga på 8 kr per kilo vara för vissa typer av varor och 
120 kr per kilo vara för övriga typer av varor. Ingen vara kommer att beskattas högre än 320 kr 
per vara. Lagen föreslogs träda i kraft i april 2017.560  

I regeringens budgetproposition för utgiftsområde 20: allmän miljö och naturvård för 2017 
skrivs det att regeringen vill införa den punkskatt på skadliga kemikalier som 
kemikalieskatteutredningen föreslog.561 

I regeringens budgetproposition för 2018 föreslog regeringen en ändring i lagen om skatt på 
kemikalier i viss elektronik. Regeringen föreslog att punkskatten bör ändras i relation med 
konsumentprisindex. Förslaget innebär en årlig omräkning av skattesatserna, då både skatten 
per kilo vara och takbeloppet kan komma att ändras beroende på konsumentprisindex.562 

Motioner 

Sökord: kemikalieskatt, kemikalier  

Regeringspartierna  

Regeringspartierna har inte lämnat in några motioner angående ekonomiska styrmedel för 
kemikalier i konsumentvaror under mandatperioden. 

Oppositionspartierna 

Motionerna nedan är uppdelade mellan partierna och varje partis motioner är i kronologisk 
ordning. 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet är med och förhandlar kring regeringens budget, därför bedöms partiet på 
samma sätt som regeringspartierna när det kommer till budgetpropositioner. 

Moderaterna 

I en partimotion av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson skriver motionärerna att partiet har 
åsikten att en kemikalieskatt bör införas.563 

I en partimotion av Anna Kinberg Batra m.fl. menar partiet att en kemikalieskatt bör införas.564 

                                                           
558 SOU 2015:30 
559 Budgetproposition 2015/16:1 
560 Budgetproposition 2016/17:1 
561 Proposition 2016/17:1 
562 Budgetproposition 2017/18:1 
563 Motion 2014/15:3088 
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I en kommittémotion av Ulf Berg m.fl. menar partiet att ekonomiska styrmedel kan vara ett 
viktigt verktyg för att uppnå miljömålet en giftfri miljö. Utformingen av en kemikalieskatt 
skulle enligt partiet behöva innebära att den inte slår undan benen för svenska aktörer på 
marknaden.565 

I en partimotion av Anna Kinberg Batra m.fl. vill partiet göra om kemikalieskatten. De menar 
att skatten som regeringen föreslog är en straffskatt som inte låter förorenaren betala. Vidare 
menar de att svenska aktörer på marknaden får en konkurrensnackdel i och med 
kemikalieskatten då konsumenter kan köpa elektronik från utlandet via internet.566 

I en kommittémotion av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. menar partiet att en väl utformad 
kemikalieskatt är önskvärd för att kunna begränsa spridningen och användningen av farliga 
kemikalier. Kemikalieskatten så som regeringen föreslår den är enligt Moderaterna inte väl 
utformad. De menar att förorenaren ska betala i så stor utsträckning som möjligt och att 
regeringens förslag på kemikalieskatten fungerar mer som en straffskatt.567 

I en partimotion av Ulf Kristersson m.fl. vill partiet reformera kemikalieskatten. De menar att 
ekonomiska styrmedel för miljön i så stor utsträckning som möjligt ska innebära att 
förorenaren betalar. Så som skatten är utformad i nuläget menar partiet att den fungerar som 
en straffskatt. De tror även att konsumenter kommer att vända sig till utländska försäljare som 
följd.568 

Liberalerna 

I en partimotion av Jan Björklund m.fl. framförs åsikten att partiet vill införa en 
kemikalieskatt.569 

I en partimotion av Jan Björklund m.fl. vill partiet införa den kemikalieskatt som 
Kemikalieskatteutredningen föreslog.570 

I en kommittémotion av Mats Persson m.fl. vill partiet använda 19 miljoner kronor till 
Skatteverkets administrering av kemikalieskatten som partiet ställer sig bakom.571 

I en partimotion av Jan Björklund m.fl. skriver motionärerna att partiet ställer sig bakom 
införandet av en kemikalieskatt.572 

I en partimotion av Jan Björklund m.fl. ställer sig partiet bakom kemikalieskatten och 
uttrycker även att partiet kan tänka sig att utöka skatten till att beröra fler typer av 
konsumentvaror.573 

Centerpartiet 

I en partimotion av Annie Lööf m.fl. framför motionärerna partiets åsikt att en kemikalieskatt 
bör införas.574 

                                                                                                                                                                                     
564 Motion 2015/16:3043 
565 2015/16:2606 
566 Motion 2016/17:3350 
567 Motion 2016/17:3165 
568 Motion 2017/18:3681 
569 Motion 2014/15:3087 
570 Motion 2015/16:3244 
571 Motion 2015/16:3228 
572 Motion 2016/17:3419 
573 Motion 2017/18:3752 
574 Motion 2014/15:3091 
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I en partimotion av Anders W Jonsson m.fl. vill partiet införa den kemikalieskatt som 
Kemikalieskatteutredningen föreslog.575 

I en partimotion av Annie Lööf m.fl. ställer sig partiet bakom införandet av en kemikalieskatt 
på elektronik och visst byggmaterial i enlighet med kemikalieskatteutredningens förslag. 
Partiet vill även utöka skatten till att inkludera kläder och skor, då dessa kan innehålla ftalater 
och allergi- och cancerframkallande ämnen.576 

I en kommittémotion av Kristina Yngwe m.fl. vill partiet bland annat kunna använda 
ekonomiska styrmedel i form av skatter för att kunna fasa ut farliga kemikalier ur människors 
vardag.577 

I en partimotion av Annie Lööf m.fl. ställer sig partiet bakom den kemikalieskatt som 
föreslagits i utredningen SOU 2015:30, vilken den förra alliansregeringen tillsatte. Vidare vill 
partiet införa skatt på kemikalier i kläder och skor.578 

Kristdemokraterna  

I en partimotion av Emma Henriksson m.fl. framför motionärerna partiets åsikt att en 
kemikalieskatt bör införas.579 

I en partimotion av Andreas Carlsson m.fl. vill partiet införa den kemikalieskatt som 
Kemikalieskatteutredningen föreslog.580 

I en kommittémotion av Magnus Oscarsson m.fl. föreslår partiet att en kemikalieskatt ska 
införas på hemelektronik och PVC-material.581 

I en partimotion av Andreas Carlsson m.fl. skriver motionärerna att partiet ställer sig bakom 
införandet av en kemikalieskatt.582 

Sverigedemokraterna 

I en partimotion av Oscar Sjöstedt m.fl. menar partiet att kemikalieskatten minskar Sveriges 
konkurrenskraft och gör att konsumenter kommer att köpa elektronik via internet för att 
kringgå skatten. Partiet ställer sig inte bakom införandet av en kemikalieskatt.583 

I en kommittémotion av Martin Kinnunen menar partiet att ekonomiska styrmedel för farliga 
kemikalier kan vara ett viktigt instrument för att förhindra spridningen av dessa.584 

I en kommittémotion av Josef Fransson m.fl. vill partiet slopa kemikalieskatten. Partiet menar 
att kemikalieskatten innebär ekonomiska förluster för Sverige eftersom att företag har 
incitament att flytta utomlands samt att de menar att konsumenter kommer att kringgå 
kemikalieskatten genom att köpa elektronik från andra länder på internet.585 

                                                           
575 Motion 2015/16:3223 
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581 Motion 2015/16:1935 
582 Motion 2016/17:3320 
583 Motion 2016/17:2102 
584 Motion 2016/17:2449 
585 Motion 2016/17:3209 



Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

162 
 

I en kommittémotion av Josef Fransson m.fl. vill partiet slopa kemikalieskatten. Partiet menar 
att kemikalieskatten innebär ekonomiska förluster för Sverige eftersom att företag har 
incitament att flytta utomlands samt att de menar att konsumenter kommer att kringgå 
kemikalieskatten genom att köpa elektronik från andra länder på internet.586  

I en partimotion av Oscar Sjöstedt m.fl. ställer sig partiet mot kemikalieskatten. Detta för att de 
menar att skatten kommer att leda till att företag flyttar utomlands och att konsumenter kan 
komma runt skatten genom att handla på internet.587 

I en kommittémotion av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev menar partiet att statens 
lönekostnader minskar med 83 miljoner kronor för 2018, bland annat genom att inte införa 
kemikalieskatten.588 

Alliansen 

I en kommittémotion av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, FP/L) skriver motionärerna att 
ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet kan vara ett bra verktyg för att uppnå miljömålet 
giftfri miljö.589 

I en kommittémotion av Kristinga Yngwe m.fl. (C, M, KD, FP/L) menar partierna att ekonomiska 
styrmedel på kemikalieområdet kan vara ett bra verktyg för att minska spridningen och 
användningen av farliga kemikalier.590 

Utskottsbetänkanden 

Sökord: kemikalieskatt, kemikalier  

I Finansutskottets betänkande, där motionerna 2014/15:3092 av KD, 2014/15:3091 av C, 
2014/15:3087 av FP/L samt 2014/15:3088 av M behandlades, föreslog utskottet att samtliga 
motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.591 

I Finansutskottets betänkande, där motionerna 2015/16:3043 av M, 2015/16:2512 av KD, 
2015/16:3223 av C samt 2015/16:3244 av FP/L behandlades, föreslog utskottet att samtliga 
motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.592 
I miljö- och jordbruksutskottets betänkande, där motionen 2015/16:1935 av KD behandlades, 
föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottes förslag.593 

I Skatteutskottets betänkande, där motionen 2015/16:3228 av FP/L behandlades, föreslog 
utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.594 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande, där motionerna 2015/16:1362 av allianspartierna 
och 2015/16:2606 av M behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. 
Riksdagen biföll utskottets förslag.595 

                                                           
586 Motion 2017/18:929 
587 Motion 2017/18:2487 
588 Motion 2017/18:3063 
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591 Betänkande 2014/15:FiU20 
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I Finansutskottets betänkande, där motionerna 2016/17:2102 av SD, 2016/17:3320 av KD, 
2016/17:3419 av FP/L, 2016/17:3494 av C samt 2016/17:3350 av M behandlades, föreslog utskottet 
att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.596 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande, där motionerna 2015/16:3421 av C, 2016/17:2449 av 
SD, 2016/17:3165 av M samt 2016/17:2670 av allianspartierna behandlades, föreslog utskottet att 
samtliga motionsyrkanden berörande kemikalieskatt skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets 
förslag.597 

I skatteutskottets betänkande, där motionen 2016/17:3209 av SD behandlades, föreslog utskottet 
att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskotets förslag.598 

I Finansutskottets betänkande, där motionerna 2017/18:2487 av SD, 2017/18:929 av SD, 
2017/18:3752 av FP/L samt 2017/18:3681 av M behandlades, föreslog utskottet att samtliga 
motionsyrkanden berörande kemikalieskatt skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets 
förslag.599 

I Finansutskottets betänkande, där motion 2017/18:3063 av SD behandlades, har inga beslut 
fattats ännu.600 

Riksdagens behandling 

Debatt om statens budget, 24 november 2015 

Janine Alm Ericson, Miljöpartiet 

”När det gäller kemikalieskatten välkomnar vi det förslaget. Det är bara på det 
sättet att det ligger för utredning nu. Det har tidigare visat sig att det inte kommer 
att gå att genomföra så snabbt som föreslås från flera borgerliga håll. Därför ber vi 
att få återkomma i den frågan. Men vi ser positivt på den inriktningen.” 

Per Åsling, Centerpartiet 

”Herr talman! För att minska belastningen på miljön och för att finansiera 
reformer för tillväxt föreslår vi att en kemikalieskatt införs. Vi föreslår att 
undantaget från koldioxidskatt fasas ut, att skatt införs på avfallsförbränning och 
miljöavgifter på fossila plastpåsar. Det är en grön skatteväxling i praktiken. Vi 
sänker skatten på det som behövs, fler företag och nya jobb, och höjer skatten på 
det vi inte vill ha, utsläpp och miljögifter.” 

Debatt om allmän miljö- och naturvård, den 14 december 2015 

Johan Hultberg, Moderaterna 

Om tillvägagångssätt för att fasa ut skadliga kemikalier: 

”Förhoppningsvis går det att hitta andra styrmedel för att göra det. 
Alliansregeringen tillsatte till exempel en utredning som skulle titta på en 
särskild kemikalieskatt som syftade till att komplettera lagstiftningen för att 
försöka fasa ut farliga kemikalier. Tyvärr måste jag säga, herr talman, att den 
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utredning som presenterades var en stor besvikelse. Vi skulle inte nå målen med 
de förslag som där föreslogs. Det beklagar jag.” 

Kristina Yngwe, Centerpartiet 

”Som ett steg i arbetet mot en giftfri vardag föreslår Centerpartiet att en 
kemikalieskatt ska införas för att minska förekomsten av bland annat 
flamskyddsmedel i våra elektronikprodukter och ftalater i golv och andra 
byggvaror. Samtidigt måste vi göra andra insatser för att minska förekomsten av 
farliga ämnen i vår närmiljö. Vi vill skapa ett kemikalie-Fass för att stärka 
konsumenternas möjlighet till aktivt val. Vi vill att det ska vara möjligt att 
förbjuda farliga ämnen i grupp, och vi vill skapa förutsättningar för utveckling av 
grön kemi i Sverige.” 

Lars-Axel Nordell, Kristdemokraterna 

”För att minska de negativa hälsoeffekterna av kemikalier i samhället och för att 
finansiera angelägna klimatåtgärder föreslår Kristdemokraterna att en 
kemikalieskatt införs på viss hemelektronik och på PVC-material i enlighet med 
Kemikalieskatteutredningens förslag. Detta beräknas generera skatteintäkter på 
3,47 miljarder kronor årligen.” 

Debatt om miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m., den 16 juni 2016 

Johan Büser, Socialdemokraterna 

”Genom det förslag till kemikalieskatt som nu bereds från regeringens sida och 
börjar nå sin slutpunkt väntas vår kontakt med kemikalier som kan skada vår 
hälsa att minska. Den kemikalieskatten ska gynna de producenter och 
konsumenter som väljer bort farliga kemikalier. Ambitionen är att göra det dyrare 
för producenter som fortsätter att använda dåliga kemikalier i stället för att gå 
över till bättre alternativ. Det är ett av flera viktiga steg för framtiden.” 

Debatt om näringsliv, 12 december 2016: 

Josef Fransson, Sverigedemokraterna  

”Det som är så anmärkningsvärt här är att Moderaterna, likt 
Sverigedemokraterna, inser vansinnet i införandet av kemikalieskatten. Men 
ändå vill de behålla den miljard som regeringen tror sig kunna räkna hem i fråga 
om ökade skatteintäkter. Moderaterna inser alltså detta, men de väljer att bara 
skriva ett par kritiska rader. De vill uppenbarligen ändå använda dessa pengar till 
någon bjudpolitik för att ha så mycket reformutrymme att de kan bjuda inom 
andra områden. Men jag tycker inte att det är ett seriöst sätt att föra politik. Jag 
hoppas att vi alla här inne så snart som möjligt kan inse att detta bara kommer 
att vara dåligt för Sverige och inte leda till någon nämnvärd miljöförbättring, om 
ens någon.” 

Jennie Nilsson, socialdemokraterna 

Om kemikalieskatten: 

”Det jag kan konstatera är att syftet med skatten är att vi ska ha en giftfri vardag 
och att förorenarna ska betala för sina utsläpp. Det är grundläggande principer 
som många av partierna i kammaren står bakom. 
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Miljöomdöme 

 KD M FP C MP S V SD 

Sagt 2014 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vet 
ej 

Gjort 2014-2018 Ja Delvis Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
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15. Samreglering av farliga kemikalier 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Regleringen av farliga kemikalier går mycket långsamt. När väl ett farligt ämne begränsas 
händer det inte sällan att ett nytt, ganska likartat ämne introduceras på marknaden. 
Substitutet har ibland även likartade miljö- och hälsoegenskaper som det reglerade ämnet, och 
har inte alltid genomgått motsvarande riskbedömning. Det finns exempelvis minst 25 ftalater, 
varav de flesta inte genomgått fullgod riskbedömning. Andra exempel på sådana grupper är 
bromerade- och klorerade flamskyddsmedel, bisfenoler och per- och polyfluorerade ämnen 
(PFAS). Ett sätt att komma tillrätta med att farliga ämnen byts ut mot andra farliga ämnen är 
att samreglera kemikalier gruppvis, exempelvis när ämnen ska bedömas eller tillståndsprövas. 
Utgångspunkten bör då vara att hantera okända ämnen som kända farliga ämnen i samma 
kemikaliegrupp 
 
Naturskyddsföreningens förslag 2014: Kemikalier med likartade egenskaper ska 
samregleras både i Sverige och i EU, om ett av ämnena i gruppen visats farligt. 

Bakgrund 

Sedan den 1 juli 2007 finns det en förordning på EU-nivå för reglering av kemikalier, Reach. Det 
står för Registration, Evaluation, Athourisation and Restriction of Chemicals, vilket på svenska 
översätts till registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier. Förordningens 
syfte är att skydda människor från skador som orsakas av farliga kemikalier genom ökad 
kunskap (registrering och utvärdering) och eventuell reglering (tillstånd och begränsning) av 
kemikalier inom EU.601 

Ett av regeringens miljökvalitetsmål är giftfri miljö, vilket innefattar sex olika punkter. En av 
punkterna går ut på att användningen av farliga kemikalier ska i så stor utsträckning som 
möjligt ha upphört.602 

Idag finns det vissa regleringar över kemikalier, exempelvis är det hormonstörande ämnet 
bisfenol A förbjudet i nappflaskor och barnmatsprodukter. REACH har idag 181 ämnen på sin 
kandidatlista, 66 ämnen på begränsningslistan, 43 ämnen på tillståndsförteckningen och 
19 000 registrerade ämnen603 av de 120 000 olika kemikalier som används inom EU.604 
Naturskyddsföreningen menar att detta inte är tillräckligt och att regleringarna för farliga 
kemikalier och miljögifter behöver skärpas, både inom EU och i Sverige.605 Även om ett ämne 
förbjuds så finns ofta likartade ämnen som kan ersätta det förbjudna ämnet. Det finns 
exempelvis ungefär 80 typer av bromerade flamskyddsmedel606, 200 ämnen som har liknande 
kemisk struktur som bisfenol A607 och det finns 41 registrerade ftalater i EU608. 

Propositioner och förordningar 

Sökord: kemikalier 

                                                           
601 https://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/understanding-reach 
602 https://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-giftfri-miljo/Preciseringar-av-giftfri-miljo/ 
603 https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-under-reach 
604https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/Rapport_hygienbubblan_slut_2.pdf 
605 https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/skydda-barnen-genom-tuffare-lagstiftning 
606

https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/bromerade-flamskyddsmedel 
607

https://www.kemi.se/global/rapporter/2017/rapport-5-17-bisfenoler-en-kartlaggning-och-analys.pdf 
608

 https://www.kemi.se/global/pm/2014/pm-2-14-ftalater.pdf 
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Tabell över Regeringens anslag i budgetpropositionerna under mandatperioden för 
Kemikalieinspektionen.609610611 

Budget, 
Kemikalieinspektionen 
2015 

209 052 000 kr 

Budget, 
Kemikalieinspektionen 
2016 

229 623 000 kr 

Budget, 
Kemikalieinspektionen 
2017 

257 589 000 kr 

Budget, 
Kemikalieinspektionen 
2018 

274 741 000 kr 

 

Budget för Kemikalieinspektionen för 2015: 209 052 000 kr. 

Budget för Kemikalieinspektionen för 2016: 229 623 000 kr. 

Budget för kemikalieinspektionen för 2017: 257 589 000 kr. 

Budget för kemikalieinspektionen för 2018: 274 741 000 kr. 

Initiativ under mandatperioden 

Sökord: kemikalier 

Kemikalieinspektionen skrev på sin hemsida den 20 december 2017 att Sverige och Tyskland 
tillsammans har lämnat in ett förslag till EU om ett förbud av några per- och polyfluorerade 
ämnen (PFAS). Detta förbud innebär att cirka 200 PFAS förbjuds i grupp. Dessa ämnen är svåra 
att bryta ned och ansamlas i levande organismer. Förslaget är lämnat av den svenska 
Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA och förslaget behandlas till den 
20 juni 2018.612 

I regeringens skrivelse från 2016 angående miljökvalitétsmålet ”en giftfri vardag” skriver 
regeringen att de ska verka för harmoniserande klassificeringar av farliga och skadliga 
kemikalier inom EU. Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att ta fram förslag på dessa 
klassificeringar samt att de ska komma med förslag på kandidatämnen för regleringar och 
tillståndsprövningar.613 

Motioner 

Sökord: kemikalier 

                                                           
609 Proposition 2015/16:1 
610 Proposition 2016/17:1 
611 Proposition 2017/18:1 
612https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/forslag-om-forbud-mot-200-
hogfluorerade-amnen/ 
613 Skrivelse 2015/16:169 
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Regeringspartierna  

Socialdemokraterna 

I en enskild motion av Åsa Westlund skriver motionären att farliga kemikaler ska kunna 
regleras i grupp i EU:s kemikalielagstiftning.614 

I en enskild motion av Åsa Westlund skriver motionären att regeringen bör verka för att kunna 
reglera farliga kemikalier i grupp inom EU:s kemikalielagstiftning.615 

I en enskild motion av Åsa Westlund menar motionären att hormonstörande ämnen bör kunna 
identifieras via kriterier i EU, vilka ska vara baserade på forskning.616 

 
Miljöpartiet 

I en enskild motion av Jan Lindholm vill motionären att arbetet med att fasa ut farliga 
kemikalier ska öka takten. Även arbetet med att förhindra att nya farliga kemikalier tas in på 
marknaden.617 

Oppositionspartierna 

Motionerna nedan är uppdelade mellan partierna och varje partis motioner är i kronologisk 
ordning. 

Moderaterna 

I en kommittémotion av Ulf Berg m.fl. vill partiet minska anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2016 för Kemikalieinspektionen med 10 000 000 kr. Samtidigt vill partiet 
inrätta en kunskapsportal för företag och privatpersoner. Detta för att människor ska kunna 
vända sig dit för information om EU:s regelverk samt om produkter, Kemikalieinspektionen ska 
vara den myndighet som ansvarar för detta.618 

I en kommittémotion av Ulf Berg vill partiet kunna förbjuda farliga ämnen i grupp, exempelvis 
bisfenoler.619 

I en kommittémotion av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. vill partiet minska anslaget i 
regeringens budgetproposition för 2017 för Kemikalieinspektionen med 23 902 000 kr. 
samtidigt vill partiet öka resurserna för att kunna åtgärda Kemikalieinspektionens långa 
handläggningstider.620 

I en kommittémotion av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. vill partiet lagstifta om att kunna 
förbjuda farliga kemikalier i grupp samt arbeta för denna lagstiftning i EU.621 

I en kommittémotion av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. skriver motionärerna att de vill minska 
anslaget i regeringens budgetproposition för Kemikalieinspektionen med 10 000 000 för 2018.622 

                                                           
614 Motion 2014/15:327 
615 Motion 2016/17:643 
616 Motion 2016/17:600 
617 Motion 2016/17:1292 
618 Motion 2015/16:2605 
619 Motion 2015/16:2606 
620 Motion 2016/17:3164 
621 Motion 2016/17:3165 
622 Motion 2017/18:3863 
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Vänsterpartiet 

I en kommittémotion av Jens Holm m.fl. vill partiet att regelverken inom EU:s Reach ska 
stärkas. De vill ha ökad reglering av hormonstörande ämnen, stärka arbetet med att ersätta 
farliga ämnen genom att sätta mer press på producenter med mera. De vill även att länder ska 
ha större inflytande över sin egen lagstiftning i sammanhanget. Vidare efterfrågar de en 
nationell åtgärdsplan för kemikaliepolitiken, där de vill ha ett förbud mot ett flertal 
hormonstörande ämnen. De vill även införa förbud mot ftalater i textilier och produkter för 
barn och även ett förbud mot bisfenoler, bromerande flamskyddsmedel och andra farliga 
kemikalier.623 

I en kommittémotion av Jens Holm vill partiet kunna informera konsumenter om farliga 
ämnen i produkter i anslutning till varan. Innan ett sådant informationssystem är på plats vill 
partiet att informationen ska vara tillgänglig via en webbtjänst eller en mobilapplikation.624 

Centerpartiet  

I en partimotion av Annie Lööf m.fl. vill partiet påskynda arbetet i EU för att kunna förbjuda 
farliga kemikalier i grupp, exempelvis bisfenoler.625 

I en partimotion av Anders W Jonsson m.fl. vill partiet skynda på arbetet i EU för att kunna 
förbjuda farliga kemikalier i grupp, exempelvis bisfenoler.626 

I en kommittémotion av Kristina Yngwe m.fl. vill partiet öka anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2017 för Kemikalieinspektionen med 34 100 000 kr. Detta i syfte att 
kunna förkorta Kemikalieinspektionens långa handläggningstider, förstärka det 
internationella arbetet mot farliga kemikaler samt öka övervakningen av farliga kemikalier i 
importerade produkter.627 

I en kommittémotion av Kristina Yngwe m.fl. vill partiet gruppera farliga ämnen, såsom 
bisfenoler, för att kunna underlätta införandet av förbud mot dessa inom REACH.628  

I en partimotion av Annie Lööf m.fl. som handlar om en giftfri vardag vill partiet stärka EU:s 
kemikalielagstiftning, Reach. Detta då partiet menar att flertalet alarmerande rapporter skrivits 
om miljöfarliga och hälsofarliga kemikalier i produkter som förekommer i människors vardag. 
De vill även göra det enklare för Reach genom att införa förbud mot grupper av ämnen med 
liknande egenskaper. Detta för att underläta att förhindra att ett farligt ämne byts ut mot ett 
likartat farligt ämne. Vidare vill partiet stärka tillsynen inom EU av importerade produkter för 
att på så sätt minska risken att få in farliga kemikalier i EU via import. På nationell nivå 
innebär detta att partiet vill stärka tillsynen av produkter, vilket är ett arbete som utförs av 
Kemikalieinspektionen. De vill även att bisfenol A ska fasas ut och förbjudas i Sverige och 
förbjuda farliga ämnen i grupp i Sverige, exempelvis på bisfenoler.629 

I en partimotion av Annie Lööf m.fl. vill partiet fasa ut farliga kemikalier genom att övergå till 
en biobaserad ekonomi. Detta genom att nyttja Sveriges skog och jord på ett hållbart sätt och 

                                                           
623 Motion 2014/15:69 
624 Motion 2016/17:169 
625 Motion 2014/15:2460 
626 Motion 2015/16:2370 
627 Motion 2016/17:3439 
628 Motion 2015/16:3421 
629 Motion 2016/17:824 
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därmed kunna använda biobaserade material i större utsträckning och på så sätt fasa ut farliga 
kemikalier.630 

I en kommittémotion av Kristina Yngwe m.fl. skriver motionärerna att partiet vill öka anslaget i 
regeringens budgetproposition för 2018 för Kemikalieinspektionen med 40 760 000 kr i och 
med partiets satsning på en giftfri vardag.  

Sverigedemokraterna 

I en kommittémotion av Anders Forsberg m.fl. vill partiet öka anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2017 för Kemikalieinspektionen med 10 000 000 kr. Detta i syfte för att 
Kemikalieinspektionen ska kunna förbättra sin service till företag.631 

Liberalerna 

I en kommittémotion av Lars Tysklind m.fl. vill partiet minska anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2016 för Kemikalieinspektionen med 1 000 000 kr. Samtidigt vill partiet 
att 10 000 000 kr i anslaget ska gå till ökad marknadstillsyn av farliga ämnen i produkter och 
produkter riktade till barn ska vara en prioritet.632 

I en kommittémotion av Lars Tysklind m.fl. vill partiet öka anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2017 för Kemikalieinspektionen med 9 399 000 kr. Det ökade anslaget 
syftar till att öka marknadstillsynen av farliga kemikalier, framförallt i produkter riktade till 
barn.633 

I en kommittémotion av Lars Tysklind m.fl. skriver motionärerna att partiet vill minska 
anslaget i regeringens budgetproposition för 2018 för Kemikalieinspektionen med 50 000 000 
kr. Samtidigt vill partiet använda 10 000 000 kr med syfte att öka marknadstillsynen för farliga 
kemikalier i kläder, leksaker med mera, vilket ska utföras av Kemikalieinspektionen.634 

Kristdemokraterna 

I en partimotion av Göran Hägglund m.fl. vill partiet förbjuda bisfenoler i produkter riktade till 
barn, i kassakvitton och i livsmedelsförpackningar.635 

I en kommittémotion av Lars-Axel Nordell vill partiet minska anslaget i regeringens 
budgetproposition för 2017 för Kemikalieinspektionen med 902 000 kr.636 

I två kommittémotioner av Lars-Axel Nordell m.fl. vil partiet införa ett förbud på alla 
bisfenoler.637638 

I en kommittémotion av Lars-Axel Nordell m.fl. skriver motionärerna att partiet vill minska 
anslaget i regeringens budgetproposition för 2018 för kemikalieinspektionen med 11 000 000 
kr.639 

Alliansen 
                                                           
630 Motion 2016/17:820 
631 Motion 2016/17:2913 
632 Motion 2015/16:3144 
633 Motion 2016/17:3460 
634 Motion 2017/18:3816 
635 Motion 2014/15:1899 
636 Motion 2016/17:3281 
637 Motion 2015/16:3420 
638 Motion 2016/17:2559 
639 Motion 2017/18:3791 
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I en flerpartimotion av Lena Ek m.fl.  (C, KD, M, och FP/L) vill partierna göra det lättare att 
förbjuda farliga kemikalier i grupp i EU:s kemikalielagstiftning.640 

I en kommittémotion av Kristina Yngwe m.fl.  (C, KD, och FP/L) skriver motionärerna att de vill 
fasa ut farliga kemikaler inom EU. För att underlätta detta vill partierna förbjuda kemikalier i 
grupp, exempelvis bromerande flamskyddsmedel och hormonstörande ämnen.641  

I en kommittémotion av Kristina Yngwe m.fl.  (C, M, KD och L) skriver motionärerna att de vill 
att regeringen ska fortsätta arbetet mot en giftfri vardag. Detta genom att bland annat göra det 
lättare att samreglera ämnen med liknande karaktär inom EU, såsom bisfenoler, 
flamskyddsmedel och hormonstörande ämnen.642 

Utskottsbetänkanden 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2015, där motionerna 2014/15:69 av V, 
2014/15:327 av S, 2014/15:2460 av C, 2014/15:2981 av Alliansen och 2014/15:1899 av KD, föreslog 
utskottet att riksdagen skulle bifalla motionerna 2014/15:69 och 2014/15:2981 i aspekterna att 
verka för utfasning och förbud av kvicksilver och bromerande flamskyddsmedel inom EU och 
ge avslag på övriga motioner. Riksdagen biföll utskottets förslag.643 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2015, där motionerna 2015/16:2605 av M och 
2015/16:3144 av FP/L behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. 
Riksdagen biföll utskottets förslag.644  

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2016, där motionerna 2015/16:2370 av C, 
2015/16:2606 av M samt 2015/16:1362 av Alliansen behandlades, föreslog utskottet att samtliga 
motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.645 I omröstning om motionerna 
2015/16:1362 och 2015/16:2606 röstade allianspartierna för motionerna och övriga mot. 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2016, där motionerna 2016/17:3164 av M, 
2016/17:3281 av KD, 2016/17:2913 av SD, 2016/17:3439 av C samt 2016/17:3460 av FP/L 
behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets 
förslag.646 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2017, där motionerna 2016/17:824 av C, 
2016/17:2670 av Alliansen, 2015/16:3420 av KD, 2016/17:2559 av KD, 2015/16:3421 av C, 2016/17:169 
av V, 2016/17:3165 av M, 2016/17:1292 av MP, 2016/17:643 av S samt 2016/17:600 av S behandlades, 
föreslog utskottet att motionerna 2015/16:3421, 2016/17:824, 2016/17:643 och 2016/17:3165 skulle 
bifallas i de yrkanden som berör att kunna förbjuda farliga kemikalier i grupp och att verka för 
detta inom EU och REACH. Riksdagen biföll utskottets förslag.647 I omröstning om motion 
2016/17:2670 röstade KD, C, M, L och V för motionen och övriga mot. 

I socialutskottets betänkande från 2017, där motion 2016/17:824 av C behandlades, föreslog 
utskottet att avslå samtliga motioner. Riksdagen biföll utskottets förslag.648 

                                                           
640 Motion 2014/15:2981 
641 Motion 2015/16:1362 
642 Motion 2016/17:2670 
643 Betänkande 2014/15:MJU7 
644 Betänkande 2015/16:MJU1 
645 Betänkande 2015/16:MJU18 
646 Betänkande 2016/17:MJU1 
647 Betänkande 2016/17:MJU7  
648 Betänkande 2016/17:SoU7 
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I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2017, där motionen 2016/17:820 av C 
behandlades, föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets 
förslag.649 

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande från 2017, där motionerna 2017/18:3863 av M, 
2017/18:3709 av C, 2017/18:3816 av FP/L samt 2017/18:3791 av KD behandlades, föreslog utskottet 
att samtliga motioner skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.  Detta motiverades med 
att regeringens uppdrag om handlingsplan för en giftfri vardag sträcker sig fram till 2020 och 
att satsningarna i sammanhanget har lett till ökade förslag för regleringar av kemikalier. 
Satsningarna har även ökat tillsynen av farliga kemikalier. Under 2016 inspekterade 
Kemikalieinspektionen 84 företag inom elektronikbranschen och hittade förbjudna kemikalier 
i drygt en tredjedel av produktera som inspekterades.650 

Riksdagens behandling 

Debatt om kemikaliepolitik, den 11 mars 2015 

Johan Skalberg Karlsson, Moderaterna 

Ledamöten pratade om drogen ”spice” och övergick från det ämnet till bisfenoler: 

”Därifrån är det inte långa streck att dra till bisfenoler. Vi kanske inte bara ska 
titta på bisfenol A utan också på bisfenol B och bisfenol S. Det är rimligt, både för 
effektivitet och ansvarsfullhet, att man tittar på ämnen i grupp när de har 
närbesläktade egenskaper.” 

Lena Ek, Centerpartiet 

Ledamöten pratar om ftalater, perflourerade ämnen och bromerande flamskyddsmedel: 

”Kommer ett förbud här har industrin ofta ersatt ämnet med ett ämne där en liten 
del av den kemiska strukturen har förändrats. Från förbud mot bisfenol A 
behöver vi nu hantera ämnen ända bort mot bisfenol S. Det är vad vi i Centern 
kallar bisfenolalfabetet. Därför menar jag att lagstiftningen nu måste utvecklas 
till att kunna hantera grupper av ämnen och inte bara enstaka ämnen. 
Majoriteten instämmer i analysen men avstår från de skarpare skrivningar som 
finns i alliansens gemensamma motion, vilket jag djupt beklagar.” 

Fredrik Malm, Folkpartiet/Liberalerna 

”I det senaste replikskiftet debatterades en alliansreservation som rör hantering 
av ämnen som grupp. Vi anser att likartade kemikalier ska kunna behandlas i 
grupp. När en kemikalie uppmärksammas i flera forskningsrapporter för att ha 
uppvisat farliga egenskaper händer det att kemikalien modifieras något för att på 
så sätt få ett nytt namn. När ämnet har modifierats något krävs helt nya studier 
som visar på den negativa påverkan som ämnet har. Vi anser därför att arbetet 
för att göra det möjligt att införa förbud behöver påskyndas. Detta bör ges 
regeringen till känna.” 

Debatt om Allmän miljö och naturvård, den 14 december 2015 

Johan Hultberg, Moderaterna 

                                                           
649 Betänkande 2016/17:MJU24 
650 Betänkande 2017/18:MJU1 
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”Två andra prioriterade områden för Moderaterna är arbetet för biologisk 
mångfald och en giftfri vardag. Det är viktigt att arbetet nu fortsätter med 
handlingsplanen för en giftfri miljö. Vi moderater vill också inrätta en särskild 
kunskapsportal för att samla aktuell och lättillgänglig information om 
kemikaliers såväl önskade som oönskade effekter och egenskaper.” 

Kristina Yngwe, Centerpartiet 

”Vi vill skapa ett kemikalie-Fass för att stärka konsumenternas möjlighet till 
aktivt val. Vi vill att det ska vara möjligt att förbjuda farliga ämnen i grupp, och vi 
vill skapa förutsättningar för utveckling av grön kemi i Sverige.” 

 

Debatt om Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning, den 16 juni 2016 

Jesper Skalberg Karlsson, Moderaterna 

”Herr talman! Jag vill också särskilt nämna ett ämne som emellanåt glöms bort. 
Tidigare har Alliansen drivit på för att ämnen som har liknande egenskaper ska 
kunna förbjudas i grupp. Det borde prioriteras. Likt nätdroger kan farliga 
kemikalier enkelt modifieras - man kan flytta en fenylgrupp eller liknande - för 
att undgå det nyligen införda förbudet.” 

Lars-Axel Nordell, Kristdemokraterna  

”Herr talman! I den tidigare alliansregeringen var Kristdemokraterna pådrivande 
för att fasa ut bisfenoler. Och sedan den 1 mars 2011 är det inte längre tillåtet att 
tillverka nappflaskor med bisfenol A, och sedan den 1 juli 2013 gäller förbud mot 
all användning av bisfenol A i barnmatsförpackningar. Även andra typer av 
bisfenoler är dock skadliga. Det är därför dags att gå vidare och förbjuda alla 
former av bisfenoler.” 

Debatt om allmän miljö och naturvård, 14 december 2016 

Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna  

”Kemikalieinspektionens arbete för en giftfri vardag förstärks ytterligare. Vi 
föreslår extra resurser för att klara det uppdrag som myndigheten har för att 
genomföra handlingsplanen för insatser för en giftfri vardag. Arbetet har fokus på 
åtgärder för att skydda barns och ungdomars hälsa. Fler, nya och tuffare regler 
och skatter planeras. Ett centrum för substitution av farliga ämnen i kemiska 
produkter diskuteras och planeras.” 

Debatt om miljöbedömningar, 25 oktober 2017 

Jens Holm, Vänsterpartiet 

”Jag talade tidigare om PFOS i brandsläckningsskum. Där har Sverige varit pådrivande, 
och nu har det faktiskt blivit ett förbud mot PFOS. Det finns en mängd andra exempel 
på kemikalier och ämnen där enskilda medlemsländer, bland annat Sverige, har varit 
pådrivande, reglerat nationellt, och sedan har andra följt efter. Det är beklagligt, fru 
talman, att Moderaterna, de andra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna inte 
längre tycks stå bakom idén om att enskilda medlemsländer ska vara pådrivande och 
gå utöver det som EU och andra säger bara är en miniminivå för miljön.” 
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Miljöomdöme 

 

 KD M FP C MP S V SD 

Sagt 2014 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vet 
ej 

Gjort 2014-2018 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Delvis Nej 
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16. Grön investeringsbank 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: Det 
behövs omfattande investeringar för att ordentligt kunna minska både arbetslösheten och 
utsläppen av växthusgaser. Oberoende av skattetrycket krävs kapital från annat håll för att 
klara stora investeringar som klimatanpassning, utbyggd kollektivtrafik, energieffektivisering 
av bostäder och smarta elnät. Många pensionsfonder visar redan stort intresse i att investera i 
sådana långsiktiga, samhällsnyttiga projekt, förutsatt att de garanteras säker avkastning på 
insatt kapital. Det kan ske med gröna statliga obligationer. I Storbritannien har en grön statlig 
investeringsbank inrättats med stor framgång. Sverige bör på liknande sätt starta en grön 
investeringsbank som dessutom kan ge ut gröna obligationer samtidigt som banken investerar 
i olika typer av miljöprojekt. 

Naturskyddsföreningens förslag: Inför en statlig grön investeringsbank som också ger ut 
gröna obligationer. 

Bakgrund 
 
Omställningen till en fossilfri ekonomi och minskad resursanvändning kräver kapital som kan 
finansiera utbyggnaden av till exempel förnyelsebar energiproduktion, energieffektivisering av 
fastigheter, smarta elnät och klimatanpassning. Intresset för sådana långsiktiga och 
samhällsnyttiga investeringar är stort bland till exempel pensionsfonder förutsatt att de kan 
garanteras en säker avkastning. Det skulle kunna ske med hjälp av gröna statliga obligationer. I 
Storbritannien har en grön statlig investeringsbank inrättats med stor framgång, och både 
Frankrike, Polen och Fiji har börjat ge ut statliga gröna obligationer. Sverige bör på liknande 
sätt starta en grön investeringsbank som investerar i omställingen och som kan ge ut gröna 
obligationer. 
 
Med syfte att finansiera innovationer och företag som bidrar till minskade koldioxidutsläpp 
skrev den förra alliansregeringen i sin budgetproposition för 2014 att de skulle inrätta en grön 
investeringsfond. Denna fond skulle ha en programperiod mellan 2014-2020 och främja energi- 
och miljöteknik.651 
 
I enkäten till partierna inför valet 2014 var Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna för Naturskyddsföreningens förslag. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill 
införa eller utreda en statlig grön investeringsbank, medan Liberalerna och Kristdemokraterna 
hänvisade till Alliansens förslag om en grön investeringsfond. Moderaterna och Centerpartiet 
svarade nej med hänvisning till Alliansens investeringsfond. Socialdemokraterna ville att 
staten skulle bli mer aktiv i att investera sitt riskkapital i klimatsmarta innovationer men 
kunde inte säga om en investeringsbank var den bästa lösningen. Sverigedemokraterna tyckte 
inte att staten skulle syssla med den här typen av verksamhet.  

Initiativ under mandatperioden  

 
Regeringen införde i sin budgetproposition för 2016 ett nytt mål för finansmarknadsområdet. 
Vid sidan av de två tidigare målen om att det finansiella systemet ska vara stabilt och 
tillgodose finansiella tjänster och ett starkt konsumentskydd, samt att statens 
finansförvaltning ska bedrivas effektivt, tillkom målet att finansmarknaden också ska bidra till 

                                                           
651

 PROP. 2013/14:1 
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hållbar utveckling. Finansmarknadens aktörer väntas bidra till hållbar utveckling genom att 
beakta miljömässiga, sociala och bolagsmässiga aspekter i sitt agerande. Regeringen hänvisar 
exempelvis till Sveriges miljömål, EU:s 2020 mål och Parisavtalets klimatmål652.  

År 2016 tillsatte regeringen också en utredning i syfte att undersöka hur marknaden för gröna 
obligationer skulle kunna främjas653. Utredningens betänkande SOU 2017:115 Att främja gröna 
obligationer presenterades i januari 2018. Enligt utredningen så skulle den enskilt viktigaste 
åtgärden för att främja marknaden för gröna obligationer vara att den svenska staten ger ut 
gröna obligationer.654  

Betänkandet är ute på remiss fram till 30 april 2018 och kan därefter komma att ligga till grund 
för propositioner från regeringen. Det återstår därför att se om förslaget om statliga gröna 
obligationer tas vidare av regeringen. 
 
Propositioner och förordningar 

 
Sökord: "Grön investeringsbank" - tre träffar, "Gröna obligationer" – fjorton träffar, "Grön 
investeringsfond" - nio träffar sedan 2014-07-01. 

År 2016 skrev regeringen i en skrivelse att de ska se över behovet av ytterligare finansiella 
åtgärder inom miljöområdet. Regeringen skriver att marknaden inte alltid klarar av att ställa 
om till en mer miljövänlig ekonomi och att det då kan finnas behov för statliga medel som 
hjälp. Den brittiske gröna investeringsbanken Green Investment Bank (GIB) tas upp som ett 
exempel. Regeringen skriver också att de ska se över behovet av gröna obligationer, det vill 
säga öronmärkta lån till miljövänliga projekt och verksamheter.655  
 
I regeringens budgetproposition för 2016 uttrycker de att behovet av en grön investeringsbank 
bör ses över. GIB tas upp som en tänkbar förebild.656 
 
I budgetpropositionen för 2018 följer regeringen upp sitt mål om att finanssektorn ska bidra till 
hållbar utveckling. Antalet emitterade (utgivna) gröna obligationer uppges ha ökat i Sverige 
från den första år 2008 till 31 stycken 2016. Dessa motsvarar en summa på 25 miljarder kronor, 
vilket är 0,47 procent av värdet på alla utgivna obligationer i Sverige657. Vidare skriver de att fler 
statliga aktörer ger ut gröna obligationer och erbjuder lån och kapital till gröna investeringar. 
De skriver också att de tillsatt en grön riskkapitalfond som fram till 2023 ska investera 650 
miljoner kronor i 50 små och medelstora företag som erbjuder varor och tjänster som minskar 
klimatutsläppen.658 
 
Motioner  

 
Sökord motioner: Grön investeringsbank - sju träffar, Gröna obligationer - en träff, "Grön 
investeringsfond" - två träffar sedan 2014-07-01 

Miljöpartiet 

                                                           
652 PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2, s. 19-20 
653 Gröna obligationer, dir. 2016:109   
654 SOU 2017:115 Att främja gröna obligationer, s. 13-14  
655

 Skrivelse 2015/16:69 
656 PROP. 2015/16:1  
657 PROP . 2017/18: 1 UTGIFTSOMRÅDE 2, s. 51  
658 PROP . 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 2, s. 62  
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Valter Mutt skriver tillsammans med bland annat Annika Lillemets i tre enskilda motioner om 
behovet av att finansiera gröna investeringar genom till exempel en grön investeringsbank 
efter modell av den brittiska Green Investment Bank.659 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet skriver i en partimotion och två kommittémotioner att de vill utreda en statligt 
ägd grön investeringsbank och att arbetet måste gå framåt för att det ska bli verklighet. Partiet 
använder GIB som ett positivt exempel.660 

Centerpartiet 

Centerpartiet skriver i en motion att de gläds åt att regeringen fortsätter arbetet med den gröna 
investeringsfond som Alliansen tog initiativ till under den föregående mandatperioden.661  
 

Utskottsbetänkanden  
 

Sökord: "Grön investeringsbank" - tre träffar, "Gröna obligationer" - sex träffar, "Grön 
investeringsfond" - fyra träffar. 

Flera träffar i sökningen på utskotsbetänkanden berodde på att sökorden nämndes i debatten, 
men inte i utskottets betänkande. Dessa sökträffar redogörs därför för längre ner under 
riksdagens behandling. Två betänkanden nämner gröna investeringar inom pensionssystemet 
och har därför inte granskats då detta går utanför frågan om en grön investeringsbank.  

Flera av utskottsbetänkandena kommenterar regeringens arbete med att främja gröna 
investeringar. Finansutskottet konstaterar exempelvis att regeringen gjort ett antal initiativ för 
att nå målet om att det finansiella systemet ska bidra till hållbar utveckling. De har främjat 
utvecklingen av gröna investeringar då flera statliga aktörer erbjuder lån och riskkapital till 
gröna investeringar, och fler statliga och kommunala bolag erbjuder gröna obligationer. Det har 
också upprättats en grön riskkapitalfond som ska investera i företag som tillhandahåller varor 
och tjänster som minskat klimatpåverkan. De har också tillsatt en utredning om att underlätta 
för marknaden för gröna obligationer.662 

En sökning gjordes också på de specifika motionerna om en grön investeringsbank från 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Trots att motionerna innehåller förslag på en statlig grön 
investeringsbank, eller förslag om att frågan bör utredas, innehåller de inga konkreta yrkanden 
om detta. De betänkanden som behandlar motionerna har heller inte tagit upp förslagen om en 
grön investeringsbank utan endast lyft fram motionernas yrkande som handlar om andra 
saker. 

Endast ett betänkande tar upp frågan om en grön investeringsbank och det är betänkande 
2015/16:FiU22 från Finansutskottet som tar upp motion 2015/16:2268 från Valter Mutt och 
Annika Lillemets (MP). Motionen avstyrks med hänvisning till att det enligt utskottet redan 

                                                           
659 Motion 2015/16:2268, motion 2017/18:2962, motion 2015/16:2218  
660 Motion 2017/18:1141, motion 2017/18:3456, motion 2016/17:1737 

661
 Motion 2015/16:3223 

662 Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU2, s. 21  
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finns möjligheter för staten att stötta gröna innovationsprojekt, och utskottet menade att 
statens viktigaste roll i relation till det finansiella systemet är att reglera och utöva tillsyn.663 

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU2 föreslog att riksdagen bifaller regeringens förslag 
om att finansmarknadens ska bidra till hållbar utveckling.664 
 

Riksdagens behandling  

 
Sökning i kammarens protokoll.  

Sökord: "Gröna obligationer” - fyra träffar, "Grön investeringsfond” - en träff, ”Grön 
investeringsbank” - fyra träffar. 

Gröna obligationer och grön investeringsbank har nämnts i riksdagsdebatter vid sex tillfällen. I 
fem av dem har de enskilda ledamöternas inlägg om gröna obligationer eller grön 
investeringsbank inte lett till vidare debatt eller kommentar från andra ledamöter. Det har 
heller inte funnits ett konkret förslag att rösta om.  

De tillfällen där sökorden har nämnts är som följer: Annika Lillemets säger att ett system med 
en grön investeringsbank liknande det i Storbritannien skulle vara bra i Sverige665. Åsa Romson 
nämner i en debatt att regeringen inspireras av den lokala politiken i Örebro och Göteborg där 
det finns framgångsrika exempel på hur politiken styrt kommunens investeringar för att bidra 
till hållbar utveckling. Hon säger också att regeringen diskuterar att titta på en grön 
investeringsbank666. Jonas Sjöstedt säger att det är dags att i likhet med Storbritannien skaffa 
en grön investeringsbank667, och säger att detta är en del av deras valplattform inför valet 
2018668. Per Bolund (MP) talade under debatten den 16 januari 2017 om att regeringen nu ska 
analysera förslagen på hur marknaden för gröna obligationer kan främjas669. Tomas Eneroth (S) 
nämner gröna obligationer i debatten den 8:e december 2017 och påpekar att de inte är gratis 
för staten och att vi därför måste överväga noga hur vi ska ha råd med våra åtaganden 
framöver670.  

Den 15 juni 2015 debatterade Sverigedemokraten Josef Fransson regeringens 
budgetproposition och förslaget om en grön investeringsfond. Fransson är kritisk till förslaget 
och menar att det är oklart vad det skulle innebära konkret, och uttryckte en önskan om att 
riksdagen skulle få tycka till om inriktningen på fonden innan den lanseras. Fransson menade 
vidare att fonden riskerar att skapa dolda subventioner och bli en ”ideologisk lekstuga” där 
olika regeringar kan dela ut pengar till sina hjärteprojekt utan att de faktiskt ökar 
resurseffektiviteten eller minskar miljöbelastningen. Jennie Nilsson (S) svarade och menade 
att det skulle bli ineffektivt att låta riksdagen besluta om inriktningen på fonden.671  

 

                                                           
663 Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU22  

664 Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU2, s. 8  
665Riksdagens protokoll 2015/16:85  
666Riksdagens protokoll 2015/16:45  
667 Riksdagens protokoll 2017/18:56 
668 Riksdagens protokoll 2017/18:15  
669 Riksdagens protokoll 2017/18:55  
670Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU1  
671 Riksdagens protokoll 2015/16:120 
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Miljöomdöme 
 

 KD M L C MP S V SD 

Sagt 2014 Ja Nej Ja Nej Ja Vet ej Ja Nej 

Gjort 2014-2018 Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Nej 
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17. Grön skattereform 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Forskningen visar att produktions- och konsumtionsmönster måste förändras i grunden för att 
klara miljöomställningen. Här kan skattesystemets utformning spela en avgörande roll, men 
det behöver renodlas för att på ett tydligare sätt styra mot ökad resurseffektivetet, minskad 
klimatpåverkan och reducerad arbetslöshet. Sverige har en god tradition av att använda olika 
ekonomiska styrmedel i miljöarbetet, men ligger nu på nedre halvan i listan över EU-länder när 
det gäller andelen miljö- och energiskatter av landets totala skatteintäkter. Regeringen bör 
därför direkt efter valet tillsätta en parlamentarisk utredning om ett nytt skattesystem som 
syftar till att lösa både jobb- och miljökrisen, och som samtidigt kan göra Sverige till en 
konkurrenskraftig ekonomi i omställningen till en hållbar utveckling. 

Naturskyddsföreningens förslag: Inrätta en parlamentarisk utredning efter valet, i syfte 
att genomföra en grön skattereform. 

 

Bakgrund 

 
En grön skatteväxling innebär att höja skatten på det samhället vill minska (miljöförstöring 
och naturresurs- och energianvädning), och sänka skatten på sådant med en låg negativ 
miljöpåverkan som samhället vill gynna. Det kan exempelvis vara att sänka skatten på arbete 
eller mer miljövänliga och energisnåla transportsätt eller jordbruksmetoder. 

I enkäten till partierna inför valet 2014 svarade Socialdemokraterna nej. De ville först 
genomföra sina egna skatteförslag men var därefter beredda att diskutera miljöskatter inom 
ramen för en bred parlamentarisk utredning. Miljöpartiet såg behovet av en ny skatteöversyn 
för att styra mot minskad miljöförstöring och lägre och effektivare resursanvändning. 
Vänsterpartiet skrev att skattesystemet måste ses över för att främja en klimatomställning och 
en god miljö. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna svarade alla att en 
grön skatteväxling där skatten på arbete sänks medan miljöskatterna höjs ligger i linje med 
deras politik. Inget av partierna såg dock behovet av en parlamentarisk utredning i frågan. På 
Naturskyddsföreningens krav svarade Moderaterna nej, Liberalerna ”vet ej” och Centerpartiet 
och Kristdemokraterna ja. Sverigedemokraterna skrev att de som socialkonservativt parti 
vänder sig mot radikala samhällsomställningar som riskerar jobb och tillväxt. 

I den här rapporten har vi granskat fyra frågor som handlar om grön skatteväxling. Bonus- 
malus, där en avgift tas ut på bränsletörstiga bilar och används för att subventionera 
bränslesnåla; Att få ersättning för egenproducerad el genom en skattereduktion; En skatt på 
växtskyddsmedel som går till att miljöanpassa jordbruket; En skatt på kemikalier.  

Tabellen visar hur partierna agerat i dessa frågor under mandatperioden 2014-2018. För mer 
detaljer se underlaget för respektive fråga.  

 KD M L C MP S V SD 

10. Bonus malus Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

12. egenproducerad el Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
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14. Växtskyddsmedel Nej Nej Nej Nej Delvis Delvis Nej Nej 

15. Kemikalieskatt Ja Delvis Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

 

Initiativ under mandatperioden  

 
Sökord på http://www.sou.gov.se/: Miljö, skatt 

Regeringen har under mandatperioden tagit initiativ till en utredning om cirkulär ekonomi och 
fyra utredningar om specifika miljöskatter. Utredningen om cirkulär ekonomi tillsattes i 
januari 2016 och skulle föreslå styrmedel för att öka återanvändningen av material och 
förebygga uppkomsten av avfall. Utredning föreslog bland annat en genomgripande 
skattereform där hållbar utveckling och cirkulär ekonomi utgör en viktig beståndsdel 
tillsammans med andra mål som sysselsättning och integration672. År 2015 tillsatte regeringen 
en utredning om skatt för tunga lastbilar673, en utredning om bonus-malus-system för nya lätta 
fordon674, och en utredning om skatt på flygresor675. År 2016 tillsatte regeringen också en 
utredning som skulle utreda behovet av en skatt på förbränning av avfall676.  

Ingen av utredningarna har haft till uppgift att specifikt utreda frågan om en grön 
skatteväxling, och alla har varit expertutredningar snarare än parlamentariska utredningar. 

 

Propositioner och förordningar 

 
Sökord: Grön skatteväxling 2 träffar, miljöskatt 17 träffar, skattereform 18 träffar 

En sökning på propositioner med sökorden ”grön skatteväxling” ger två träffar i riksdagens 
arkiv. I den ena föreslår regeringen att ”växa-stödet” utvidgas till att också omfatta aktiebolag 
och handelsbolag och att beskattningen av personaloptioner förändras för att förbättra 
möjligheterna för små företag att rekrytera och behålla personal677. Den andra träffen var en 
kort benämning av EU:s strategi för tillväxt och jobb678.  

En sökning på ”miljöskatter” ger fler träffar. Regeringen anser att miljöskatter är viktiga för att 
synliggöra miljö- och hälsoskadliga varor och beteendens samhällsekonomiska kostnader och 
för att på ett kostnadseffektivt sätt styra konsumtionen i en mer hållbar riktning. Därför vill 
regeringen att miljöskatternas styrande effekt ska öka. På klimatområdet är det främst 
koldioxidskatten regeringen vill använda sig av, och i frågan om jordbrukets påverkan på 
övergödning och spridning av tungmetaller i naturen vill regeringen se över behovet av 
beskattning inom på dessa områden.679 

                                                           
672 SOU 2017:22 s. 152 
673 SOU 2017:11  
674 SOU 2016:33 
675 SOU 2016:83 
676 SOU 2017:83 
677 PROP. 2017/18:1, s. 43  
678 PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 20, s. 23 
679 PROP. 2015/16:1, s. 262-253  

http://www.sou.gov.se/
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Regeringen har också föreslagit att skatten på naturgrus och avfall som deponeras ska räknas 
upp varje år motsvarande den allmänna prisökningen plus två procentenheter, samt infört en 
kemikalieskatt och en flygskatt680. Kemikalieskatten baseras på ett förslag från en utredning 
som tillsattes av den föregående Alliansregeringen 2013681. Regeringen har också föreslagit en 
höjning av energiskatten på bensin och diesel med 48 respektive 53 öre per liter utöver den 
årliga omräkningen baserad på konsumentprisindex682. I budgetpropositionen för 2015 skriver 
regeringen också att en skatt på vägslitage och en skatt på flourerande växthusgaser bör 
utredas683. 

Regeringen har också infört en sänkning av mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, 
lädervaror, kläder och hushållslinne från 25 procent till 12 procent. Syftet uppges vara att öka 
incitamenten att reparera varor i stället för att köpa nya. Avsikten är att detta ska förbättra 
resurshushållningen och minska miljöbelastningen från produktionen av nya varor.684 

 

Regeringens och oppositionspartiernas beräkning av inkomsterna från Övriga skatter på 
energi och miljö (miljoner kronor): 

 Regeringen 
tillsammans 
med Vänster-
partiet 

M SD C L KD 

2014/15685 5 701 −667 −13 −667 −667 −667 

2015/16686 5 499 −640 ±0 +3 086 +890 +3 815 

2016/17687 4 443 ±0 −1 080 +3 882 +300 +2 656 

2017/18688 4 331 −1 080 +20 +679 +480 +1 346 

Genomsnitt 4994 −596 – 268 +1745 +250 +1787 

 

Motioner  

 
Sökord: Skatteväxling 68 träffar, miljöskatt 42 träffar, skattereform 79 träffar. 

Regeringspartierna 

Socialdemokraterna 

                                                           
680 PROP. 2017/18:1, s. 425, 493 
681 PROP. 2016/17:1, s. 322  
682 PROP. 2015/16:1, s. 267 
683 PROP. 2014/15:1, s. 283 
684 PROP. 2016/17:1, s. 413, 416  
685 Betänkande 2014/15:FiU1, s. 156, 159 
686 Betänkande 2015/16:FiU1, s. 226  
687 Betänkande 2016/17:FiU1, s. 227 
688 Betänkande 2017/18:FiU1, s. 236 
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Socialdemokraten Annelie Karlsson har i två enskilda motioner föreslagit att det tillsätts 
expertutredningar och en parlamentarisk utredning om en skattereform. Karlsson pekar på 
behovet av en bred, genomgripande och blocköverskridande skattereform genomförs för att 
möta utmaningar från en förändrad demografi, ökad skatteflykt, bidragsfusk och svartjobb. 
Skattereformen skulle bland annat syfta till att skapa överskådlighet och enkelhet i 
skattesystemet, främja arbete och tillväxt och bidra till god miljö och hållbarhet. Önskan är att 
expertutredningarna tillsätts för att ta fram underlag för en parlamentarisk utredning att utgå 
ifrån.689690 

Therese Lindberg (S) har också motionerat för en översyn av skattesystemet som ska resultera 
i ett system som är långsiktigt hållbart över flera mandatperioder. Hon vill att skattereformen 
ska hantera skatt på arbete, kapital och företag och göra något åt de ökade 
inkomstskillnaderna och de undantag som tillkommit skattesystemet sedan den senaste stora 
skattereformen för 25 år sedan.691  

Adnan Dibrani m.fl. (S) begär också en parlamentarisk utredning av skattesystemet där 
utgångspunkterna bör vara att garantera långsiktig finansiering av välfärden, enkelhet, rättvisa 
och skatt efter bärkraft.692  

Miljöpartiet 

Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) har lämnat in en enskild motion där de föreslagit en 
utredning om att säkerställa Sveriges välfärd i ett framtida scenario med en ekonomi utan 
tillväxt. Där menar de att en grön skatteväxling skulle kunna öka efterfrågan på arbetskraft och 
sänka efterfrågan på ändliga resurser.693  

Stefan Nilsson m. fl. (MP) har också lämnat in två enskilda motioner om att införa en 
klimatskatt på livsmedel. Till en början vill motionärerna att skatten att intäkterna från denna 
skatt ska återföras till det svenska jordbruket för att kompensera bönder som producerar mat 
med lägre klimatpåverkan och högre djurvälfärd. De föreslår att skatten till en början omfattar 
rött kött.694 

 
Oppositionspartierna 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet har inte lämnat in någon motion där sökorden skatteväxling, miljöskatt eller 
skattereform nämns. 

Moderaterna 

Moderaterna har lämnat in två motioner som berör frågan om en grön skatteväxling. I dem 
kritiserar de regeringen och Miljöpartiet för att öka skattetrycket i Sverige och för att ha 

                                                           
689 Motion 2015/16:801, s. 1 
690 Motion 2016/17:942 
691 Motion 2017/18:1903; 2016/17:959; 2015/16:448 
692 Motion 2017/18:1407 
693 Motion 2014/15:2528, s. 3 
694 Motion 2017/18:2770, s. 1 och 2016/17:1334, s. 1  
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övergett principen om en grön skatteväxling. Moderaterna vill därför att principen för 
skattesystemet förtydligas695.  

De har också lämnat in motioner om miljöskatter. De föreslår att en kemikalieskatt och en 
skatt på flourerande växthusgaser införs696.  

Moderata riksdagsledamöter har också lämnat in ett flertal enskilda motioner om 
skattereformer. Dessa har varit fokuserade på att se över och sänka eller ta bort 
inkomstskatten utan att koppla samman detta med ökade miljöskatter.697 

Intrycket som ges av Moderaterna i Finansutskottets betänkande är att de är emot fler 
miljöskatter än de är för. De motsätter sig vägslitageskatt, flygskatt, höjningen av bensin- och 
dieselskatten. De föreslår också skattesänkningar för kärnkraften, vattenkraften och 
koldioxidskatten för skog-, vatten- och jordbrukssektorn.698  

Centerpartiet 

Centerpartiet har i 21 motioner lagt förslag om en grön skatteväxling där höjd skatt på utsläpp 
och föroreningar används för att sänka skatten på jobb och företagande. De påtalar att Sverige 
har en förhållandevis låg andel miljöskatter i förhållande till det totala skatteuttaget. Målet för 
partiet är att höja miljöskatterna, men att inkomsterna från miljöskatterna på sikt ska gå ner i 
takt med att den miljöskadliga verksamheten avtar. I motion 2015/16:3223 presenterar partiet 
skattesänkningar på jobb och företagande motsvarande 21 miljarder kronor över fyra år. Dessa 
skattesänkningar finansieras i sin tur av skatt på till exempel fluorerande växthusgaser, fossila 
plastpåsar, avfallsförbränning, kemikalier samt en utfasning av de undantag från 
koldioxidskatten och energiskatten som t.ex. gruvindustriell verksamhet får699. De kritiserar 
också regeringen för att ha höjt miljöskatter utan att sänka inkomstskatter. Istället menar 
Centerpartiet att regeringen har höjt inkomstskatterna mångfalt mer än miljöskatterna, och 
dess utom höjt skatten på förnyelsebar energi700. Centerpartiet föreslår också i en 
kommittémotion 2016/17:2622 att frågan om en grön skatteväxling utreds utifrån ett 
miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv.701 

Liberalerna 

Liberalerna skriver om en genomgripande skattereform där de vill sänka inkomstskatter och 
bolagsskatter för att stimulera ekonomisk tillväxt och belöna strävsamhet och flit, och 
finansiera dessa skattesänkningar genom bland annat ökade miljö- och klimatskatter702. De vill 
se en europeisk flygskatt, höjning av bensinskatten, vägavgift (främst där kollektivtrafiken är 
god samtidigt som miljöbilar undantas från vägavgiften), dubbdäcksavgift, förhöjd skatt på 
miljödåliga bilar och att nedsättningen av diesel- och energiskatten som ges till gruvindustri 
och skogs-, vatten- och jordbruk tas bort703. De föreslår också en läckageskatt för att få ner 
övergödningen och utsläppen av kadmium från jordbruket, och en skatt på elektronik som 
innehåller farliga kemikalier704. De vill också se en kemikalieskatt i enlighet med förslaget från 

                                                           
695 Motion 2014/15:1474 och 2017/18:3352  
696 Motion 2015/16:3406, s. 35  
697 Motion 2014/15:456; 2017/18:3324; 2017/18:1234; 2017/18:1294; 2017/18:3417; 2016/17:2686 
698 Betänkande 2016/17:FiU1, s. 130  
699 Motion 2015/16:3223  
700 Motion 2014/15:3091  
701 Motion 2016/17:2622 och 2017/18:3774  
702 Motion 2017/18:3752, s. 63-65  
703 Motion 2016/17:3419, s. 168-169  
704 Motion 2015/16:3244, s. 30, 114  
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den offentliga utredningen om kemikalieskatt SOU 2015:30705. De skriver också att skatt på 
flourerande växthusgaser bör införas, och att kväveoxidavgiften görs om till en skatt706 I motion 
2017/18:2820 handlar yrkande 1 om grön skatteväxling707, motion 2016/17:1070 yrkande 2708, 
motion 2015/16:2249 yrkande 2709 och motion 2016/17:3616 yrkande 11710.  

I en enskild motion från Liberalen Nina Lundström föreslås också att mervärdesskatten på 
livsmedel differentieras så att livsmedel med låg klimatpåverkan som frukt och grönsaker får 
en lägre skatt än animalieprodukter711.  

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna skriver att deras övergripande miljöpolitik går ut på en grön skatteväxling 
där ökad skatt på miljö-, klimat- eller hälsoskadliga varor eller verksamheter används till att 
sänka skatten på jobb och företagande712. De föreslår till exempel en skatt på fossila plastpåsar, 
råvaruskatt på icke återvunna textilier, att ta bort skattebefrielsen på bränslet torv och införa 
en skatt på avfallsförbränning713. De föreslår också nedsättningen av koldioxid- och 
energiskatten tas bort för gruvindustriell verksamhet714, och de välkomnar att regeringen infört 
en kemikalieskatt på viss hemelektronik och PVC-material715. De är dock kritiska till 
regeringens höjning av drivmedelsskatten. Kristdemokraterna menar att regeringens höjning 
har en negativ påverkan för de som bor på landet och är beroende av bilen716.  

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna har motionerat om skatteväxling, men inte för att främja en lägre miljö- 
och klimatpåverkan utan för att främja folkhälsa och en mer rättvis resursfördelning. De 
föreslår exempelvis en utredning om en skatteväxling ur ett fördelningspolitiskt perspektiv. 
Deras förslag på att växla skatter mellan konsumtion och inkomst är tänkt att finansiera en 
skattesänkning för låg- och medelinkomsttagare717.  

Sverigedemokraterna har också i två partimotioner föreslagit att en parlamentarisk kommitté 
tillsätts för att utreda möjligheten att sänka eller helt ta bort inkomstskatten för de med lägst 
inkomster.718  

Sverigedemokraterna motsätter sig flera av regeringens förslag om att höja fordonsskatten och 
skatt på bekämpningsmedel och konstgödsel då de anser att dessa slår hårt mot befolkningen 
på landsbygden och svenska jordbrukare719. 

Utskottsbetänkanden  

                                                           
705 Motion 2015/16:3244, s. 41  
706 Motion 2014/15:3087, s. 15  
707 Motion 2017/18:2820  
708 Motion 2016/17:1070  
709 Motion 2015/16:2249  
710 Motion 2016/17:3616  
711 Motion 2017/18:362, s. 2  
712 Motion 2015/16:2512, s. 97  
713 Motion 2017/18:3798, s. 97  
714 Motion 2017/18:3791, s. 7  
715 Motion 2016/17:3281, s. 7  
716 Motion 2016/17:3399, s. 7  
717 Motion 2017/18:2487, 76  
718 Motion 2016/17:2102, s. 35, s. 48  
719 Betänkande 2014/15:FiU1, s. 96 
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Sökord: "grön skatteväxling" 74 träffar, Skattereform 30 träffar 

Motioner om grön skatteväxling har tagits upp i betänkanden från bland annat 
Finansutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet och Skatteutskottet. I samtliga fall har 
motionernas yrkanden avslagits utan vidare kommentar från utskottet.  

I Finansutskottets betänkande Riktlinjer för den ekonomiska politiken presenteras riktlinjerna 
för den ekonomiska politiken i regeringens budgetproposition och oppositionspartiernas 
budgetmotioner. Centerpartiets budgetmotioner för 2015, 2016 och 2017, och Liberalernas 
budgetmotion för 2017, har innehållit förslag om grön skatteväxling. Finansutskottet har inte 
kommenterat oppositionspartierna budgetmotioner, och endast i generella termer uttryckt en 
åsikt om att de instämmer med regeringen om att skattesystemets miljöstyrande effekt ska 
öka720 och att det krävs både stimulans och beskattning för att ställa om Sverige och nå 
miljömålen721.  

Finansutskottets betänkande Statens budget Rambeslutet redogör för regeringens och 
oppositionspartiernas förslag till rambeslut, alltså beräkningar av inkomster och förslag på 
utgifter i statens budget. Grön skatteväxling nämns under Centerpartiet, Kristdemokraterna 
och Liberalernas riktlinjer för den ekonomiska politiken men finansutskottet kommenterar 
inte dessa förslag.  

Träffarna i Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård och Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel beror på särskilda 
yttranden där Centerpartiet och Liberalerna. Där beskriver de sina förslag på grön 
skatteväxling som en del av deras budgetmotioner. Utskottet tar inte ställning till de särskilda 
yttrandena eller till det specifika förslaget om grön skatteväxling.  

I betänkandet En livsmedelsstrategi för Sverige avstyrker Miljö- och jordbruksutskottet 
Liberalernas motion 2016/17:3616 yrkande 11 om en grön skatteväxling och hänvisar till 
Skatteutskottet.722 

I Skatteutskottets betänkande Inkomstskatt redogörs för motioner om inkomstskatt. Här tas 
yrkanden om en grön skattereform från Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna upp år 
2014/15723, 2015/16724 och 2016/17725. I samtliga fall har utskottet tagit fasta på kraven om ett 
skattesystem som är långsiktigt hållbart över flera mandatperioder, oavsett politisk majoritet. 
2016/17 skriver de exempelvis att det krävs en stor översyn av skattesystemet och att det inför 
en sådan översyn krävs en gemensam problembeskrivning och flera förstudier. Utskottet har 
också tillstyrkt att miljöskatternas styrande effekt ska öka. Frågan om en specifikt grön 
skatteväxling, där skatten på arbete sänks och miljöskatter höjs, har dock inte kommenterats 
närmare i något av betänkandena. 

Riksdagens behandling  

 
Sökord kammarens protokoll: ”Grön skatteväxling” 63 träffar.  

Många av debatterna är innehållsrika. Kortfattat kan man säga att Allianspartierna kritiserar 
regeringen för att höja inkomstskatterna mer än de höjer miljöskatterna, medan 

                                                           
720 Betänkande 2016/17:FiU20, s. 74  
721 Betänkande 2014/15:FiU20, s. 79  
722 Betänkande 2016/17:MJU23 s. 37, 40  
723 Betänkande 2014/15:SkU16  
724 Betänkande 2015/16:SkU16  
725 Betänkande 2016/17:SkU22, s. 12, 15  
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Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiserar Allianspartierna för att sänka 
inkomstskatterna utan att höja miljöskatterna.  

Det har inte funnits något konkret förslag om en grön skattereform som riksdagen kunnat rösta 
om. 

 
Miljöomdöme 

 V S MP C L M KD SD 
Sagt Ja Nej Ja Ja Vet ej Nej Ja Nej 
Gjort Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Nej Delvi

s 
Nej 
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18. Blocköverskridande överenskommelser 
 

Frågans formulering i enkäten som skickades ut till riksdagspartierna 2014: 
Blocköverskridande uppgörelser har historiskt varit hörnstenar i den svenska miljö- och 
energipolitiken. När Sverige som första land i världen införde en koldioxidskatt 1991 var det en 
central del i skatteuppgörelsen mellan S och FP. Samtidigt beror den ökande andelen förnybar 
elproduktion i hög grad på energiuppgörelsen mellan C, S och V 1997. Sedan dess har 
blockpolitiken blivit ett allt större miljöproblem. I riksdagen finns i dag majoritet för flera 
viktiga miljöbeslut, men de genomförs ofta inte på grund av låsningar i blocken. Det behövs 
breda, blocköverskridande överenskommelser om miljömålen ska kunna nås och stabila 
spelregler ska kunna skapas. Även för att stå långsiktigt starkt i EU:s miljöarbete behövs 
uppgörelser över partigränserna. 

Naturskyddsföreningens förslag: Partierna ska sträva efter att ingå blocköverskridande 
uppgörelser i centrala miljöfrågor under mandatperioden.  

 

Bakgrund 

 
Inför valet 2014 visade vår enkät att det fanns en parlamentarisk majoritet för sju av 
Naturskyddsföreningens förslag: Att göra 17 procent av landarealen till skyddad natur, 
begränsa dispens från strandskyddet i redan hårt exploaterade områden; att införa en avgift för 
bränsletörstiga bilar som går till en rabatt på bränslesnåla bilar; ge hushåll rätt att leverera 
egen el och få ersättning; avgift på bekämpningsmedel som återförs till miljöåtgärder i 
jordbruket; avgift på farliga kemikalier i konsumentvaror; samreglering av kemikalier med 
likartade egenskaper. Årets granskning visar att partierna fått godkänt i fyra av dem: avgift på 
bränsletörstiga bilar, ersättning för egenproducerad el, avgift på kemikalier och samreglering 
på EU-nivå av kemikalier med likartade egenskaper. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna svarade ja på frågan om att partierna bör sträva efter blocköverskridande 
överenskommelser i centrala miljöfrågor. Sverigedemokraterna svarade ”vet ej”, med 
kommentaren att det ibland är bra och ibland inte och att debatten måste vara levande och 
ifrågasättande. 

Initiativ under mandatperioden  

 
Under mandatperioden 2014-2018 har arbetet fortsatt i Miljömålsberedningen som tillsattes 
2010726. Det har också tillsatts en ny kommitté på miljöområdet: Energikommissionen727. Vidare 
har det tagits initiativ till politiska överenskommelser mellan partier. Här ingår till exempel 
Livsmedelsstrategin728 och Energiöverenskommelsen729. 

                                                           
726 SOU 2010:04  
727 http://www.energikommissionen.se/om-energikommissionen/  
728 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/overenskommelse-om-malen-for-den-svenska-
livsmedelsstrategin/; 
http://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-
livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf   

http://www.energikommissionen.se/om-energikommissionen/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/overenskommelse-om-malen-for-den-svenska-livsmedelsstrategin/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/overenskommelse-om-malen-for-den-svenska-livsmedelsstrategin/
http://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf
http://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf


Bilaga 2 – Granskningsunderlag - Ny fart i miljöpolitiken 

189 
 

Parlamentariska kommittéer 

På samma sätt som att regeringen kan tillsätta en kommitté bestående av en eller flera 
experter som ska utreda en viss fråga och lämna förslag på beslut till regeringen, är en 
parlamentarisk kommitté sammansatt av representanter från partierna i riksdagen. 
Parlamentariska kommittéer tillsätts också av, och ska lämna förslag till, regeringen, men har 
på ett annat sätt än en vanlig kommitté som mål att ta fram förslag som har ett stöd hos en 
majoritet av riksdagens partier. Kommittéer och parlamentariska kommittéer presenterar ofta 
sitt arbete i form av ett betänkande i SOU-serien (Statens offentliga utredningar). Betänkandet 
ska innehålla både förändringsförslag och konsekvensbeskrivningar av förslagen. När 
betänkandet överlämnas till ansvarig minister skickas det också ut på remiss till relevanta 
myndigheter och intresseorganisationer. Remissvaren och SOU-betänkandet kan därefter 
sammanställas till en proposition med förslag till beslut som lämnas in till riksdagen730. 

När propositionen lämnats in till riksdagen behandlas den först i ett utskott. Utskottet går 
igenom propositionen och eventuella motförslag i motioner. Utskottet ger sin syn på frågan i 
ett betänkande eller yttrande731. Utskotten speglar mandatfördelningen i riksdagen, och 
utskottets ställningstagande speglar åsikten hos majoriteten i utskottet. De som inte håller 
med om utskottets ställningstagande kan redogöra för sina åsikter i en reservation. När 
utskottet är klart med sitt betänkande går det vidare till riksdagen för debatt och omröstning732.  

Miljömålsberedningen 

Miljömålsberedningen tillsattes 2010 och har ett mandat som löper fram till 2020. Beredningen 
består av ledamöter från sju av riksdagspartierna (alla utom Sverigedemokraterna) och 
sakkunniga experter som tillsätts av regeringen. Beredningen har som uppgift att lämna 
förslag till regeringen om hur Sveriges miljömål och generationsmål ska uppnås.733 

Under mandatperioden har miljömålsberedningen fått direktiv om att ta fram förslag på ett 
klimatpolitiskt ramverk. Arbetet presenterades i mars 2016 och föreslog att det långsiktiga 
målet för Sveriges klimatpolitik ska vara att: 

 Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp. Målet innebär en tidigareläggning och precisering av den 
tidigare visionen om netto-noll-utsläpp till 2050.  

 Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt 
territorium, i enlighet med Sveriges internationella 
växthusgasrapportering, vara minst 85 procent lägre än utsläppen 
år 1990. För att nå målet får även avskiljning och lagring av 
koldioxid av fossilt ursprung där rimliga alternativ saknas räknas 
som en åtgärd (CCS).734 

                                                                                                                                                                                     
729http://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverensko
mmelse-20160610.pdf  
730 http://www.sou.gov.se/fragor-och-svar-om-kommitteer/  
731 http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/riksdagen-fattar-beslut/  
732 http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-utskotten/  
733 http://www.sou.gov.se/m-201004-miljomalsberedningen/om-miljomalsberedningen/  
734 SOU 2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 11 
http://www.regeringen.se/493bb2/contentassets/2ce7de01c3034a52a68a4629309c8ffe/ett-klimatpolitiskt-
ramverk---delbetankande-av-miljomalsberedningen.pdf  

http://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf
http://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf
http://www.sou.gov.se/fragor-och-svar-om-kommitteer/
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/riksdagen-fattar-beslut/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-utskotten/
http://www.sou.gov.se/m-201004-miljomalsberedningen/om-miljomalsberedningen/
http://www.regeringen.se/493bb2/contentassets/2ce7de01c3034a52a68a4629309c8ffe/ett-klimatpolitiskt-ramverk---delbetankande-av-miljomalsberedningen.pdf
http://www.regeringen.se/493bb2/contentassets/2ce7de01c3034a52a68a4629309c8ffe/ett-klimatpolitiskt-ramverk---delbetankande-av-miljomalsberedningen.pdf
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Utredningen föreslog vidare att det tillsätts ett oberoende och självständigt expertorgan i form 
av ett klimatpolitiskt råd som kan granska regeringens samlade politik och bedöma om den är 
förenlig med klimatmålen. Ytterligare ett förslag var att det införs en klimatlag som säger att 
det klimatpolitiska arbetet ska utgå från det långsiktiga utsläppsmål som beslutats av 
riksdagen. Lagen bör enligt utredningen också fastställa hur regeringen ska följa upp och 
redovisa sitt arbete med klimatpolitiken.735  

Energikommissionen 

Energikommissionen tillsattes i mars 2015. Uppdraget är att se över det framtida behovet av 
energi och identifiera utmaningar och möjligheter för den framtida energiförsörjningen, med 
ett särskilt fokus på el. Kommissionen består av representanter från alla riksdagspartierna och 
generaldirektörerna för de statliga myndigheterna Energimarknadsinspektionen, Affärsverket 
Svenska kraftnät och Energimyndigheten. Kommissionen ska lämna ett underlag till en bred 
politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning med fokus på 2025 och framåt.736 

Energikommissionens betänkande SOU 2017:2 Kraftsamling för framtidens energi utgick ifrån 
den energiöverenskommelse som slutits mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna (mer om den under rubriken Politiska 
överenskommelser längre ner).737 
 
Politiska överenskommelser 

Energiöverenskommelsen 

I juni 2016 slöt Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna en Ramöverenskommelse kring den framtida energipolitiken. Den så 
kallade energiöverenskommelsen slog fast att Sveriges energipolitik ska bygga på samma 
grundpelare som det europeiska energisamarbetet och syfta till att förena ekologisk hållbarhet, 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Enligt överenskommelsen ska målen för den 
svenska energipolitiken vara att:  

 Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp. 

 Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte 
ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en 
stängning av kärnkraft med politiska beslut. 

 Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas 
fram och beslutas senast 2017.738 

Livsmedelsstrategin 

                                                           
735 SOU 2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 12-13 
http://www.regeringen.se/493bb2/contentassets/2ce7de01c3034a52a68a4629309c8ffe/ett-klimatpolitiskt-
ramverk---delbetankande-av-miljomalsberedningen.pdf  
736 http://www.energikommissionen.se/om-energikommissionen/  
737 s. 30 https://data.riksdagen.se/fil/73AEE2B9-3DA2-4131-8B4B-3F3485930844  
738 s. 1 
http://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskom
melse-20160610.pdf  
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I januari 2017 gick regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna ut med att de kommit överens om de långsiktiga målen och strategiska 
områden för livsmedelsstrategin739.  

 
Medverkan i kommittéer och överenskommelser 

Det är svårt att bedöma de enskilda partiernas insatser i de parlamentariska kommittéerna och 
politiska överenskommelserna. Man kan anta att de förslag som läggs fram är ett resultat av 
förhandlingar och kompromisser, men vilket parti som dragit åt vilket håll är svårt att veta. Om 
något parti lagt in en reservation till de betänkanden som tagits fram så ger det lite mer 
information. 

SOU 2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige innehåller inga reservationer eller särskilda 
yttranden.  

I energikommissionens betänkande SOU 2017:2 Kraftsamling för framtidens energi har 
Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lämnat in reservationer. Liberalerna 
skriver i sin reservation att de inte ställer sig bakom energiöverenskommelsen mellan 
regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, och att de därför heller inte kan 
ställa sig bakom Energikommissionens betänkande. Deras invändning handlar bland annat om 
att betänkandets förslag om stimulanser på utbudssidan tillsammans med ett tak på 
energianvändningen skulle innebära stora samhällskostnader. De menar också att utsläppen 
från Sveriges elsystem redan är låga, och att utsläppsminskningar inom transportsektorn, 
processindustrin och jordbruket borde prioriteras istället. De skriver att de vill värna om det 
näst intill fossilfria elsystem som Sverige har idag. Sverigedemokraterna är kritiska till vissa 
av förslagen i betänkandet och positiva till andra, men baklagar att de inte inkluderats i 
energiöverenskommelsen. I likhet med Liberalerna anser Sverigedemokraterna att målet för 
den svenska elproduktionen bör vara 100 % fossilfritt, inte 100 % förnybart. De vill gynna 
kärnkraft och vattenkraft men är inte för att staten stöttar utbyggnaden av småskalig 
elproduktion från solceller. Vänsterpartiets reservation handlar bland annat om att de vill att 
elmarknaden görs om i grunden, med ökat offentligt ägande. De är också kritiska till 
skrivningarna om kärnkraft som de menar öppnar upp för utbyggnad av kärnkraften. 
Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften så snabbt som möjligt.740 

Att Liberalerna och Sverigedemokraterna vill eftersträva ett 100 % fossilfritt elsystem snarare 
än ett 100 % förnyelsebart innebär att de fortsatt kan tänka sig att ha kvar kärnkraften, medan 
Vänsterpartiets reservation handlar om att de vill avveckla kärnkraften. L och SDs linje avviker 
alltså från Naturskyddsföreningens åsikt att kärnkraften bör avvecklas, medan Vs åsikt ligger i 
linje med Naturskyddsföreningens. 

Medverkan i parlamentariska kommittéer 

 KD M L C MP S V SD 

Miljömålsberedningen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Energikommissionen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Medverkan i politiska överenskommelser 

                                                           
739 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/overenskommelse-om-malen-for-den-svenska-
livsmedelsstrategin/  
740 SOU 2017:2 Kraftsamling för framtidens energi, s. 333-352  
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 KD M L C MP S V SD 

Energiöverenskommelsen Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

Livsmedelsstrategin Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

 

 

Partiernas agerande 2014-2018 i frågor där det fanns majoritetsstöd 2014 

  KD M L C MP S V SD Samlad 
Bedömnin
g 

Fråga 5 
Skogsskydd 

Sagt Ja Ja Ja Ja Ja Vet ej Ja Vet 
ej 

Ja 

Gjort Nej Nej Nej Nej Ja Delvis Delvis Nej Delvis 

Fråga 6  
Strandskyd
d 

Sagt Nej Nej  Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

Gjort Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Fråga 10 

Bonus-
malus 

Sagt Vet 
ej 

Vet ej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Gjort Ja Ja Delvis Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

12. Egen-
producerad 
el 

Sagt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Gjort Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

14. Avgift 
vä-
xtskyddsme
del 

Sagt Vet 
ej 

Vet ej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Gjort Nej Nej Nej Nej Delvis Delvis Nej Nej Nej 

15. 
Kemikalie-
skatt 

Sagt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vet 
ej 

Ja 

Gjort Ja Delvis Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

16. 
Samregler-
ing 
kemikalier 

Sagt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vet 
ej 

Ja 

Gjort Ja Ja Ja Ja Ja Ja Delvis Nej Ja 

 

Propositioner och förordningar 

 
Energiöverenskommelsen 
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Regeringen hänvisar inte till Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens 
energi i någon proposition, men däremot till målen i energiöverenskommelsen. Ingen 
proposition handlar dock om de övergripande målsättningarna som fastställs i 
överenskommelsen. 

Klimatpolitiskt ramverk  

I mars 2017 lade regeringen en proposition som baserades på Miljömålsberedningens, som 
består av ledamöter från alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, betänkande SOU 
2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Propositionen föreslog både det klimatpolitiska 
råd och den klimatlag som beredningen gett som förslag. Propositionen har bland annat satt 
upp mål för att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.741 
 
Livsmedelsstrategin 

Regeringen förklarade i sina budgetpropositioner för 2015 och 2016 att den hade för avsikt att ta 
fram en brett förankrad livsmedelsstrategi. I januari 2017 lade regeringen fram proposition 
2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
Strategin bygger vidare på förslag som presenterades i utredningen SOU 2015:15 Attraktiv, 
innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring som 
tillsattes av de föregående regeringarna år 2013.742 

Målen för livsmedelsstrategin är att öka den totala livsmedelsproduktionen och skapa en 
konkurrenskraftig livsmedelskedja, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Strategin 
ska också kunna bidra till att självförsörjningsgraden ökar och att sårbarheten i 
livsmedelskedjan minskar. Enligt propositionen kommer livsmedelsstrategin främst bidra till 
miljöarbetet genom att öka produktiviteten, öka det betesbaserade jordbruket samt att 
jordbruksproduktionen utnyttjas mer effektivt genom att minska svinnet och ta tillvara på 
restprodukter på smarta sätt.743  

Strategin innehåller strategiska fokusområden som ska bidra till att målen uppfylls: 
Ändamålsenliga regler och villkor, förtroende och kunskap hos konsumenter, väl fungerande 
konkurrens på marknaden samt kunskap och innovation för att öka produktiviteten och bidra 
till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.744 
 

Motioner  

 
I denna fråga har motioner inte använts som underlag för bedömning. 

Utskottsbetänkanden  

 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om mål för den 
svenska klimatpolitiken och om en ny klimatlag i Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige745. De 
föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag till övergripande mål för 

                                                           
741 2016/17:146 
742 Prop. 2016/17:104   
743 Prop. 2016/17:104 , s. 20, 89-90  
744 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/overenskommelse-om-malen-for-den-svenska-
livsmedelsstrategin/  
745 Betänkande 2016/17:MJU24  
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livsmedelsstrategin746. Då regeringen har lämnat in ett par propositioner om enskilda delar av 
energiöverenskommelsen. Dessa är tekniska till sin natur och har inte granskats närmare. 
Ingen proposition om det övergripande ramverket i energiöverenskommelsen har lämnats in 
och utskottet har därför inte tagit ställning till det.  

Riksdagens behandling  

 
Alla partier röstade ja för regeringens proposition om det klimatpolitiska ramverket förutom 
Sverigedemokraterna som röstade nej.747  

 

Miljöomdöme 

 

 KD M L C MP S V SD 

Sagt 2014 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vet ej 

Gjort 2014-2018 Ja Ja Delvis Ja Ja Ja Ja Nej 

 

 

 

                                                           
746 Betänkande 2016/17:MJU23  
747 Debatt och beslut om betänkande 2016/17:MJU24  


