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klimatmaxa politiken – 100 styrmedelsförslag

Förord

Klimatforskarnas budskap är glasklart. Den globala uppvärmningen pågår och utsläppen måste minska snabbt för
att undvika förödande konsekvenser. Det är lätt att känna
sig maktlös. De globala utsläppskurvorna pekar uppåt,
bort från det mål om max två graders uppvärmning som
världen enats om. Men lösningarna finns och vi har knappt
försökt ställa om. Nu är det dags!
Sverige har unikt goda förutsättningar att klara en snabb
klimatomställning. Redan idag är hälften av vår energi förnybar. Den andra hälften finns inom räckhåll. Och det
finns många beslut att fatta, idag, som minskar utsläppen
och samtidigt löser andra samhällsproblem.
I den här rapporten vill Naturskyddsföreningen visa på
de konkreta klimatlösningarna. Vi går igenom sektor för
sektor och föreslår åtgärder och styrmedel. Det är ingen
brist på idéer och lösningar för de politiker som förstått
klimatutmaningen, men det är viktigt att besluten fattas
idag. Omställning tar tid.

Alla svar ryms inte i den här rapporten, det krävs större utredningar och stora forskningssatsningar för att lösa
en del problem. De områdena pekar vi ut. Men det finns
massor att göra redan idag. Vissa skapar en bild av att klimatomställningen är mycket svårare än den är. Vårt budskap till politikerna är att vi är redo för en ambitiös klimatpolitik, och visar vägen framåt.
Rapporten har tagits fram av en liten arbetsgrupp på
Naturskyddsföreningens kansli med David Kihlberg som
projektledare.

Svante Axelsson
Generalsekreterare på Naturskyddsföreningen
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Sammanfattning

Det saknas idag en svensk klimatpolitik som minskar växthusgasutsläppen tillräckligt för att Sverige ska bidra till att
begränsa den globala uppvärmningen till under två grader.
Därför krävs ny politik. Det finns gott om åtgärder och
styrmedel, som en regering som tar den samlade kunskapen
om klimatförändringarna på allvar redan har till sitt förfogande, och som genast kan implementeras. Dessa lyfter den
här rapporten fram. Idag läggs tvärtom stora resurser på
verksamheter som leder till ökad klimatpåverkan.
Rapporten ger inte alla svar, utan belyser också områden där det idag delvis saknas lösningar. Alla utsläpp måste
minska, och slutsatsen är att det behövs långsiktighet med
tydliga ambitioner, rätt satsade resurser och en klimatpolitik
som genomsyrar all politik och tar ett helhetsgrepp om den
stora utmaning klimatomställningen innebär utan att mer tid
förloras. Då ligger utsläpp nära noll i Sverige inom räckhåll.
Samtidigt finns områden där det idag saknas förslag på
åtgärder för att minska utsläppen. Det är utmaningar som
det inte går att skjuta på utan där det idag behöver tas fram
planer för att kunna minska utsläppen längre fram. Det är
en utmaning som politiken, forskningen, näringslivet och
civilsamhället måste ta sig an gemensamt.

Nära noll till 2030
Budskapet från klimatforskningen är glasklart: de globala
utsläppen av växthusgaser måste minska mycket snabbt för
att uppvärmningen ska kunna begränsas till under två grader
över förindustriell nivå. Trenden måste vända inom några få
år. Globalt bör utsläppen vara nära noll kring mitten av detta
sekel för att sannolikt begränsa den globala uppvärmningen
till under två grader, men alla länder har inte samma förutsättningar eller samma ansvar att minska lika snabbt. Några
länder kan och bör gå före för att lämna utsläppsutrymme åt
utvecklingsländer, och Sverige hör till dem med allra bäst
förutsättningar. För att ta sin del av det historiska ansvaret och
samtidigt sikta på en ganska hög sannolikhet att begränsa den
globala uppvärmningen till under två grader borde Sverige
sträva efter utsläpp nära noll redan kring år 2030.
Att minska utsläppen till nära noll kräver krafttag. Inga
utsläpp blir oviktiga. Det går inte att enbart börja minska
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de enklaste och billigaste; ett ambitiöst klimatmål förutsätter en plan för att komma åt alla utsläpp. Vissa sektorer har
långa ledtider som kräver beslut idag för att ge resultat senare. Samtidigt har många lösningar ofta andra nyttor utöver utsläppsminskningar, de skapar jobb, frisk luft, bättre
hälsa och stärkt biologisk mångfald.

Det behövs politik
Det krävs ambitiösa, bindande och långsiktiga utsläppsmål
för att minska utsläppen, och styrmedel som säkerställer att
målen nås. Priset på utsläpp hör till de viktigaste verktygen
som politiker har i sin hand. Ska principen om att förorenaren
betalar tillämpas fullt ut, innebär det ett högt och stadigt
stigande pris på utsläpp av växthusgaser. Priset måste vara
högt nog för att utsläppen ska minska till nära noll, och ett
bindande långsiktigt mål behövs för att ge stabila spelregler
och incitament att i tid påbörja den nödvändiga omställningen av de utsläppande sektorerna. Samtidigt får inte långsiktiga mål leda till att åtgärderna skjuts på framtiden; om
ambitionen är utsläpp nära noll 2030 skulle det innebära att
utsläppen behöver minska med omkring 9 % per år. Varje år
som går med en mindre minskning eller rent av ökning av
utsläppen innebär en större utmaning längre fram.
Det skulle i princip kunna innebära att den här rapporten kunde vara bara två sidor lång. En sida om koldioxidskatten och en sida om det europeiska utsläppshandelssystemet ETS som är de enskilt viktigaste befintliga
styrmedlen för att minska Sveriges utsläpp. Men verkligheten är inte lika enkel och generella styrmedel behöver kompletteras med riktade styrmedel som stödjer utvecklingen
av lösningar, undviker oönskade sidoeffekter av politiken
och inlåsningar i teknologiska återvändsgränder samt reglerar utsläpp som kan vara svåra att mäta och beskatta. Det
största hindret idag för att koldioxidskatten och ETS ska
fungera bättre är dock inte tekniska hinder utan brist på
politiska ambitioner.
Den här rapporten går igenom de svenska utsläppen
och bryter ned dem i sektorer. Orsaken till utsläppen
diskuteras, samt vilka åtgärder och styrmedel som skulle
kunna bidra till en minskning. Riktade och sektorsspeci-
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fika styrmedel kan gynna ny teknik, komma åt tekniskt
eller ekonomiskt problematiska utsläpp eller hjälpa konsumenter och företag att fatta smarta beslut. De behövs som
komplement till ett högt pris på utsläpp av växthusgaser.

Det behövs flera perspektiv samtidigt
Rapporten utgår från ett av flera möjliga sätt att redovisa
Sveriges utsläpp. I princip bygger kapitlen på de sektorer
som återfinns i Naturvårdsverkets utsläppsstatistik.
Rapporten diskuterar också andra sätt att kategorisera utsläpp, och belyser den klimatpåverkan som inte syns i den
officiella statistiken; den som svensk konsumtion orsakar
och övriga utsläpp Sverige har rådighet över genom t.ex.
statligt ägande av verksamheter utomlands.

Sätt igång
Klimatomställningen kräver krafttag och åtgärder i alla
samhällssektorer. Politikerna behöver sätta bindande mål
om utsläpp nära noll och 100 % förnybar energi samt etappmål på vägen dit. Det behövs färdplaner för att nå målen
utan falska lösningar som att kompensera utsläpp med kolsänkor och utsläppshandel, eller bygga på osäker eller ännu
inte tillgänglig teknik.
Sverige måste påverka i EU för en kraftig minskning av
utsläppsrätterna i utsläppshandelssystemet, samt för full
auktionering av utsläppsrätterna, ökad minskningstakt och
att inkludera flyg och sjöfart i egna kvoter. Den svenska
koldioxidskatten bör snarast dubbleras och sedan höjas
årligen. De många nedsättningar av koldioxidskatten som
idag begränsar dess effektivitet måste tas bort.
I offentlig upphandling och statliga investeringar finns
en stor potential att driva på klimatomställningen; pengarna måste satsas rätt. Det gäller också det statliga ägandet.
Vattenfall måste få nya ägardirektiv om att ställa om till 100
% förnybar energi, och att bli det ledande europeiska företaget i omställningen till förnybar el- och värmeproduktion. Subventioner som gynnar fossil energi måste upphöra. En klimatlag skulle kunna försvåra beslut som ökar
utsläppen och leda vägen mot utsläpp nära noll. En hel del
forskning och utveckling behövs på områden där lösningar

idag är otillräckliga eller dåligt utvecklade, exempelvis för
processindustrins utsläpp.
Också skogsbruk, jordbruk och annan markanvändning
har stor betydelse för klimatet, och där behövs en klimatpolitik för att minska utsläppen, öka kolsänkorna samt öka
potentialen för substitution av bränslen och material. Detta
utan att blanda ihop markanvändningen med övriga sektorer, och med hänsyn till skogens och jordbrukets andra
nyttor och värden.
För att klara allt detta krävs politiskt ledarskap. Och
det finns lösningar som bara väntar på att implementeras.
Rapportens 100 styrmedelsförslag listas i kapitel 12. Och
av dem finns det många enkla beslut som kan fattas redan
idag, där kunskapen finns på bordet:
t

t
t
t
t
t
t
t

Avveckla alla klimatskadliga subventioner. Börja
med att göra om reseavdraget, avskaffa skatteförmånen på tjänstebilar som inte är supermiljöbilar,
ta bort nedsättningarna av koldioxidskatten och ta
bort skattebefrielsen på torv, (kapitel 3, 4, 5, 6)
Inför ett bonus-malus-system för personbilar (kapitel 4)
Gör stora investeringar i järnvägen (kapitel 4)
Inför ett stadsmiljöprogram (kapitel 4)
Skapa en statlig pott för investeringar i cykelinfrastruktur (kapitel 4)
Inför kilometerskatt för lastbilar (kapitel 4)
Ge statliga lånegarantier för energieffektiviserande
renovering av flerbostadshus (kapitel 5)
Inför årsvis nettodebitering av småskalig förnybar
elproduktion (kapitel 5)

Det är en stor utmaning att ställa om samhället till utsläpp
nära noll. För att klara det krävs en stor portion politiskt mod.
Men klimatforskarnas varningar lämnar inte utrymme för
att vänta. Det är inte idéer eller tillgänglig teknik som saknas
i första hand. Denna rapport försöker skissa på vad som krävs,
och slutsatsen är att det är bara är att sätta igång. Vi kan fortfarande vara hoppfulla om att det kommer att lyckas eftersom
vi hittills inte riktigt försök på allvar. Nu är det dags!
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1. Klimatet förändras
– men uppvärmningen kan bromsas
De senaste 130 åren har jordens medeltemperatur stigit med
ungefär 0,85°C1. Det kan låta lite, men effekterna är på sina
håll redan dramatiska, och forskarnas varningar för vad
som väntar är mycket allvarliga. Uppvärmningen beror på
människans utsläpp av växthusgaser, men trots bred global
enighet om att utsläppen måste minska så fortsätter de att
öka. Det finns ett stort glapp mellan politikens långsiktiga
mål och vilka åtgärder som faktiskt genomförs.
Vid FN:s klimatkonferenser har världens länder enats
om att den globala uppvärmningen ska begränsas till under
2°C över förindustriell nivå. Men med nuvarande utsläppstrend är världen på väg mot en ökning på omkring 3–5°C år
2100. För att hålla temperaturen under två grader måste utsläppen globalt börja minska inom några få år, och närma
sig noll vid mitten av detta århundrade för att sannolikt2
begränsa den globala uppvärmningen till under två grader. Det är ont om tid, men fortfarande möjligt. För att
begränsa temperaturökningen till max 1,5°C, vilket Naturskyddsföreningen menar skulle behövas för att undvika en
del av de allvarliga risker som redan två graders temperaturökning innebär, skulle det krävas en ännu snabbare utsläppsminskning.

Som föregångsland kan Sverige förändra världen
Alla länder har inte samma förutsättningar att hantera utsläppsminskningar respektive klimatförändringar. De industrialiserade länderna har ett större ansvar eftersom deras
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013. Climate Change
2013. The Physical Science Basis. Working Group I (WGI) Contribution to the
Fifth Assessment Report (AR5) of the IPCC.
2 I IPCC 2014 AR5 WGIII Mitigation of Climate Change bedöms det
som ”sannolikt” (en sannolikhet på mellan 66-100 %) att begränsa
temperaturökningen till 2 grader, och ”mer osannolikt än sannolikt” (<50 %)
att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader över förindustriell nivå, om
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären stannar vid 450 ppm CO2e
år 2100, vilket skulle förutsätta att utsläppen minskar med mellan 41-72
% mellan år 2010-2050 och med 78-118 % till 2100. Detta är det mest
ambitiösa scenario som beskrivs i rapporten, men innebär trots det alltså en
risk på 33 % att överskrida 2 grader, och >50 % att överskrida 1,5 grader. En
tillämpning av försiktighetsprincipen bör innebära att en högre sannolikhet
än så eftersträvas, varför utsläppen behöver minska snabbare. IPCC 2013
AR5 WGI The Physical Science Basis visar att utsläppsutrymmet för att med
hög sannolikhet begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader enligt en
tredjedel av de modeller som använts redan är slut.
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Läs mer om hur Sverige kan bli ett föregångsland på
energiområdet i rapporten Är Sverige ett föregångsland
inom energipolitiken? på naturskyddsforeningen.se

fossilberoende utveckling är orsaken till den globala uppvärmningen. Utvecklingsländerna har en dubbel utmaning
i att fortsätta utvecklas utan att samtidigt skada miljön som
de rikare länderna har gjort. Därför har de industrialiserade länderna skyldighet att gå före i omställningen, och
samtidigt bidra med pengar och teknik till utvecklingsländerna.
Sveriges utsläpp är stora per person, men eftersom det
är ett litet land är de totala utsläppen små jämfört med de
globala. Det är inte skäl att ligga på latsidan, men innebär
att svensk klimatpolitik bör tänka bortom de egna utsläppen för att få stor effekt och bidra till att bromsa den globala uppvärmningen, vilket ju måste vara målet med klimatpolitiken. Genom att ta rollen som ett föregångsland kan
Sverige påverka globalt. Sverige har genom åren gått före
i både miljöpolitik och andra frågor, och fått andra länder
att följa efter när de ser att det fungerar. Sverige var exempelvis först med att införa en skatt på koldioxid, vilket andra sedan tagit efter. Få länder har så goda förutsättningar
att minska utsläppen som Sverige som är ett rikt land med
god tillgång till både naturresurser och tekniskt kunnande.
Det är med exemplets makt ett litet land som Sverige,
med högt internationellt förtroende, verkligen kan påverka
den globala klimatpolitiken. Sverige kan visa att det går att
förena en ambitiös klimatpolitik med en god välfärd, och
därigenom bli en konstruktiv och trovärdig part i klimatförhandlingar i både EU och FN. Om inte Sverige klarar
klimatomställningen, vem ska då göra det?

Läs mer om vad Naturskyddsföreningen tycker
behöver göras för klimatet i vår Klimatpolicy på
naturskyddsforeningen.se
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Figur 1. Observerad förändring i yttemperatur (°C) mellan år 1901-2012. Källa: IPCC 2013. 3

Nära noll år 20303
Sveriges regering har antagit en vision om att landet inte ska
ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 20504. För att klara
det räknar regeringen med att en del av utsläppen kan ”kompenseras” genom att inkludera kolsänkor i skogsmark, samt
genom att köpa utsläppsrätter (läs mer om sänkor i kapitel
2). Det är otillräckligt och speglar inte hur mycket utsläppen
faktiskt måste minska, eller Sveriges ansvar som industrialiserat land att minska snabbare än utvecklingsländerna.
Naturskyddsföreningen menar att den globala medeltemperaturökningen bör hållas under 1,5°C, men också för
det politiskt antagna målet 2°C krävs krafttag jämfört med
idag. För att Sverige ska bidra till att med någorlunda hög
sannolikhet kunna begränsa den globala uppvärmningen
till under 2 grader och samtidigt ta sitt historiska ansvar
skulle svenska politiker behöva ha som ambition att minska utsläppen inom landet till nära noll redan år 20305, se
3 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013. Climate Change
2013. The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth
Assessment Report of the IPCC.
4 Regeringens proposition 2008/09:162. En sammanhållen klimat- och
energipolitik – Klimat.
5 Här utgår vi från att ”nära noll” är i storleksordningen ett ton CO2e per
person och år.

figur 2. Detta utan att kompensera utsläpp genom kolsänkor eller utsläppshandel. Kolsänkorna behövs för att backa
bandet och binda in det överskott av koldioxid som redan
finns i atmosfären, och utsläppshandel får inte ersätta inhemska utsläppsminskningar eftersom Sverige måste lämna utsläppsutrymme åt utvecklingsländerna fram till dess
att alla utsläpp måste vara borta.

Det hållbara samhället finns inom räckhåll
FN:s klimatpanel IPCC säger alltså att världens länder bara
har några år på sig att vända den globala utsläppstrenden,
och några decennier att nå utsläpp nära noll. Sverige har
förutsättningarna att gå före i den omställningen, och
Naturskyddsföreningen menar att Sverige också bör vara
ett föregångland. Det är ett tufft mål som ställer krav på en
mycket ambitiös klimatpolitik. Med vetskap om de förändringar av människans och naturens levnadsförutsättningar
som en ohejdad global uppvärmning riskerar att innebära
finns ingen anledning att vänta. Om inte samhället ställer
om för att begränsa klimatförändringarna, så kommer klimatförändringarna istället att förändra förutsättningarna
för samhället.
Syftet med den här rapporten är att diskutera vad som
7
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Figur 2. Utsläppen av växthusgaser i Sverige i miljoner ton koldioxidekvivalenter (Mton CO2e).
1990-2011 (mörkgrönt) samt olika målnivåer.
Naturvårdsverkets prognos för utsläppen med beslutade styrmedel (streckad svart) illustrerar att betydligt
mer måste göras för att minska utsläppen. Naturvårdsverket har i sitt underlag till regeringens ”Färdplan
2050” tagit fram olika scenarier för utsläppsminskningar (streckad blått). De olika linjerna illustrerar olika antaganden om bland annat teknikutveckling samt tillämpning av koldioxidinsamling och lagring (CCS) från år
2040. Naturskyddsföreningen menar att Sverige bör sikta på att minska sina utsläpp till ”nära noll” år 2030
(streckad ljusgrönt), det skulle innebära en årlig minskning på cirka 9 %. Skillnaden mellan prognosen,
Naturvårdsverkets scenarier, och det mål Naturskyddsföreningen menar att Sverige skulle behöva sikta på för
att ta sin del av det globala klimatansvaret, är stor. Det motiverar behovet av denna rapport och en ambitiös
klimatpolitik. Källa för prognos och Färdplansscenarier: Naturvårdsverket 2012.6

krävs för att klara en svensk klimatomställning; visa vad
som kan göras och vilka utmaningar som måste lösas. Utgångspunkten är att Sveriges utsläpp ska minska till nära
noll. Rapporten diskuterar övergripande åtgärder och generella styrmedel, och bryter sedan ner utsläppen sektorsvis för att visa var utsläppen sker, och vad som krävs för att
de ska minska. Rapporten har inte för avsikt att ge alla svar,
utan att staka ut riktningen och ambitionen. Vi konstaterar
att det finns väldigt många lätta beslut som bara väntar på
att fattas, och samtidigt flera svåra utmaningar som måste
adresseras omgående för att på sikt bidra till lösningar.
Det hållbara samhälle Naturskyddsföreningen vill nå
finns inom räckhåll. Med ett effektivt och 100 % förnybart
energisystem, fossilfria och kollektiva transporter, en förändrad konsumtion, resurseffektivitet och gröna jobb kan
Sverige klara inte bara klimatet utan också jobb och välfärd. Det hoppfulla är att vi egentligen inte riktigt har försökt hittills, vilket innebär att det finns massor av åtgärder
som bara väntar på att genomföras.6

6 Naturvårdsverket 2012. Underlag till en färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050. Rapport 6537.
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2. Sveriges klimatpåverkan i olika perspektiv

Utsläppen av växthusgaser i Sverige var 2011 61,4 miljoner
ton7 (Mton) koldioxidekvivalenter (CO2e)8, en minskning
med 16 % sedan 1990. Preliminära data för 2012 visar en
fortsatt minskning till 21 % lägre än 19909. I denna rapport
används Naturvårdsverkets statistik över utsläpp i Sverige
år 201110, om inte annat anges. Det är när detta skrivs den
senast tillgängliga statistiken, då siffrorna för 2012 ännu är
preliminära och 2013 ännu ej publicerade.
I statistiken behandlas energianvändningen som sker i
industrin och jordbruket under energi, och alla typer av
fordon behandlas i transportkapitlet. I denna rapport har
vi flyttat utsläppen från arbetsmaskiner, som normalt redovisas i den sektor där de används, till transportkapitlet för
att belysa storleken på dessa utsläpp som annars får ganska
lite uppmärksamhet. Oavsett val av avgränsning gäller det
att vara uppmärksam på vad som ingår och inte, eftersom
det finns många sätt att presentera samma statistik.
Den här rapporten utgår i första hand från utsläppen
som sker i Sverige. Det är de utsläppen som den officiella
utsläppsstatistiken beskriver och de utsläppen som diskuteras i internationella klimatförhandlingar och som det
svenska klimatmålet bygger på. Det brukar kallas ett produktionsperspektiv, men säger inte hela sanningen om hur
Sverige påverkar klimatet.

Utsläppen i konsumtionsperspektiv
Konsumtionsperspektivet beskriver utsläppen som orsakas
av det svenskarna konsumerar oavsett var i världen det sker.
Det innebär att utsläppen som orsakats av import av t.ex.
livsmedel ifrån andra länder allokeras på dem som konsumerar det i Sverige. På samma sätt ska utsläppen i Sverige
7 Naturvårdsverket 2013. Underlag till Sveriges klimatrapportering
till UNFCCC 2013. Detaljerade dataunderlag och diagram. www.
naturvardsverket.se
8 Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett mått på olika växthusgasers
klimatpåverkan, med koldioxid som referensvärde. Metan har t.ex. en
klimatpåverkan som är 21 gånger större än koldioxid, vilket innebär att
1 ton metan = 21 ton CO2e. 1 ton lustgas motsvarar 310 ton CO2e. Med
enheten CO2e kan olika gaser redovisas ihop.
9 Naturvårdsverket 2013. Rekordlåga utsläpp år 2012. www.
naturvardsverket.se
10 Naturvårdsverket 2013. Underlag till Sveriges klimatrapportering
till UNFCCC 2013. Detaljerade dataunderlag och diagram. www.
naturvardsverket.se
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Figur 3.
Utsläppen i Sverige 2011, 61,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter
(Mton CO2e). Data från Naturvårdsverket, med denna rapports något
justerade kategorisering av utsläppen.

för det som exporteras till andra länder allokeras på dem
som konsumerar dessa exportprodukter. Dessutom ingår
svenskarnas utrikesresor i konsumtionsperspektivet.
För Sverige, som har relativt sett låga utsläpp jämfört
med andra rika länder och stor utrikeshandel, ökar utläppen markant i konsumtionsperspektivet jämfört med produktionsperspektivet. Skillnaden för 2010 kan uppskattas
till 77 %11. Eftersom utsläppen i Sverige gradvis minskar
och utsläppen i konsumtionsperspektivet ser ut att sakta
öka, ökar skillnaden mellan de olika perspektiven, se figur
4 med data från Naturvårdsverket. Notera dock att utsläppen i konsumtionsperspektivet skiljer sig mellan olika källor då beräkningsmetoden ofta varierar12.
Utsläppen jämförs ofta med den ekonomiska utvecklingen mätt i BNP. Eftersom BNP har ökat kraftigt i Sverige
de senaste decennierna har det linjära sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och utsläpp brutits både i produktionsoch konsumtionsperspektiv13. Sverige har alltså lyckats öka
sitt ekonomiska välstånd utan att öka utsläppen i samma
takt. Denna så kallade frikoppling är dock inte fullständig.

11 TCO 2013. Konsumerar Sverige upp sina egna utsläppsminskningar.
#08/13.
12 Naturvårdsverket 2013. Växthusgaser – utsläpp av svensk konsumtion.
www.naturvardsverket.se
13 SCB 2013. BNP per capita (1993- ). Nationalräkenskaper. www.scb.se
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Källa: Naturvårdsverket 2012.20

Även om utsläppen inte följer den ekonomiska tillväxtens
ökning så minskar inte utsläppen i den takt som behövs.
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Internationellt flyg- och sjöfart som fyller på
bränsle i Sverige
I konsumtionsperspektivet ingår svenskars resor internationellt, och den svenska andelen av internationella transporter (som inkluderar importen men inte exporten), men
sådan data finns inte tillgänglig. Därför ingår i siffrorna
i figur 4 istället utrikesresor som köps i Sverige och det
bränsle som fartyg och flygplan i internationell trafik fyller
på i Sverige (bunkring)16.
Att beräkna och allokera utsläppen från internationell
14 Dessa utsläpp är svåra att beräkna och bygger därför på vissa
förenklade antaganden. Se Naturvårdsverket 2012. Konsumtionsbaserade
miljöindikatorer. Rapport 6483.
15 Naturvårdsverket 2013. Växthusgaser – utsläpp av svensk konsumtion.
www.naturvardsverket.se; Naturvårdsverket 2013. Underlag till Sveriges
klimatrapportering till UNFCCC 2013. Detaljerade dataunderlag och diagram.
www.naturvardsverket.se
16 Naturvårdsverket 2012. Konsumtionsbaserade miljöindikatorer. Rapport
6483.
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flyg- och sjöfart är alltså svårt och avgränsningen sammanfaller därför egentligen inte med något av perspektiven
ovan. Svenskarnas flygutsläpp kan vara betydligt större än
vad den tillgängliga statistiken visar eftersom många långa
flygresor sker med mellanlandningar på storflygplatser i
Europa.Sjöfart
Därifrån fortsätter resan med flygplan som inte
17
har tankat
Flyg i Sverige. Utrikes flygresor från Sverige ökar ,
och flygets utsläpp bedöms komma att fortsätta öka kraftigt och gå om vägtrafiken som största utsläppskälla om
inte styrmedel införs18. Också sjöfartens utsläpp är svåra att
direkt relatera till svensk handel. Sjöfarten tankar där det är
billigt eller finns bränsle som klarar miljökraven, och fartygen kan färdas mycket lång väg mellan tankningstillfällena.
Utsläppen från internationell flyg- och sjöfart som tankar i Sverige är mycket stora (6 Mton CO2e för sjöfarten
och 2,3 Mton CO2e för flyget 201119), se figur 5. Det saknas
för närvarande verkningsfulla styrmedel för att minska
dessa utsläpp. Inkluderandet av flyg och sjöfart i EU:s utsläppshandelssystem är därför mycket viktigt, men de bör
ha separata kvoter (se kapitel 3). Utsläppen räknas inte till
Sveriges produktionsutsläpp och ingår därför inte i Sveriges klimatåtaganden under FN eller svenska klimatmål.20
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Figur 4. Utsläppen i konsumtionsperspektiv
1993-2010 fördelat på ut40
släpp i Sverige (exklusive export) och utsläpp i andra länder till följd av
20 också utrikes resor som köps i Sverige och svensk
svensk import. Där ingår
andel av internationella0transporter14. Markanvändning ingår inte. För jämförelse visas också de officiella svenska utsläppen ur produktionsperspektiv.
Utsläppen i Sverige har minskat, medan utsläpp i andra länder orsakade av
varor och tjänster som konsumeras i Sverige har ökat.
Källa: Naturvårdsverket15.

Utsläppen i ett ägarperspektiv
Ovan har utsläppen beskrivits antingen utifrån var de sker
i ett produktionsperspektiv eller varför de sker i ett konsumtionsperspektiv. Ett tredje perspektiv på utsläppen är att
anlägga ett ägarperspektiv. Vem tjänar pengar på, äger eller
ansvarar för utsläppen, oavsett var i världen de sker? Ett
viktigt exempel är det statliga bolaget Vattenfall. Den svenska staten äger och har därmed ansvar för ett bolag som släpper ut mer koldioxid än hela Sveriges produktionsutsläpp.
Totalt orsakade Vattenfall år 2012 utsläpp av 83,5 Mton CO2
17 Swedavia 2014-01-07. Rekord i antal resenärer under 2013.
Pressmeddelande.
18 Åkerman, Jonas 2011. Transport systems meeting climate targets
– A backcasting approach including international aviation. KTH.
19 Naturvårdsverket 2012. National Inventory Report Sweden 2013.
20 Naturvårdsverket 2012. National Inventory Report Sweden 2013.
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Figur 6. Sveriges utsläpp (produktionsperspektiv) 1990-2011, samt preliminära data för 2012 och en prognos för 2050 baserad på idag
befintliga styrmedel. Källor: Naturvårdsverket 201325.

i de länder där företaget är verksamt, varav bara 0,4 Mton i
Sverige21. I ett produktionsperspektiv sker merparten av de
här utsläppen i Tyskland. I ett konsumtionsperspektiv kanske viss del allokeras på svenskarnas konsumtion av tyska
industrivaror eller på andra som Tyskland exporterar till.
Sett i ägarperspektiv är det svenska utsläpp, eftersom det är
ett helstatligt svenskt företag som orsakar utsläppen.

Vilket perspektiv är bäst och vem har rådighet över
utsläppen?
Totalt sett över hela planeten är det samma utsläpp och
samma klimatpåverkan oavsett vilket perspektiv som anläggs. Men ju mindre system som studeras, desto större
skillnad är det mellan perspektiven.
Perspektiven kompletterar varandra. Sverige har ansvar
över utsläppen som sker inom landets gränser och svenska
politiker kan införa styrmedel som gäller här. Konsumtionsperspektivet ger däremot viktig kompletterande information om vilka aktiviteter som är viktigast att fokusera
på för att minska utsläppen globalt. Konsumtionsperspektivet speglar bättre svenskarnas livsstil. Slutligen är ägarperspektivet viktigt eftersom det innebär inflytande över
hur dessa utsläpp utvecklas. Som ägare i Vattenfall, i andra
privata bolag eller genom privata fondbesparingar kan och
bör ägaren agera för att utsläppen minskas. Den som har
rådighet över utsläppen, oavsett perspektiv, måste använda
den för att minska utsläppen. Denna rapport fokuserar
dock i första hand på produktionsperspektivet, eftersom
klimatmålet och regeringens Färdplan 2050 är skrivna i ett
produktionsperspektiv, liksom den nationella och internationella klimatrapporteringen.
Samtidigt kan en del av utsläppen som orsakas utomlands av svensk konsumtion minskas genom styrmedel
som konsumtionsskatter på exempelvis klimatbelastande
21 Vattenfall 2013. Årsredovisning inklusive Hållbarhetsredovisning 2012.

livsmedel. Avreseskatt på flyget kommer åt en del av vårt
utrikes resande, men inte allt. Styrmedel för energieffektivisering och utbyggnad av förnybar energi kan minska
svensk import av fossil energi från våra grannländer. Dessutom kommer merparten av Sveriges import från andra
EU-länder22, vilket innebär att ETS och annan gemensam
EU-politik reglerar en stor del av dessa utsläpp, och där
har Sverige också inflytande. Konsumtionsperspektivet
innebär också att internationella avtal är viktiga vid sidan
av den nationella klimatpolitiken, både om utsläppsmål generellt, och specifikt om exempelvis flyg och sjöfart.

Utvecklingen av utsläppen i Sverige
Utsläppen i Sverige minskade med 16 % mellan 1990-2011,
och preliminära data för 2012 tyder på en fortsatt minskning
till 21 % under 199023, se figur 6.
En prognos som Naturvårdsverket gjorde 2013 över
utsläppen fram till 2050 med nuvarande styrmedel pekar
emellertid på en fortsatt mycket liten minskning till omkring 55 Mton CO2e år 2050; en minskning med cirka 25
% från 1990 eller 11 % under 2011 års utsläpp24. De relativt
stora minskningar som har gjorts är bra och har gått ganska enkelt bland annat genom utfasning av oljepannor och
skärpta avgasregler för bilar, men minskningstakten behöver öka för att klara regeringens egen vision om nollutsläpp
år 2050. Utan ytterligare politiska åtgärder tycks nuvarande
minskning avstanna.25
22 Statistiska Centralbyrån 2014. Export och import av varor fördelade på
länder (2013). www.scb.se
23 Naturvårdsverket 2013. Rekordlåga utsläpp år 2012.
www.naturvardsverket.se
24 Naturvårdsverket 2013. Underlag till en färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050. Rapport 6537.
25 Naturvårdsverket 2013. Underlag till Sveriges klimatrapportering till
UNFCCC 2013. Detaljerade dataunderlag och diagram.
www.naturvardsverket.se; Naturvårdsverket 2013. Svenska utsläpp av
växthusgaser, uppdaterade data för 2012. www.naturvardsverket.se;
Naturvårdsverket 2013. Underlag till en färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050. Rapport 6537.
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Utsläppen måste minska utan kryphål
Klimatpåverkan från markanvändning redovisas i statistiken separat från de nationella utsläppen. Framförallt skogen
står i Sverige för stora kolflöden mellan marken och atmosfären, och nettoeffekten innebär en stor kolsänka eftersom
mer kol lagras i skog och skogsmark än vad som avges när
skogen brukas. 2011 uppskattades nettosänkan av markanvändningen i Sverige till cirka -35 Mton CO2e (se kapitel 10).
Dessa kolflöden räknas alltså inte in i de nationella utsläppen enligt FN:s regler eftersom utsläpp och sänkor bör hållas isär. Dels beror det på svårigheter att mäta eller beräkna
dessa utsläpp, men markanvändningens klimatpåverkan
och klimatnytta måste hanteras separat också av andra skäl.
Växthusgaserna har en lång livslängd i atmosfären och koncentrationerna är redan farligt höga, vilket innebär att det
inte räcker med att minska utsläppen; kolsänkor behövs för
att backa bandet. Vissa utsläpp kommer vara svåra att helt
få bort, därför är det också viktigt att kolsänkorna inte tilllåts ”dölja” sådana utsläpp som faktiskt kan minskas.
Kolsänkor är dessutom osäkra över tid. Det kol som upptas
exempelvis i en växande skog är inte permanent; en avverkning, storm eller skogsbrand kan leda till att det lagrade
kolet frigörs till atmosfären. Att med den bakgrunden använda kolsänkor som alternativ till utsläppsminskningar,
som kompensation, är därför en mycket riskabel strategi.
Att alla utsläpp måste minska betyder också att det inte
fungerar att kompensera utsläpp eller köpa utsläppskrediter för att andra ska minska utsläpp. Klimatet är globalt,
och för att begränsa den globala uppvärmningen måste
utsläppen minska till nära noll globalt. Det innebär att Sverige inte kan tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder som kompensation för utsläpp som inte åtgärdats på hemmaplan. I en fungerande global klimatpolitik
kommer det inte finnas billiga utsläpp kvar att handla med
mer än på kort sikt. Jakten på kortsiktigt kostnadseffektiva
lösningar får inte förhindra eller försena oundvikliga förändringar av exempelvis infrastrukturen i den rika delen
av världen. Det är därför vilseledande att räkna åtgärder för
utsläppsminskningar i andra länder som en del av betinget
på hemmaplan, vilket möjliggörs genom dagens utform12

ning av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer Clean Development Mechanism (CDM) och Joint Implementation
(JI), som också ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Att
bidra till utsläppsminskningar i utvecklingsländer är en
viktig del av Sveriges och andra rika länders klimatansvar
och måste ske utöver utsläppsminskningar nationellt, inte
istället för.
Utsläppskompensation av olika slag är också en osäker
strategi. Det är många gånger svårt att verifiera att en åtgärd verkligen leder till minskade utsläpp, att den minskningen inte hade skett ändå, samt att det är en bestående
effekt.

Det behövs politik
Klimatet behandlas ofta som ett politikområde för sig; som
ett isolerat problem att åtgärda efter arbetslösheten, finanskrisen och trängseln på motorvägarna. Men utsläppen av
växthusgaser är inget som sker vid sidan av samhället, utan
som en direkt effekt av de beslut som fattas för att hantera
exempelvis just arbetslöshet, finanskris och motorvägsträngsel. Enbart om dessa problem hanteras gemensamt
med klimatutmaningen kan riktigt hållbara lösningar nås.
Naturskyddsföreningen är övertygad om att omställningen
till ett hållbart samhälle kan skapa jobb, ge positiva hälsoeffekter och bygga en hållbar och konkurrenskraftig ekonomi
som inte vilar på ändliga resurser och miljöförstöring.
Klimatmålen kommer aldrig att nås om inte all politik genomsyras av klimathänsyn. Det är ineffektivt att både satsa
stora resurser på motorvägar och samtidigt försöka nå
klimatmålen genom andra beslut. De pengarna måste i första hand gå till förbättrad kollektivtrafik; det är ett smart
sätt att hantera både klimat- och trafikutmaningar. Därför
bör relevanta politiska beslut alltid prövas utifrån ett klimat- och miljöperspektiv för att kunna stoppa beslut som
skulle motverka klimatmålen.
Klimatpolitiken måste präglas av långsiktighet. Det behöver göras stora investeringar i bland annat industrin och
transportinfrastrukturen, vilket tar tid att realisera. Det
kräver förutsägbarhet och tydlig styrning, så att marknadens aktörer i tid kan fatta klimatsmarta beslut. Breda po-
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litiskt blocköverskridande överenskommelser med skarpa
och ambitiösa minskningsmål och höjningar av utsläppskostnader behövs för att skapa den tryggheten för de som
ska fatta långsiktiga beslut, om exempelvis investeringar i
näringslivet. Men bara målsättningar har en svag styreffekt. De måste kompletteras med skarpa styrmedel som
faktiskt påverkar.

Det behövs styrmedel
Med styrmedel kan politiken skapa rätt incitament att minska utsläppen. Ett styrmedel (t.ex. en skatt) införs för att
åstadkomma en åtgärd (t.ex. ett byte av bränslen) som minskar utsläppen. Med ekonomiska styrmedel kan bra beteenden belönas och dåliga bestraffas. Det handlar om principen
att förorenaren ska betala. Exempelvis genom att beskatta
koldioxidutsläpp, och subventionera förnybar energi och
kollektivtrafik. Administrativa styrmedel handlar om regler, som att förbjuda användningen av vissa bränslen eller
ställa krav på högsta tillåtna energianvändning i byggnader.
Informativa styrmedel kan bland annat innefatta att sprida
kunskap och ge rådgivning om klimatsmarta alternativ,
som att informera markägare om klimatsmart skogsbruk,
eller hjälpa konsumenter att välja bra mat genom produktmärkningar. Ofta kan en kombination av styrmedel vara
det mest effektiva för att uppnå resultat; exempelvis en skatt
på utsläpp kombinerat med stöd till och rådgivning om bra
alternativ.
Klimatpolitiken innefattar också styrmedel som offentliga investeringar, exempelvis i nya järnvägar eller stöd till
forskning och teknikutveckling.

Klimatpolitik på olika nivåer
Klimatpolitiska beslut fattas på många nivåer: kommunalt,
regionalt, nationellt, i EU och globalt i FN och andra samarbetsorganisationer. Alla nivåer är viktiga, från lokala cykelbanor och fjärrvärmenät till globala klimatavtal.
Att minska utsläppen till nära noll kräver en kombination av ny teknik och beteendeförändringar. Det räcker inte
bara med det ena eller andra. Det behövs därför en politik
som stimulerar ny teknik, som omställning till förnybar
energi och bränslesnåla transportmedel, och som straffar
ut den sämsta tekniken exempelvis genom krav på högsta
tillåtna bränsleförbrukning eller förbud mot ineffektiva
produkter där bättre alternativ finns. Trängselskatter kan
finansiera kollektivtrafik, koldioxidskatter kan finansiera
solcellsstöd och förhöjda registreringsavgifter på bilar med
höga utsläpp kan subventionera samma registreringsavgift
på utsläppssnåla bilar. Politiken behöver göra det ”lätt att
göra rätt”. Genom en grön skatteväxling kan skatten höjas
på det som orsakar höga utsläpp och samtidigt sänkas på
det som är bra. Idag fungerar politiken i många fall tvärtom. Exempelvis är det ofta betydligt dyrare att ta tåget än
flyget, då flyget är kraftigt subventionerat och inte bär sina
miljökostnader, medan statliga SJ har höga avkastningskrav och banavgifterna höjts.
Klimatomställningen kräver politiska beslut. Men klimatpolitiska beslut kräver också väljare som stödjer dem;
som visar att det är vad som efterfrågas. Det krävs en stark
opinion och stöd för att samla det politiska mod som krävs.
Det stödet visas inte enbart med röstsedeln, utan också
med vad enskilda gör och efterfrågar. På samma sätt som
den globala klimatpolitiken kräver föregångsländer, krävs
att kommuner, städer, skolor, företag och individer går före
och visar att det går att minska utsläppen, och efterfrågar
klimatsmart politik och klimatsmarta varor och tjänster.
Konsumentmakt är därför en föregångare till politiska beslut. Den här rapporten kommer dock att fokusera på de
nödvändiga politiska besluten.
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Styrmedlen påverkar i olika utsläppsperspektiv.
Styrmedlen i denna rapport är indelade sektorsvis men utsläppen kan ju ses både i ett produktionsperspektiv (var utsläppen sker?) och i ett konsumtionsperspektiv (varför de sker?). Denna figur visar översiktligt hur några prioriterade styrmedel även täcker in områden där rådigheten över utsläppen är liten eftersom de påverkar hela i livscykeln. Sverige har störst rådighet över utsläppen i Sverige, t.ex. koldioxidskatten i sektorer utanför ETS samt även km-skatt och
järnvägsinvesteringar för att minska transportsektorns påverkan. Men en reformerad ETS påverkar både i Sverige och i länder i EU som tillverkar våra importprodukter. Klimatpåverkan av den svenska konsumtionen kan uppkattas till 115 Mton koldioxidekvivalenter. Styrmedel som påverkar konsumtionen av t.ex. utrikesflyg och importerat kött påverkar även utanför Sveriges gränser. Källor: Naturvårdsverket26

26 Naturvårdsverket 2013. Underlag till Sveriges klimatrapportering till
UNFCCC 2013. Detaljerade dataunderlag och diagram.
www.naturvardsverket.se; Naturvårdsverket 2013. Växthusgaser – utsläpp
av svensk konsumtion. www.naturvardsverket.se; Naturvårdsverket 2008.
Konsumtionens klimatpåverkan. Rapport 5903.
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3. Generella styrmedel och övergripande politik
som styr mot nollutsläpp

EU:s handel med utsläppsrätter reglerar en stor del
av utsläppen
EU:s system för handel med utsläppsrätter (Emissions Tra-



ding System, ETS) instiftades 2005 för att hantera EU:s gemensamma utsläppsminskningar. I systemet ingår ungefär
11 000 anläggningar ansvariga för cirka 45 % av alla utsläpp
i EU. Dessa utgör den handlande sektorn, medan den ickehandlande sektorn alltså omfattar de utsläpp som inte ingår

i ETS. För Sveriges del ingår ungefär 800 anläggningar, hu  

MTon CO2

Generella styrmedel är inte inriktade på någon särskild
sektor eller utsläppskälla, utan ska i teorin gälla för alla utsläpp. De anses som regel vara det mest kostnadseffektiva
sättet att minska utsläppen, eftersom marknaden får göra
prioriteringar utifrån vilka utsläpp som är billigast och enklast att minska först.
Utsläppshandel och koldioxidskatt är generella styr
medel som har betydelse för alla sektorer. Rent teoretiskt
skulle dessa två styrmedel kunna vara de enda som behövs;
genom att helt enkelt höja priset på utsläpp tillräckligt
mycket skulle utsläppen kunna minskas till önskad nivå.
Verkligheten
 är dock inte lika enkel, varför specifika
styrmedel behövs för att exempelvis gynna utvecklingen
av ny teknik, undvika koldioxidläckage eller på andra vis
hjälpa till där generella styrmedel inte räcker eller skapar
allt för höga kostnader, samt för att undvika inlåsningar i
teknologiska 
återvändsgränder. Ett viktigt skäl till att det
krävs specifika styrmedel är att det inte finns tid att enbart
börja med de lägst hängande frukterna. Det behövs alltså
kompletterande specifika styrmedel som driver på utvecklingen där det är svårare eller dyrare att minska utsläppen

på kort sikt. Alla utsläpp måste minska för att klara klimatmålen. Därför krävs åtgärder på bred front, och också second best kan vara bra nog när det teoretiskt bästa inte ger
önskad effekt. I många fall finns det skäl att tillämpa regler
och förbud föratt fasa ut dåliga produkter och tekniker där
bra alternativ finns, exempelvis skarpa prestandakrav på
bilar och hus eller förbud mot ineffektiva produkter.
De specifika åtgärderna och styrmedlen diskuteras i kapitel 4-10. De ger större effekt när de implementeras i kom
bination med generella
styrmedel och ett högt och stigande
pris på utsläpp driver på. Det största hindret mot det idag
är inte tekniska hinder, utan politisk vilja.
I detta kapitel behandlas också annan övergripande politik som inte är inriktad på en specifik sektor utan har be
tydelse för utsläppsminskningar i alla sektorer.
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Figur 7. Svenska utsläpp av fossil CO2 (Mton) i icke-handlande
respektive handlande sektor i ETS år 2011. Siffrorna gäller 2011.
Naturvårdsverket 2013.
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Tilldelningen av utsläppsrätter i ETS sker delvis genom
gratis utdelning, delvis genom auktionering. I dagsläget
är priset på utsläppsrätter väldigt lågt (ca 4-5€/ton CO2
årsskiftet 2013/2014), beroende på ett stort överskott
av utsläppsrätter. De företag i Sverige som ingår i ETS är
undantagna från koldioxidskatten, vilket innebär en stor
prisskillnad på utsläppen. Svenska företag har alla år ETS
varit i bruk totalt fått högre tilldelning av utsläppsrätter än
de utsläpp som faktiskt görs, vilket innebär att utsläppen
har varit gratis24. De utsläpp som ligger inom utsläppshandelssystemet uppvisar därför ingen minskning, till skillnad
från utsläppen som hanteras av annan politik25, se figur 8.

vudsakligen större förbränningsanläggningar (produktion
av el och värme) och industrianläggningar, motsvarande
cirka 40 % av Sveriges utsläpp, se figur 7. ETS är därmed ett
av de absolut viktigaste verktygen för att minska utsläppen
både i Sverige och EU. Dessutom ingår sedan 2012 flygtrafiken inom EU i ETS, men med speciella regler som i skrivande stund är föremål för förhandlingar. Även flyg som
har avgång eller ankomst utanför unionen är tänkta att
omfattas, men nu liggande förslag innebär att bara den del
av flygningen som sker inom EEA:s (European Economic
Area) luftrum omfattas från och med den 30 april 2014.2728

Viktigt att reformera ETS
För att ETS ska fungera krävs att tilldelningen minskar
kraftigt. Dels behövs en engångsinsats där det nuvarande
överskottet tas bort för att höja priset och stimulera investeringar i utsläppsminskningar. Dels krävs att den minskningstakt som EU har beslutat om, där 1,74 % av utsläppsrätterna tas bort varje år, skärps kraftigt. EU-kommissionen
har föreslagit en minskning med 2,2 % från 202029, vilket
inte räcker. Ett prisgolv bör också införas, som sätter ett
lägstapris på utsläppen på inledningsvis 200 kr/ton CO2
för att garantera att utsläppen minskar. När priserna faller
så lågt som nu innebär det att principen att förorenaren
ska betala inte fungerar. För att nå Naturskyddsföreningens
mål att utsläppen bör vara nära noll i EU år 2040 skulle
utsläppen behöva minska med i storleksordningen 7 % per
år30, eller mer om reformen dröjer. Med den nuvarande
27 Riksrevisionen 2012. Klimatrelaterade skatter – vem betalar? RIR 2012:1.
28 Naturvårdsverket 2013. Utsläppshandel – statistik dataunderlag.
www.naturvardsverket.se
29 COM(2014)15. A policy framework for climate and energy in the period
from 2020 to 2030.
30 Beräkningen är illustrativ, och bygger på en årlig procentuell
minskning mellan 2012-2040 med målet ett ton CO2e/capita i EU 2040
(med en beräknad befolkning 2040 på 526 miljoner(Eurostat)), givet att
storleksförhållandet mellan handlande och icke-handlande sektor är
konstant (45:55).
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Figur 8. Utsläpp av fossil CO2 (Mton) i Sverige inom icke-handlande respektive handlande sektor 2005-2011.
Källa: Naturvårdsverket 2013.

minskningstakten 1,74 % per år skulle det dröja till omkring år 213031! EU:s eget mål att minska med 80-95 % till
2050 jämfört med 1990 skulle kräva en minskningstakt på
omkring 3,5-7 % per år med start omgående32.
För att förbättra prissignalen bör alla utsläppsrätter
auktioneras ut istället för att som idag delas ut gratis. En
gratis tilldelning innebär en stor förmögenhetsöverföring
till utsläpparna, genom att utsläppen inte kostar något, och
de som får fler utsläppsrätter än de behöver kan dessutom
sälja dem vidare. Det är en subvention till många stora utsläppare; motsatsen till att förorenaren ska betala.
Flyget infördes i ETS 2012, men omfattningen begränsades kort därpå till enbart flyg som både startar och landar i EU i väntan på internationella överenskommelser.
Internationell sjöfart omfattas ännu inte av varken nationell eller internationell utsläppsreglering. Att föredra vore
att beskatta både flyg och sjöfart internationellt. I väntan
på en sådan lösning bör också sjöfarten inkluderas i ETS,
men liksom för flyget görs det bäst i en egen bubbla eftersom flyg och sjöfart bör särskiljas från industrin, bland annat för att skilja på verksamheter utsatta för internationell
konkurens och inte och eftersom industrin kan behöva en
något långsammare minskningstakt än vad flyg och sjöfart
bör kunna klara. Dessutom är flygets klimatpåverkan större per kilo CO2 eftersom utsläppen sker på hög höjd. När
flyget inkluderas i ETS bör hela transportsträckan inkluderas, inte enbart den del som sker inom EU.
I ETS ingår också de flexibla mekanismer som instiftades under Kyotoprotokollet. Det innebär att europeiska fö31 Beräkningen är illustrativ. Bygger på samma antaganden som ovan men
med en årlig minskning på 1,74 %, samt en konstant folkmängd efter 2040.
Eurostats projektioner tyder egentligen på en minskande befolkning efter
2040, vilket innebär att de samlade utsläppen bör minska ännu mer om
målet uttrycks i ton/capita.
32 Beräkningen är illustrativ, och bygger på en årlig procentuell minskning
mellan 2012-2050 med målet att minska 1990 års utsläpp i EU-27 med 8095 %, givet att storleksförhållandet mellan handlande och icke-handlande
sektor är konstant (45:55).
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retag kan släppa ut mer än vad som motsvaras av tillgängliga utsläppsrätter, genom att köpa utsläppskrediter från
andra länder; så kallade Clean Development Mechanismoch Joint Implementation-krediter. Det bidrar ytterligare
till systemets ineffektivitet eftersom detta i praktiken höjer
taket för utsläpp, även om det idag rekordlåga utsläppspriset i ETS innebär att intresset för de flexibla mekanismerna
har avtagit. För att flexibla mekanismer ska kunna tillåtas
bör därför motsvarande mängd utsläppsrätter tas bort ur
systemet.
Centralt i en svensk klimatpolitik måste vara att verka
för en kraftfull reform av ETS, där tilldelningen skärs ner
dramatiskt, alla utsläppsrätter auktioneras ut och flexibla
mekanismer utesluts. Samtidigt bör Sverige i väntan på
denna nödvändiga reform makulera sina överblivna utsläppsrätter i den nationella reserven för att undvika att
ansträngningar för att minska utsläppen leder till att de
ökar i andra länder. Idag säljs en del av dessa utsläpp vidare, vilken innebär att klimatnyttan av utsläppsminskningar
i Sverige riskerar att utebli33.

Koldioxidskatten sätter pris på utsläppen
Det viktigaste styrmedlet för de utsläpp som inte täcks av
ETS är den svenska koldioxidskatten som infördes 1991.
Skatten är tänkt att sätta ett generellt pris på alla koldioxidutsläpp (för närvarande 108 öre/kg CO2), men flera undantag ges i dagsläget. Industri och kraftvärmeverk som
inte ingår i ETS, samt jordbruk, skogsbruk och vattenbruk
betalar 30 % av koldioxidskatten, med en aviserad höjning
till 60 % från år 201534,35. Bränslen i kraftvärmeverk och tillverkningsindustri som ingår i ETS har från och med 2013
helt befriats från koldioxidskatt, vilket har ökat utsläppen36.
Skatten på bränslen i värmeverk och industriell värmepro33 Riksrevisionen 2013. Klimat för pengarna? Granskningar inom
klimatområdet 2009-2013. RIR 2013:19.
34 Energimyndigheten 2012. Energiläget 2012. ET 2012:34.
35 Naturvårdsverket 2012. Potentiellt miljöskadliga subventioner. Förstudie
från 2005 – uppdaterad 2012. Rapport 6455.
36 Naturskyddsföreningen 2013-11-16. Regeringens sänkning av
koldioxidskatten har ökat kolanvändningen med 46 %. Pressmeddelande.
www.naturskyddsforeningen.se.

duktion inom ETS sänktes januari 201437. Bränsle till maskiner i jord- och skogsbruket får också en rabatt, medan
bland annat flyg och sjöfart i stort sett helt är befriade från
koldioxidskatt (flygtrafiken är dock tänkt att inkluderas i
ETS, se ovan). Jordbrukets klimatpåverkan omfattas inte
heller, eftersom utsläppen där består av andra växthusgaser
(metan och lustgas). I princip är det alltså bara transporter
som faktiskt betalar full koldioxidskatt; ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.

En höjd och breddad koldioxidskatt behövs
De många nedsättningarna av koldioxidskatten och det
låga utsläppspriset i ETS innebär att industrin betalar avsevärt mindre än hushållen för sina utsläpp, vilket innebär ett
stort avsteg från principen om att förorenaren ska betala.
Näringslivet orsakar nära fyra femtedelar av utsläppen i
Sverige, men betalar bara omkring hälften av de klimatrelaterade skatterna (koldioxidskatt och energiskatt). Därtill
är näringslivets klimatskatter ofta avdragsgilla. Hushållen
betalar alltså flera gånger mer per ton koldioxid än näringslivet.38 De förändringar av koldioxidskatt, energiskatt
och fordonsskatter mellan 2010-2015 som beslutades av
Riksdagen 2009 bedöms tillsammans leda till en minskning av utsläppen fram till år 2020 med omkring två Mton
CO2e39. Det är långt ifrån de utsläppsminskningar som är
nödvändiga.
Naturskyddsföreningen anser att alla verksamheter ska
betala för sin miljöpåverkan. Det innebär att alla nedsättningar av koldioxidskatten snabbt bör fasas ut, samt att alla
verksamheter som orsakar klimatpåverkan ska inkluderas.
Torv bör beskattas som det fossila bränsle det är. Även biobränslen bör beskattas utifrån sin klimatpåverkan ur ett
livscykelperspektiv, men hänsyn måste tas till skillnaden
mellan fossilt och icke fossilt kol så att skatten inte gynnar
fossila bränslen och begränsar omställningen till ett 100 %
37 Skatteverket. Punktskatter: Energiskatter: Utsläppsrätter.
www.skatteverket.se
38 Riksrevisionen 2012. Klimatrelaterade skatter – vem betalar?
RIR 2012:1.
39 Riksrevisionen 2012. Klimatrelaterade skatter – vem betalar?
RIR 2012:1.
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förnybart energisystem. Fortsatt utredning krävs, framför
allt av långsiktiga dynamiska effekter.
Koldioxidskatten är det viktigaste styrmedlet svenska
politiker har för att effektivt minska utsläppen. Skatten bör
i ett första steg fördubblas från dagens nivå, utan att som tidigare sänka energiskatten med motsvarande belopp vilket
minskar styrmedlets effekt. Därefter bör skatten successivt
höjas så att den styr mot den årliga utsläppsminskning som
krävs för att nå uppsatta utsläppsmål, i kombination med
andra kompletterande styrmedel. Det skapar långsiktig
förutsägbarhet och stimulerar till klimatsmarta och kostnadseffektiva investeringar. Höjningen av koldioxidskatten
bör ske inom ramen för en grön skatteväxling där intäkterna kan användas till att sänka andra skatter på sådant
som är positivt för samhället, som arbete.

Energiskatten stimulerar effektivisering
Energiskatt är en punktskatt som tas ut på elektricitet och
energiinnehållet i fossila bränslen40,41. Torv samt gasol och
fossilgas för fordonsdrift är undantagna energiskatt och
industriell verksamhet har en kraftigt nedsatt energiskatt
på el (0,5 öre/kWh istället för 29,3 öre/kWh för den tillverkande industrin). Sedan 2013 belastas även biodrivmedel
för fordon som inte omfattas av hållbarhetskrav med energiskatt. Energiskatten är främst en fiskal skatt, men kompletterar koldioxidskatten genom att den stimulerar energieffektivisering, oavsett energislag. Skatterna på energi
bör höjas årligen, enligt samma princip som koldioxidskatten ovan och lättnaderna för industrin bör minskas. Även
undantagen för gasol, fossilgas och torv måste avskaffas.
För att öka energiskattens styrande effekt mot energieffektivisering bör även förnybara bränslen beskattas, men
med en differentierad skattesats där skillnaden mot fossila
bränslen förblir stor och med eventuella skattelättnader
för företag som genomför energieffektiviserande åtgärder.
Med långsiktigt förutsägbara energipriser stimuleras energieffektiviseringsåtgärder som idag inte blir av.
40 Energimyndigheten 2012. Energiläget 2012. ET 2012:34.
41 Skatteverket 2013. Ändrade skattesatser på bränslen och el fr.o.m. 1
januari 2014. www.skatteverket.se.
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Klimatlag kan sätta ramarna
Ett sätt att styra mot minskade utsläpp kan vara en klimatlag, eller ett klimatpolitiskt ramverk, liknande den budgetlag som styr finanspolitiken. Långsiktiga utsläppsminskningsmål kan då brytas ner i kortare utsläppsbudgetar per
år eller mandatperiod, och regeringen får till uppdrag att
inte överskrida det utsläppsutrymme som finns i budgeten, med koldioxidskatten som viktigaste verktyg. Det är
viktigt att en sådan lag, om den införs, får en tillräckligt
kraftig och långsiktig styrande effekt; dels genom mycket
ambitiösa mål, och dels genom mekanismer som garanterar att den efterlevs. Det innebär att politiska beslut måste
genomgå en klimatprövning och utsläppsutrymmet måste
förhandlas mellan departementen, och endast beslut förenliga med utrymmet i klimatbudgeten kan genomföras. Då
skulle dagens ineffektiva stuprörsbeslut där exempelvis trafikpolitiken helt tycks bortse från de klimatpolitiska målen
undvikas. Men en tandlös lag riskerar att skapa en chimär
av kraftfull politik, det viktigaste är att utsläppskurvorna
faktiskt pekar nedåt. En förutsättning är också att målen
ska uppnås utan att tillämpa falska lösningar som nyinvesteringar i kärnkraft, så som nu sker i Storbritannien.

Klimatgranska all politik
Många beslut påverkar möjligheten att nå klimatmålen,
även om de fattas inom andra politikområden. Därför
måste politiska beslut klimatgranskas så att beslut som ökar
utsläppen kan modifieras eller stoppas. En sådan prövning
vore en nödvändig del i en klimatlag, men så länge en sådan inte finns på plats bör en sådan klimatprövning ändå
införas. Idag tas många beslut om investeringar som kommer att öka utsläppen under lång tid framöver, exempelvis
storskaliga motorvägsbyggen.

Ta bort klimatskadliga subventioner
Stora offentliga resurser går till att subventionera verksamheter med höga utsläpp; direkt eller indirekt. Subventionernas
storlek är svår att uppskatta och beror på vad som betecknas
som subvention. OECD uppskattar subventionerna i Sverige
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2013 till kol, oljeprodukter och gas till 19 miljarder kronor42.
Andra analyser pekar på att det kan vara betydligt mer43.
Globalt subventionerades fossila bränslen 2012 med 544 miljarder dollar, att jämföra med 101 miljarder dollar till förnybar
energi44. Klart är att offentliga medel kan användas betydligt
bättre än idag. Att ta bort negativa subventioner bör vara
okontroversiellt och effektivt; att använda skattepengar i strid
med klimatmålen bör vara oacceptabelt.
Börja med att ta bort skattebefrielsen på torv, gör om reseavdraget så att det blir avståndsbaserat istället för dagens
system som bara gynnar bilpendling, avskaffa skatteförmånen på alla tjänstebilar som inte är supermiljöbilar, ta bort
nedsättningarna av koldioxidskatten och auktionera ut alla
utsläppsrätter istället för att som idag dela ut majoriteten
gratis.
En annan form av negativa subventioner är de offentliga medel som via bland annat AP-fonderna placeras i utsläppsintensiva verksamheter, se nedan om offentligt ägande. Offentligt kapital bör placeras så att det skapar nyttor
och inte motverkar klimatmål och andra samhällsmål. Alla
miljöskadliga offentliga subventioner bör tas bort snarast.

Stoppa utvinningen av fossila bränslen
Den utsläppsbudget som IPCC presenterade i sin senaste
rapport45 innebär att utvinningen av fossila bränslen måste
stoppas snarast om de globala klimatmålen ska klaras. De
reserver som redan är exploaterade innebär i sig en lång
bromssträcka. I Sverige är torv det enda fossila bränsle som
utvinns, vilket därmed bör upphöra. Samtidigt är det viktigt att Sverige verkar för ett stopp av utvinning av fossila
bränslen i andra länder, bland annat genom att driva frågan
i EU, Arktiska rådet och som ägare av Vattenfall.

42 OECD 2012. Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax
Expenditures for Fossil Fuels 2013..
43 Se exempelvis Naturvårdsverket 2012. Potentiellt miljöskadliga
subventioner. Förstudie från 2005 – uppdaterad 2012. Rapport 6455.
44 IEA 2013. World Energy Outlook 2013.
45 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013. Climate
Change 2013. The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to
the Fifth Assessment Report of the IPCC.

Ställ klimatkrav på offentlig upphandling
Staten, kommunerna och landstingen är stora uppköpare
av varor och tjänster. Årligen omsätter offentlig upphandling uppskattningsvis omkring 550-600 miljarder kronor46.
Det innebär en stor potential till minskad klimatpåverkan både direkt genom stora volymer, vilket kan innebära
konkreta utsläppsminskningar vid ett skifte från utsläppsintensiv konsumtion, press på producenterna och tekniksprång, samt indirekt genom att föregå med gott exempel.
Som exempel köper den offentliga sektorn i Sverige varje
år livsmedel för omkring 8 miljarder kronor; motsvarande
över 4 % av all livsmedelskonsumtion i landet47. Offentlig
upphandling handlar om att använda gemensamma resurser smart, som att ställa hårda krav på energiprestanda vid
upphandling av fastigheter och därigenom både minska
samhällets energianvändning, och skapa en ökad efterfrågan på energismarta byggnader. Det handlar också om att
inte använda offentliga medel till sådant som orsakar stor
klimatpåverkan, som bränsleslukande tjänstebilar. Dels behöver det offentliga använda sin upphandling bättre, kompetensen behöver öka. Det finns redan idag stora outnyttjade möjligheter att tillämpa klimatkrav i upphandlingen.
Samtidigt behövs ett förbättrat regelverk för offentlig upphandling där skarpa klimat- och miljökrav inte bara blir
lättare att ställa, utan en är nödvändighet. Kvartilsupphandling bör tillämpas, vilket innebär att upphandling enbart får göras av varor och tjänster som ligger i den bästa
fjärdedelen av utbudet i den givna kategorin. För att de
höjda upphandlingskraven ska få genomslag i verkligheten
krävs en betydligt bättre uppföljning av beställaren där beställarkompetensen ofta också kan behöva förstärkas.

Offentligt ägande en del av lösningen istället för
problemet
Staten, kommuner och landsting äger en rad företag,
och hur dessa företag styrs är en viktig del av klimatpo46 SOU 2013:12. Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig
upphandling. Upphandlingsutredningens slutbetänkande.
47 Konkurrensverket 2011. Mat och marknad – offentlig upphandling.
Rapport 2011:4.
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litiken. Några av de statliga bolagen står för en betydande
del av landets utsläpp vilket innebär att staten är en av de
stora utsläppskällorna, medan andra företag har möjlighet
att vara en viktig del av omställningen. SJ är exempelvis
viktigt för att erbjuda miljövänliga resealternativ. Gruvföretaget LKAB producerar å ena sidan material för att bygga
järnvägar, vindkraftverk och cyklar, men innebär å andra
sidan stora ingrepp i naturen och orsakar en betydande del
av landets utsläpp. Dessa utsläpp har det offentliga alltså
extra stor rådighet över. De statliga ägardirektiven bör tillvarata den strategiska roll dessa företag skulle kunna ha för
att minska utsläppen både direkt och indirekt. Detsamma
gäller kommunala bolag som energibolag och fastighetsbolag. I det offentliga ägandet ingår också ekonomiska placeringar. Där sticker pensionsfonderna ut, med de sju APfonderna som förvaltar cirka 870 miljarder kronor (2011)48.
Dessa pengar är idag med och finansierar utvinning av
fossila bränslen och stora utsläpp49. Det är ironiskt att de
pengar som ska ge en trygg ålderdom idag bidrar till att
äventyra jordens klimat. Med en förändrad placeringspolicy kan dessa pengar istället bidra till gröna investeringar
som påskyndar klimatomställningen.
Det offentliga bör inte äga eller investera i fossila tillgångar eftersom det motverkar klimatmålen. Det är inte
heller ekonomiskt försvarbart då en ambitiös klimatpolitik av nödvändighet kommer sänka värdet på fossila tillgångar.
Värst av de statliga bolagen ur ett klimatperspektiv är
Vattenfall. Vattenfalls verksamhet i Sverige orsakar relativt
små utsläpp (0,4 Mton CO2 år 2012), men företagets utsläpp i Tyskland är större än Sveriges samlade utsläpp. Totalt orsakade Vattenfall utsläpp av 83,5 Mton CO2 år 2012 i
de länder där företaget är verksamt50. För den globala uppvärmningen spelar det ingen roll var i världen ett utsläpp
sker, även om utsläppen av politiska och praktiska skäl of48 SOU 2012:53. AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning
av pensionsreserven. Buffertkapitalsutredningens slutbetänkande.
49 Världsnaturfonden WWF 2013. Fossilbubblan och de svenska
pensionsfonderna. Faktablad 2013-11-04.
50 Vattenfall 2013. Årsredovisning inklusive Hållbarhetsredovisning 2012.
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tast delas upp per land. En ambitiös och ansvarstagande
klimatpolitik bör ta sin utgångspunkt i de utsläpp Sverige
har rådighet över, och då är styrningen av Vattenfall det
enskilt viktigaste svenska politiker kan åtgärda. Därför bör
regeringen snarast besluta om att ge Vattenfall i uppdrag
att fasa ut användningen av fossila bränslen och ge företaget ägardirektiv om att bli det ledande europeiska företaget
i omställningen till hållbar el- och värmeproduktion baserad på förnybara energikällor.

Satsa på forskning, utveckling och demonstration
Forskning, utveckling och demonstration är viktiga styrmedel för att öka kunskapen om hur utsläppen av växthusgaser
bäst kan minska och ta fram nya lösningar. Riksrevisionen
granskade 2012 svensk klimatforskning och fann att nästan
2 miljarder kronor av statliga medel satsades 201051. Klimatforskningen utgjorde då cirka 7 % av statens totala forskningsmedel. Merparten går till energiforskning och det är
tydligt att satsningar på teknik dominerar: 39 % satsades på
transporter, 25 % på förnybar energi och 17 % på energieffektivisering. Endast 6 % på samhällsvetenskap och humaniora
om åtgärder. Effekterna är dock svåra att följa upp.
Idag prioriterar Energimyndigheten fem områden: Fossiloberoende fordonsflotta, Kraftsystem som klarar förnybar elproduktion, Energieffektivisering i bebyggelsen,
Ökad användning av bioenergi och Energieffektivisering i
industrin52.
Det är bra med stöd till energieffektivisering och förnybar
energi men samtidigt bör forskningen breddas. Kostnadseffektiv teknik implementeras inte och den tekniska kunskapen måste kompletteras med mera tvärvetenskaplig och
samhällsinriktad forskning. Vår genomgång i denna rapport
visar dessutom att behovet av ny kunskap är särskilt stort
inom andra områden än energiomställningen. Nya metoder
behövs för att minska processutsläppen i industrin. Inom
både jordbruket och skogsbruket finns outnyttjad potential
51 Riksrevisionen 2012. Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad
har den gett? RiR 2012:2.
52 Energimyndigheten 2012. Forskning och innovation för ett hållbart
energisystem. Dnr 00-11-6104.
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för att minska utsläppen av växthusgaser och öka upplagringen av kol som måste förstås bättre. De komplicerade
sambanden mellan de socioekonomiska drivkrafterna och
utsläppen måste också analyseras bättre än idag.
Även om det behövs ny kunskap för att snabbare och
mera kostnadseffektivt nå både klimat- och övriga miljömål så finns dock redan idag tillräckligt med kunskap för
att agera.

Inför styrmedel för minskad konsumtion och mer
effektiva kretslopp
För varje konsumerad produkt krävs en lång kedja från råvaruutvinning via förädling och produktion till transport,
förpackning, konsumtion och slutligen hantering av den
förbrukade varan. I alla led sker en klimat- och miljöpåverkan. Därför bör åtgärder för en minskad konsumtion
och mer effektiva kretslopp vidtas som en långsiktig komponent av klimatpolitiken. Det kan också handla om att
minska vikt och volym eller att skicka ritningar och recept
istället för färdiga produkter för att minska transporterna.
Utsläppsminskningarna måste vara absoluta och inte bara
relativa till ökande konsumtionsvolymer. Minskad konsumtion behöver dock inte betyda uppoffringar eller sämre
livskvalitet, utan bygger på ett smartare och mer hållbart
nyttjande av resurser, och nyttjande av andra resurser; som
ett skifte från konsumtion av varor till tjänster eller produkter som ger samma nytta med mindre material- och
energiåtgång.
Att i första hand återanvända och i andra hand återvinna produkter minskar resursåtgången och klimatpåverkan.
Det är viktigt inte enbart av klimatskäl, men också för att
minska användningen exempelvis av metaller som riskerar att ta slut, och minska annan miljöpåverkan som sker
i råvaruutvinning och produktion. Styrmedel som främjar
återanvändning, återvinning, reparationer samt produktion och konsumtion av färre och mindre klimatbelastande
produkter med längre hållbarhet behöver därför införas,
exempelvis:

Ökad återanvändning
t Stimulera reparationer framför konsumtion av nya
produkter, bland annat genom att införa ett reparationsavdrag liknande ROT-avdraget.
t Stimulera produktion av varor där komponenter
kan bytas eller repareras utan att hela produkten
måste kasseras, exempelvis genom ökat producentansvar eller hållbarhetskrav.
Ökad återvinning
t Inför pantsystem för fler produkter och material,
exempelvis på mobiltelefoner, vitvaror och annan
hemelektronik.
t Stimulera bättre kretslopp och minskad användning av nya råvaror, exempelvis genom ökade avgifter på råvaruutvinning och krav på producenter
att öka återvinningsbarheten på produkter.
t Återinför förbränningsskatten på avfall (se kapitel
8).
Skifta konsumtionen till mer hållbara produkter, och från
varor till tjänster
t Stimulera med gröna skatteväxlingar, exempelvis
genom sänkt skatt på arbete och höjd moms på
vissa varor.
t Öka producentansvaret på produkter.
t Utred styrmedel för att förhindra designat åldrande.
t Höj garantitiderna.
t Bättre märkningar och standarder.
t ”Top runner”-system som systematiskt med lagkrav fasar ut ineffektiv teknik när bättre finns att
tillgå. Förbudet mot glödlampor i EU är ett bra exempel.
Använd offentlig sektor och offentlig upphandling klimatsmart. Utsläppen är mindre per krona i offentlig än privat
sektor53, varför en större andel offentlig konsumtion kan
vara positivt ur klimatsynpunkt.
Stimulera kollektivt ägande, pooler och hyreslösningar
framför privat ägande.
53 Naturvårdsverket 2012. Hur vi kan leva klimatsmart 2030. Rapport 6524.
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4. Fossilfria transporter
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Arbetsmaskiner och arbetsfordon
Figur 9. Utsläppen av koldioxid från inrikes transporter, inklusive arbetsmaskiner. Utsläppen uppgick till 23,8 Mton 2011.

Utmaningar i transportsektorn
Inrikestransporterna, inklusive arbetsmaskiner, släppte
2011 ut 23,8 Mton koldioxid. Det är 39 % av de totala utsläppen i Sverige. De stora utsläppen kommer från personoch lastbilarna med 11,7 respektive 5,2 Mton koldioxid (inklusive bussar). Sedan 60-talet har de båda haft en kraftig
expansion och hela samhället har byggts om för att få plats
med vägtrafiken.
För att minska utsläppen från persontransporterna
krävs att bilens dominans bryts. Personbilen kommer dock
att behövas även i framtiden och för att minska dess klimatpåverkan måste bilen energieffektiviseras samt elektrifieras
eller drivas med ett hållbart fossilfritt bränsle. Tillgången
på förnybara drivmedel är dock begränsad under lång tid
framöver. Det innebär att de tekniska förbättringarna är
nödvändiga men inte tillräckliga. Därför behövs också beteendeförändringar som leder till ändrade resmönster: hur
ofta, hur långt och på vilket sätt resor sker.
På samma sätt är det nödvändigt att minska lastbilstransporterna och volymen av transporterat gods genom smartare logistik, överflyttning till järnväg och till en renare och
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på sikt fossilfri sjöfart. Samtidigt måste lastbilarna bli energieffektivare och drivas med förnybara bränslen.
Det är starka drivkrafter som kortsiktig ekonomisk tillväxt och tidsvinster bakom både person- och lastbilens utveckling och att bryta den utvecklingen är därför en stor
utmaning. Bilens och lastbilens stora flexibilitet är också en
förklaring till deras dominans. Det krävs alltså tuffa styrmedel för att åstadkomma förändring i transportsektorn.
Även flyget påverkar klimatet med höga utsläpp per
kilometer. Inrikesflyget har jämfört med de andra trafikslagen relativt begränsade utsläpp medan utrikesflyget och
dess snabba tillväxttakt är en stor utmaning och måste begränsas.

4.1 Fossilfria personbilar
och en begränsad bilanvändning
Eftersom personresandet domineras av bilen krävs att den
snabbt blir fossilfri. Bilflottan förnyas relativt sakta så för
att den ska bli fossilfri till 2030 krävs att de nya bilarna
blir fossilfria redan i dag. Det innebär att det måste ställas
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mycket tuffa krav på nya bilar samtidigt som hela den existerande bilflottan måste användas smartare.
Åtgärder
Bättre nybilar
Det finns fortfarande en stor potential att förbättra de
klassiska delarna av bilen som t.ex. en effektivare förbränningsmotor, kraftöverföring, luftmotstånd, minska vikten
och mera lättrullade däck. Men det stora tekniksprånget
som nu sker är övergången till elhybrider, laddhybrider
och rena elmotorer. Elmotorn är mycket mer effektiv och
batteriet kan lagra bromsenergin.
Även om elbilen är framtiden kommer det att under
lång tid även behövas bränslen som biogas och fossilfria
drivmedel som ersättning till bensin och diesel.
Ett annat viktigt sätt att förbättra nybilarna är att acceptera en sänkt acceleration och toppfart: Varför måste dagens familjebilar ha prestanda som en sportbil hade förr,
och dimensioneras för fjällresan om den mest används för
andra ärenden?
Smartare bilanvändning
De nya smarta bilarna och framförallt äldre bränsletörstiga
bilar måste användas så effektivt som möjligt eftersom bilflottan förnyas långsamt. Åtgärder som sparsam körning,
samåkning för ett bättre utnyttjande, eller bilpoolsägande
är därför viktiga. På så sätt används personbilen effektivare
och helst bara vid de tillfällen den verkligen behövs. Genom att bättre planera och samla ärenden går det också att
använda bilen mera sällan eller åka kortare.
Styrmedel
Det finns en rad styrmedel riktade mot personbilar, men
de behöver skärpas för att snabbare göra skillnad. Koldioxidskatten behöver höjas rejält för fossila bränslen samtidigt
som det behövs specifika styrmedel. Styrmedel för fossilfria
bränslen behandlas i biobränsleavsnittet sist i detta kapitel.

Skärpta EU -regler
Bilar är en global produkt så regler på stora marknader gör
störst nytta. EU måste därför ytterligare skärpa kraven på
tillverkarna från 95 gram per km för och ta bort de olika
kryphålen för tillverkarna att kringgå reglerna.
Bonus/malus-system
Sverige bör införa en miljörelaterad registreringsavgift
som belastar bränsletörstiga bilar med en hög avgift och
som ger bonus till effektiva bilar, en så kallad bonus/malus. Brytpunkten bör ligga på 95 gram CO2/km och bonusen/malusen bör vara så kraftig att systemet verkligen gör
skillnad, sannolikt i storleksordningen 100 000 kr på både
bonus och malus-sidan. Ett bonus/malus-system har med
framgång fungerat i bland annat Frankrike.
Tillåt bara supermiljöbilar som förmånsbilar
Systemet med förmånsbilar är en subvention som måste
användas för att göra bilparken bättre. Många nya bilar
är förmånsbilar och eftersom de snabbt säljs vidare är en
stor del av bilparken gamla begagnade förmånsbilar. Om
de bara vore så kallade supermiljöbilar, det vill säga bilar
med utsläpp under 50 gram CO2/km, så skulle utsläppen
från bilparken på sikt minska betydligt snabbare än annars.
Varje år skulle fler och fler bilar komma på marknaden och
om man antar att antalet sålda förmånsbilar ligger kvar på
samma nivå som i dag så skulle utsläppen exempelvis efter
åtta år minska med 0,5 Mton koldioxid per år jämfört med
om de skulle vara genomsnittliga bilar54.
Reseavdraget
Nu är reseavdraget en subvention av resor som gynnar
biltrafiken. Det bör därför ändras så att det blir transportslagsoberoende och avståndsbaserat. Det skulle till exempel leda till en ökning av arbetsresorna med kollektivtrafik

54 Förslaget presenterades i en debattartikel: Naturskyddsföreningen 2013.
Ställ supermiljökrav på nya förmånsbilar. http://www.dn.se/debatt/stallsupermiljokrav-pa-nya-formansbilar/
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med 40 % i Mälardalen och en minskning av koldioxidutsläppen med 7 % 55.
Trängselskatter
Trängselskatten har framgångsrikt minskat trafiken både i
Stockholm och i Göteborg. Trängselskatt behövs i fler tätorter och framförallt med lokal eller regional beslutsrätt
om kontrollen över intäkterna.
Bilpoolsparkeringar
Kommunerna måste säkerställa att bilpoolerna har tillräckligt med parkeringsplatser nära bilpoolsmedlemmarna.

4.2 Ökad tillgänglighet utan bil
Bilens dominans i transportsystemet måste brytas genom
att erbjuda tillgänglighet på andra sätt. Det kan t.ex. ske
genom kollektivtrafik, cykel och resfria möten. Bilen bör
bara användas då den verkligen behövs, inte som norm för
nästan alla resor av ren slentrian. Det bör inte vara omöjligt
eftersom två tredjedelar av befolkningen har mindre än 10
km till arbetet och mer än varannan bilresa i tätort är kortare än fem kilometer56.

Den måste vara säker, punktlig och helst spårbunden.
Bussfiler är en viktig åtgärd i tätorter med trängsel. Det är
dessutom viktigt att kollektivtrafiken anpassas så att så få
byten som möjligt behöver göras och att en tät turtäthet
säkerställs. Infartsparkeringar kan underlätta överflyttning
till kollektivtrafik.
Cykelinfrastruktur
För att öka cyklandet behöver cykelbanor byggas ut och få
en högre standard. Befintliga leder behöver knytas ihop i
regionala cykelnät. Cykelbanornas underhåll (avseende hållagning och sopning av glaskross, sand och snö/is) behöver
förbättras. Säkra cykelparkeringar och förbättrade möjligheter att ta med sin cykel i kollektivtrafiken behöver utvecklas. Nya elcyklar och lastcyklar skapar också en större marknadsandel för cykeln.
Underlätta för gående
Bra skyltning kan underlätta för gående liksom att gångvägarna görs grönare och separerade från cykeltrafik. Bättre
underhåll är nödvändigt; bland annat behöver partier som
kan uppfattas som hotande eller fula (undergångar, belysning mm) åtgärdas.

Åtgärder för mer kollektivtrafik, cykel och resfria möten
Tätare städer
En tät och diversifierad stadsstruktur är viktig för att minska
bilberoendet. Bebyggelsen i tätorter bör därför förtätas och
lokaliseras nära service, arbetsplatser, kollektivtrafik samt
underlätta gång- och cykeltrafik. I glesbygd bör verksamheter som affär, bibliotek, café, apotek och andra servicefunktioner samlokaliseras för att minska transportbehovet.
Attraktivare kollektivtrafik
Kollektivtrafik som buss, tunnelbana, spårvagn och pendeltåg måste göras attraktivare för att öka användandet.
55 WSP 2012. Reseavdrag och slopad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter – effektiva styrmedel som ger önskad effekt? 2012-11-14.
56 Trafikverket 2013. Förslag till nationell plan för transportsystemet
2014–2025. Remissversion 2013-06-14
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Underlätta resfria möten och arbete hemifrån
Den miljövänligaste resan är den som aldrig utförs. Det
måste därför i betydligt högra grad än idag vara möjligt med
resfria möten. Det kräver viss utrustning som bör tillhandahållas på till exempel arbetsplatsen.
Styrmedel
Kommunal planering
Utgångspunkten i olika planeringsprocesser bör vara att
prioritera tillgänglighet framför rörlighet. I kommunernas verktygslåda finns till exempel kollektivtrafikkörfält,
parkeringspolicy eller lånecyklar. Externa köpcentra och
annan transportgenererande verksamhet bör prövas som
miljöstörande enligt miljöbalken. Mark måste allokeras till
kollektivtrafik och infartsparkeringar.
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Satsa på kollektivtrafik
Det är ofta landstingen som har huvudmannaskapet för
kollektivtrafiken. Mera resurser behövs för att skapa en
attraktiv kollektivtrafik.
Inför stöd till stadsmiljöprogram
Kommunerna har rådighet över många lokala åtgärder men
saknar ibland incitament att prioritera det som minskar
bilberoendet och tillgängligheten utan bil. Staten kan ge
dem morötterna genom att teckna ett avtal med kommunen
som innebär att de inför paket av åtgärder som underlättar
kollektivtrafik och cykel samt begränsar bilismen och därmed klimatpåverkan av den lokala trafiken. Staten delfinansierar därmed åtgärderna. En förebild finns i Norge och
förslaget återfinns också i Utredningen om fossilfri fordonstrafik, FFF57.

arna starta nu för att skapa framtidens transportsystem.
Järnvägssatsningen måste ske parallellt med den nödvändiga effektiviseringen av vägtrafiken både för personer
och gods. Orsaken är helt enkelt att en dominerande del av
resorna sker med bil idag. I början på 50-talet reste svenskarna lika mycket med bil som med järnväg. Med sedan
dess har personbilen expanderat snabbt och bilåkandet har
ökat cirka 20 gånger. Personresandet med järnvägen sjönk
emellertid till en botten kring 1970 för att därefter öka igen
och resandet med järnväg var lika stort 1950 som 1990. Sen
dess har järnvägstrafiken nästan fördubblats. Svenskarna
åker idag nio gånger mer personbil än järnväg. Ett annat
sätt att få perspektiv på skillnaden är att bara ökningen i
bilresandet mellan 1997 och 2007 var större än allt tågresande idag. På godssidan är skillnaden inte lika stor mellan
lastbilen och godstransport på järnväg eller sjöfart58.
Åtgärder för att öka andelen järnväg

Cykelsatsningar
Det behövs satsningar på cykel på flera nivåer. Kommunerna
behöver satsa mera för att skapa en cykelvänlig infrastruktur på lokal nivå. Staten bör dessutom skapa en pott som
kommunerna kan söka pengar från för att delfinansiera de
lokala satsningarna.
För längre cykelresor och turism måste Trafikverket se
till att det går att cykla längs det statliga vägnätet och till
exempel anlägga cykelvägar parallellt med 2+1 vägar där
cykling inte är möjligt. Slutligen måste det gå att ta cykel
på tåg. Staten kan genom upphandlingsreglerna ställa krav
på tågoperatören att göra det möjligt.

4.3 Öka andelen järnväg
Järnvägen är det mest energieffektiva transportsättet både för
personer och gods och om den drivs med förnybar el så har
driften en försumbar klimatpåverkan. Tyvärr saknas det idag
kapacitet för en snabb överföring till järnväg i stor skala.
Eftersom det tar tid att bygga ut järnväg måste investering57 Utredningen om fossilfri fordonstrafik, FFF, 2013. Fossilfrihet på väg,
SOU 2013:84.

Öka attraktiviteten på existerande järnvägen
För att öka järnvägens attraktivitet så att överflyttning
verkligen sker krävs en rad förbättringar som till exempel
bättre tillförlitlighet och punktlighet samt till ett pris som
står sig i konkurrensen mot bil, flyg och lastbilstransporter.
Det gäller dock att se upp med nygenerering av trafik så att
det verkligen sker en förbättring.
Öka kapaciteten i det befintliga järnvägsnätet
För att öka tillförlitligheten och kapaciteten i befintlig infrastruktur krävs ett bra underhåll och att snabbt lösa flaskhalsarna och kapacitetsproblemen där de är som störst,
främst kring de stora städerna59. Längre och tyngre lastade
tåg kan också öka kapaciteteten.

58 Trafikanalys 2013. Personresor och godstransporter. http://www.trafa.se/
sv/Statistik/Transportarbete/
59 Trafikverket 2012. Transportsystemets behov av kapacitetshöjande
åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050.
Publikationsnummer: 2012:101
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Bygg nya spår i ett transportsystem som svarar mot
klimatmålen
För att öka kapaciteten ytterligare krävs det ny infrastruktur. Det måste dock utredas ytterligare var investeringar gör
störst klimatnytta, eftersom det gäller att skapa ett järnvägssystem både för kort- och långväga persontrafik samt för
godstransporter. Det närmaste en plan som Trafikverket
presenterat för en järnväg som bidrar till att nå klimatmålen
är klimatscenariot i Kapacitetsutredningen60. Scenariot
innehåller en målbild där klimatmålen nås. Där finns tunnelbana och spårväg i kapacitetskrävande sträckningar men
även elektrifierade snabbusslinjer, BRT. Det finns inget
behov av nybyggnation av vägar utan alla investeringar
läggs på en förstärkning av kollektivtrafiken samt godstransporter på järnväg och sjöfart. En elektrifiering av vägnätet
skulle också inledas.
Effektivisera järnvägen
Järnvägens främsta förtjänst är som alternativ till flyg, bil
och lastbil. Men även inom järnvägen finns det åtgärder som
kan göra tågen ännu effektivare genom bättre elmotorer
samt lägre luftmotstånd och elektrifiering av all trafik.
Styrmedel

andra myndigheter i uppdrag att utreda järnvägens roll i ett
fossilfritt transportsystem och sätta långtgående mål för
järnvägen med höga ambitioner. Idéerna från Kapacitetsutredningen har t.ex. tagits upp i förslaget till den nationella planen61.
Stor järnvägssatsning
Det behövs mer pengar till järnvägen. Kostnadsuppskattningarna i Kapacitetsutredningen skulle kunna
tolkas som en överslagsräkning av vad det skulle kosta att
göra en storsatsning på järnväg. Klimatpaketet anges som
summan av de övriga storstads-, person- och godspaketen.
Utredningen pekar på blygsamma 40 miljarder extra till
2021, 280 miljarder med viss dubbelräkning 2022-2025 och
350 miljarder 2026-2050. Det är knappt 20 miljarder per år.
Om man skulle dubbla takten till 40 miljarder så skulle
järnvägen i så vara rejält utbyggd till 2030. Till detta kommer drift och underhållskostnader på 10-15 miljarder per år.
Stöd till terminaler
Omlastningspunkterna är centrala och ett särskilt stöd kan
behövas för en systematisk samordning av hamnar och
kombiterminaler.

4.4 Effektivisera och minska flyget

Järnvägstrategi
Trots flera olika utredningar och planer saknas en samlad
strategi för hur järnvägen ska bidra till ett fossilfritt transportsystem. Regeringen måste därför ge Trafikverket och

Resandet med inrikesflyg har legat relativt stabilt, medan
utrikesflyget ökar snabbt. Denna rapport är uppdelad i
samma utsläppsperspektiv som klimatmålet och där ingår
inte utrikesflyget. I ett konsumtionsperspektiv ingår däremot utrikesflyget och flyget är för individen ofta det enskilda beslut som leder till den största klimatpåverkan. En
resa till Thailand tur och retur för en person påverkar till
exempel klimatet ungefär lika mycket som en genomsnittlig bil gör under ett år. Eftersom utsläppen sker på hög höjd
är dess klimatpåverkan större än om samma mängd koldioxid hade släpps ut på marken. Det beror på att kväveoxider
och vattenånga också är starka växthusgaser. Koldioxid-

60 Trafikverket 2012. Transportsystemets behov av kapacitetshöjande
åtgärder. Publikationsnummer: 2012:101

61 Trafikverket 2013. Förslag till nationell plan för transportsystemet
2014–2025. Remissversion 2013-06-14

Fördelaktigt pris
Priset är en avgörande faktor för järnvägens attraktivitet,
både för gods- och persontrafik. Statens avkastningskrav
på SJ och banavgifterna måste därför sättas så att järnvägen
kan hålla konkurrenskraftiga priser jämfört med flyg- och
vägtrafik. Det behövs också ett EU-gemensamt bokningssystem av biljetter för att underlätta längre tågresor.
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utsläppen bör därför multipliceras med en faktor 1,9-2,062.
Data för svenskarnas samlade utlandsresor är osäkra men
uppskattningar pekar på att klimateffekten av svenskarnas
utlandsflyg är i samma storleksordning som utsläppen från
personbilarna i Sverige. Med hjälp av resvanedata uppskattades utsläppen från svenskarnas utrikesflyg 2006 till 8,5
miljoner ton CO2e63.
Åtgärder för att effektivisera och minska flyget
Gör flyget effektivare
Det finns tyvärr relativt marginella tekniska förbättringar
att göra av flyget. Ökade bränslekostnader har gradvis
drivit på mot effektivare flygplan, men det har inte skett
något större teknikskifte. Möjliga tekniska åtgärder är till
exempel större flygplan och ökad fyllnadsgrad (kabinfaktor). Kortare flygvägar och smidigare så kallade gröna inflygningar kan också bidra, men det är marginella förbättringar. Ett annat icke obetydligt sätt att minska lasten vore
genom att kunna köpa tax-free på slutdestinationen för att
minska onödig frakt av varor.
Byt till biodrivmedel
Flygets klimatpåverkan sker inte bara genom koldioxidutsläppen. Klimatpåverkan av kväveoxider och vattenånga
sker oavsett om det är ett fossilt eller biodrivmedel, så att
byta till biodrivmedel kan bara halvera klimatpåverkan.
Minska flygandet
Eftersom den tekniska potentialen är begränsad krävs beteendeförändringar. Två sådana är överföring till tåg där
det är möjligt samt att helt enkelt se flyget som den lyx det
en gång var och därför flyga mer sällan och i gengäld stanna
borta längre tid vid varje flygresa.

62 Lee, D.S et al 2010. Transport impacts on atmosphere and climate:
aviation. Atmospheric Environment 44 (2010), 4678-4734.
63 Åkerman, Jonas 2012. Climate impact of international travel by Swedish
residents. Journal of Transport Geography 25 (2012) 87-93.

Styrmedel
Höj kostnaden för inrikesflyget
Höj momsen för inrikesflyget från den låga kollektivtrafikmomsen på 6 % till 25 %. Stödet från många kommuner till
de regionala flygplatserna  bör  också  upphöra.  
En avreseskatt på allt flyg
Flyget inom EU ingår i ETS men det har mycket liten styreffekt och flygets klimatpåverkan utöver koldioxiden ingår
inte i ETS. Det behövs därför hårdare ekonomiska styrmedel både för inrikes- och utrikesflyg. En klimatanpassad
avreseskatt bör därför införas64.

4.5 Minska och effektivisera lastbilstrafiken
Det låga priset på lastbilstransporter har skapat en stor efterfrågan och produkter transporteras idag ofta i flera steg
innan de är klara. Det finns flera olika slags åtgärder för att
minska utsläppen från godstransporter på lastbil och alla
är sannolikt nödvändiga för att utsläppen ska närma sig
noll.
Åtgärder för att minska och effektivisera lastbilstrafiken
Transportsnål logistik
Det går att minska efterfrågan på snabba och flexibla transporter genom bättre logistik och lokalisering av till exempel produktionsenheter.
Överflyttning
En viktig åtgärd är överflyttning till andra mer energieffektiva transportslag som järnväg eller renare och på sikt
fossilfri sjöfart. Båda är till sin natur mindre flexibla än
lastbilen och det krävs därför starka incitament för att
överföring ska ske i stor skala.

64 Åkerman, Jonas 2013. Nationella styrmedel för att minska
klimatpåverkan från inrikes och utrikes flyg. Underlagsrapport till
utredningen om fossilfri fordonstrafik. N 2012:05. KTH.
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Effektivisera lastbilarna
Lastbilstransporter kommer att behövas även i framtiden
och det finns stor potential för att minska utsläppen från
lastbilstransporterna. Precis som för personbilarna gäller det att effektivisera, elektrifiera och byta till fossilfria
bränslen. Potentialen för att energieffektivisera är sannolikt lägre för lastbilen än personbilen eftersom åkerierna
har varit mera kostnadsmedvetna än personbilskunderna.
Men det finns fortfarande stora vinster i minskat luftmotstånd etc. Genom att lasta mera på längre lastbilar finns
också potential att minska energianvändningen per lastat
ton65.
Elektrifiering av lastbilar är inte lika enkelt som med
personbilar eftersom de ofta färdas långa sträckor utan
tid för uppladdning av batterierna. Försök med kontinuerlig elöverföring är därför intressant och elektrifiering av
de större vägarna kan vara ett intressant komplement till
järnvägstrafik. Hybriddrift är dock möjligt för trafik med
mycket stopp i stadstrafik som till exempel sopbilar.
Slutligen är potentialen stor för att byta det dominerande dieselbränslet till fossilfria biobränslen. Det finns flera
bränslen men det saknas tydliga långsiktiga regler för att
skapa en stabil efterfrågan och bättre tillgång på biodrivmedel.

Genom att göra det dyrare för lastbilarna kommer transporterna planeras bättre och fyllnadsgraden öka. Skatten,
på i storleksordningen 2 kr per km, skulle också kunna differentieras för olika lastbilars klimatprestanda.
Skogsindustrin skulle drabbas av skatten men skulle kunna
få lättnader längs skogsvägar där alternativ till lastbil helt
saknas.

Styrmedel
Lastbilstransporter har varit billiga och genom att göra
dem dyrare kommer åtgärder i samtliga kategorier ovan att
genomföras. Det är dock mycket starka drivkrafter bakom
lastbilstransporterna så styrmedlen måste vara kraftfulla.
Ofta är också en liten del av en värdefull varas slutpris
direkt kopplat till transporterna. En generell höjning av
drivmedelspriset genom en ökad koldioxidskatt är därför
önskvärd men långt ifrån tillräcklig för att minska utsläppen från lastbilstrafiken.

Åtgärder för ökad andel sjöfart

Forskning, utveckling och demonstration (FUD) om elvägar
Elvägar är ett spännande sätt att elektrifiera lastbilstrafiken
som behöver utvecklas. Mer FUD behövs både vad gäller
utformningen och om konkurrensytan mot järnvägen.

4.6 Öka andelen sjöfart
Sjöfart är ett energieffektivt transportslag om inte hastigheten är för hög. Sjöfarten är mindre flexibel så att stora
mängder lastbilsgods skulle överföras är inte realistiskt,
men om en del av godstransporterna på järnväg överfördes
till sjöfart skulle kapacitet kunna frigöras på järnvägen som
i sin tur kan ta mer från lastbilarna.
Sjöfarten står för betydande utsläpp av partiklar, kväve
och svavel men nya reningskrav kommer att gradvis minska utsläppen. Tuffa krav måste ställas på sjöfarten så att den
blir ren och inte bara energieffektiv.

Överflyttning från järnväg och lastbil till sjöfart
Omlastningspunkterna är viktiga och till exempel har Göteborgs Hamn drivit ett framgångsrikt koncept med dagliga järnvägspendlar där gods kan lämnas på tjugotalet
platser i Sverige och transporten av containrarna därefter
samordnas av hamnen66.

Kilometerskatt för lastbilar

Effektivisera fartygen
Sjöfartens största potential för att minska klimatpåverkan
är om gods överförs från lastbil, men även fartygen kan

65 Skogsforsk 2014. En trave till, ETT. http://www.skogforsk.se/sv/
forskning/Logistik/ETT-Modulsystem-for-Skogstransporter/ETT-En-Trave-Till/

66 Göteborgs Hamn 2014. Railport Scandinavia. www.goteborgshamn.se/
Railport
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energieffektiviseras och byta bränsle. Det finns stora potentialer för energieffektivisering på kort sikt i lägre hastigheter och på längre sikt till exempel i nya effektivare
skrovformer. Förnybara biodrivmedel kan användas och
det finns intressanta försök på att åter använda vindkraft
för att driva fartyg.
Styrmedel
Sjöfarten är internationell och det har varit svårt att implementera styrmedel inom FN-organet IMO. För att snabbare styra krävs därför styrmedel inom EU och nationella
regler.
Sjöfartens avgifter måste vara attraktiva jämfört med de
landbaserade transporternas
För att öka incitamentet för överflyttning från landtransporter till sjöfart krävs en balans med km-skatten för
lastbilar och banavgifterna för järnvägen så att sjöfarten blir
attraktiv. Incitament inom sjöfarten är också nödvändiga
för att effektivisera och byta bränslen. De differentierade
farleds- och hamnavgifterna skulle också kunna stimulera
energieffektiva fartyg och hastighetsbegränsningar bör
kunna införas för sjöfarten.
Betala koldioxidskatt
Den svenska inrikessjöfarten bör betala koldioxidskatt istället för att vara befriad som idag. Sverige bör dessutom verka
för en EU-gemensam reglering som möjliggör miljöbeskattning av sjöfarten, eller att ett system för handel med utsläppsrätter som omfattar åtminstone all EU-intern sjötransport införs. På sikt borde sjöfarten få en internationell
koldioxidskatt.
Se över färjornas förmåner
Sjöfarten har sin största betydelse för godstransporter och
en stor del av den omfattande persontrafiken i nöjessyfte på
Östersjöns färjor fyller inget transportbehov. De frikostiga
reglerna bör därför ses över.

4.7 Minska utsläppen från arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner är en inhomogen grupp fordon av olika
storlekar och användningsområden men med stora sammanlagda utsläpp: 4,1 Mton CO2 2011. Det kan till exempel
vara gula vägmaskiner, grävskopor och hjullastare, men
också traktorer på åkrarna eller skördare i skogen. Arbetsmaskinerna kopplas vanligen inte till transportsektorn och
har därför inte fått det fokus som utsläppsvolymen förtjänar. Trafikverket har dock bedömt det som möjligt att halvera utsläppen till 2030 och eliminera dem till 205067.
Åtgärder för att minska utsläppen från arbetsmaskiner
Fossilfritt bränsle
Eftersom många arbetsmaskiner är dieseldrivna är det en
relativt enkel åtgärd att byta till ett fossilfritt drivmedel.
Energieffektivisering
Maskinerna är ofta mycket specialiserade och energieffektivitet har inte varit någon dominerande designparameter.
Effektiviseringspotentialen borde därför vara stor. Många
maskiner har dessutom ett relativt ryckigt användningsmönster så olika former av hybridlösningar med eldrift
och batterier borde vara energieffektivt. Så kallad sparsam
körning är också en viktig åtgärd då det till exempel är
möjligt att anpassa maskinens storlek till det arbete som
ska utföras eller bara minska på tomgångskörningen.
Styrmedel
Koldioxidbeskatta utan undantag
Genom att avskaffa nedsättningarna i koldioxidskatt för arbetsmaskiner inom industrin, jordbruket och skogsbruket
höjs drivmedelskostnaden och incitamentet för att minska
utsläppen ökar.

67 Trafikverket 2012. Arbetsmaskinernas klimatpåverkan och hur den kan
minska. Rapport 2012:223.
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Offentlig upphandling
I den offentliga upphandlingen av arbetsmaskiner bör
långtgående krav ställas på vilken typ av maskin och vilket bränsle som används. Dessvärre saknas körcykler för
arbetsmaskiner vilket gör det svårt att jämföra olika maskiner med varandra. Mät- och redovisningsmetoder för
arbetsmaskinernas drivmedelsförbrukning måste därför
utvecklas bättre.

4.8 Öka andelen fossilfria drivmedel
Elektrifieringen är ett viktigt steg mot fossilfria transporter
men fungerar inte överallt. Flytande eller gasformiga drivmedel kommer också att behövas, framför allt till flyg och
sjöfart men även till fordon och arbetsmaskiner på land för
att öka räckvidden. Det handlar om att ersätta bensin, diesel och flygfotogen som används i helt olika motortyper.
För att ett nytt fossilfritt bränsle ska spridas krävs både
tillgång och efterfrågan. Fordonstillverkare har visat att det
går att bygga fordon för flera olika fossilfria bränslen men
att det krävs distributionsnät och volym för att de verkligen ska ta fart. Det har skapat en moment 22-situation utan
långsiktiga spelregler som är svår att komma vidare från.
Åtgärder för att öka tillförseln av fossilfria drivmedel
Den största mängden biodrivmedel används idag i låginblandning i både bensin och diesel. Det minskar utsläppen
och ökar efterfrågan på biodrivmedel men för att komma
till nära noll-utsläpp räcker inte låginblandning. Det finns
i dagsläget tekniska begränsningar för hur långt inblandningen kan ske. Det går lättare att kontinuerligt blanda in
biodiesel i fossildiesel än etanol i bensin.
Satsa på biodrivmedel
Det finns flera råvarubaser för produktion av biodrivmedel som alla måste utnyttjas men för att få tillräcklig volym
måste råvaran i huvudsak komma från skogen eftersom
den totala energiomsättningen i skogen är mycket större
än i jordbruket. Totalt tas årligen råvara motsvarande 225
TWh från skogen och 80 TWh från åkermarken till alla
30

användningsområden som timmer, papper eller livsmedel68. Restprodukter från de olika förädlingsprocesserna är
därför en viktig källa till biodrivmedel inklusive biogas
från avfallshanteringen. Den stora mängden råvara som
årligen tas ut indikerar en stor möjlighet till att öka mängden tillgängligt biodrivmedel om prissignalerna på marknaden blir sådana att det blir ett lönsammare användningsområde än de traditionella.
Den slutliga energianvändningen i transportsektorn
2011 var 90 TWh69. Endast 3 TWh var el så i princip allt
var i form av flytande drivmedel. Det förnybara stod för 6
TWh och fossila drivmedel dominerar med 82 TWh.
Om den totala efterfrågan på drivmedel kraftigt begränsas genom energieffektiviseringsåtgärder och elektrifiering är det möjligt att till 2030 ersätta alla fossila bränslen
med biodrivmedel. Den ökade efterfrågan på el kommer
att vara i storleksordningen 10 TWh70, eller ca 7 % av den
totala elanvändningen, vilket troligen inte är en begränsande faktor. Skiftet kräver dock stora investeringar och
ett systemperspektiv där efterfrågan verkligen minskar och
tillgången på biodrivmedel kraftigt ökar. En sådan ökning
måste ske med hänsyn till strikta hållbarhetskriterier för
allt biomassauttag och markanvändning. Det är viktigt att
säkerställa livsmedelstryggheten från jordbruket och en
minskad köttproduktion skulle kunna frigöra biomassa
från jordbruket som skulle kunna användas för biodrivmedelsproduktion71.
Gör drivmedel av förnybar el
Den främsta råvaran till förnybara drivmedel är biomassa
men ett intressant tillskott i framtiden skulle också kunna
komma från el eftersom det går att göra drivmedel från el,
genom så kallad power-to-gas. I det 100 % förnybara elsys68 Naturskyddsföreningen 2014. Biobränslen för en hållbar framtid –
utmaningar för ett 100 % förnybart energisystem i Sverige. Utkast.
69 Energimyndigheten 2013. Energiläget 2013. ET 2013:22
70 Trafikverket 2012. Delrapport transporter – underlag till färdplan 2050.
Trafikverket rapport 2012:224.
71 Wirsenius et.al. 2011. Greenhouse gas taxes on animal food products:
rationale, tax scheme and climate mitigation effect. Climatic Change
108:159-184.
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temet finns perioder när vindkraftverken och solcellerna
producerar ett överskott. Om det då går att producera gas
billigt är det ett sätt att lagra den förnybara energin och få
ett fossilfritt drivmedel.
Styrmedel
Koldioxidskatten styr mot mera förnybara drivmedel men
den måste kompletteras med andra styrmedel för att över
snabba på omställningen.

4.9 Stora möjligheter i transportsektorn
Jämfört med många andra sektorer i denna rapport finns
de flesta lösningarna redo inom transportområdet för att
minska utsläppen till nära noll. Det är främst den politiska
viljan för att införa dem som har saknats. De långväga resorna med flyg utgör dock en särställning, där räcker inte
tekniska lösningar utan större beteendeförändringar är
nödvändiga.

Biodrivmedelscertifikat som stegvis ökar till 100 % förnybart
2030
Regeringen inför 2014 ett kvotpliktsystem för biodrivmedel anpassat för ökad låginblandning. Det måste skärpas
och skapa förutsättningar för en övergång till helt förnybara drivmedel. Ett nytt system måste utredas vidare, men
den bärande tanken är att alla drivmedelsbolag gradvis
måste öka sin andel förnybara drivmedel till 100 % 2030.
Det skulle skapa en förutsägbar efterfrågan på biodrivmedel. Förslaget återfinns i Utredningen om fossilfri fordonstrafik, FFF72.
Prispremie för biodrivmedel
Drivmedelscertifikaten skapar efterfrågan på biodrivmedel
men eftersom tillgången idag är begränsad behövs också
något ytterligare incitament för att öka tillgången och utveckla nya tekniker. Marknaden präglas idag av flera nästan kommersiellt tillgängliga produkter men i avsaknad
av långsiktiga spelreglerna vågar inte aktörerna ta investeringsbesluten och utvecklingskostnader i miljardklassen.
Ett förslag på prispremiemodell skissas i Utredningen om
fossilfri fordonstrafik, FFF73, men ytterligare utredning
krävs för att hitta verkningsfulla styrmedel.

72 Utredningen om fossilfri fordonstrafik, FFF, 2013. Fossilfrihet på väg,
SOU 2013:84.
73 Utredningen om fossilfri fordonstrafik, FFF, 2013. Fossilfrihet på väg,
SOU 2013:84.
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5. Ett 100 % förnybart energisystem
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Figur 10. Utsläppen från energisektorn uppgår till ca 20 Mton CO2e. I denna rapport räknas all produktion av el och värme till energisektorn.
Utsläppen från fjärrvärmeproduktionen inkluderar förbränning av fossilbaserat avfall.

Utmaningar i energisektorn
Ungefär 36 % (20 Mton CO2e) av Sveriges växthusgasutsläpp
kommer från produktion av el, värme och fasta bränslen.74
Ungefär hälften av dessa sker inom energisektorn, ca 38 %
inom industrin75 och resten inom sektorn bostäder och service.
Utmaningarna i energisektorn kan sammanfattas som
att för mycket energi används och att den energi som används produceras på fel sätt. Sverige har visserligen en
hög andel förnybar energi men det finns fortfarande en
del fossila energikällor i energimixen, främst inom kraftvärmeproduktion där cirka 17 % av energin kommer från
naturgas, olja, kol och torv.76 En stor del av elproduktionen
kommer dessutom från kärnkraft, som närmar sig pension och behöver börja ersättas inom 10 år. Det kräver en
grundläggande omställning av energisystemet för att nå
100 % förnybart, vilket i sin tur kräver en kraftig reforme74 I denna siffra ingår utsläpp från avfallsförbränning. Åtgärdsförslag
rörande avfallshantering berörs dock i kapitel 8
75 Exklusive utsläpp från arbetsfordon inom industrin, vilka behandlas i
kapitel 4
76 Svensk Fjärrvärme, Bränsle och produktion 2011
32

ring och förstärkning av miljö- och energipolitiken, både
inom Sverige, i EU och internationellt. En kraftfull satsning på energieffektivisering behövs dessutom, dels för att
nå 100 % förnybart och dels eftersom all produktion av el
och värme har någon form av miljöpåverkan. Ett energisystem med en hög andel flödande energikällor som sol
och vind förutsätter också investeringar i balanskraft, lagringskapacitet, effektstyrning och infrastruktur, däribland
ledningar till kontinenten för att skapa ett så stort system
som möjligt. Smarta nät där användarna själva reglerar effektbehov och energianvändning kan ge positiva effekter i
hela elsystemet. Smarta nät möjliggör laststyrning och produktion av el i mindre anläggningar, såsom solcellssystem
och små vindanläggningar.

6.1 Tillförsel av el inom energisektorn77
Sverige har en hög andel kärnkraft och förnybart i sin elproduktion idag, vilket leder till förhållandevis låga utsläpp
av växthusgaser. Produktion av el inom energisektorn ger
idag utsläpp på ungefär 3 Mton CO2e. Framför allt kommer
77 Utsläpp från industrins elproduktion behandlas i stycket om industri
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utsläppen från spetslastproduktion med fossila bränslen
och från kraftvärmeproduktion som baseras delvis på torv
och avfall. Kol används idag som bränsle för elproduktion
vid sex anläggningar i Sverige, varav den största delen (71 %)
förbränns i Värtaverket i Stockholm.78 Idag kommer dessutom cirka 40 % av landets el från gamla kärnkraftsreaktorer som snart måste ersättas. Ny kärnkraft är inte ett hållbart alternativ och är en falsk lösning på klimatproblemet
som bara riskerar att fördröja de verkliga lösningarna;
främst eftersom den inte är ett långsiktigt alternativ och inte
kan skalas upp globalt. En hållbar elproduktion måste baseras på 100 % förnybara energikällor och uppfylla strikta
miljökrav. För att helt fasa ut fossila bränslen inom elproduktionen, ersätta kärnkraften och samtidigt lämna utrymme för att öka elanvändningen inom andra fossilberoende sektorer som transport och vissa industriella processer
krävs kraftfulla satsningar på tillförsel av förnybar elproduktion tillsammans med energieffektiviseringsåtgärder.

bara energikällor som sol och vind bör kraftfulla satsningar göras på smarta nät, effektreglering, energilagring och
överföringskapacitet till kontinenten.

Åtgärder

Bättre och mer ambitiösa elcertifikat.
Elcertifikaten bör öka till 30-35 TWh till 2020 eftersom de i
praktiken sätter en övre gräns för hur mycket förnybar el
som tillförs systemet. Torv och ny vattenkraft bör ej heller
berättiga till elcertifikat.

Ökad tillförsel av förnybar elproduktion
Incitamenten för att öka tillförseln av förnybart måste ökas
både för småskaliga och storskaliga producenter för att till
viss del kompensera för bortfall av kärnkraft och fossil kraft.

Avveckla kärnkraften
Kärnkraften bör stegvis avvecklas i Sverige inom högst 15
år.
Läs mer i Naturskyddsföreningens Finn fem fel på
kärnkraften på www.naturskyddsforeningen.se

Styrmedel
Energipolitisk överenskommelse
En ny energipolitisk överenskommelse behöver tas fram.
Denna överenskommelse ska vara blocköverskridande och
bygga på en framtid med ett 100 % förnybart energisystem.

Satsa på smarta nät
För att öka möjligheten till större andel varierande, förny-

Öka incitamenten för småskalig elproduktion
Incitamenten för småskalig, lokal elproduktion bör ökas
genom exempelvis nettodebitering. Naturskyddsföreningen
har i en rapport79 visat att nettodebitering bör innefatta
kvittning på årsbasis för att bli attraktiv. Det alternativa
förslag om en skatterabatt som regeringen lagt fram missgynnar som det nu är formulerat dem som bor i lägenhet.
Om stödet ska utformas som en skatterabatt bör det därför
utökas till att även omfatta andelsägande i sol- och vindkraft
och dessutom synliggöras på elräkningen genom att reduktionen sker mot energiskatten istället för på inkomstdeklarationen som det idag är formulerat.

78 Bränsle och produktion 2011, Svensk fjärrvärme. Allokering
mellan el och värme i kraftvärmeproduktion har gjorts med
alternativproduktionsmetoden.

79 Naturskyddsföreningen 2012. Nettodebitera mera – styrmedel för att
stimulera småskalig elproduktion.

Minska spetslasten
Behovet av spetslastel måste minskas genom effektstyrning
och all fossil spetslastel bör ersätts med förnybara energikällor, till exempel biobränsle.
Stamnät ut i havet
Stamnätet bör förlängas ut i havet för att göra det lättare att
få lönsamhet i den havsbaserade vindkraften.
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Läs mer i Naturskyddsföreningens Hur gör vi då?
– El från solen och Nettodebitera mera på www.
naturskyddsforeningen.se

Inför nationellt mål för solel
Ett nationellt mål för solceller om minst 4 TWh till år 2020
bör sättas och ökade resurser ska satsas på forskning och
utveckling. En nationell solenergiplan ska tas fram, som
redovisar möjligheterna och utmaningarna på 10-30 års sikt.
Utökat solelsstöd
Stöd till solel behövs för att snabba på marknadsintroduktionen. Naturskyddsföreningen vill att solelsstödet ska förlängas efter 2016 och utökas eftersom dagens avsatta medel
för investeringsstöd inte räcker till alla ansökningar.
Styrmedel för flexibilitet i elsystemet
En kombination av styrmedel för att kapa effekttoppar och
möjliggöra för mer varierande elproduktion bör införas.
Dessa bör vara exempelvis krav på helt rörliga elpriser med
kortare handelsperioder, en effektmarknad, utökat stöd för
reglerkraft etc.
Ställ krav på kärnkraften
I ett första steg mot avveckling bör dolda subventioner och
konkurrensfördelar för kärnkraften slopas. Detta innebär
bland annat att kärnkraften bör åläggas ett försäkringsansvar motsvarande de verkliga kostnaderna för en olycka, i
ett första steg bör ansvaret ökas till 30 miljarder. Avgifterna
till kärnavfallsfonden bör dessutom ökas från dagens 2 öre/
kWh till 6-10 öre/kWh för att säkerställa att tillräckligt med
pengar för slutförvar och avveckling finns till hands utan
att räkna med osäkra spekulationer på aktiemarknaden.
Utökade säkerhetskrav bör också ställas så att även de gamla
reaktorerna i drift uppfyller krav som motsvarar de som
skulle ställas på eventuell ny kärnkraft.
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6.3 Tillförsel av värme80
Produktion av fjärrvärme orsakar mest utsläpp av växthusgaser från energisektorn (drygt 5 Mton CO2e).
Fjärrvärmeproduktionen har mer än dubblerats mellan
1990 och 2011. Variationer mellan åren kan vara stora - kalla
vintrar ökar behovet av fjärrvärme vilket leder till högre
utsläppsnivåer. Produktionen baseras främst på biobränslen
och avfall men fossila bränslen används som komplement;
ca 11 % av fjärrvärmen produceras med hjälp av fossilgas,
kol och olja.81 Kol används för kraftvärme och värmeproduktion vid åtta anläggningar i Sverige, där den största
delen (58 %) av kolförbränningen för värmeproduktion sker
i Värtaverket i Stockholm.82 En del torv är dessutom inkluderat i statistiken för biobränsle. Om energitorv och avfall
med fossilt ursprung räknas in blir den fossila delen av fjärvärmeproduktionen 20 %.83 Central produktion av värme
är i många fall effektivare och möjliggör för större flexibilitet i bränsleval. Fjärrvärmen är dock bara hållbar så länge
som den baseras på förnybara energikällor. Fjärrvärmenätet
bör därför öka utnyttjandet av solvärme och spillvärme från
industrin samtidigt som de fossila inslagen fasas ut. För en
långsiktigt hållbar fjärrvärme är det dessutom viktigt att
undvika inlåsningseffekter, som ett beroende av fjärrvärmeunderlag för elproduktion i områden där energieffektivisering av bebyggelsen är möjlig. Det är därför viktigt att
utreda hur fjärrvärmenätet bäst anpassas för långsiktighet,
bland annat genom att inkludera verksamheter i behov av
låggradig värme där effektivisering är svårt, exempelvis
växthus. Där fjärrvärme inte är försvarbar kan solvärme,
kompletterad med effektiva värmepumpar, exempelvis
bergvärme, och effektiva biobränslepannor, utnyttjas.
Dikning av torvmark leder till oxidation av torven och
80 Avsnittet omfattar energisektorn samt bostäder, service mm men
exkluderar industrins förbränning.
81 Svensk Fjärrvärme, statistik för tillförd mängd energi (www.
svenskfjarrvarme.se).
82 Svensk Fjärrvärme, Bränsle och produktion 2011. Allokering
mellan el och värme i kraftvärmeproduktion har gjorts med
alternativproduktionsmetoden.
83 Fossilt avfall baserat på ca 36% av totala mängden enligt Avfall Sverige,
2012 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige. Rapport
U2012:02
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växthusgasutsläpp (se kapitel 10). Oavsett om torvmarken
är dikad eller ej så har den dessutom en klimatpåverkan i
paritet med fossila bränslen på åtminstone 50-200 års sikt.
En ökad omfattning av torvbrytning skadar även vattenkvalitet, vattenhushållning, biologisk mångfald och kulturmiljö. Sverige skiljer sig i sin uppfattning om torv som
ett ”långsamt förnybart” bränsle ifrån bland annat EU och
FN som klassar torv som fossilt. Förbränning av torv inom
kraftvärmeproduktion står för 1,4 Mton CO2e per år.
Uppvärmning genom stationär förbränning inom sektorerna lokaler, hushåll, jordbruk, fiske och skogsbruk stod
2011 för knappt 2 Mton CO2e. Utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt sedan
1990 främst på grund av övergången från uppvärmning
med olja till fjärrvärme och el, ökad användning av värmepumpar och pelletspannor och åtgärder för att öka energieffektiviteten. För att minska utsläppen från värmesektorn
behöver fossila energikällor, inklusive torv, fasas ut och tillförseln av förnybar energi öka samtidigt som stor potential
för energieffektivisering kvarstår.

Läs mer i Naturskyddsföreningens
Dags att välja framtidens energisystem på
www.naturskyddsforeningen.se

Åtgärder84
Fasa ut all fossil energi,
All fossil energi, inklusive torv, bör fasas ut ur värmesektorn
snarast.
Utred var utbyggnad av fjärrvärmen är lämpligt
Utred fjärrvärmens långsiktiga förutsättningar att bidra till
ett hållbart energisystem. Där det är lämpligt bör fjärr

värmenätet byggas ut för att fasa ut fristående fossileldade
pannor och direktverkande elvärme.
Styrmedel
Ökad koldioxidskatt för värmeproduktion (se vidare i kapitel
3).
I kraftvärmeanläggningar och värmeproducerande industrianläggningar som omfattas av ETS slopades koldioxidskatten den 1 januari 2013. I kraftvärmeverk och industrianläggningar utanför handelssystemet får avdrag göras med
70 % av koldioxidskatten (from 2015 sänks avdraget till 40
%). En höjning av den allmänna koldioxidskatten samt en
tilläggsbeskattning genom ett prisgolv för anläggningar
inom ETS upp till motsvarande nivå skulle vara ett kraftfullt
styrmedel för att fasa ut fossilanvändningen i energisektorn.
Begränsa tillstånden för kol och olja i värmesektorn
För att säkerställa en snabb utfasning av fossila bränslen ur
värmesektorn bör inga nya tillstånd ges för eldning av kol och
olja och vid omprövningar bör befintliga tillstånd ses över.
Nationellt planeringsmål för solvärme
Det bör beslutas om ett nationellt planeringsmål för solvärme om minst 4 TWh till 2020 och en handlingsplan för
att tydligt peka ut riktningen som beslutsfattare har att följa.
Solvärme bör även kunna bli en del av fjärrvärmeproduktionen.
Solvärmestöd
Det riktade stödet till marknadsintroduktion av solvärme
bör återinföras. Den offentliga sektorn bör även här vara
föregångare och satsa på solvärme vid renovering och nybyggnation.

6.4 Industriell förbränning
Industrins förbränning stod 2011 för utsläpp av 7,6 Mton
CO2e.85 Ett fåtal energiintensiva branscher står för en stor

84 Åtgärder för att minska andelen fossilt material i avfallsförbränningen
tas upp i kapitel 8.

85 Inkluderar ej processutsläpp, som behandlas i kapitel 6.
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andel av utsläppen av växthusgaser i sektorn. Järn-och stålindustrin (16 % av utsläppen), massa-och pappersindustrin
(13 %) och kemisk industri (13 %) står för nästan lika stora
andelar. Utsläppen har från 2002 en nedåtgående trend, och
en orsak är minskade utsläpp på grund av ersättning av fossila bränslen med biobränslen. Utsläppen från sektorn varierar även med konjunkturen. En utmaning i sektorn är att
produktion av el och värme är en stödfunktion snarare än
kärnverksamhet, vilket kan leda till mindre fokus på och
resurser till energiinvesteringar och hårdare krav på återbetalningstider än för andra typer av investeringar. Miljötillstånd tar dessutom sällan energianvändningen i beaktande, särskilt i fall där flera industrier skulle kunna
samarbeta för att sänka den totala energianvändningen
skulle ett vidare systemperspektiv i tillståndsprövningen
behövas.86 För att minska utsläppen från industrins förbränning behöver lagstiftning och tillståndsprövning anpassas
till att omfatta energianvändningen och uppmuntra såväl
energieffektivisering som byte till förnybara bränslen.
Åtgärder
Genomför bränslebyte till förnybart
Industrins egen produktion av el och värme måste baseras
på förnybar energi i så hög utsträckning som möjligt. Detta
kan åstadkommas både genom bränslebyte i befintliga anläggningar, och genom byte av processer som medger större flexibilitet i bränslevalet.
Styrmedel
Öka priset på utsläpp för industrin
Koldioxidskatten bör ökas för industrins förbränning (se
vidare kapitel 3) och ett prisgolv införas för industrier inom
ETS. Idag betalar all tillverkande industri utanför ETS 30 %
av den allmänna koldioxidskatten (60 % från och med 2015)
medan industrier inom ETS inte betalar någon koldioxids86 Wolf, A. 2007. Industrial Symbiosis in the Swedish Forest Industry.
Linköping Studies in Science and Technology, Dissertation No. 1133
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katt. För torv betalas ingen koldioxidskatt heller inom industrin. Så länge handelssystemet inte medför en prisnivå
på utsläppsrätter som motiverar ett bränslebyte bör även
tillverkande industri inom ETS beskattas upp till en nivå
som överensstämmer med den allmänna koldioxidskatten.
Ställ krav genom lagstiftning
Tillståndsprövning och lagstiftning för industrin bör även
innefatta krav på energiåtgärder som exempelvis energieffektivisering, utredning av restvärmeutnyttjande och ökad
integration med närliggande industrier eller fjärrvärmenät
samt övergång till förnybara bränslen.

6.5 Användning av energi
Energieffektivisering är en viktig pusselbit för att bygga ett
100 % förnybart energisystem. Mindre användning leder
till ett stabilare system och mindre behov av att bygga ut
kapaciteten även vid en ökad elektrifiering av vissa sektorer.
Dessutom har all produktion av el och värme en miljöpåverkan, vilket gör att nyttan per kWh använd el och värme
bör ökas i så stor utsträckning som möjligt. Under perioden
1970-1990 var den totala energianvändningen i Sverige i
stort sett konstant, trots att landet under samma period fick
en halv miljon fler invånare samtidigt som BNP steg och
den uppvärmda ytan i bostäder och lokaler ökade kraftigt.
Efter 1990 har trenden förändrats, energianvändningen
ökar och tydliga målsättningar saknas. EU:s nuvarande
gemensamma ambitionsnivå är 20 procents minskning av
den primära energianvändningen i förhållande till projektioner för åren 2005-2020. Detta är en tämligen låg effektiviseringsambition men medför ändå ett tak på energianvändningen i absoluta tal på EU-nivå. För svensk del har
regeringen i Sveriges plan för implementering av energieffektiviseringsdirektivet beslutat att målet för energieffektivisering ska gälla i förhållande till BNP-utvecklingen (det
vill säga energiintensitet, kWh/SEK). Detta innebär att energianvändningen tillåts öka i absoluta tal från 534 TWh
200887 till 609 TWh 2020 vid en antagen BNP-utveckling
87 Primärenergianvändning enligt direktivets definition
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på 3 % årligen88 även om effektiviseringsmålet uppnås.
Enligt Energimyndighetens långsiktsprognos kommer
dessutom inte ens det målet att nås med nuvarande styrmedel89. Det sättet att mäta avviker från EU:s ambitioner och
är dessutom kontraproduktivt eftersom potentialen för effektivisering i absoluta tal är mycket stor. Utredningar har
visat att en halvering av energianvändningen kan vara möjlig i Sverige90 91 92 93. Svårigheten att implementera energieffektiviseringsåtgärder kan bero bland annat på informationsbrist, svaga incitament för kunden, avsaknad av
ägarskap för frågan av dem som har möjlighet att styra över
åtgärder, avsaknad av krav på ökad energieffektivitet från
kunder, myndigheter och ägare, konkurrens om resurser
och brist på kommersiella intressen för effektivisering94 95 96 97. En kraftfull politik som säkerställer att den totala energianvändningen verkligen minskar är därför nödvändig.
Åtgärder
Effektivisera bebyggelsen
Det befintliga fastighetsbeståndet behöver renoveras energieffektivt. Idag finns ett glapp mellan vilka åtgärder som
är samhällsekonomiskt lönsamma och vilka som är företagsekonomiskt lönsamma; detta glapp behöver överbryggas med styrmedel. Nyproducerade fastigheter måste ha låg
energianvändning från början.
Effektivisera företagen
Med undantag för den riktigt elintensiva industrin ser de
88 Näringsdepartementet 2013. Förslag till genomförande av
energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Promemoria.
89 ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012, referensbana med BNP-ökning på
2,4 %
90 Naturskyddsföreningen 2008. Halva Energin, Hela välfärden
91 IVA 2012. Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse
92 IVA 2013. Energieffektivisering av Sveriges industri
93 IVA 2012. Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus
94 IVA 2013. Energieffektivisering av Sveriges industri
95 Energimyndigheten och boverket 2013. Förslag till nationell strategi för
energieffektiviserande renovering av byggnader
96 IVA 2013. Energieffektivisering av Sveriges tjänstesektor
97 IVA 2012. Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse

flesta företag inte energianvändningen som en del av sin
kärnverksamhet vilket gör att frågan oftast ges låg prioritet.
Behovet av el och värme måste minskas inom industri och
andra företag genom effektivisering av befintliga processer
så väl som genom nya, mer effektiva industriprocesser och
ökat utnyttjande av spillvärme.
Minska elanvändningen för hushållen
Idag består en stor del av kostnaden för el av olika fasta avgifter och nätavgift. Detta minskar incitamenten att spara
el eftersom den direkta kopplingen mellan elanvändning
och slutnota blir svagare. Det är därför viktigt att elpriset
görs helt rörligt, utan fasta kostnader, i likhet med priser på
andra varor och tjänster.
Styrmedel
Skarpt mål för energieffektivisering
Ett nationellt mål för energieffektivisering om att minst
halvera slutanvändningen till 2030 måste införas, tillsammans med styrmedel för att säkerställa detta mål. Det behövs även bindande krav på energieffektivisering i absoluta
tal på EU-nivå utifrån en höjd ambitionsnivå.
Ökad energiskatt för industrin.
Idag tas energiskatt ut på industrins användning av energibärare, baserat på energiinnehållet i fossila bränslen och på
el. Energiskatt på el utgår för den tillverkande industrin
motsvarande den minimiskattesats som är formulerad i
energiskattedirektivet (0,5 öre per kWh), vilket bör höjas
men i gengäld kan kopplas till skatterabatt för genomförda
effektiviseringar (se nedan, program för energieffektivisering).
Skärpta byggregler
Boverkets byggregler för nybyggnation av bostäder och lokaler bör skärpas (energianvändning i kWh/m2/år) till 50
procent av nuvarande krav. År 2020 bör den tillförda energin i nya byggnader vara nära noll.
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Ställ energieffektiviseringskrav vid renovering
Boverket bör även utveckla byggregler för renovering som
innebär en minskning av energianvändningen (kWh/m2/
år) med minst 50 procent, att tillämpas i renoveringen av
fastighetsbeståndet. Detta kan ske exempelvis genom att
ställa skarpa komponentkrav där varje enskild komponent
som renoveringen omfattar ska uppnå vissa specificerade
minimikrav. BeBo har föreslagit en sådan modell, som de
kallar godhetstal.98
Statlig lånegaranti
Inför en statlig lånegaranti som erbjuder lån till låg ränta
för den som renoverar flerbostadshus och samtidigt halverar energianvändningen. Kostnaden blir låg för staten,
men den fastighetsekonomiska kalkylen förbättras avsevärt99. Detta tillämpas med stor framgång i Tyskland100.
Läs mer i Miljöprogram för miljonprogrammet
på www.naturskyddsforeningen.se

Energi-ROT
Alternativt kan ett system för finansiering av energieffektivisering vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad övervägas. Genom att få göra ROT-avdrag även för halva materialkostnaden vid energieffektiviseringsåtgärder ökas
incitamenten kraftigt för att implementera dessa101.
Program för energieffektivisering i näringslivet
Programmet för energieffektivisering inom energiintensiv
industri (PFE) har sedan starten 2005 genom ett halvt öres
rabatt på elskatten för ingående industrier varit framgångsrikt i att främja energieffektivisering. Detta program kommer
på grund av EU-regler att tas bort 2014 och bör ersättas av ett
98 BeBo; Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva
flerbostadshus (2013). Godhetstal.
99 Naturskyddsföreningen 2013. Miljöprogram för miljonprogrammet –
styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus.
100 Byggnads 2012. Energieffektivisering av bostäder
101 Naturskyddsföreningen 2013. Miljöprogram för miljonprogrammet –
styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus.
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nytt, utvidgat program som omfattar hela näringslivet och
som justeras så att det är förenligt med EU:s statsstödsregler.
Ett effektiviseringsprogram skulle även kunna bidra till att
lyfta frågan på företagens agenda i branscher som traditionellt
inte intresserat sig så mycket för energifrågor102. Viss kritik
har riktats mot det tidigare programmet 103 och lärdomar
behöver därför eventuellt dras inför en ny period.
Programmet skulle även kunna innehålla någon form av
energiledningssystem för att få upp energifrågan på ledningsnivå samt för att säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete. En möjlighet att se över är att höja den generella energiskattenivån för den tillverkande industrin, som idag är 0,5
öre, och samtidigt ge skatterabatter till företag som kan visa
på energieffektivisering. På så sätt kan man fortsätta använda skatterabatt som styrmedel i förenlighet med EU-reglerna.
Vita certifikat
Naturskyddsföreningen anser att en marknad för handel
med effektiviseringsåtgärder – så kallade vita certifikat
(även kallat kvotplikt eller energinyttoansvar) är en möjlig
väg för att främja energieffektivisering. Vita certifikat innebär att elleverantörer åläggs att effektivisera motsvarande
en viss andel av den mängd el de säljer, antingen genom egna
åtgärder eller genom att köpa vita certifikat från andra som
minskat energianvändningen, till exempel ett bostadsbolag.
Differentiera fastighetsavgiften
Fastighetsavgiften bör differentieras så att energisnåla hus
får en rabatt medan hus med högre energianvändning får
betala lite mer. Den totala skatteintäkten för staten skulle
vara oförändrad, det är självfinansierande, samtidigt som
energiprestanda i fastigheter får ett marknadsvärde.
Skärpta energideklarationer.
Skärp energideklarationerna så att åtgärdsförslagen visar
hur byggnadens energianvändning kan halveras för att underlätta detta.
102 IVA 2013 Energieffektivisering av Sveriges tjänstesektor
103 Riksrevisionen 2013. Energieffektivisering inom industrin – effekter av
statens insatser. RIR 2013:8
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Satsa på effektiva produkter
Kraven på produkter bör skärpas och systemet med energimärkning förtydligas. Idag kan det vara svårt att förstå vilken
den högsta nivån på effektivitetsskalan egentligen är eftersom
det kontinuerligt läggs till nivåer allt eftersom tekniken utvecklas. Ett ekonomiskt incitament för att välja energieffektiva produkter vid nyinköp bör skapas. Idag innebär relativt
låga elpriser att det är svårt att se en tillräckligt snabb återbetalning för den extra investeringskostnaden det innebär att
välja en effektiv produkt. Detta skulle kunna formuleras som
ett direkt stöd till produkterna. Det skulle också kunna kombineras med vita certifikat där man som konsument kan få
tillbaks en del av merkostnaden, vilket finansieras genom att
företag kan använda, köpa eller sälja certifikat baserat på den
uppnådda effektiviseringen. Offentlig upphandling kan även
användas för upphandling av energieffektiva produkter och
bör då utformas så det endast tillåts att handla från den bästa
kvartilen av marknaden.
Förbjud de sämsta produkterna
Som komplement bör de sämsta produkterna förbjudas,
ungefär såsom glödlampan förbjudits till förmån för lågenergilampan. Exempelvis bör produkter som omfattas av den
obligatoriska energimärkningen uppfylla minst energiklass
A och skalan bör även omformas så att det blir lättare för
konsumenten att förstå vilka produkter som är de bästa på
marknaden.
Enklare elräkning
För att öka incitamenten för eleffektivisering hos slutkund
bör en gemensam räkning för el och nätavgifter införas, helt
baserad på ett rörligt pris, utan fasta avgifter och baserat på
timmätning för ökad effektstyrning.

6.6 Ett samlat grepp behövs för styrmedel inom
energisektorn
Det är tydligt att det finns många styrmedelsförslag på energisidan. Särskilt på användarsidan finns en uppsjö förslag
av olika karaktär som syftar till att minska energianvänd-

ningen. Det som tydligast saknas där är övergripande, ambitiösa, bindande mål både för att styra investeringar mot
ett 100 % förnybart energisystem och för att minska energianvändningen i absoluta tal. Utan ett absolut mål för energieffektivisering riskerar enskilda åtgärder att leda till
reboundeffekter104 vilket innebär till att man går miste om
den viktiga energieffektivisering som är en grundbult i byggandet av ett hållbart energisystem. För att undvika reboundeffekter bör även den samlade styrmedelsportföljen ses
över så att stöd till effektivisering åtföljs av ökningar av
energi- och koldioxidskatter.
På tillförselsidan finns flera styrmedel eller förslag på
styrmedel som syftar till att öka kapaciteten av förnybar el
och värme. Det är dock viktigt att även ha en systemsyn och
tänka på att göra motsvarande investeringar i överföringskapacitet, balanskraft, energilagring och effektstyrning. Energieffektivisering och ökade installationer av förnybart är viktiga förutsättningar för ett långsiktigt hållbart energisystem,
men att kapa effekttoppar är ett av de bästa sätten att snabbt
få ned koldioxidutsläppen från energisektorn eftersom en
stor del av de fossila bränslena används för spetslastproduktion av el och värme. Här behövs fler studier på effekterna av
olika lösningar som exempelvis en effektmarknad.
Riktade styrmedel som behöver implementeras är bland
annat styrmedel för att bygga ut fjärrvärmenätet där det
är lämpligt alternativt konvertera mindre, fossileldade anläggningar som ej är anslutna till fjärrvärmenätet; både i
industrin och i bostäder, service och jordbruk. Ytterligare
riktade styrmedel för att öka incitamenten för bränslebyte
inom industrin är även motiverat. För industrin kan också
en översyn av tillståndsprövningen vara nödvändig, både
för att sätta press på företagen att ställa om till förnybart
och energieffektivisera och för att motverka kontraproduktiv lagstiftning som idag riskerar att förhindra energieffektiva satsningar.
104 Med reboundeffekt avses här att en minskning av exempelvis
energianvändningen på ett ställe riskerar att leda till en ökning någon
annanstans på grund av en ändrad balans mellan utbud och efterfrågan,
vilket i slutänden leder till att man går miste om nettoeffekten av
besparingen, eller i värsta fall får en nettoökning av energianvändningen.
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6. Teknikskifte i industriella processer
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Figur 11. Utsläppen från industriprocesser. Utsläppen uppgår till 6,7 Mton CO2e (2011).
Notera att detta endast är processutsläpp; utsläppen från sektorns energianvändning sorterar under energi (kapitel 5).

Utmaningar i industrisektorns processutsläpp
Industriprocesser står i Sverige för utsläpp av 6,7 Mton
CO2e. Här ingår enbart de utsläpp som härrör från processerna förknippade med tillverkning och förädling; omkring
en tredjedel av de sammanlagda utsläppen från industrin105.
De utsläpp som sektorns energianvändning orsakar sorterar
under kapitel 5 om energi. De enskilt största processutsläppen härrör från metallproduktion (järn och stål) samt mineralprodukter (cement och kalk), och utsläppen visar en
konjunkturberoende men svagt ökande trend. Mellan 19902011 ökade utsläppen med 5 % 106.
Utsläppen från industriprocesser är svårare att minska
än många andra utsläpp där effektivisering och byte av energikälla är lösningen. Detta eftersom utsläppen kommer
från kemiska reaktioner i processerna. Att effektivisera
produktionen liksom slutanvändningen är viktigt, men
räcker inte långt, givet att ett hållbart samhälle kommer
105 McKinsey & Company 2008. Möjligheter och kostnader för att reducera
växthusgasutsläpp i Sverige.
106 Naturvårdsverket 2013. Underlag till Sveriges klimatrapportering
till UNFCCC 2013. Detaljerade dataunderlag och diagram. Excelfil. www.
naturvardsverket.se
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behöva en utsläppsfri basindustri för att förse oss med material till järnvägar, vindkraftverk och annat byggmaterial.
Det krävs därför att stora resurser satsas idag för att utveckla nya och utsläppsfria processtekniker, nya material
och effektivare kretslopp.
En viktig åtgärd är ökad återvinning, vilket kraftigt minskar utsläppen. Exempelvis orsakar tillverkning av aluminium stora utsläpp, men kan i princip återvinnas i det oändliga. Återvinning behandlas i kapitel 3 i denna rapport.
Järn- och stålindustrin
Metallproduktion står för den största delen av industrins
processutsläpp, cirka 3,5 Mton CO2e, varav SSAB:s två anläggningar för malmbaserad stålproduktion står för merparten107. Den dominerande utsläppskällan för stålproduktion från järnmalm är reduktionen. För att kunna tillverka
stål av järnmalm måste järnoxiden i malmen reduceras så
att syret skiljs från järnet. Det görs idag med hjälp av kolpulver eller koks i masugnar då syret binds till koldioxid
107 Naturvårdsverket 2012. Förteckning över utsläpp och tilldelning 2011.
Excelfil. www.naturvardsverket.se
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som frigörs i processen. Reduktionen av järnmalm står idag
för 80 % av utsläppen från produktion av primärt stål108.
Ökad återvinningsgrad skulle minska koldioxidutsläppen
från processen. Branschen menar dock att detta skulle försämra kvaliteten och därmed inte vara möjligt för de höghållfasta stål som tillverkas i Sverige idag109. Det behöver
därför utredas i vilka sammanhang en lägre kvalitet kan
accepteras samt ställas krav på bransch och kunder att ta
fram nya materialstandarder för fler kvalitéer. Enligt den
europeiska stålindustrins färdplan kan utsläppsminskningar på maximalt 15 % nås med metoder som är eller snart blir
kostnadseffektiva110. Mindre utsläppsminskningar kan uppnås genom processoptimering som åtgärder för bättre utbyte, minskat behov av reduktionsmedel i masugnen etcetera, men för att drastiskt kunna dra ned på processutsläppen
från stålindustrin krävs ett teknikskifte. Byte av reduktionsmetod skulle teoretiskt kunna eliminera de fossila koldioxidutsläppen från järnmalmsreduktion. Det finns tre olika
alternativa tekniker för reduktion: att använda vätgas som
reduktionsmedel, att reducera med elektrolys eller att använda biobaserat kol111.
Mineralindustrin
Mineralindustrin släppte ut cirka 2,1 Mton CO2e 2011, vilket
är drygt 30 % av industrins processutsläpp. Utsläppen kommer från relativt få företag som tillverkar mineralbaserade
produkter som cement, lättklinker, planglas, förpackningsglas, tegel, keramik och glasull. En utredning gjord av IVL
på uppdrag av Naturvårdsverket 2005 visade på små
tekniska möjligheter att reducera koldioxidutsläppen från
mineralindustrins processutsläpp112.
108 Åhman et al 2012. Decarbonising industry in Sweden; an assessment of
possibilities and policy measures. Lunds universitet. Rapport nr 77
109 Holmgren, Klingspor, Ribbenhed, Sternhufvud & Thorén 2005.
Utredning om möjligheterna att minska utsläppen av fossil koldioxid från
järn- och stålindustrin. IVL Rapport B1649.
110 Eurofer 2013. A steel Road Map for a Low Carbon Europe 2050. Eurofer
2013
111 Åhman et al 2012. Decarbonising industry in Sweden; an assessment of
possibilities and policy measures. Lunds universitet. Rapport nr 77
112 Stripple, Sternhufvud & Skårman 2005. Utredning om möjligheterna
att minska utsläppen av fossil koldioxid från mineralindustrin. IVL Rapport
B1651.

Cementtillverkning är den största utsläppsposten inom
sektorn och koldioxidutsläppen är en del av processen då
kalksten kalcineras och koldioxid frisätts. Det mesta av cementet används i betong, som är det vanligaste byggmaterialet i Sverige. Cementproduktionen sker i Sverige i Cementas tre anläggningar som står för i storleksordningen
två tredjedelar av mineralindustrins processutsläpp113,114,115.
En viss del av koldioxiden tas upp igen av cementen under
användningsfasen eller i slutet av livscykeln då betongen
krossas, men detta upptag går långsamt116. Återvinning av
betong ökar upptaget av koldioxid vilket därför bör uppmuntras117. De alternativ som står till buds för att minska
utsläppen från processen är att antingen använda CCS eller
att helt enkelt byta råvara för produktionen. Det har forskats på alternativa material i cementproduktion. Exempelvis skulle utsläppen kunna minskas med 95 % genom
att använda råvara från industriavfall men det är svårt att
introducera nya material eftersom användningen idag bygger på standarder uppbyggda kring många års forskning,
utveckling och prövning av hållfasthet med mera118. Liksom för metallindustrin behöver det utredas när kvalitetskraven kan lättas upp och krav bör ställas på kunder och
bransch för att möjliggöra en marknad för nya material
med bättre klimatprofil. Mindre förändringar i sammansättningen av materialet är dock möjlig utan stor inverkan
på hållfastheten; att minska mängden klinker med 5 % och
öka mängden slagg med 10 % i cementen skulle kunna ge
en reduktion av utsläppen på 40 000- 50 000 ton CO2/ år,

113 Naturvårdsverket 2012. Förteckning över utsläpp och tilldelning 2011.
Excelfil. www.naturvardsverket.se
114 Naturvårdsverket 2013. National Inventory Report Sweden 2013.
115 Stripple, Sternhufvud & Skårman 2005. Utredning om möjligheterna
att minska utsläppen av fossil koldioxid från mineralindustrin. IVL Rapport
B1651.
116 Ungefär hälften av koldioxiden tas upp igen under betongens
100-åriga livstid, inkluderat 30 år rivningsfas enligt Pade & Guimaraes 2007.
The CO2 uptake of concrete in a 100 year perspective. Cement and Concrete
Research, s. 1348–1356.
117 Ibid
118 Åhman et al 2012. Decarbonising industry in Sweden; an assessment of
possibilities and policy measures. Lunds universitet. Rapport nr 77
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eller ca 5 % av cementindustrins utsläpp119 .
Kalkindustrin är den näst största utsläppsposten i mineralsektorn och även här sker utsläppen från råvaran då
kalksten bränns till kalciumoxid, vilket frigör koldioxid.
Processutsläppen var cirka 0,5 Mton koldioxid 2011120 och
går i dagsläget inte heller att åtgärda utan att minska produktionen eller eventuellt fånga in och lagra koldioxid. En
viss del av utsläppen tas dock upp igen vid karbonatisering av produkten, vilket sker till olika stor del vid olika
användningsområden. Vid användning inom jordbrukssektorn antas att kalken tar upp 95 % av utsläppt CO2 igen
inom 5 år, för användning i byggindustrin är motsvarande
siffra 50 %, inom miljövård 31 % och inom industriell användning endast 18 % 121. Detta återupptag är viktigt att ta i
beaktande vid undersökning av inom vilka områden det är
viktigast att substituera kalkanvändningen.
Åtgärder
Utveckla och implementera nya processtekniker
Det krävs nya processtekniker för att eliminera utsläpp
som inte kan effektiviseras bort. Exempelvis kan kol bytas mot biokoks vid stålframställning, och vissa processer
kan elektrifieras122. Nya tekniker behöver utvecklas och tillgängliggöras. Nyinvesteringar i industrin har lång livstid,
varför det är viktigt att snabbt hitta lösningar för att klara
långsiktiga klimatmål och att utnyttja investeringsfönster i
processindustrin till långsiktiga lösningar.
Utveckla nya material för att ersätta råvaror och
slutprodukter med hög klimatpåverkan
Material som cement och stål genererar stora utsläpp vid
produktionen, varför alternativa material med samma
119 Stripple, Sternhufvud & Skårman 2005. Utredning om möjligheterna
att minska utsläppen av fossil koldioxid från mineralindustrin, IVL Rapport
B1651.
120 Naturvårdsverket 2013. National Inventory Report Sweden 2013.
121 Stripple, Sternhufvud & Skårman 2005. Utredning om möjligheterna
att minska utsläppen av fossil koldioxid från mineralindustrin. IVL Rapport
B1651.
122 Åhman et al 2013. Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050.
Lunds universitet. Rapport nr 88.
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funktion bör undersökas. Exempelvis finns alternativa cementsorter baserade på andra råvaror123. Det är i vissa fall
även möjligt med substitution med befintliga material, exempelvis att använda trä i stället för cement.
Minska konsumtionen av råvaror
Minskad konsumtion av råvaror kan ske genom återvinning
eller materialeffektivisering. För att minska produktionen
av jungfruliga råvaror bör ”urban mining” utvecklas mer,
vilket innebär nyttjande av bland annat metaller som redan
finns i kretsloppet, till exempel på soptippar, outnyttjade i
stadsmiljö etcetera. Det är även viktigt att se över drivkrafterna bakom den totala konsumtionen, vilket diskuteras
vidare i kapitel 12. Minskad konsumtion är inte minst viktigt eftersom de nya, potentiellt utsläppsfria, processtekniker som diskuteras som lösningar ofta istället kräver stora
mängder el och biomassa124; resurser samhället måste hushålla med för att klara att ställa om också andra sektorer och
samtidigt bevara naturvärden och biologisk mångfald.
Koldioxidinfångning- och lagring
Att fånga in och lagra utsläppen, så kallad CCS, har angetts
som en central åtgärd för att minska industrins utsläpp125.
Det skulle teoretiskt kunna vara ett sätt att minska sektorns
klimatpåverkan i den mån vissa nödvändiga processutsläpp
inte kan minska på annat vis. CCS är dock en osäker och
idag långt ifrån färdigutvecklad teknik (framförallt själva
lagringen). Försiktighetsprincipen måste därför gälla. CCS
är dessutom mer svårtillämpad på processutsläpp än vid
exempelvis kolkraft, eftersom processutsläppen är mer diffusa och svårare att samla in126 och med efterinstallerad CCS
kan maximalt 85-90 % av utsläppen från industriprocesser

123 Åhman et al 2013. Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050.
Lunds universitet. Rapport nr 88.
124 Åhman et al 2012. Decarbonising industry in Sweden; an assessment of
possibilities and policy measures. Lunds universitet. Rapport nr 77.
125 Se exv. IEA 2013. Nordic Energy Technology Perspectives; Åhman et al
2012. Decarbonising industry in Sweden; an assessment of possibilities and
policy measures. Lunds universitet. Rapport nr 77.
126 Åhman et al 2013. Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050.
Lunds universitet. Rapport nr 88.
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fångas in127. CCS får inte bli ett sätt att undvika att minska
utsläpp som går att minska på annat vis. Den kapacitet som
finns för att lagra utsläpp är begränsad; om CCS utvecklas
så att den fungerar bör det befintliga lagringsutrymmet i
första hand användas på processutsläpp som är svåra att
komma åt med andra metoder och på utsläpp från bioenergi för att kunna skapa negativa utsläpp. Sverige har mycket begränsat med lämpliga lagringsutrymmen, varför landet
skulle kunna bli tvungna att exportera infångad koldioxid128.
Styrmedel
Sätt långsiktiga skarpa mål
Industrin präglas av stora och långsiktiga investeringar; det
är en sektor som tar tid att ställa om. Därför är det extra
viktigt för industrin att ha tydliga och långsiktiga mål att
förhålla sig till, för att i tid kunna göra de investeringar som
krävs. Att i brist på tydliga långsiktiga mål låta industrin
satsa på utsläppsintensiv teknik skulle utgöra hinder för
klimatarbetet under lång tid framöver. Delmål är viktiga,
men att börja med de lågt hängande frukterna utan en plan
för att nå nollutsläpp riskerar att skapa inlåsningar som
försenar omställningen. Den typen av långsiktighet saknas
tyvärr idag, med ett icke-fungerande utsläppshandelssystem och diffusa långsiktiga nationella mål.
Forskningsstöd samt stöd till marknadsintroduktion och
demoanläggningar
Det krävs stora satsningar på forskning och utveckling samt
marknadsintroduktion och demoanläggningar för att få
nya processtekniker på plats så snart som möjligt. Med skarpa och långsiktiga mål kommer industrin själv att ha incitament att satsa på detta, men ytterligare stöd till de områden där de största utmaningarna finns kan vara nödvändigt.
Se mer om FoU i kapitel 3.

127 Åhman et al 2012. Decarbonising industry in Sweden; an assessment of
possibilities and policy measures. Lunds universitet. Rapport nr 77.
128 IEA 2013. Nordic Energy Technology Perspectives.

Fasa ut användningen av F-gaser
Fluorerade växthusgaser, så kallade F-gaser, har mycket stor
klimatpåverkan; upp till 23 000 CO2e och med en livslängd
i atmosfären på tusentals år för vissa av gaserna. De används
bland annat som köldmedium, drivgas och i brandskyddsutrustning. EU-parlamentet har beslutat att användningen
av dessa gaser ska minska med 79 % till 2030129. Sverige bör
sätta ett eget mål om att de ska vara helt utfasade senast år
2030, och påverka resten av EU att göra detsamma.
Andra specifika styrmedel
I väntan på ett globalt, stigande, pris på koldioxid kan specifika styrmedel behövas så som lagstiftning, krav i tillståndsprocesser på exempelvis bästa teknik och energieffektivisering, investeringsstöd samt sektorsövergripande
överenskommelser.

En kombination av ny teknik och minskad konsumtion nödvändig
Industrins processutsläpp är svåra att kraftigt minska på
kort sikt eftersom de härrör från processer som i dagsläget
till stor del är oundvikliga givet att samhället efterfrågar
exempelvis stål och cement. Det verkar vara tekniskt möjligt
att minimera koldioxidutsläppen från industrin130, men ett
problem är att nya processtekniker som undersöks i många
fall är energiintensiva, varför tillgången till förnybar energi (kapitel 5) sätter gränsen för hur stor produktionen kan
vara om utsläppsnivåerna ska hållas nere. Exempelvis skulle en omställning till reduktion av järnmalm med el istället
för med kol kräva ytterligare uppskattningsvis 12 TWh el
plus ca 5 TWh värme131. Om utsläppen ska minska till nära
noll på kort sikt måste därför nya processtekniker, som idag
inte är kommersiellt gångbara kombineras med att dra ned
på produktionen och ersätta produkterna med andra material, eller så måste CCS tillämpas. CCS är framförallt in129 Europaparlamentet 2014. Cooling without climate warming:
Parliament backs F-gas ban 2014-03-12
130 Åhman et al 2012. Decarbonising industry in Sweden; an assessment
of possibilities and policy measures. Lunds universitet. Rapport nr 77
131 Ibid.
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tressant för delar av mineralindustrin, då cement- och kalktillverkning oftast har höga halter koldioxid i rökgaserna då
det avges både vid förbränning av bränsle och från materialet. Detta gör det tekniskt möjligt att avskilja koldioxiden
för lagring från dessa anläggningar. CCS är dock, som diskuterats ovan, mycket problematiskt som lösning.
För att minska processutsläppen är det därför av vikt att
också fokusera på efterfrågesidan. Genom ökad återvinning med bättre kretslopp samt minskad konsumtion och
en övergång till bättre material och råvaror kan produktionen och därmed utsläppen minska (se kapitel 3 och 12).
Det är bråttom att ta fram en strategi för hur industrin
ska nå nollutsläpp, eftersom det kräver stora investeringar
med långa ledtider. Olika studier har analyserat industrins
utsläppsminskningspotential132,133, och konstaterar att det
är en stor utmaning som idag saknar självklara lösningar.
För ställa om industrin krävs forskningsmedel, demonstrationsprojekt och stöd för marknadsintroduktion i
kombination med tydliga långsiktiga klimatmål. Generella
styrmedel som koldioxidskatt och utsläppshandel är viktiga drivkrafter för att skapa incitament att investera i ny
teknik; drivkrafter som idag fungerar dåligt (se kapitel 3).
För en del material bör det dessutom vara möjligt att sätta
press på användarna att de accepterar alternativa material
och ställer klimatkrav vid upphandling. Den ökade kostnaden för detta bör till viss del kunna kompenseras med
materialeffektivisering.
Industrin själv har börjat ta fram färdplaner för att
minska utsläppen. Dessa ser i många fall små möjligheter
att nå nära-noll utsläpp på nuvarande politiska spelplan
och menar att det behövs en ny klimatpolitik, inriktad
specifikt på industrin, med teknikstöd och hänsyn tagen
till investeringscykler och risk för koldioxidläckage134,135.
För att nå tillräckligt långt och tillräckligt snabbt, mot
nära-nollutsläpp 2030, krävs sammanfattningsvis ett sam132 Ibid.
133 McKinsey & Company 2008. Möjligheter och kostnader för att reducera
växthusgasutsläpp i Sverige.
134 CEPI 2011. Unfold the Future - 2050 roadmap to a low-carbon bioeconomy. www.unfoldthefuture.eu. The Forest-Fibre Industry
135 Eurofer 2013. A steel Road Map for a Low Carbon Europe 2050.
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lat grepp från politiskt håll. Den teknik som installeras i
dag kommer vara i bruk, och skapa utsläpp, i decennier.
Långsiktiga och skarpa mål från politiskt håll, med tydliga
besked om ett stigande pris på utsläpp, i kombination med
riktade styrmedel, krävs för att ge industrin incitament att
genomföra de långtgående förändringar som krävs.
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7. Ko(l)snålt jordbruk

Utmaningarna i jordbrukssektorn
Jordbrukssektorn i Sverige stod 2011 för utsläpp av 7,8 Mton
CO2e; en minskning med 14 % sedan 1990. Utsläppen utgörs
av lustgas och metan från djurhållning och odling. Av dessa
7,8 Mton stod jordbruksmarken för 4,4 Mton CO2e, vilket
härrör bland annat från kväve som omvandlas till lustgas i
samband med gödselanvändning och markbearbetning.
Kreaturs matsmältning stod för 2,6 Mton CO2e i form av
metanutsläpp. Stallgödselhanteringen orsakar utsläpp av
metan och lustgas på 0,7 Mton CO2e. 136
En stor del av jordbrukets klimatpåverkan syns inte i statistiken då utsläppen från importerade livsmedel, importerat foder och konstgödsel inte ingår. Konstgödselproduktion är energikrävande, men det konstgödsel som används
i Sverige importeras och räknas därför inte med i Sveriges
utsläpp.137 Energiåtgången för produktionen av det konstgödsel som används i Sverige har beräknats till 2,7 TWh
fossil energi138 och utsläppen till omkring 1 Mton CO2e.139
Markanvändningsförändringar som orsakas av jordbruket
redovisas separat som markanvändning; en beräknad nettoutsläppskälla på cirka 1,3 Mton CO2e 2011 (kapitel 10).
Jordbrukets energianvändning, inklusive användning av
bränslen i jordbruksmaskiner, sorterar såväl i den officiella utsläppsstatistiken som i denna rapport under energi
respektive transporter (kapitel 4-5) och ingår därför inte
i redovisningen av jordbrukets klimatpåverkan. Dock styr
många åtgärder för att minska jordbrukets utsläpp också
mot minskningar av de utsläpp som faller utanför sektorsredovisningen.
Jordbruket ger upphov till utsläpp, men kan även bidra
med produktion av bioenergi och kolsänkor. Alla dessa
områden är viktiga delar av klimatpolitiken för jordbruket, och samtidigt finns här viktiga bidrag för att klara ut136 Naturvårdsverket 2012. National Inventory Report Sweden 2013.
137 Statskontoret 2009. Effekter på priset på handelsgödsel när skatten på
kväve i handelsgödsel avskaffas. 2009/275-5.
138 Edström et al. 2005. Jordbrukssektorns energianvändning. JTI-rapport
Lantbruk och industri 342.
139 Cederberg et al 2012. Trends in greenhouse gas emissions from
consumption and production of animal food products – implications for
long-term climate targets. Animal 7:2 ss. 330-340.
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Figur 12.
Utsläppen i jordbrukssektorn. Utsläppen uppgår till 7,8 Mton CO2e
(2011), exklusive sektorns energianvändning, transporter och
arbetsmaskiner. I ”jordbruksmark” ingår kväverelaterade utsläpp från
gödsel, övriga markanvändningseffekter (utsläpp och sänkor) ingår i
markanvändning, kapitel 10.

maningen i andra sektorer, exempelvis bioenergi som kan
ersätta fossila bränslen. Substitution genom ökad bioenergiproduktion (se kapitel 4) och kolinlagring i marken (kapitel 10) är dock inget som i sig minskar jordbrukets egna
utsläpp och kan inte ”kvittas” mot sektorns utsläpp. Utsläpp, sänkor och substitution måste hållas isär; se diskussionen i kapitel 2. Samtidigt är både utsläppminskningar,
ökade kolsänkor och substitution viktiga i utformandet av
en klimatpolitik för jordbruket, och många åtgärder och
styrmedel har effekt på både utsläpp och sänkor, även om
utsläppsstatistiken för sektorn enbart inkluderar utsläppen.
Den enskilt största utsläppskällan i jordbruket står produktionen av animaliska livsmedel för, dels på grund av att
animalieproduktion kräver stora resurser i form av markanvändning, foder och energi, dels på grund av idisslarnas matsmältning samt hanteringen av gödsel. Jordbrukets
klimatpåverkan är nära sammankopplad med dess andra
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miljöeffekter, användningen av gödsel kan exempelvis leda
till både övergödning samt lustgasutsläpp när kvävet bryts
ner i marken. Samtidigt ger jordbruket nyttor som måste
tas i beaktande när klimatåtgärder implementeras. Det kan
uppstå en målkonflikt mellan exempelvis minskade utsläpp
från djurhållning och gynnande av biologisk mångfald genom bete. Därför måste en noggrann avvägning göras.
Jordbrukssektorns utsläpp måste åtgärdas både genom
förbättrade och förändrade produktionsmetoder och genom förändrad konsumtion. Om dagens struktur och produktionssätt inom jordbruket ska behållas är den tekniska
potentialen att minska utsläppen relativt liten, då produktionsutsläppen i hög utsträckning kommer från processer
som djurens fodersmältning, nedbrytningen av gödsel och
bearbetning av mark; utsläpp som inte kan minskas med
teknisk utveckling eller effektivisering. Det finns viktiga
förbättringar att göra i produktionen, men den största potentialen till minskad klimatpåverkan från livsmedel ligger
på konsumtionssidan.

Åtgärder för minskade utsläpp från djur och jordbruksmark
Minskat matsvinn i alla led från produktion till konsumtion
Att begränsa matsvinnet minskar klimat- och miljöpåverkan i alla led eftersom produktionsvolymerna kan minskas.
Varje år slängs omkring en miljon ton mat i Sverige, vars
produktion ger upphov till utsläpp av cirka 2 Mton CO2e.
Det motsvarar tre procent av landets totala utsläpp av växthusgaser.140
Minska konsumtionen av animaliska livsmedel
De totala utsläppen från svensk animaliekonsumtion, inklusive ägg och mejeriprodukter och inklusive importerade
livsmedel, beräknas till cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Mton CO2e) per år141 142,, vilket motsvarar nästan

140 Naturvårdsverket 2013. Matsvinn. Webbplats. www.naturvardsverket.se
141 Jordbruksverket 2013. Köttkonsumtionen i siffror. Rapport 2013:2.
142 SIK 2009. Greenhouse gas emissions from Swedish consumption of
meat, milk and eggs 1990 and 2005. Rapport 794.
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10 % av Sveriges utsläpp i konsumtionsperspektiv 143. Enbart
köttkonsumtionen orsakar utsläpp på över 6,3 Mton CO2e
per år (2005144)145. I dessa siffror ingår inte klimatpåverkan
från förändrad markanvändning som bete/foderproduktion orsakar146, däremot ingår vissa utsläpp från energi och
transporter. Merparten av dessa utsläpp är dock befriade
från utsläppsbeskattning eftersom de i första hand inte utgörs av koldioxid utan metan och lustgas. Sedan 1990 har
köttkonsumtionen i Sverige ökat med 47 % till 88,5 kg (slaktkroppsvikt147) per person och år 2013148 Konsumtionsökningen består främst av importerat kött149. Konsumtionen
av ost och ägg ökar också, medan övriga mejeriprodukter
uppvisar en svag minskning150.
En minskad animaliekonsumtion som ersätts med vegetabiliska livsmedel minskar klimatpåverkan avsevärt
samtidigt som det bidrar till lägre risk för övergödning,
minskad spridning av miljögifter tack vare minskad foderproduktion, minskat behov av markexploatering och ökad
livsmedelsproduktionspotential, samt ger positiva hälsoeffekter såsom minskad risk för cancer, hjärt- kärlsjukdomar
och diabetes.151, 152 153 154

143 Naturvårdsverket 2013. Växthusgaser – utsläpp av svensk konsumtion.
www.naturvardsverket.se
144 Siffran gäller 2005, sedan dess har köttkonsumtionen i Sverige ökat
med cirka 10 %.
145 SIK 2009. Greenhouse gas emissions from Swedish consumption of
meat, milk and eggs 1990 and 2005. Rapport 794
146 Notera att det förekommer många olika avgränsningar för vad
som inkluderas i köttproduktionens klimatpåverkan. Ofta utelämnas
sådant som transporter eller produktionen av konstgödsel som används i
foderproduktionen.
147 Slaktkroppsvikt = hela djuret inkl. de delar vi inte äter
148 Jordbruksverkets statistikdatabas. Totalkonsumtion av kött. www.
statistik.sjv.se; Jordbruksverket 2013-12-19. Den svenska förbrukningen av
kött ökar igen. Pressmeddelande..
149 Jordbruksverket 2013. Köttkonsumtionen i siffror. Rapport 2013:2.
150 Jordbruksverkets statistikdatabas. Totalkonsumtionen av vissa
livsmedel. www.statistik.sjv.se
151 FAO 2006. Livestock’s long shadow. ISBN 978-92-5-105571-7.
152 Jordbruksverket 2013. Hållbar köttkonsumtion. Rapport 2013:1.
153 Livsmedelsverket 2013. Risker med rött kött och chark. Webbsida. www.
slv.se.
154 Levine et al 2014. Low Protein Intake Is Associated with a Major
Reduction in IGF-1, Cancer, and Overall Mortality in the 65 and Younger but
Not Older Population. Cell Metabolism vol. 19 nr. 3 ss. 407-417.
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Minska antalet djur, men låt fler djur beta
Betande djur kan livnära sig på marker som inte går att odla,
och kan omvandla gräs som människor inte kan äta. Idag
minskar antalet betesdjur i Sverige, trots den ökande köttkonsumtionen, och de som återstår trängs ihop på allt mindre yta i större besättningar155. Det skulle alltså teoretiskt gå
att bibehålla och förbättra betesmarkernas kvalitet redan
med de betesdjur som finns idag. Genom bränning, betesfria år, bättre fördelning av befintliga djur där en större del
går på bete och med hjälp av maskiner kan den biologiska
mångfalden på betesmarkerna förbättras och arealen
ökas156. Enbart med förflyttning av befintliga djur från åkerbete till betesmark och odling av träd i naturbetesmarker
kan miljömålet för betesmark (hållbar skötsel av 450 000
hektar) nås med 10 % färre djur än idag, sannolikt med god
marginal157. Naturskyddsföreningen menar att mer betesmark kan behövas, men det bör kunna ske med färre djur.
Minska kväveläckaget
Kväve, som finns i både konstgödsel och stallgödsel, kan
omvandlas till lustgas vid användning när kvävet inte tas
upp av växterna eller marken. Det är därför viktigt att begränsa läckaget, bland annat genom begränsad och bättre
planerad hantering. För att minska risken för läckage såväl
till luft som till vatten, måste det råda balans mellan total
gödselmängd och tillgänglig spridningsareal. Detta försvåras om djurhållningen koncentreras till visa regioner. Att
djurhållning och växtodling kan koncentreras till olika
delar av landet/Europa möjliggörs av konstgödsel. Genom
inköp av växtnäringsämnen behöver jordbruket inte ha
tillgång till djur som ger stallgödsel. Denna separation av
dagens produktionssystem dominerar särskilt i västvärldens jordbruk och bidrar till att jordbrukets klimatpåverkan

155 Jordbruksverket 2013. Kan nya metoder stärka skötseln av våra ängsoch betesmarker? Rapport 2013:22.
156 Jordbruksverket 2013. Kan nya metoder stärka skötseln av våra ängsoch betesmarker? Rapport 2013:22.
157 Jordbruksverket 2011. Den svenska kött- och mjölkproduktionens
inverkan på biologisk mångfald och klimat – skillnader mellan betesbaserade
och kraftfoderbaserade system. Rapport 2011:21.

ökar. Dessutom kan kvävet orsaka andra miljöproblem,
främst övergödning158.
Minska användningen av konstgödsel
Konstgödsel är energikrävande att framställa samt kan liksom stallgödsel orsaka utsläpp av lustgas vid användning.
Dock belastar produktionens utsläpp andra länder eftersom
ingen produktion sker i Sverige159. Minskad användning av
konstgödsel är en enkel åtgärd som huvudsakligen är viktig
av andra skäl, dels på grund av övergödning, dels eftersom
att konstgödseln kräver fosfor som är en ändlig resurs som
i hög utsträckning finns i konfliktområden.
Ökad rötning av gödsel
Rötning kan minska avgången av metan vid lagring av stallgödsel med 80 %.160 När gödseln rötas bildas biogas som kan
ersätta fossila bränslen. Potentialen har beräknats till 4-6
TWh biogas per år161. Det minskar också behovet av konstgödsel eftersom kvävetillgången ökar när gödsel rötas.
Rötning av gödsel bör bli en självklarhet, men kräver förutom incitament också förbättrade möjligheter att hantera
gasen efter rötning.
Inga fossilvärmda växthus
Fossila bränslen för uppvärmning av växthus måste väljas
bort. Utsläppen belastar dock energisektorn, och hanteras
bäst med koldioxid- och energiskatter som skulle stimulera
både bränslebyten och höja priset på livsmedel som inte är
i säsong.
Minskad konsumtion av importerade livsmedel
Många livsmedel transporteras långa sträckor i onödan.
Genom att välja närproducerat i säsong, och välja bort framförallt flygfraktade livsmedel, kan utsläppen minska i trans158 Sutton et al. 2011. The European Nitrogen Assessment. ISBN:
9781107006126
159 Statskontoret 2009. Effekter på priset på handelsgödsel när skatten på
kväve i handelsgödsel avskaffas. 2009/275-5.
160 Jordbruksverket 2012. Ett klimatvänligt jordbruk 2050. Rapport
2012:35.
161 SOU 2007:36. Bioenergi från jordbruket. En växande resurs
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portsektorn. Dock orsakar produktionsmetod eller typ av
produkt i de flesta fall större miljöpåverkan än transporterna162.
Åtgärder för större skördar
Med större skördar och ökad produktivitet kan klimatpåverkan minskas per producerad enhet och/eller areal. I
större skördar ingår också att grödans hela biomassa kan
ökas; även den del som inte skördas utan bidrar till att öka
markens kolförråd163. Detta måste dock ske samtidigt som
skydd av biologisk mångfald, förbättrad djurvälfärd och
minskad användning av kemikalier och konstgödsel.
Styrmedel
Styrmedel för minskat matsvinn
Naturvårdsverket har utrett styrmedel för minskat matsvinn i livsmedelsindustrin och i butiker.164 165 166, Slutsatserna
är att svinnet kan minska med en kombination av styrmedel; främst informativa och administrativa, med en stor
klimatnytta och andra miljö- och samhällsnyttor som resultat167. Det behövs också mer forskning.
Miljöavgift på kött som betalar för ekosystemtjänster i
jordbruket
En miljöavgifft på kött168 skulle kunna bidra till en minskning av köttkonsumtionen och samtidigt kunna finansiera
en ersättning för viktiga men idag obetalda ekosystemtjänster som jordbruket bidrar till. En miljöavgift på kött vore i
linje med principen om att förorenaren ska betala; en logisk
162 IVL 2013. Food consumption choices and climate change. IVL Report
B2091.
163 SIK & Naturskyddsföreningen 2012. Potentialer för jordbruket som
kolsänka. SIK rapport 850 2012.
164 Naturvårdsverket 2013. Svinnreducerande åtgärder i butik. Effekter på
kvantitet, ekonomi och klimatpåverkan. Rapport 6594.
165 Naturvårdsverket 2013. Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan
få på matsvinnet? Rapport 6596.
166 Naturvårdsverket 2013. Åtgärder för minskat svinn i
livsmedelsindustrin. Ett industri- och kedjeperspektiv. Rapport 6595.
167 Naturvårdsverket 2012. Nyttan av att minska matsvinnet. Rapport 6527.
168 Läs mer i Naturskyddsföreningen 2014. Finansiera ekosystemtjänster i
jordbruket med en miljöavgift på kött. Utkast.
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förlängning av koldioxidskatten. En avgift kan utformas på
flera sätt, men bör tas ut i konsumtionsled för att också inkludera importen, och tas ut i kronor per kilo och inte i
procent för att inte missgynna kött med högre miljö- och
djurskyddskrav, vilket generellt är dyrare. Förslagsvis tas
en fast avgift ut för allt kött i kronor per kilo. En minskad
köttkonsumtion skulle samtidigt ge en rad andra miljö- och
hälsovinster.
Metanreduceringsersättning för stallgödsel
Jordbruksverket har tillsammans med Naturvårdsverket
och Energimyndigheten föreslagit en ersättning på 20 öre
per kWh rågas producerad genom rötning av stallgödsel169.
Det är ett bra förslag som bör genomföras och som både kan
minska metanavgången och öka produktionen av biogas.
Ersättningen måste dock styra mot att gasen också används
till energi.
Återinför skatt på konstgödsel
Fram till och med 2009 fanns en skatt på konstgödsel för att
minska användningen. Det är ett smart och enkelt styrmedel positivt för både klimat och andra miljöfrågor, även om
den skatt som fanns till 2009 var för låg för att ha en styrande effekt. Den skatten bör återinföras på förslagsvis
dubbla den tidigare nivån170 för att vara styrande, och därefter successivt höjas ytterligare. Skatten kan omvandlas till
en avgift så att intäkterna kan återföras till jordbruket, särskilt i de fall som full ersättning inte ges för kollektiva nyttigheter.

Läs mer om vad Naturskyddsföreningen tycker om
jordbruket i Policy för jordbruk och livsmedelsförsörjning på www.naturskyddsforeningen.se

169 Jordbruksverket 2010. Förslag till en sektorsövergripande
biogasstrategi. Rapport 2010:24.
170 T o m 2009 var skatten 1,80 kr/kg N, vilket motsvarade ca 20
procent av priset på handelsgödsel. Källa: Statskontoret 2011:31. Priset på
handelsgödsel efter kväveskatten – en utvärdering.
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Använd de jordbrukspolitiska medlen för att gynna
klimatsmart jordbruk
De pengar som finns inom ramen för EU:s gemensamma
jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) hör
till de starkaste styrmedlen i jordbruket idag. Det är därför
av stor vikt att dessa resurser används till en omställning
till ett hållbart jordbruk. Ett ekologiskt jordbruk är ett viktigt steg på vägen, även rörande klimat, eftersom produktionssättet inkluderar många av de åtgärder som nämnts
ovan, samt inte minst åtgärder för ökad kolinlagring (kapitel 10) och minskad användning av konstgödsel171. Sverige
bör verka för att CAP-medlen används till att betala för
jordbrukets kollektiva nyttigheter och andra samhällsvärden. Ett första steg på vägen är att överföra budgetmedel
från dagens inkomststöd (bland annat gårdsstödet) till det
s.k. landsbygdsprogrammet som bland annat ersätter ekologisk produktion för miljöinsatser, där klimatåtgärder och
kolinlagring bör ingå.
Krav på offentlig upphandling
Den offentliga sektorn köper varje år mat för omkring 8
miljarder kronor; motsvarande cirka 4 % av all livsmedelskonsumtion i Sverige172. Mätt i volym, vilket är mer relevant
för miljöpåverkan, står offentlig sektor för ännu större
andel, eftersom offentliga uppköpare vanligen har lägre
inköpspris än andra konsumenter.
Genom offentlig upphandling kan utsläppen minskas
dels direkt genom att köpa produkter med lägre klimatoch miljöpåverkan, dels indirekt genom att vara ett föredöme och visa hur en klimatsmart kost kan se ut. Skollagen173
kräver att skolmaten ska vara näringsriktig; varför inte
också ställa krav på miljöriktig mat, vegetariska dagar och
göra vegetariskt tillgängligt för alla – inte bara föranmälda
vegetarianer?

171 Jordbruksverket 2008. Minska jordbrukets klimatpåverkan! Rapport
2008:11.
172 Konkurrensverket 2011. Mat och marknad – offentlig upphandling.
Rapport 2011:4.
173 SFS 2010:800

Information och utbildning om matens klimatpåverkan
Informationsinsatser hjälper konsumenten att ta rätt beslut
och är viktigt i kombination med andra styrmedel, men
räcker inte som ensam åtgärd.
Klimatåtgärder bör i högre utsträckning inkluderas i
miljömärkning av livsmedel. Att införa en egen klimatmärkning vore dock inte önskvärt eftersom märkningar
med sammantagna miljöbedömningar är tydligare för
konsumenterna.

En förändrad konsumtion behövs för kraftig
utsläppsminskning
Att minska jordbrukets utsläpp till nära noll i Sverige är
svårt, eftersom utsläppen till stor del kommer från processer som inte går att minska tillräckligt med förändrade
jordbruksmetoder eller ny teknik 174. För att minska utsläppen behövs större förändringar i både produktion och konsumtion. Drivkraften bakom utsläppen är efterfrågan på
livsmedel. Genom att förändra den kan produktionsinriktningen ändras och utsläppen minska. Allra viktigast är en
minskad animaliekonsumtion, med hänsyn tagen till biologisk mångfald. En stor del av det globala jordbrukets utsläpp härrör från produktionen av animalier och dessa utsläpp ökar, även om det inte syns i den svenska statistiken
eftersom ökningen i Sverige främst härrör från importerat
kött. En minskad animaliekonsumtion har andra positiva
effekter på miljön och innebär att maten räcker till fler då
vegetabiliska livsmedel ger fler kalorier per odlad hektar
eftersom de inte behöver passera genom djur. Det innebär
också ökat utrymme för miljöhänsyn när konkurrensen om
marken minskar. En övergång till ekologiskt jordbruk är
viktigt framförallt av andra miljöskäl, men kan också bidra
till minskad klimatpåverkan.
Att minska svinnet är en annan central åtgärd, som
minskar utsläppen och annan miljöpåverkan i hela kedjan från produktion till konsumtion. Åtgärder för minskat
matsvinn är ett område som börjar få allt mer uppmärk174 Se exempelvis Jordbruksverket 2012. Ett klimatvänligt jordbruk 2050.
Rapport 2012:35. Kapitel 8.
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samhet tack vare den stora potentialen; dessa utsläpp sker
ju helt i onödan, och står för en inte obetydlig del av jordbrukets klimatpåverkan som därmed kan elimineras.
En del av utsläppen i sektorn är dock svåra att minska
eftersom vi behöver livsmedel. Därför kommer sannolikt
en betydande del av de utsläpp som finns kvar efter att
Sverige har minskat sina utsläpp till ”nära noll” att utgöras av jordbrukssektorns utsläpp. Idag är dock jordbrukets
utsläpp i Sverige på en nivå som överstiger det totala utsläppsutrymmet från alla sektorer i en framtid när klimatmålen har nåtts.
Jordbruket kan också bidra med kolsänkor (se kapitel
10) och biobränslen som kan ersätta fossila bränslen. Det
minskar dock inte sektorns utsläpp, utan måste hanteras
separat i klimaträkenskaperna.
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8. Avfall

Utmaningar i avfallssektorn
Avfallssektorn står i Sverige för utsläpp av 1,7 Mton CO2e,
exklusive utsläppen från energiindustrins och industrins
avfallsförbränning. Dessa utsläpp uppgår till 1,3 Mton CO2e
och är både en del av Sveriges produktion av el och värme
och avfallshantering. Därför redovisas utsläppen i denna
rapport i kapitel 5, medan detta kapitel innehåller åtgärder
och styrmedel som kan påverka utsläppen ur ett avfallshanteringsperspektiv. Åtgärder för att minska konsumtionen
och därmed avfallsmängden diskuteras i kapitel 3.
Utsläppen från avfallssektorn består framförallt av metan från avfallsdeponier och lustgas från hantering av avloppsvatten. Om även utsläppen från energiindustrins och
industrins avfallsförbränning räknas in, utgörs en betydande del av sektorns utsläpp av koldioxid från avfallsförbränning. Se figur 14 för utsläppens utveckling sedan 1990,
inklusive energiindustrins och industrins avfallsförbränning.
En av utmaningarna med utsläppen från deponier och
avloppsrening är den låga kunskapsnivån.175, 176 Utsläppsmängderna är baserade på ganska osäkra modeller. När
det gäller deponier är det också problematiskt att utsläppen beror på gammalt organiskt material som är nedgrävt
över stora ytor. Det gör utsläppsnivåerna svåra att påverka
i efterhand och gör i många fall att det är svårt att samla in
deponigasen. Ytterligare en stor utmaning inom avfallssektorn är att minska avfallsmängderna. Enligt Naturvårdsverkets prognoser kan mängden avfall ha fördubblats till år
2030177, vilket innebär ökade förbränningsutsläpp. Denna
prognos baseras dock på ett antagande om ett fortsatt beroende av avfallsförbränning; idag importerar Sverige avfall för att bränna vilket kan ifrågasättas ur ett systemperspektiv.

Deponier
1,2 Mton

Avfall
Avfall

Avlopp
0,5 Mton

Förbränning av farligt avfall
0,1 Mton
Figur 13. Utsläppen i avfallssektorn, exklusive energiindustrins och
industrins avfallsförbränning.
Utsläppen uppgår till 1,7 Mton CO2e (2011).

och uppgick år 2011 till 1,2 miljoner ton CO2e.
Deponiförbudet medför att deponigasbildningen minskar
efterhand, men vissa studier tyder på att nedbryningen går
långsammare än vad som antas i utsläppsberäkningarna.
Detta kan innebära att utsläppen kommer att pågå under
längre tid än vad som tidigare antagits178. Utsläppen reduceras också av att en del anläggningar samlar in deponigasen så att den kan användas som biogas. År 2011 fanns gasinsamling vid 57 deponier179, vilket innebär att det finns ett
stort antal äldre deponier utan gasinsamling.
Åtgärder

Utsläppen från deponier består framför allt av metangas

Ökad insamling av deponigas
Enligt Energimyndigheten kan det finnas potential att öka
gasuttaget ur deponierna, dels där utvinningssystem idag
saknas och dels genom effektivisering av befintlig gasin-

175 Statens energimyndighet 2010. Förslag till en sektorsövergripande
biogasstrategi. Rapport ER2010:23.
176 Naturvårdsverket 2013. National Inventory Report Sweden 2013.
177 Naturvårdsverket 2012. Hållbar Avfallshantering. Rapport 6523.

178 Lindelöf, Åsa 2012. Metangasutsläpp från deponier och osäkerheter i
beräkningsmodeller kring detta. KTH.
179 Avfall Sverige 2012. Svensk avfallshantering 2012.

8.1 Deponier
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Figur 14.
Växthusgasutsläpp från avfallssektorn,
inklusive energiindustrins och industrins avfallsförbränning som inte
redovisas i figur 13.

8.2 Avloppsrening
Utsläppen från avloppsrening består framför allt av lustgas,
men även av metangas samt koldioxid, och uppkommer vid
kommunala reningsverk och inom industrin.181 År 2011 uppgick utsläppen till 0,5 miljoner ton CO2e. Lustgasutsläppen
uppstår vid kvävereningen och beror framförallt på hur
reningsprocessen är utformad, samt på hur välfungerande
den är.182 183 Under nittiotalet ökade kraven på kvävereningen, vilket har medfört att lustgasutsläppen har sjunkit succesivt sedan dess.184 Metangasen uppstår vid slamhanteringen och utsläppen beror bland annat på läckande
anläggningar och efterrötning i öppna lagringstankar.185
Idag rötas i princip allt slam, vilket innebär att 43 % av den
producerade mängden biogas i Sverige år 2011 kom från
avloppsrening186.
Åtgärder
Öka kunskapen om kväverening
Förbättra reningsverkens kunskap om och styrning av kvävereningsprocessen så att den blir så välfungerande som
möjligt. För att kunna göra detta krävs noggranna mätningar av förutsättningarna och utsläppen vid varje reningsverk, följt av justeringar av processens driftparametrar.

180 Statens energimyndighet 2010. Förslag till en sektorsövergripande
biogasstrategi. Rapport ER2010:23.
181 Naturvårdsverket 2013. National Inventory Report Sweden 2013.
182 Arnell, Magnus 2013. Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem.
Svenskt Vatten Utveckling. Rapport nr 2013-11.
183 Baresel, Christian 2013. IVL Svenska Miljöinstitutet. Mailintervju.
[2013-11-18]
184 Naturvårdsverket 2013. National Inventory Report Sweden 2013.
185 Arnell, Magnus 2013. Utsläpp av lustgas och metan från
avloppssystem. Svenskt Vatten Utveckling. Rapport nr 2013-11.
186 Biogasportalen 2012. Produktion. <http://www.biogasportalen.se/
BiogasISverigeOchVarlden/BiogasISiffror/Produktion>. [2013-07-09].
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Effektivisera slamrötningen
I många reningsverk omvandlas endast cirka hälften av
kolet i slammet till biogas. Process- och teknikförbättringar skulle kunna öka omvandlingen och medföra en höjd
biogasproduktion och minskade metangasutsläpp .187
Öka användningen av sluten slamhantering
Styrmedel
Inför kväveavgift för att minska utsläppen från
reningsverken
En kväveavgift med återbetalning, enligt samma princip
som avgiften på kväveoxider (NOx) från förbränningsanläggningar, skulle kunna skapa incitament till minskade
kväveutsläpp från reningsverk.
Metanreduceringsersättning för slamrötning
En ersättning för att stimulera höjd biogasproduktion och
minskad metanavgång vid slamrötning, enligt samma princip som den ersättning som föreslagits för rötning av gödsel
i jordbruket (kapitel 7). Förslagsvis 20 öre per kWh inledningsvis.

8.3 Förbränning av avfall
Avfallsförbränningen har ökat kraftigt i Sverige sedan deponiförbudet infördes i början av 00-talet och 2011 uppgick
187 Statens energimyndighet 2010. Förslag till en sektorsövergripande
biogasstrategi. Rapport ER2010:23.
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koldioxidutsläppen, inklusive energiindustrins och industrins avfallsförbränning, till 1,4 miljoner ton fossil CO2e.
Ungefär en tredjedel av kolet i avfallet har fossilt ursprung,
och finns framförallt i olika plaster, till exempel förpackningar, trädgårdsmöbler, leksaker och dunkar, men även i
syntetiska gummisorter och textilier188, samt farligt avfall.
Avfallsförbränningen utgör en betydande del av Sveriges
fjärrvärmeproduktion, och stod år 2011 för runt 18 % av
fjärrvärmetillförseln189. Energiskatt och koldioxidskatt behöver sedan 2010 inte betalas för fossilt kol i hushållsavfall,
som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten,
om avfallet förbrukas för uppvärmning190. Det är tvärtom
så att förbränningsanläggningarna får betalt för att ta emot
avfall, vilket lett till en omfattande import av avfall till
Sverige.
Åtgärder
Förebygg uppkomsten av avfall
Idag ser avfallsmängderna ut att stiga och enligt
Naturvårdsverkets prognoser kan mängden avfall ha fördubblats till år 2030191. Större avfallsmängder är en följd av
ökad konsumtion, som i sin tur kräver en ökad tillverkning
av produkter och utvinning av naturresurser. Därför kommer de ökade avfallsmängderna förmodligen att medföra
både ökade produktionsutsläpp och förbränningsutsläpp.
För att undvika dessa växthusgasutsläpp är det nödvändigt
att främja återanvändning och återvinning framför förbränning. Viktigast av allt är att förebygga att avfall uppkommer, exempelvis genom en förändring av konsumtionsmönster, se kapitel 3. I andra hand är det avgörande att öka
återvinningen, så att det avfall som uppkommer kan bli nya
produkter istället för att förbrännas.

188 Bisaillon, Mattias 2012. Miljöeffekter av avfallsförbränning – Fossila
utsläpp i dag och i framtiden. Waste Refinery.
189 Svensk Fjärrvärme 2012. Tillförd energi. <http://www.svenskfjarrvarme.
se/Statistik--Pris/Fjarrvarme/Energitillforsel/>. [2013-07-09].
190 Avfall Sverige 2010. Skatt på förbränning försvinner den 1 Oktober
<http://bit.ly/OwIxxE>2014-03-19
191 Naturvårdsverket 2012. Hållbar Avfallshantering. Rapport 6523

Styrmedel
Sätt målet att halvera avfallsförbränningen
Eftersom avfallsförbränningsanläggningar såväl som fjärrvärmenät är stora investeringar som görs sällan finns en risk
för inlåsning i ett avfallsberoende som minskar incitamenten att minska uppkomsten av avfall på sikt. Genom ett
långsiktigt mål att halvera avfallsförbränningen ges tydliga
signaler som kan leda investeringar åt rätt håll i tid.
Utred förbud mot förbränning av återvinningsbara material
Utred möjligheterna att införa ett förbud mot förbränning
av vissa återvinningsbara material, till exempel plast, så att
återvinningen ökar. Enligt utredningen Hållbar Avfallshantering är detta det styrmedel, bland de studerade alternativen, som har störst potential att minska avfallshanteringens miljöpåverkan192.
Utökat producentansvar
Utöka producentansvaret till att även omfatta fler materialflöden, exempelvis textilier och möbler. Ett välfungerande förbränningsförbud är förmodligen kraftfullare, men ett
utökat producentansvar kan vara ett alternativ för att nå
vissa av hushållens avfallströmmar där återvinningsgraden
idag är låg. Ökade krav på producenter av exempelvis plast
bör ställas så att färre antal fraktioner uppstår, vilket skulle underlätta återvinningen. Idag finns flera olika material
med liknande egenskaper på marknaden; genom att öka
standardiseringen ökar även möjligheterna till återvinning.
Viktbaserad avfallstaxa
Inför viktbaserad avfallstaxa på restavfall i hela Sverige.
Detta ger hushållen incitament att källsortera mer och
minska den totala mängden avfall193. Viktbaserad avfallstaxa bör kombineras med information och förbättrade insamlingsmöjligheter för att undvika olaglig avfallsdumpning.
192 Naturvårdsverket 2012. Hållbar Avfallshantering. Rapport 6523.
193 Ekvall et al 2012. Viktbaserad avfallstaxa. IVL Svenska Miljöinstitutet.
Rapport B2054.
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Förbränningsskatt på avfall
Återinför förbränningsskatten på avfall. Skatten behöver
vara betydligt högre än den tidigare förbränningsskatten
som hade dålig effekt.
Satsa på forskning och utveckling
Ytterligare satsningar på forskning och utveckling för ökad
textilåtervinning behövs, så att återvunnet material kan
ersätta ny textil. Även forskningen och utvecklingen kring
biobaserade produkter, till exempel plaster, textilier och
syntetgummi, behöver utökas så att det avfall som ändå
förbränns inte ger upphov till fossila koldioxidutsläpp.

Fler angreppssätt behövs för att minska utsläppen
från avfallsektorn
Utsläppen från avfallssektorn är i många fall diffusa och
dessutom svåra att komma åt så länge avfall uppstår. En svår
fråga är att bedöma nyttan av avfallsförbränning. Så länge

54

avfallet finns och inte kan återvinnas och så länge det därtill
finns fossila energislag kvar i el- och värmesektorn i övrigt
som behöver ersättas är det bättre att bränna och värmeåtervinna avfallet än att deponera. En problematik är dock
risken att bygga in sig i ett system som kräver att det produceras en viss mängd avfall för att kunna tillgodose förbränningsanläggningarna med bränsle. Detta är i viss mån
redan fallet eftersom Sverige importerar avfall. Denna typ
av systemfel medför naturligtvis minskade incitament till
källsortering och återvinning. Dessutom är det möjligt att
argumentera för att det ur klimatsynpunkt skulle vara bättre att deponera den fossila delen av avfallet som inte går att
återvinna eftersom förbränning leder till koldioxidutsläpp
till luften. Detta skulle främst gälla i ett system baserat på
förnybara energikällor. För att minimera fossila utsläpp
från förbränningen behövs en kombination av att minska
uppkomsten av avfall, ökad återvinningsgrad, samt utveckling av alternativa material.
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9. Övriga inhemska utsläpp

År 2011 uppgick de övriga inhemska utsläppen till 1,5 Mton
CO2e. Av dessa stod de diffusa utsläppen från olja och fossilgas för 0,9 Mton CO2e. Utsläppen uppstår till exempel
vid oljetransporter och olika raffinaderiaktiviteter194. Utsläppen ökade kraftigt 2006 då två anläggningar för vätgasproduktion togs i drift195. En övergång till ett 100 %
förnybart energisystem kommer att minska de diffusa oljeoch fossilgasutsläppen, men samtidigt finns det risk för att
utsläppen ökar på andra håll, till exempel vid produktion
av biogas. Fackling av olja, fossilgas och fasta bränslen orsakade växthusgasutsläpp på nästan 0,1 Mton CO2e, medan
utsläppen från lösningsmedelsanvändning uppgick till 0,3
Mton.
Militära transporter släppte ut 0,2 Mton CO2e, där inrikes flygtransporter dominerar utsläppsstatistiken196. Militärens utsläpp har minskat sedan 1990, vilket beror på att
försvaret har omstrukturerats. Hur utsläppen kommer att
se ut framöver beror mycket på försvarets framtida storlek, men det är också avgörande att militären inte hamnar
utanför övrig klimatlagstiftning, vilket exempelvis är fallet
när det gäller det flygets integrering i EUs utsläppshandel.
Militära transporter bör omfattas av samma klimatstyrmedel som övriga transporter.
Den största utmaningen med sektorn ”övriga inhemska utsläpp” är att de kommer från många relativt små och
spridda källor. Samtidigt utgör de en inte obetydlig del
(cirka 2,5 %) av Sveriges totala utsläpp och det är därför
angeläget att hitta lösningar. Det kan konstateras att idag
finns väldigt lite skrivet om detta.

Militära transporter
0,2 Mton

Övrigt

Fackling av olja, fossilgas
och fasta bränslen
0,1 Mton

Diffusa utsläpp från olja
och fossilgas
0,9 Mton

Lösningsmedel,
målning m. m.
0,3 Mton

Figur 15. Övriga inhemska utsläpp.
Utsläppen uppgår till cirka 1,5 Mton CO2e (2011).

194 Naturvårdsverket 2013. National Inventory Report Sweden 2013.
195 Naturvårdsverket 2013. Utsläpp från militär, diffusa källor och utsläpp från lösningsmedel och produktanvändning. www.naturvardsverket.se
196 Försvarsmakten 2011. Försvarsmaktens miljöredovisning 2011.
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10. Markanvändningens dubbla roller för klimatet

Skogsmark
| -39,3 Mton
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| -39,3
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Figur 16. Utsläpp och sänkor från markanvändning i Sverige.
Nettot motsvarade 2011 en kolsänka på cirka -35 Mton CO2e. Varje stapel illustrerar ett netto; inom varje kategori sker både upptag och utsläpp. Värdena är
uppskattningar
är svåra att -10
mäta och förknippade
-25 eftersom
-20 flödena-15
-5 med stora
0 osäkerheter.
5 Utsläpp förknippade med bland annat förädling och användning
av produkter från exempelvis skogs- och jordbruk ingår inte, denna del beskriver enbart själva markanvändningen.

Markanvändningen står för både utsläpp, sänkor
och substitution
Skog och annan mark redovisas separat från den officiella
utsläppsstatistiken. Sektorn omfattar de stora kolflöden som
uppstår vid markanvändning, förändrad markanvändning
och skogsbruk, internationellt förkortat LULUCF197.
Sammantaget utgör denna sektor en kolsänka i Sverige; mer
kol lagras alltså i skog och mark än som avges.
Fluktuationerna är stora, och statistiken är förknippad med
ett stort mått av osäkerhet eftersom flödena är svåra att
mäta. Upptag och lagring av kol i skog och mark är viktigt
att gynna för att bromsa den globala uppvärmningen, men
kolsänkor och kolinlagring får inte ersätta utsläppsminskningar och måste därför hållas isär från andra sektorer i
statistiken och klimatpolitiken (se också kapitel 2).
Sänkorna är inte heller permanenta, vilket gör dem osäkra
ur ett klimatpolitiskt perspektiv. Dessutom måste en klimatstrategi för skogsbruket ta hänsyn till biologisk mångfald och skogens andra värden. Med rätt politik kan markens, och då främst skogens, bidrag till minskade utsläpp/
ökat nettoupptag öka kraftigt samtidigt som skyddet av
biologisk mångfald liksom andra värden stärks.
197
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De största kolflödena i denna sektor står skogen för.
Skogsmarken utgjorde 2011 en nettosänka på -39,3 Mton
CO2e, se vidare nedan. Jordbruksmark gav nettoutsläpp
på cirka 1,3 Mton CO2e. Skillnaden mellan denna post och
jordbruksmarken som behandlas i kapitel 7 är att i siffrorna i detta kapitel ingår förändringar i markens kolbalans, medan kategorin jordbruksmark i kapitel 7 främst rör
kväverelaterade utsläpp från gödselhantering. Åtgärderna
för att minska utsläppen från dessa två kategoriseringar av
jordbruksmarken överlappar dock, eftersom båda påverkas
av hur jorden brukas. I detta kapitel hanteras de åtgärder
som har direkt betydelse för kolbalansen i marken, medan
mer övergripande jordbruksåtgärder återfinns i kapitel 7.
Sektorn bebyggd mark som 2011 orsakade utsläpp om
2,7 Mton CO2e redovisar utsläpp från förändrad markanvändning i samband med bebyggelse.
Utsläppen från våtmarker är små, cirka 0,05 Mton
CO2e, och svåra att komma åt. Betesmarkens utsläpp 2011
uppskattades till 0,001 Mton CO2e.

Skogsmark och skogsbruk omsätter mycket kol
Skogen innehåller stora mängder kol, både i träd och övrig
vegetation och i marken, och de årliga flödena mellan luften
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Figur 17. Utsläpp och sänkor 1990-2011. De årliga variationerna är stora.

och skogen är stora. Den övervägande delen av den svenska
skogens kollager finns i marken. Kollagren i boreal skog
varierar mycket från relativt små lager i torr mark till mycket stora i blöt mark med tjocka torvlager. Avverkning och
förändrad markanvändning innebär stora utsläpp till atmosfären, och det tar cirka 30-40 år innan den nya, växande skogen kompenserat för avgången av koldioxid. I
Sverige har skog utgjort en nettosänka under flera decennier
eftersom avverkning och naturlig avgång varit mindre än
tillväxten. En stor del av detta upptag sker i naturreservat
och andra områden undantagna från skogsbruk 198, 199. För
närvarande minskar det årliga nettoupptaget i skogen, och
bedöms fortsätta att minska, dels för att avverkningstakten
framgent väntas öka snabbare än skogstillväxten200, dels för
att nettoupptaget i avsatta områden väntas minska med
tiden.
Det finns positiva klimateffekter av skogsbruk. Viktigast
198 Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 2009. Flöden av växthusgaser
från skog och annan markanvändning. Slutrapport regeringsuppdrag Jo
2008/3958. ISBN: 978-91-86197-58-2.
199 Skogsstyrelsen 2008. Skogliga konsekvensanalyser 2008. SKA-VB 08.
Rapport 25:2008.
200 Naturvårdsverket 2012. Underlag till en färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050. Rapport 6537.

är att fossila bränslen kan ersättas med biobränslen från
skogen (kapitel 4). Tyvärr har den substitutionen hittills till
stor del ätits upp av ökad bränsleanvändning i transportsektorn och industrisektorn. Utsläppen har alltså ökat trots
ökad biobränsleanvändning, men inte lika mycket som
hade varit fallet utan denna. Ett fossilfritt transportsystem
kommer kräva både stora förändringar i transportsystemet
som sådant, och ett stort bidrag av biobränslen från bland
annat skogen.
Det ger även en positiv effekt att använda trä istället för
betong som byggnadsmaterial i många fall, eftersom produktionen av cement medför stora utsläpp av koldioxid
när kalket kalcineras (kapitel 6) och kräver mer energi än
sågning/torkning. Svenskt skogsbruk försörjer dessutom
mer än bara Sverige självt med trä för byggnadsändamål.
Att kol lagras in i långlivade produkter av trä ger dock en
liten kolsänka, och utgör endast en mindre del av den totala skogsindustriella produktionen i Sverige. Merparten
av skogråvaran används till kortlivade produkter av papper
och kartong vars kolinnehåll inom några få år recirkulerats
till atmosfären via förbränning eller deponi. I det senare
fallet avges dessutom metan.
Klimatförändringarna påverkar också skogen. Ett var57
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mare klimat kommer sannolikt att leda till ökad förekomst
av bränder, insektsangrepp och stormfällningar, vilket i sin
tur påverkar skogsekosystemet väsentligt, ökar kolläckaget
från skogsmark och försvårar skogsbruk.
I takt med stigande priser på utsläpp kommer efterfrågan att öka på biomassa från skog och åker, dels till energiändamål, dels till mer hållbart producerade byggnader och
andra material. Det blir därigenom ännu mer angeläget att
försäkra sig om att biomassaproduktionen i skogen verkligen är hållbar, det vill säga att den kan samsas med att
bevara den biologiska mångfalden och de sociala värdena.
Åtgärder krävs för att förbättra hållbarheten i skogsbruket201.

Åtgärder för minskat läckage och ökad kolinlagring
Hyggesfritt skogsbruk med ökad miljöhänsyn
Det tar 30-40 år innan kolbalansen är återställd efter kalhuggning i boreal produktionsskog. Vid hyggesfritt skogsbruk bevaras markens kolförråd betydligt bättre, enligt
studier.202,203 Hyggesfritt skogsbruk bör tillämpas i högre
grad än idag. Speciellt lämpligt är det på fuktig mark (som
sällan eller aldrig brunnit naturligt och som hyser flest arter
som är känsliga för uttorkning). Det är också en lämplig
metod för många offentligt ägda och stadsnära marker med
högt rekreationstryck eller användning för turism.
Ökad areal av helt skyddad skog
Det tar ungefär 100 år att återbetala ”kolskulden” när en
naturskog avverkas, det vill säga innan upptaget av kol i
nyplanterad skog överstiger det som tillförts atmosfären
genom avverkningen av naturskogen204. I boreala skogar är
201 Naturvårdsverket 2013. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges
miljökvalitetsmål och etappmål 2013. Rapport 6557.
202 Olsson, Roger 2011. Hugga eller skydda? Boreala skogar i
klimatperspektiv. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. ISBN
978-91-558-0052-9.
203 Naturskyddsföreningen 2010. Skogsbruk utan hyggen. ISBN: 978-91558-0023-9.
204 Olsson, Roger 2011. Hugga eller skydda? Boreala skogar i
klimatperspektiv. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. ISBN
978-91-558-0052-9.
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den största andelen av kolet bundet i marken. Av detta kol
kommer 50-70 % från mykhorrizasvampar och rötter, och
lagret växer därmed även om tillväxten av själva träden
avtar205. I gammal naturskog kan kolförrådet vara 3-4 gånger så stort som i brukade skogar. 70-90 % av tillväxten i
kolförråd i levande biomassa i svenska skogar väntas under
20-årsperioden 2010-2029 ske i reservat och hänsynsmark
som är undantagen från avverkning206. Att skydda skog har
beräknats ge en nettosänka på ca 3-4 ton CO2/ha/år, dock
med risk för förlorad substitutionsnytta, beroende på vilka
antaganden som görs om alternativanvändningen av skogsråvaran207.
Ett ökat skydd av skog är dessutom nödvändigt för att
nå miljömålet Levande skogar och därtill för att uppfylla
Sveriges Nagoyaåtagande208.
Förlängda omloppstider i skogsbruket
Att förlänga omloppstiden i skandinaviskt skogsbruk med
20-40 år har visats ge positiva klimateffekter genom ökad
kolinlagring. Det ger samtidigt potentiellt en positiv substitutionseffekt eftersom sågtimrets andel av virkesuttaget kan
öka, vilket möjliggör användning till mer långlivade produkter och substitution av exempelvis cement209.
Använd skogsråvara till långlivade produkter och
substitution av material med hög klimatpåverkan
Skogsråvaran bör i högre grad användas till energi som
ersätter fossila bränslen och till byggmaterial istället för
cement. Då blir följden som regel en klimatvinst, till skill205 Clemmensen et al 2013. Roots and Associated Fungi Drive Long-Term
Carbon Sequestration in Boreal Forest. Science vol. 339 nr. 6127 ss. 16151618.
206 Skogsstyrelsen 2008. Skogliga konsekvensanalyser 2008. SKA-VB 08.
Rapport 25:2008.
207 Naturvårdsverket 2012. Underlag till en färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050. Rapport 6537.
208 Nagoya-avtalet ingicks inom FN:s konvention för biologisk mångfald
år 2010. Överenskommelsen går bland annat ut på att 17 procent av jordens
land- och sötvattenområden, och 10 procent av dess havsområden ska
skyddas, med god geografisk och ekologisk spridning.
209 Olsson, Roger 2011. Hugga eller skydda? Boreala skogar i
klimatperspektiv. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. ISBN
978-91-558-0052-9.
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nad från användning till exempelvis papper. För att realisera substitutionspotentialen är det en förutsättning att det
förs en ambitiös klimatpolitik som samtidigt gör det dyrare med fossila bränslen.

Läs mer om potentialer för kolsänkor i jordbruket
i SIK:s och Naturskyddsföreningens
Potentialer för jordbruket som kolsänka på
www.naturskyddsforeningen.se

Öka användningen av rester från avverkning och
skogsindustri till biobränsle
Att använda restprodukter från skogsbruket som biobränsle kan ersätta fossila bränslen. Dock bör enbart grenar, toppar och visst stamvirke användas vid avverkning; inte stubbar då det kan ha negativa effekter på den biologiska
mångfalden och ökar kolavgången och näringsläckaget. Det
kan ta 30 år eller mer innan stubbrytningens negativa klimateffekt har kompenserats av växande skog210. Uttaget av
restprodukter ska kombineras med askåterföring för att inte
utarma skogsmarken.

tet med tanke på de stora utsläppen. Dessutom kan det vara
positivt för biologisk mångfald. Dock måste uppmärksamhet riktas mot risken med ökade metanutsläpp till följd av
blötläggning (främst öppna vattenspeglar), vilket riskerar
att eliminera klimatnyttan.

Förhindra dikning och återför organogena jordar till våtmark
Organogena jordar (torvmarker och våtmarker) som dikas
ut och planteras med skog eller jordbruksgrödor orsakar
stort läckage av kol i form av CO2 och N2O när organiskt
material som finns lagrat i marken bryts ned i samband med
att marken syresätts. Dikade organogena skogs- och jordbruksmarker orsakade 2011 ett bruttoutsläpp på i storleksordningen 12 Mton CO2e211. Detta från en tämligen liten del
av skogs- och jordbruksmarken. Dikade organogena jordar
utgör endast cirka 3 % av landarealen i Sverige, eller cirka 4
% av skogsmarken och 5 % av åkermarken212. I gengäld kan
dikningen ge minskade naturliga utsläpp av metan och en
tillväxt av biomassa, men balansen blir negativ för klimatet
speciellt då bördiga (kväverika) marker dikas. Att återföra
dessa jordar till våtmark skulle kunna stoppa läckaget och
öka kolinlagringen, och är en åtgärd som bör få hög priori-

Odla fleråriga grödor
Fleråriga grödor ökar kolinlagringen, bland annat tack
vare att de lagrar kol under längre tid än ettåriga grödor,
och minskar användningen av arbetsmaskiner samt
minskar metan- och lustgasläckage genom att jorden
behöver bearbetas mindre.

210 Olsson, Roger 2011. Hugga eller skydda? Boreala skogar i
klimatperspektiv. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. ISBN
978-91-558-0052-9.
211 UNFCCC National Inventory Sumbissions 2013. Sweden. CRF SWE2013-2011-v2.1. Tabell 5.A-C, 4Ds1.
212 Naturvårdsverket 2013. National Inventory Report Sweden2013. s.
292; UNFCCC National Inventory Sumbissions 2013. Sweden. CRF SWE2013-2011-v2.1. Tabell 5.A-B; SCB, Sveriges landyta

Gynna kolinlagring i och minska läckaget från jordbruksmark
Jordbruksmarken utgör idag en nettoutsläppskälla, men
dess kollager kan rätt skött öka, även om potentialen är begränsad. Åtgärderna213har rätt tillämpade i de flesta fall
också andra positiva miljöeffekter.

Förbättrade växtföljder
Med förbättrade växtföljder kan skadedjursangrepp och
ogräs minskas, samtidigt som det finns en stor potential
att öka kolinlagringen i marken. Studier har visat att kolinlagringen kan öka i storleksordningen 1-2 ton C/ha/år
med varierad växtföljd. Mellangrödor som plöjs ner i
marken kan ge en kolinlagring på cirka 0,5 ton C/ha/år,
främst grödor med stor rotmassa.
Kantzoner och fångstgrödor
Genom att lämna kantzoner kring jordbruksmark och
odla fånggrödor kan näringsläckaget minska och kolinlagringen öka. Kolinlagringen har beräknats till i stor213 Åtgärderna för ökad kolinlagring i jordbruksmark kommer från: SIK &
Naturskyddsföreningen 2012. Potentialer för jordbruket som kolsänka. SIK
rapport 850 2012.
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leksordningen 1-2 ton CO2e per år på ett fält om 10 hektar
med 4 meter kantzon. Dessutom gynnas den biologiska
mångfalden.
Läs mer om behovet av en ny skogspolitik och
vad den bör innehålla i Ny vår för skogen på
www.naturskyddsforeningen.se

Styrmedel
Skärpta miljökrav på skogsbruket genom en ny
skogslagstiftning
En ny samlad skogslagstiftning behövs för att försvara alla
skogens värden, inklusive att stimulera positiva åtgärder
som hyggesfritt skogsbruk och förlängda omloppstider samt
minska dikning och andra för klimatet negativa åtgärder.
Dagens kunskaper om klimatet saknades i hög utsträckning
när den nuvarande skogslagstiftningen utformades.
Rådgivning om/incitament för hyggesfritt skogsbruk, bättre
skogsskötsel, återbeskogning av nedlagd jordbruksmark och
igenläggning av vissa diken
Utöver ny lagstiftning behövs rådgivning och andra incitament, exempelvis stödåtgärder motiverade av klimatskäl.
Hyggesfritt är sannolikt det skogsskötselsystem som har
minst negativa konsekvenser för både klimat och biologisk
mångfald.
Ökade anslag och statlig bytesmark för skogsskydd
Naturskyddsföreningen anser att minst 20 % av den produktiva skogen nedanför gränsen för fjällnära skog måste
skyddas, varav minst hälften med legalt skydd enligt miljöbalken. Den andra hälften kan uppnås med frivilliga avsättningar, under förutsättning att de uppfyller kraven på kvalitetssäkring, transparens och långsiktighet i linje med
Nagoyaöverenskommelsen, vilket de generellt inte gör idag.
Långsiktighet är extra viktigt när naturvårdspolitiken
också blir en del av klimatpolitiken. Idag har bara omkring
2 % av den produktiva skogen nedan gränsen för fjällnära
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skog formellt skydd och omkring 4 % frivilligt. De 450 000
hektar som Naturvårdsverket har föreslagit i sitt underlag
för Färdplan 2050214att Sveaskog ska avsätta som bytesskog
motsvarar knappt 2 % av den produktiva skogsmarken.
Denna avsättning bör därför utökas så att Sverige kan uppnå
sitt Nagoyaåtagande om skyddad skog.
Skatt på pappersprodukter
I Sverige används 200 kg papper och kartong per person och
år215. Papper beräknas ha en klimatpåverkan, om hela livscykeln räknas in, på cirka 7 ton CO2e/ton papper216. Då inkluderas dock utsläpp som i denna rapport behandlas i
andra kapitel, bland annat transporter och industri. Enbart
pappret beräknas orsaka utsläpp på i storleksordningen 1,5
ton CO2e/ton papper217 ,218 exklusive substitutionspotentialen. En miljöskatt på papper skulle gynna både biologisk
mångfald och klimat. Naturskyddsföreningen föreslår en
skatt på 10 % av försäljningspriset, som tas ut i grossistledet.
Minskad pappersförbrukning ger dessutom mer skogsråvara kvar till biobränsle och sågade träprodukter, samtidigt
som skatten kan finansiera ett ambitiöst skogsskydd.
Stöd till forskning på skogens klimatnytta och
klimatpåverkan
Skogens påverkan på klimatet, positiv och negativ, är komplex och ett område där mer kunskap behövs. Skogens roll
i klimatpolitiken, på både kort och lång sikt, måste också
vägas mot eventuella konflikter med andra miljömål.

214 Naturvårdsverket 2012. Underlag till en färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050. Rapport 6537.
215 Skogsstyrelsen 2013. Per capita-konsumtion av papper och papp i
Sverige. Statistik <skogsstyrelsen.se>.
216 Environmental Paper Network 2013. ’Paper vapour’ – the climate
impact of paper consumption. Discussion paper.
217 Counsell, Thomas A.M. & Allwood, Julian M. 2007. Reducing climate
change gas emissions by cutting out stages in the life cycle of office paper.
Resources, Conservation and Recycling, nr. 49, s. 340-352.
218 Counsell & Allwood (ovan) kommer egentligen fram till 6,3 ton CO2e/
ton papper. I den siffran ingår dock 4,7 ton CO2e metautsläpp från deponi
av pappret, vilket är vanligt i många länder, men ovanligt i Sverige.
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Använd Landsbygdsprogrammet för att stimulera
kolinlagring i jordbruksmark
Se kapitel 7.
Begränsa dikning av organogena jordar och ge stöd till
restaurering till våtmark
Nydikning av organogena jordar bör förbjudas eller kraftigt
begränsas. För redan dikade organogena jordar bör ekonomiskt stöd ges för igenläggning av diken och restaurering
till våtmarker, där bördiga jordar med stora utsläpp bör
prioriteras. Restaurering av organogen mark till våtmark
skulle förutom minskade utsläpp bidra med kväverening
och gynna biologisk mångfald219. Det måste dock ske så att
metanutvecklingen minimeras för att inte detta ska eliminera klimatnyttan, vilket är en risk framförallt i våtmarker
med öppna vattenspeglar. Om detta behövs mer kunskap.

Läs mer om vad Naturskyddsföreningen tycker
om skogen i vår Policy för skog på
www.naturskyddsforeningen.se

post som fått oförtjänt lite uppmärksamhet i klimatdebatten och –politiken. Detta är utsläpp som i hög grad påverkas av stads- och samhällsplanering.
Mer kunskap behövs om skogens, jordbruksmarkens
och den bebyggda markens roll i klimatsystemet; både positiv och negativ; samt hur eventuella konflikter mellan en
klimatsmart markanvändning och skogens och jordbrukslandskapets andra värden bäst hanteras på både kort och
lång sikt.

Skogen har en dubbel roll i klimatpolitiken
Markanvändning, främst skogsbruket, har stor betydelse för
kolflödena och är viktigt ur ett klimatperspektiv, samtidigt
som skogen hyser majoriteten av rödlistade arter i Sverige och
höga sociala och kulturhistoriska värden. En utvecklad politik för skogen behöver säkra hållbarheten i skogsbruket ur
alla aspekter samtidigt som substitutionspotentialen realiseras i takt med att klimatpolitiken skärps. Samtidigt ska den
också verka för att utsläppen av växthusgaser från skogsbruket självt minimeras, att resurshushållningen förbättras och
att lagren av kol i mark och biomassa i stort bibehålls eller
ökar. Samtidigt är det viktigt att inte använda markens kollager och nettosänka som ursäkt att inte genomföra faktiska
utsläppsminskningar, varför markens kolflöden inte ska sammanblandas med övrig utsläppsstatistik.
Jordbruksmarkens nettopåverkan på klimatet är mindre, men kan med rätt politik bidra med en viktig kolsänka
samtidigt som andra miljönyttor uppnås. De relativt stora
nettoutsläppen från bebyggd mark har inte behandlats i
detta kapitel. Här kan konstateras att detta är en utsläpps219 Jordbruksverket 2012. Ett klimatvänligt jordbruk 2050. Rapport
2012:35.
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11. De ekonomiska drivkrafterna

Den här rapporten har systematiskt gått igenom alla
Sveriges växthusgasutsläpp ur ett produktionsperspektiv,
synliggjort hur stora de är, från vilka källor de kommer och
föreslagit åtgärder och styrmedel i varje sektor. De specifika,
sektorsvisa styrmedlen är många och kan om de implementeras nå en bra bit på vägen mot ett Sverige med väldigt låga
utsläpp. Det är dock lätt att konstatera att de kommer att ha
svårt att leda ända fram till nära noll, av flera skäl. Dels finns
risk för reboundeffekter, som exempelvis att energieffektivisering leder till lägre elpris, som i sin tur leder till högre
energianvändning igen. Det kan även finnas risk för läckage, det vill säga att utsläpp bara flyttas, både mellan sektorer
och utom landet. På sikt bör målet vara ett globalt pris på
utsläpp. Men för att nå dit krävs att länder går före idag.
De generella styrmedlen i kapitel 3 är viktiga för att säkerställa en absolut minskning över alla sektorer, vilket är
en förutsättning för att de specifika styrmedlen ska få effekt. Tillsammans kan de minska utsläppen kraftigt. Det
finns också sektorer där det krävs ett skifte mot ännu outvecklad teknik för att komma åt utsläppen, eller där det
kanske inte finns tekniska lösningar som kan minimera
alla utsläpp idag. I dessa fall kan det bli nödvändigt att ha
ett vidare systemperspektiv för att kunna lösa problemen
från andra håll samt att se över konsumtionsmönster om
utsläppen ska nå nivåer nära noll.
För att inte leda till kortsiktiga falska lösningar, andra
miljöproblem eller orättvisa fördelningseffekter måste klimatpolitiken genomsyra all politik. Drivkrafterna bakom
de aktiviteter som skapar utsläpp och ohållbart resursutnyttjande måste belysas, och klimatet måste hanteras ihop
med andra samhällsutmaningar. Detta är både en utmaning och en stor möjlighet. Arbetslösheten måste exempelvis lösas som en del av ett hållbart samhällsbyggande.
Omställningen kräver stora investeringar i ny infrastruktur, produktion av el och värme, energieffektivisering av
fastigheter med mera. Detta kräver en omfördelning av
samhällets resurser, där höjda skatter på utsläpp kan finansiera nödvändiga teknikskiften och ny infrastruktur och
samtidigt skapa gröna jobb.
Det är viktigt att politiken är långsiktig för att inte ris62

Läs mer om ekonomi, tillväxt och klimat i
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kera att varje besparing leder till ökad konsumtion någon
annanstans i systemet med resultatet att de gröna investeringarna skapar ökade utsläpp istället för minskade. Att
andelen förnybar energi, kollektiva resor eller återvinningsbara produkter ökar minskar inte nödvändigtvis utsläppen och annan miljöpåverkan så länge den totala konsumtionen fortsätter att öka kraftigt och baseras på ändliga
resurser.
Omställningen kommer sannolikt att skapa ekonomisk
tillväxt som ett resultat av de stora investeringar som måste
göras i ny teknik. Samtidigt bör tillväxtfokuset problematiseras. En absolut frikoppling mellan tillväxt, energianvändning, utsläpp och miljöpåverkan är osannolik även om
mycket kan göras för att effektivisera220. Detta är en fråga
som sakta börjar leta sig in på den politiska dagordningen i
allt fler länder och mycket har skrivits i ämnet221. Utsläppen
i Sverige har minskat medan utsläppen i konsumtionsperspektiv, till exempel utrikesflyget, har ökat över tid. Det är
därför svårt att entydigt koppla utvecklingen av utsläppen
till ekonomisk tillväxt.
Att använda resurser mer effektivt och konsumera mindre riskerar att ge en reboundeffekt. När samhället blir allt
effektivare och det går åt mindre energi och mindre arbetstid att producera något så kan produktionen och lönsamheten öka. I takt med ökande produktivitet ökar lönerna,
vilket riskerar att öka konsumtionen och därmed resursutnyttjande och utsläpp. På så sätt riskerar effektivisering

220 Jackson, Tim 2009. Prosperity without growth. Sustainable
Development Commission
221 Se exempelvis: Jackson, Tim 2009. Prosperity without growth.
Sustainable Development Commission; Tengroth, Stellan (red.) 2013. Att
svära I kyrkan tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Tillväxtreflektera; Forsberg, Björn 2012. Omställningens tid: tillväxtens slut och
jakten på en hållbar framtid. Karneval förlag.
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att öka miljöbelastningen istället för tvärtom222,223. För att
verkligen uppnå en minskning av utsläppen räcker det därför kanske inte med ett skifte till en bättre konsumtion och
ny teknik. Inte heller tjänstekonsumtionen, som ofta lyfts
som miljövänligt alternativ, är oproblematisk. Också tjänster vilar som regel på materiell grund i någon form (detaljhandel eller taxi är till exempel tjänster) och tillväxt i tjänstesektorn bidrar till att hela ekonomin växer, vilket riskerar
att öka miljöpåverkan som effekt. Men det är stor skillnad
på olika tjänster, där en tillväxt av exempelvis lärare och
sjukhuspersonal både skapar mindre utsläpp och ger större
samhällsnytta per investerad krona än annan konsumtion.
Det är något som bör diskuteras i en klimatpolitisk kontext
för att de styrmedel som beslutas ska få effekt.
Ett sätt att angripa problematiken kan vara att se över
arbetets utveckling. Historiskt har ökad produktivitet i Sverige lett till krav på mer ledighet och ökad inkomst; vi har
haft stigande inkomster samtidigt som arbetsveckan och
arbetsdagen har förkortats i flera steg. Senare decenniers
produktivitetsökningar har i Sverige dock i hög utsträckning tagits ut i form av högre inkomster, vilket innebär
ökad produktion och konsumtion. Att istället kompensera
produktivitetsökningarna med mer ledighet är ett förslag
som har lyfts fram för att bromsa konsumtions- och utsläppsökningar och samtidigt ge positiva effekter som fler
arbetstillfällen och bättre hälsa224,225. Det kan vara värt att
utreda vidare. En annan strategi för att påverka de drivkrafter som ökar utsläppen kan vara cirkulära ekonomiska
modeller som bygger på en kretsloppsidé framför tillväxt.
Det förutsätter också att miljöskador och naturresurser/
ekosystemtjänster värderas i ekonomin, vilket inte görs i
tillräcklig utsträckning idag.
Det hoppfulla i denna svåra fråga är att forskning tyder
222 Alfredsson, Eva 2002. Green Consumption Energy Use and Carbon
Dioxide Emissions. Umeå Universitet.
223 Naturvårdsverket 2006. Rekyleffekten och effektivitetsfällan – att
jaga sin egen svans i miljöpolitiken. Rapport 5623.
224 Naturvårdsverket 2012. Hur vi kan leva klimatsmart 2030. Rapport
6524.
225 Sanne, Christer 2010. Keynes barnbarn: en bättre framtid med arbete
och välfärd. ISBN 9154060508.

på att det som gör oss lyckligast ofta är sådant som inte
belastar klimatet, som umgänge, avkoppling och motion226.
Trots att vi i länder som Sverige blir allt rikare och konsumerar allt mer, så mår vi inte bättre. Ökad energikonsumtion tycks inte heller påverka välfärden i redan rika länder227. Minskade konsumtionsnivåer behöver alltså inte alls
vara förknippat med en välfärdssänkning – tvärtom.
En djupgående diskussion om ekonomi, tillväxt, jobb
och resursutnyttjande ryms inte i denna rapport. Det kräver en öppen diskussion där en bredd av samhällsaktörer inkluderas. Det innebär inte att den diskussionen bör
skjutas på framtiden, men det innebär inte heller att de
riktade och konkreta åtgärder och styrmedel som denna
rapport handlar om är mindre viktiga eller bör skjutas på
framtiden. Stora förbättringar kan göras inom ramen för
nuvarande ekonomiska ordning, och det finns inga skäl att
vänta. Klimatutmaningen är en av de största utmaningarna
mänskligheten ställts inför och måste därför angripas från
flera håll samtidigt för att minska utsläppen tillräckligt
snabbt, effektivt och med så få oönskade negativa effekter
som möjligt. Därför behövs både kraftfulla generella styrmedel som pekar ut den långsiktiga inriktningen för investeringar, sektorsspecifika styrmedel som ser till att skapa
både morötter och piskor för omställningen, ett samtidigt
fokus på produktions- konsumtions- och ägarperspektiv
samt ett nytt tankesätt kring hur vi bygger ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomisk utveckling.

226 Se exempelvis: Layard, Richard 2005. Happiness: lessons learned.
Penguin Press; Naturvårdsverket 2011. Klimatomställningen och det goda
livet. Rapport 6458.
227 Se exempelvis: FN 2009. World Economic and Social Survey.
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12. Hundra styrmedel
på väg mot svenska nära-nollutsläpp
I den här rapporten har en mängd lösningsförslag som är redo att implementeras för de
politiker som har ambitionen och modet presenterats. Det är bara att sätta igång. Vissa kan
klubbas igenom imorgon, andra kan behöva
utredas eller förhandlas. Men inga lösningar
mår bättre av att skjutas på framtiden. Den
globala uppvärmningen pågår.
Olika lösningar implementeras på olika nivåer. Utsläppshandel kan beslutas på EU-nivå, regering och riksdag
beslutar om skatter och lagar, medan cykelbanor och
vegetarisk skolmat i första hand beslutas på kommun- och
landstingsnivå. Rätt beslut på alla nivåer behövs.
Vissa utsläpp är svårare att komma åt, och kräver ny
forskning, och att svenska politiker vågar tänka större
kring hur samhället ska fungera, och sluter avtal med
andra länder. Vissa utsläpp kan minskas med ny teknik,
andra kräver förändrade beteenden. Att nå nära nollutsläpp kräver att omställningen genast startar, och att
varje utsläppskälla angrips för att finna lösningar. Inga
utsläpp är för små när nära noll ska nås. Det duger inte
heller att påpeka att Sveriges utsläpp är en liten del av de
globala. Alla mindre områden i världen; länder, regioner
eller städer har små utsläpp jämfört med de totala. Därför
måste utsläppen per person räknas och varje beslutstillfälle måste utnyttjas för att minska utsläpp. Det innebär att
också små länder och enstaka individer har en viktig roll
i den globala klimatomställningen. Sverige och svenska
politiker har ingen anledning att vara passiva.
Nedan sammanfattas alla de styrmedelsförslag som ges
i den här rapporten. Inom parentes anges den politiska
nivå där besluten fattas.
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Generella styrmedel och övergripande politik
1.

Reformera ETS (EU). Sänk utsläppstaket, öka
minskningstakten, inför 100 % auktionering och
prisgolv, ta bort kryphål.
2. Inkludera sjöfart och flyg i ETS (EU). Inkludera i
egna kvoter.
3. Höj koldioxidskatten (regeringen). Fördubbling och
därefter årlig höjning för att nå klimatmålen. Ta bort
nedsättningar.
4. Höj energiskatten (regeringen). Årlig höjning. Ta
bort undantagen för gasol, naturgas och torv och lättnaderna för industrin. Beskatta också förnybara
bränslen, men med lägre skattesats, för att stimulera
energieffektivisering.
5. Inför en klimatlag (regeringen). En klimatlag kan
bidra till att skapa förutsägbarhet och samordning i
politiken.
6. Klimatgranska all politik (regeringen). Om en klimatlag inte införs behövs ändå en lagstadgad klimatprövning av propositioner och andra politiska förslag
med möjlighet att stoppa förslag som motverkar
klimatmålen.
7. Ta bort klimatskadliga subventioner (EU, regeringen, landstingen, kommunerna). Börja med att ta bort
skattebefrielsen på torv, gör om reseavdraget, avskaffa skatteförmånen på tjänstebilar som inte är supermiljöbilar och ta bort nedsättningarna av koldioxidskatten.
8. Stoppa utvinningen av fossila bränslen (EU, regeringen). Inklusive torv.
9. Ställ klimatkrav på offentlig upphandling (EU, regeringen, landstingen, kommunerna). Ställ klimatkrav vid upphandlingen, skärp regelverket.
10. Ställ klimatkrav på offentligt ägande (regeringen,
landstingen, kommunerna). Utnyttja det offentliga
ägandet till att vara pådrivande i klimatomställningen. Flytta offentliga medel från investeringar i fossila
bränslen.
11. Ge nya ägardirektiv till Vattenfall (regeringen). Ge
direktiv om att fasa ut användningen av fossila bräns-
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len och bli ledande i omställningen till 100 % förnybart.
12. Satsa på forskning, utveckling och demonstration
(EU, regeringen). På vissa områden saknas färdiga
lösningar. På andra områden finns de men implementeras inte.
13. Inför styrmedel för minskad konsumtion och mer
effektiva kretslopp (EU, regeringen, landstingen,
kommunerna). Exempelvis avdrag för reparationer,
skärpta producentansvar och förbud mot designat
åldrande.

Transporter
14. Skärpta EU regler för personbilar (EU). Gå vidare
från 95 gram per km och ta bort kryphålen.
15. Bonus/malus-system (regeringen). En miljörelaterad
registreringsavgift med bonus respektive malus på
kring 100 000 kr med brytpunkten 95 gram per km.
16. Tillåt bara supermiljöbilar som förmånsbilar (regeringen). Använd subventionerna för att få bra nybilar.
17. Ändra reseavdraget (regeringen). Om det är transportslagsoberoende och avståndsbaserat ökar incitamentet att inte ta bilen.
18. Lokal makt över trängselskatter (regeringen).
Trängselskatt behövs i fler tätorter med lokal eller regional beslutsrätt om kontrollen över intäkterna.
19. Inför bilpoolsparkeringar (kommunerna).
Kommunerna måste säkerställa att bilpoolerna har
tillräckligt med attraktiva parkeringsplatser
20. Kommunal planering (kommunerna). Tillgänglighet
måste prioriteras framför rörlighet.
21. Satsa på kollektivtrafik (regeringen, landstingen).
Mer resurser behövs för att skapa en attraktiv kollektivtrafik.
22. Inför stöd till stadsmiljöprogram (regeringen).
Incitament från staten så att kommunen använder sin
rådighet för att öka tillgängligheten utan bil.
23. Se över parkeringsreglerna (kommunerna). Det
måste bli dyrare och svårare att parkera.
24. Bygg kollektivtrafikkörfält (kommunerna). Ofta ett
snabbt sätt att öka hastigheten för bussarna.
25. Statlig cykelpott (regeringen). Staten bör ge en morot
till kommunerna att satsa mer på cykel genom en
statlig pott och genom Trafikverket säkra möjligheten att cykla längs det statliga vägnätet.
26. Cykelsatsningar (kommunerna). Den mesta cyklingen sker på de kommunala gatorna.
27. Cykel på tåg (regeringen). Det måste gå att ta cykel på
tågen i Sverige.

28. Fördelaktigt pris på järnväg (regeringen). Statens
avkastningskrav på SJ och banavgifterna måste sättas
så att järnvägen kan hålla konkurrenskraftiga priser
jämfört med flyg- och vägtrafik.
29. Inför europeiskt bokningssystem för tåg (EU).
30. Järnvägstrategi (regeringen). Regeringen måste ge
Trafikverket i uppdrag att utreda järnvägens roll i ett
fossilfritt transportsystem och sätta långtgående mål
för järnvägen med höga ambitioner.
31. Stöd till terminaler (regeringen). Ett särskilt stöd
behövs för en systematisk samordning av hamnar
och kombiterminaler.
32. Underhåll järnvägen (regeringen). Järnvägen måste
fungera kortsiktigt, ca 10 miljarder per år.
33. Stor järnvägssatsning (regeringen). Satsningar på i
storleksordningen 40 miljarder per år behövs för att
bygga ut järnvägen.
34. Höj kostnaden för inrikesflyget (regeringen, kommunerna). Höj momsen för inrikesflyget.
35. Ta bort stödet från kommuner till regionala flygplatser (kommunerna).
36. En avreseskatt på allt flyg (regeringen). En avreseskatt bör införas både för inrikes- och utrikesflyg.
37. Kilometerskatt för lastbilar (regeringen). Så att lastbilstransporterna planeras bättre och fyllnadsgraden
ökar. Skatten skulle också kunna differentieras för
olika lastbilars klimatprestanda.
38. Forskning, utveckling och demonstration (FUD)
om elvägar (regeringen). Mer FUD behövs både vad
gäller utformningen och om konkurrensytan mot
järnvägen.
39. Sjöfartens avgifter måste vara attraktiva jämfört
med de landbaserade transporternas (regeringen).
För att öka incitamentet för överflyttning från landtransporter till sjöfart krävs att km-skatten för lastbilar är tillräckligt hög så att sjöfarten blir attraktiv.
40. Betala koldioxidskatt (regeringen). Den svenska inrikessjöfarten bör betala koldioxidskatt istället för att
vara befriade som idag.
41. Se över färjornas förmåner (EU, regeringen). De frikostiga reglerna för den omfattande nöjestrafiken bör
ses över.
42. Koldioxidbeskatta arbetsmaskiner utan undantag
(regeringen). Genom att avskaffa nedsättningarna i
koldioxidskatt för arbetsmaskiner inom industrin,
jordbruket och skogsbruket höjs drivmedelskostnaden och incitamentet för att minska utsläppen ökar.
43. Offentlig upphandling av arbetsmaskiner (regeringen, kommunerna). I den offentliga upphandlingen
av arbetsmaskiner bör långtgående krav ställas på
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vilken typ av maskin och vilket bränsle som används.
44. Biodrivmedelscertifikat som stegvis ökar till 100 %
förnybart 2030 (regeringen). Ett certifikatsystem som
skapar förutsättningen för en övergång till helt förnybara drivmedel.
45. Prispremie för biodrivmedel (regeringen).
Ytterligare incitament för att öka tillgången och utveckla nya tekniker för biobränsle.

Energi
46. Energipolitisk överenskommelse (riksdagen). En
blocköverskridande energipolitisk överenskommelse
som bygger på en framtid med ett 100 % förnybart
energisystem behövs.
47. Bättre och mer ambitiösa elcertifikat (regeringen).
Elcertifikaten bör öka till minst 30-35 TWh till 2020
eftersom de i praktiken sätter en övre gräns för hur
mycket förnybar el som tillförs systemet. Torv och ny
vattenkraft bör ej heller berättiga till elcertifikat.
48. Öka incitamenten för småskalig elproduktion (regeringen). Incitamenten för småskalig, lokal elproduktion bör ökas genom exempelvis årsvis nettodebitering. Om stödet ska utformas som en skatterabatt
bör det utökas till att även omfatta andelsägande i soloch vindkraft.
49. Inför nationellt mål för solceller (regeringen). Ett nationellt mål för solceller om minst 4 TWh till år 2020
bör sättas och ökade resurser ska satsas på forskning
och utveckling. En nationell solenergiplan ska tas
fram, som redovisar möjligheterna och utmaningarna på 10-30 års sikt.
50. Utökat solelsstöd (regeringen). Utöka och förläng
solelsstödet efter 2016.
51. Styrmedel för flexibilitet i elsystemet (regeringen).
En kombination av styrmedel för att kapa effekttoppar och möjliggöra för mer varierande elproduktion
bör införas. Dessa kan vara exempelvis krav på helt
rörliga elpriser med kortare handelsperioder, en effektmarknad, utökat stöd för reglerkraft etc.
52. Ställ krav på kärnkraften (regeringen). Kärnkraft är
en falsk lösning på klimatproblemen och riskerar att
blockera utvecklingen av förnybar energi vilket leder
in i en återvändsgränd. Slopa därför alla dolda subventioner och konkurrensfördelar för kärnkraften.
Ålägg kärnkraftsföretagen ett försäkringsansvar i ett
första steg ökat till 30 miljarder. Öka avgifterna till
kärnavfallsfonden från dagens 2 öre/kWh till 6-10
öre. Ställ ökade säkerhetskrav på gamla reaktorer.
53. Ökad koldioxidskatt för värmeproduktion (regeringen). Höj allmänna koldioxidskatten för energisek66
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torn samt inför en tilläggsbeskattning genom ett prisgolv för anläggningar inom ETS upp till motsvarande
nivå.
Nationellt planeringsmål för solvärme (regeringen).
Besluta om ett nationellt planeringsmål om minst 4
TWh solvärme till 2020 och en handlingsplan för
solvärme för att tydligt peka ut riktningen som beslutsfattare har att följa.
Solvärmestöd (regeringen). Det riktade stödet till
marknadsintroduktion av solvärme bör återinföras.
Den offentliga sektorn bör även här vara föregångare
och satsa på solvärme vid renovering och nybyggnation.
Begränsa tillstånd för kol och olja i värmesektorn
(regeringen).
Öka priset på utsläpp för industrin (EU, regeringen).
Koldioxidskatten bör ökas för industrins förbränning, i anläggningar som ej ingår i den handlande
sektorn, och ett prisgolv införas för industrier inom
ETS.
Ställ krav på industrin genom lagstiftning (regeringen) Tillståndsprövning och lagstiftning för industrin bör även innefatta krav på energiåtgärder.
Skarpt mål för energieffektivisering (regeringen).
Ett nationellt mål för energieffektivisering om att
minst halvera slutanvändningen till 2030 måste införas.
Ökad energiskatt för industrin (regeringen). Öka
energiskatten för tillverkande industri från dagens
nivå och slopa alla nedsättningar. Överväg att ge lättnader kopplade till effektiviseringsåtaganden.
Skärpta byggregler (regeringen). Boverkets byggregler för nybyggnation av bostäder och lokaler bör skärpas (energianvändning i kWh/m2/år) till 50 procent
av nuvarande krav. År 2020 bör den tillförda energin
i nya byggnader vara nära noll.
Ställ energieffektiviseringskrav vid renovering (regeringen). Boverket bör även utveckla byggregler för
renovering som innebär en minskning av energianvändningen (kWh/m2/år) med minst 50 procent vid
renovering; exempelvis genom komponentkrav.
Statlig lånegaranti (regeringen). Inför en statlig lånegaranti som erbjuder lån till låg ränta för den som
renoverar flerbostadshus och samtidigt halverar energianvändningen.
Energi-ROT (regeringen). Som alternativ till lånegaranti kan ett system för finansiering av energieffektivisering vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad
övervägas som också ger ROT-avdrag för halva materialkostnaden vid energieffektiviseringsåtgärder.
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65. Program för energieffektivisering i näringslivet (regeringen). Ersätt PFE med ett nytt, utvidgat program
som omfattar hela näringslivet och som modifierats
för att vara förenligt med EU-reglerna.
66. Vita certifikat (regeringen). Inför ett system som säkerställer en viss mängd effektivisering och som samtidigt skapar en marknad och ökade incitament för
energiföretag att effektivisera.
67. Differentiera fastighetsavgiften (regeringen).
Differentiera fastighetsavgiften så att energisnåla hus
får en rabatt medan hus med högre energianvändning får betala lite mer.
68. Skärpta energideklarationer (regeringen). Skärp energideklarationerna så att åtgärdsförslagen visar hur
byggnadens energianvändning kan halveras.
69. Satsa på effektiva produkter (EU, regeringen).
Kraven på produkter bör skärpas och systemet med
energimärkning förtydligas. Skapa ett ekonomiskt
incitament för att välja energieffektiva produkter vid
nyinköp.
70. Förbjud de sämsta produkterna (EU, regeringen).
Förbjud de sämsta produktalternativen ur effektiviseringssynpunkt.
71. Enklare elräkning (regeringen). Inför gemensam
räkning för el och nätavgifter, helt baserad på ett rörligt pris, utan fasta avgifter och baserat på timmätning för ökad effektstyrning.

Industriprocesser
72. Sätt långsiktiga skarpa mål för industrin (regeringen). Det är viktigt för industrin att ha tydliga och
långsiktiga mål att förhålla sig till, för att i tid kunna
göra de investeringar som krävs.
73. Höj koldioxidskatten och ta bort alla nedsättningar
för industrin (regeringen).
74. Forskningsstöd samt stöd till marknadsintroduktion och demoanläggningar (EU, regeringen). Det
krävs stora satsningar på forskning och utveckling
samt marknadsintroduktion och demoanläggningar
för att få nya processtekniker på plats så snart som
möjligt.
75. Fasa ut användningen av F-gaser (regeringen). Sätt
ett svenskt mål om att helt fasa ut F-gaser senast år
2030, och påverka resten av EU att göra detsamma.
76. Andra specifika styrmedel riktade mot industrin
(EU, regeringen). Inför specifika styrmedel såsom
krav i tillståndsprocesser på exempelvis bästa teknik
och energieffektivisering, investeringsstöd och sektorsövergripande överenskommelser.

Jordbruk
77. Inför styrmedel för minskat matsvinn (regeringen).
En kombination av flera administrativa och informativa styrmedel för livsmedelsindustri och butiker kan
minska det omfattande svinnet och därmed utsläppen.
78. Miljöavgift på kött som betalar för ekosystemtjänster i jordbruket (regeringen). En miljöavgift i konsumentled på i första hand kött kan minska de stora utsläppen från animalieproduktion och samtidigt
medföra en rad andra nyttor, samt bidra till att finansiera ekosystemtjänster.
79. Metanreduceringsersättning för stallgödsel (regeringen). Att ge incitament till att röta stallgödsel kan
minska metanläckaget och samtidigt öka produktionen av biogas.
80. Skatt på konstgödsel (regeringen). Att återinföra
konstgödselskatten, på en högre nivå än tidigare,
skulle minska lustgasutsläpp och energianvändning i
produktionen (utanför Sverige) och dessutom minska
övergödningsrisken och kadmiumföroreningar.
81. Använd de jordbrukspolitiska medlen för att
gynna ett klimatsmart jordbruk (EU, regeringen).
En stor del av EU:s budget går till EU:s gemensamma
jordbrukspolitik CAP. De pengarna måste användas
för att ställa om till ett hållbart, ekologiskt och klimatsmart jordbruk som tar hänsyn jordbrukets alla
nyttor.
82. Krav på offentlig upphandling (regeringen, landstingen, kommunerna). Offentlig upphandling är en
viktig drivkraft genom stora volymer. Klimathänsyn
måste tas i upphandling av livsmedel.
83. Information och utbildning om matens klimatpåverkan (EU, regeringen, landstingen, kommunerna).
Bättre information behövs till konsumenter om klimatpåverkan från livsmedel. Klimatpåverkan bör i
högre grad inkluderas i befintliga miljömärkningar.

Avfall
84. Kväveavgift på reningsverk (regeringen). Enligt
samma princip som NOx-avgiften på förbränning.
85. Metanreduceringsersättning för slamrötning (regeringen). Enligt samma modell som metanreduceringsersättningen för rötning av stallgödsel.
86. Sätt målet att halvera avfallsförbränningen (regeringen).
87. Utred förbud mot förbränning av återvinningsbara
material (regeringen).
88. Utökat producentansvar (regeringen). Bör omfatta
fler materialflöden och ökade krav på producenter så
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att färre antal fraktioner uppstår, vilket skulle underlätta återvinningen.
89. Viktbaserad avfallstaxa (regeringen, kommunerna).
Bör kombineras med information och förbättrade
insamlingsmöjligheter för att undvika olaglig avfallsdumpning.
90. Förbränningsskatt på avfall (regeringen). Återinför
förbränningsskatt på avfall så att energi- och koldioxidskatt betalas även för avfallsförbränning. För de
anläggningar som är med i ETS bör även ett prisgolv
införas.

Övrigt
91. Inkludera militär verksamhet i klimatlagstiftningen (regeringen).
92. Utred hur övriga små och diffusa utsläpp kan minskas (regeringen). Kunskap saknas, men många små
utsläpp i gruppen ”övrigt” summerar till en inte oansenlig utsläppspost.

Markanvändning
93. Skärpta miljökrav på skogsbruket genom en ny
skogslagstiftning (regeringen). En ny samlad skogslagstiftning behövs för att stimulera positiva åtgärder
som hyggesfritt skogsbruk och förlängda omloppstider samt minska dikning och andra för klimatet negativa åtgärder.
94. Rådgivning om/incitament för hyggesfritt skogsbruk, bättre skogsskötsel, återbeskogning av nedlagd jordbruksmark och igenläggning av vissa
diken (regeringen). Utöver ny lagstiftning behövs rådgivning och andra incitament, exempelvis stödåtgärder motiverade av klimatskäl. Hyggesfritt är sannolikt det skogsskötselsystem som har minst negativa
konsekvenser för både klimat och biologisk mångfald.
95. Ökade anslag och statlig bytesmark för skogsskydd
(regeringen). 20 % av den produktiva skogen nedanför
fjällnära skog behöver skyddas både av klimatskäl
och för att nå Nagoyaåtagandet.
96. Skatt på pappersprodukter (regeringen). En skatt på
papper på 10 % av försäljningspriset som tas ut i grossistledet skulle gynna både biologisk mångfald och
klimat.
97. Stöd till forskning om markansvändningens klimatnytta och klimatpåverkan (regeringen). Skogens
och annan markanvändnings påverkan på klimatet,
positiv och negativ, är komplex och ett område där
mer kunskap behövs. Markens roll i klimatpolitiken,
på både kort och lång sikt, måste också vägas mot
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eventuella konflikter med andra miljömål.
98. Använd Landsbygdsprogrammet för att stimulera
kolinlagring i jordbruksmark (EU, regeringen).
Överför budgetmedel från dagens inkomststöd under
CAP (bland annat gårdsstödet) till landsbygdsprogrammet som bland annat ersätter ekologisk produktion för miljöinsatser, där klimatåtgärder och kolinlagring bör ingå.
99. Begränsa dikning av organogena jordar (regeringen).
100. Ge stöd till restaurering till våtmark (regeringen).
För redan dikade organogena jordar bör ekonomiskt
stöd ges för igenläggning av diken och restaurering
till våtmarker, där bördiga jordar med stora utsläpp
bör prioriteras.

Världens utsläpp av växthusgaser måste minska till nära noll för att bromsa den globala uppvärmningen. Sverige har goda förutsättningar att klara den omställningen, men då krävs en
ambitiös politik. I den här rapporten går Naturskyddsföreningen igenom Sveriges klimatpåverkan sektor för sektor och föreslår åtgärder och styrmedel för att minska utsläppen. Kunskapen
och lösningarna finns på bordet, men det brådskar att fatta de politiska besluten. Det är dags att
klimatmaxa politiken!

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 Stockholm.
Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och
myndigheter såväl nationellt som internationellt.
Föreningen har cirka 203 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Vi står
bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval.
www.naturskyddsforeningen.se

