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HAGAINITIATIVET vill visa att näringslivet är en del av
lösningen i klimatomställningen. Det är en del av vårt
samhällsansvar att ta klimatansvar, därför driver
Hagainitiativet på för en ambitiösare klimatpolitik,
något som möjliggör för företagen att ta ännu större
klimatansvar.
Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för
att minska näringslivets klimatpåverkan. Hagainitiativet
samlar därför företag som engagerar sig för att minska
sin klimatpåverkan för att nå Hagainitiativets visio om
ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vägen
framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från
olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen
mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.
Samtidigt visar också företagen i Hagainitiativet att ett
aktivt klimatansvar ger tydliga ekonomiska fördelar och
därför vill Hagainitiativet inspirera andra företag till att
skärpa sina utsläppsmål och öppet och transparent redovisa sitt klimatarbete genom årliga klimatbokslut.
Vad vill vi uppnå? Ett lönsamt näringsliv i Sverige, Europa
och världen som tar miljö- och klimatfrågorna på allvar,
som ser möjligheterna med klimatomställningen, som
inspirerar och växlar upp varandra och som samarbetar
med politiken, forskningen och det civila samhället för
att lösa de livsavgörande frågeställningar för att få ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
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Inledning
Sveriges regering, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna, bygger på det så
kallade 73-punktsprogrammet. För att komplettera detta föreslår Hagainitiativet
ytterligare 27 punkter för att snabba på klimatomställningen.
I IPCC:s specialrapport Global Warming of 1.5 ºC slås det fast att ”väl under två
grader” som Parisavtalet formulerat sig, är otillräckligt. Det finns en möjlighet att
nu skapa ett nytt samhälle; 1,5-graderssamhället där alla naturliga ekosystem hålls
inom de planetära gränserna och där svensk lagstiftning, politik och ambition är i
linje med Parisavtalet.
I september 2020 har halva mandatperioden passerat och ett avgörande årtionde
tagit sin början. Mellan 2020 och 2030 måste utsläppen av växthusgaser halveras
för att ha en chans att klara Parisavtalets ambitioner. För att få ned utsläppen så
snabbt behövs att politik, näringsliv och civilsamhälle driver på och växlar upp arbetet tillsammans. Näringslivets klimatomställning är till viss del beroende av politiken
och att politiken gör det fördelaktigt att minska utsläppen och dyrt att fortsätta
utsläppen. Fossilfritt Sverige har fört samman branscher som skapat 21 färdplaner,
dessa bör nu ses över och sammanvägas.
Sverige har som mål att ha nettonollutsläpp år 2045. Men förändringen går alldeles
för långsamt, hittills har vi i Sverige uppnått en 27-procentig minskning av klimatutsläppen. Nya studier har kommit som tyder på att takten av utsläppsminskningar i världen behöver öka ytterligare jämfört med de 7 procent årligen som tidigare
kommunicerats. Klimatomställningen måste påskyndas och åtgärder måste snabbt
vidtas för att inte tappa fler år. Hagainitiativet föreslår därför dessa 27 punkter för en
lönsam klimatomställning som ett komplement till regeringens 73-punktsprogram.
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Övergripande målsättningar
1

Klimatomställningen ska bygga på fossilfrihet. Fossila resurser ska ersättas med
förnyelsebara samtidigt som ekosystemen bibehåller eller förstärker sin kolsänka.

2

Anpassa Sverige efter IPCC:s 1,5-gradersrapport och Parisavtalets ambitioner i
den övergripande styrningen och målsättningen.

3

Snabba upp miljötillståndsprocesserna. Det gäller både ombyggnationer och
utbyggnationer av existerande produktionsanläggningar, samt etablering av nya
anläggningar. Ge tillståndsmyndigheterna snabbspår för verksamheter som anses
vara nödvändiga för klimatomställningen.

Ekonomi och statsfinanser
4

Fördubbla januariavtalets skatteväxling från 15 till 30 miljarder svenska kronor.
Detta under förutsättningar att det skapar ökad konkurrenskraft för ”klimatsmarta”
branscher och företag.

5

Stärk kraven på hållbarhetsrapportering i noterade bolag. Alla noterade företag
ska hållbarhetsrapportera. TCFD-ramverket är en bra utgångspunkt för bolag
som vill fånga finansiella risker och möjligheter kopplade till 1,5-gradersmålet.
Institutionella investerare ska börja koldioxidrapportera på kvartalsbasis.

6

Statliga och noterade bolag i den icke-handlande sektorn bör anta mål om
nettonoll. Inom ramen för den obligatoriska hållbarhetsredovisningen bör det
tydligt framgå hur bolagen ska uppnå mål om nettonoll.

Jobb, företagande och hållbar tillväxt
7

Sveriges och EU:s Coronaomstartspaket bör ha tydliga klimatvillkor så att offentliga investeringar och stöd till företag bidrar till att nå Parisavtalet. Företag som får
statligt stöd bör anta nettonollutsläppsmål samt en plan för att nå sitt nettonollmål.

8

Sätt ett nationellt mål för medborgarnas koldioxidavtryck. Naturvårdsverket har
fått i uppdrag att mäta konsumtionsbaserade utsläpp, nu är det dags att sätta ett
utsläppsminskningsmål som omfattar importerade varor och tjänster som styr
konsumenterna mot bättre val och driver företag att ta mer ansvar.

9

All offentlig upphandling ska vara klimatneutral. Det offentliga ska gå före vilket
stimulerar grön innovation och verklig omställning.

Hela landet ska växa
10

Tillsätt en grupp som samlar relevanta aktörer och tar fram förslag för hur jordoch skogsbrukets klimatnytta kan öka genom ökad inbindning, substitution av
fossilbaserade råvaror och minskade utsläpp. Samtidigt som sektorernas konkurrenskraft ökar, vilket ökar antalet gröna arbetstillfällen.

4

H A G A I N I T I AT I V E T – 2 7 P U N K T E R F Ö R E N L Ö N S A M K L I M AT O M S TÄ L L N I N G

Miljö och klimat
11

Sätt en tydlig laddinfrastruktur. ”Modellen” för att finansiera installation och drift
av laddinfrastruktur, med en standard för laddning och betalning. Initiera ett investeringsprogram för stationär laddning för tunga fordon.

12

Ta skyndsamt fram en nationell bioekonomistrategi. Den bör innehålla mål, medel
och åtgärder som bidrar till att motverka klimatförändringen, ökar resurseffektiviteten
samtidigt som vi stärker svensk industris konkurrenskraft.

13

Ta beslut om ett produktionsmål för biogas för att skapa incitament för biogasproduktionen. Biogasen bidrar med flera nyttor i såväl klimatomställningen som
arbetet för de svenska miljömålen. Förslaget från biogasutredningen om att Sverige
ska besluta om ett produktionsmål för biogas till 2030 skapar incitament för att få
igång produktionen.

14

Stärk den cirkulära ekonomin och driv mot ökad cirkuläritet. Tydliggör när avfall
upphör att vara avfall. Styrmedel bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram
End-of-Waste-kriterier för flera material som har förutsättningar för att materialåtervinnas.

15

Stärk cirkuläriteten på förpackningar: Se över producentansvarsförordningen så
att materialåtervinningen förbättras och ökar och därmed bidrar till den cirkulära
ekonomin.

16

Ta skyndsamt fram mål och styrmedel för negativa utsläpp. Det behövs utvecklings- och investeringsstöd för stora tekniksprång som leder fram till så kallade
negativa utsläpp, både för BECCS och CCS/CCU.
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17

Inför omvänd auktionering för negativa utsläpp. I enlighet med Vägvalsutredningen (SOU 2020:4) bör Energimyndigheten få i uppgift att anordna s.k. omvända
auktioner av negativa utsläpp genom bio-CCS för att stödja fullskalig bio-CCS.

18

Säkerställ att elsystemet inte begränsar omställning och utveckling. Flaskhalsar
i elnätet och avsaknaden av anläggningar som kan generera el när väderberoende
kraftslag inte producerar riskerar att hämma utvecklingen mot ökad konkurrenskraft
och hållbarhet. Utarbeta en plan för framtidens elförsörjning som säkerställer att
elektrifieringen av transporter och industri kan genomföras i önskad takt.

19

Tillsätt en kommission för effektförsörjning. Detta i syfte att skapa en gemensam,
nationell bild av kapacitetläget för att öka kunskap kring kapacitetstillgången i elnäten och skapa en strategi för framtidens effektförsörjning.

20

Ta fram en strategi som uppmärksammar och värdesätter fjärrvärmens och
kraftvärmens roll i energisystemet. Fjärrvärmesystemen skapar möjlighet att ta
till vara spillenergi från samhället, tillför lokal elproduktion med kraftvärme och ger
underlag för kolsänkor med bio-CCS.

Bostäder
21

Ta ett helhetsgrepp på smart stadsutveckling. Boverket bör få i uppdrag, i samarbete med andra relevanta myndigheter, att skapa incitament för stadsplanering som
gynnar smarta nät, digitalisering och användarflexibilitet.
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Sverige i EU
22

Sverige bör aktivt driva på i EU för en European Green Deal som levererar på
1,5-gradersmålet. Inför klimattoppmötet 2021 bör Sverige verka för att EU sätter mål
om minst 55 procents minskning av växthusgaser till 2030 inklusive fem-årsmål för
att nå 2030-målet och femårsmål framåt tills EU når nettonollutsläpp. Därtill behövs
en EU-målsättning för negativa utsläpp. Detta bör EU lämna in som avsiktsförklaring
(NDC) till klimattoppmötet COP26.

23

Sverige behöver en EU-strategi för att avveckla subventioner till fossila bränslen,
samtidigt som konkurrenskraften för berörda branscher inte försämras. Detta
gäller exempelvis förmåner till fossildrivna bilar, skatteundantag för fossila bränslen
och nedsatt moms för inrikesresor.

24

Sverige bör verka för att utreda alternativ till den fria tilldelningen i EU:s utsläppshandel. EU:s utsläppshandel bör vara i linje med 1,5-gradersmålet. Det inkluderar en
utredning av alternativ till fri tilldelning av utsläppsrätter. Ett möjligt alternativ till fri
tilldelning av utsläppsrätter är gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp.

25

Sverige bör verka för att sänka utsläppstaket i EU:s utsläppshandel. Den linjära
reduktionsfaktorn bör justeras från 2,2 år 2021 till minst 4,5 procent per år. Justering
bör genomföras under 2020 för att verkställas 2021.

26

Sverige bör driva att negativa utsläpp genom bio-CCS och CCS bör få en egen
mekanism kopplat till EU:s utsläppshandel. Detta för att förtydliga de negativa
utsläppens betydelse för att EU ska kunna nå 1,5-gradersmålet.

27

Sverige bör verka för att stärka marknadsstabilitetsreserven. Marknadsstabilitetsreserven fungerar främst som en stabiliserande mekanism för att upprätthålla
ett rimligt pris på utsläppsrätter. I den kommande revideringen bör Sverige ha som
strategi att bevara intagstakten till marknadsstabilitetsreserven
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I Hagainitiativet ingår:
Axfood, Coca-Cola European Partners, Folksam,
Stockholm Exergi, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonalds,
HK Scan, Preem, Stena Recycling och Sveaskog.
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