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FÖRORD
Hösten 2022 befinner sig världen i en av de mest turbulenta perioderna sedan andra
världskriget. Just som världen återhämtat sig från den globala covid-19-pandemin invaderade
Ryssland Ukraina vilket orsakade det mest spända säkerhetspolitiska läget i Europa sedan kalla
kriget. I skuggan av detta pågår den mest genomgripande krisen av alla – den globala klimatförändringen. Dess förlopp är långsamt jämfört med spridningen av ett virus, men konsekvenserna
är på sikt betydligt mer långtgående. Effekterna av ett varmare klimat blir dock allt mer uppenbara
- även för oss i Sverige. FN:s klimatpanel IPCC har skruvat upp varningarna: Vi kan inte vänta utan
måste agera nu!
Det krävs en snabb samhällsomställning, och näringslivet har en av nyckelrollerna. Näringslivet
orsakar en stor del av utsläppen, men det är också företagen som sitter på lösningarna. Ett litet
antal lösningar inom energi och elsystem, transporter, industri, byggsektor och jordbruk kan tillsammans med resurseffektivisering och cirkulär ekonomi minska utsläppen i Sverige med över 90
procent 1. På global nivå kan fem nyckelteknologier minska tillverkningsindustrins utsläpp med 75
procent 2. I någon mening är därför vägen mot klimatmålen utstakad.
Sverige har under lång tid bedrivit en ambitiös klimatpolitik och var bland de första länderna i
världen som införde en bred och effektiv koldioxidskatt. Vi var också tidigt ute med att införa ett
klimatpolitiskt ramverk med klimatlag och ett oberoende klimatpolitiskt råd.
Just nu tar tyvärr politiken flera steg i fel riktning. Förslag kring sänkta drivmedelsskatter,
försvagad reduktionsplikt, bidrag till hushållen för el- och bensinanvändning sätter käppar i hjulet
för de företag som vill bidra till omställningen och som har investerat i framtidens lösningar. Dessa
investeringar behövs idag för att utsläppen ska minska om 5, 15 eller 30 år. Vi agerar varje dag
för att öka våra gröna investeringar, det sker här och nu. Men politiska konflikter och kortsiktiga
utspel skapar osäkerhet och ökad risk för våra företag. Vi vill se en långsiktig, stabil agenda för
accelererad klimatomställning. Det är så Sverige stärker sin konkurrenskraft och skapar nya jobb.
Politiker, försitt inte den chansen.
Genom en ambitiös agenda för omställning kan Sverige inte bara nå de inhemska klimatmålen,
utan också bidra till stora utsläppsminskningar och negativa utsläpp i andra länder. Fossilfritt stål,
fossilfri el och långsiktigt stabila lösningar för negativa utsläpp har en potential att bli Sveriges
framtida exportframgångar. EU har också flyttat fram positionerna i sitt klimatarbete, vilket ytterligare stärker drivkrafterna för investeringar i fossilfria lösningar.
Den här rapporten vänder sig till dig som beslutsfattare inom politiken. Den 11 september är
det val i Sverige. I den nya mandatperioden 2022-2026 ska riksdagsledamöter väljas och en ny
regering utses. De beslutsfattare som kommer att verka under denna mandatperiod kommer vara
några av de viktigaste för Sverige någonsin - då Sverige kan visa världen hur ett välfärdssamhälle
klarar klimatomställningen, har lönsamma företag och acceptans hos medborgarna för omställningen.
Det är möjligt att lösa klimatutmaningen – företagen i Hagainitiativet vill med denna rapport
visa på hopp och möjligheter. Men det behövs politiskt ledarskap och samarbete, vi vill – vill ni?

1 Se Klimatpolitiska rådets Rapport 2022
2 Material Economics (2022) Scaling up Europe: Bringing Low-CO2 Materials from Demonstration to Industrial Scale
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KLIMATOMSTÄLLNINGEN MÅSTE ACCELERERA
– DET FINNS INGEN TID ATT VÄNTA
KLIMATKRISEN PÅGÅR HÄR OCH NU
I IPCC:s senaste tre rapporter målas en tydlig bild av hur allvarlig klimatkrisen är, vilka konsekvenser vi redan idag ser av den stigande globala medeltemperaturen och hur dessa konsekvenser
sannolikt kommer att förvärras under det kommande århundradet. Budskapet är tydligt; vi måste
agera nu och utsläppen behöver halveras varje årtionde fram till 2050. Misslyckas vi är risken överhängande att mänskligt liv på den här planeten kommer att bli betydligt svårare väldigt snart.
Även i Sverige är riskerna uppenbara och redan idag märker vi av klimatförändringarna på flera
olika sätt. Det nationella rådet för klimatanpassning publicerade sin första rapport i februari 20223
och pekar där på tre centrala riskområden; fysisk säkerhet och markanvändning, vattensäkerhet
samt matsäkerhet. För att möta framtidens klimatrelaterade utmaningar kommer en lång rad
åtgärder att behöva vidtas av stat och kommuner, företag och individer. Engagemang från alla
samhällsområden är nödvändigt för att anpassa samhället till den klimatomställningen som sker 4.

KLIMATKRISEN KAN LÖSAS – DET FINNS HOPP
Trots en högst allvarlig ton så finns det flera positiva budskap i IPCC:s rapport. Genom att agera
nu finns fortfarande goda möjligheter att begränsa de negativa konsekvenserna för både naturen,
människan och ekonomin. Kostnaderna för att ställa om är också hanterbara. Enligt IPCC:s senaste
rapport5 skulle de åtgärder som krävs för att hålla temperaturen under 2°C sänka global BNP med
omkring 2 procent år 2050, jämfört med den politik som redan förs. Kostnaden för att låta bli är
svårare att beräkna men enligt en analys från World Economic Forum6 kan klimatförändringarnas
kostnader bli knappt 20 procent av global BNP om inga ytterligare åtgärder för att minska utsläppen vidtas (vilket innebär temperaturökningar på över 3 grader), jämfört med omkring 4 procent
om vi lyckas hålla temperaturen väl under 2 grader. Under alla omständigheter är kostnaderna
förknippade med klimatomställningen betydligt lägre än kostnaderna för att göra för lite.

3 Klimatanpassningsrådet (2022) Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning
4 Ibid.
5 IPCC AR6 WG III
6 Marchant, N. (2020), “This is How Climate Change Could Impact The Global Economy’
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NÄRINGSLIVET ÄR EN DEL AV PROBLEMET, MEN SITTER OCKSÅ PÅ
LÖSNINGARNA
Globalt fortsätter utsläppen att öka, men i Sverige har utsläppen minskat i alla sektorer under
de senaste årtiondena. De stora bidragen kommer från minskad användning av fossila bränslen för
produktion av el och värme, transportsektorns omställning till biodrivmedel och effektivare fordon
samt effektivisering och övergång från fossila bränslen till förnybara energikällor och el i industrin.
Den samlade bilden är att Sverige kommit en bra bit på vägen i klimatomställningen, men för att
nå både det inhemska målet om noll nettoutsläpp till 2045 och det globala 1,5-gradersmålet krävs
mer. Utsläppsminskningstakten behöver accelerera och det kommer att kräva att samhällets alla
aktörer bidrar till att nya lösningar kan växa fram och att hinder som bromsar klimatomställningen
undanröjs. Det kommer också att kräva förändrade beteenden och nya vanor när det gäller exempelvis hur vi reser, vad vi äter och hur vi planerar våra städer.
Samtidigt ser vi en tempohöjning i företagens eget klimatarbete. Hagainitiativets ambitionsindex,
där de stora bolagen på börsen har granskats, visar att allt fler företag sätter mål att halvera sin
klimatpåverkan varje årtionde. 2020 hade ett av fem företag halveringsmål, och 2021 hade det
ökat till ett av tre företag. Dessa stora bolag påverkar hela företagssverige med de mål de sätter.
Och det är i slutändan företagens utsläppsminskningar som bidrar till om Sverige klarar sina klimatmål.
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Svensk export av varor och tjänster skapar också stor klimatnytta utanför Sveriges gränser, i tre led
:
•
Produktion: eftersom svensk produktion av varor och tjänster är mindre utsläppsintensiv än
de flesta andra länders produktion skapar svensk export klimatnytta genom att tränga undan mer
utsläppsintensiva alternativ.
•
Användning: Svenska lösningar är i regel mer energi- och resurseffektiva än konkurrenternas alternativ, vilket minskar utsläppen av växthusgaser också under användningsfasen.
•
Systemeffekter: Genom att exportera lösningar och kunskap inom exempelvis digitalisering, samt viktiga komponenter i exempelvis vindkraftverk (höghållfasthetsstål), solceller
(vakuumteknik) och elbilar (koppar) kan Sverige bidra till systemskiften som driver klimatomställningen globalt.

Svensk export av varor och tjänster skapar
också stor klimatnytta utanför Sveriges
gränser, i tre led 7:

Produktion: eftersom svensk produktion av varor och tjänster är mindre utsläppsintensiv än de flesta andra länders
produktion skapar svensk export klimatnytta genom att
tränga undan mer utsläppsintensiva alternativ.
Användning: Svenska lösningar är i regel mer energi- och
resurseffektiva än konkurrenternas alternativ, vilket minskar
utsläppen av växthusgaser också under användningsfasen.
Systemeffekter: Genom att exportera lösningar och
kunskap inom exempelvis digitalisering, samt viktiga komponenter i exempelvis vindkraftverk (höghållfasthetsstål),
solceller (vakuumteknik) och elbilar (koppar) kan Sverige
bidra till systemskiften som driver klimatomställningen
globalt.

7 Material Economics (2021) Klimatnyttan av svensk export
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Det är naturligtvis svårt att exakt kvantifiera denna klimatnytta, men beräkningar som gjorts indikerar att den är betydande och att mer energiintensiv industri i Sverige generellt sett minskar de
globala utsläppen av växthusgaser 8. I Miljömålsberedningens senaste betänkande (SOU 2022:15)
föreslås också ett nytt klimatmål som tar hänsyn till denna nytta, samt till den klimatpåverkan som
Sveriges konsumtion orsakar.
Om vi ska få den tempoökning vi så väl behöver måste de politiska besluten säkerställa att det
ramverk som alla företag verkar inom hela tiden stödjer den omställning som krävs. Det handlar i
grunden om välkända principer som dels ökar kostnaderna för klimatpåverkan, och dels stimulerar till utveckling av ny teknik och nya affärsmodeller. Med tydliga och långsiktiga klimatmål som
plattform för en uthållig och konsekvent politik kommer varje aktör inom näringslivet att betrakta en
hög exponering för fossila och klimatpåverkande processer som en stigande affärsrisk. Dessa risker
minskas idag genom att företagen går ifrån beroendet av fossila råvaror och minskar beroendet
av resurser och råvaror, och genom att bygga långsiktigt hållbara värdekedjor. Många gånger går
denna utveckling hand i hand med företagens lönsamhet.
Det finns nyttor med att vara föregångare, då detta stärker företagens varumärken, kan bidra till
ökat prisvärde för varor och produkter, hjälper företagen att differentiera sina erbjudanden på
marknaden och ökar attraktionskraften hos attraktiva arbetstagare. Det finns även risker som kan
handla om att våga satsa på ny teknologi eller osäkerheter kring de politiska ramverkens varaktighet. Dessa typer av risker bromsar omställningen. Företagen vill vara en del av lösningen och
förena sina affärer med en hållbar utveckling, och när de politiska beslutsfattarna visar att klimatambitionerna gäller, att klimatmålen ligger fast, så bidrar det till omställningen i näringslivet.

8 Se exempelvis Material Economics (2021) Klimatnyttan av svensk export och Jiborn et al. (2020), Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions 2000–2014
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VÄGEN TILL NOLLUTSLÄPP ÄR UTSTAKAD
Den goda nyheten är att vi idag vet förhållandevis väl hur vägen till nollutsläpp kan se ut. Den
tekniska utvecklingen har gått snabbt det senaste decenniet och lösningar som för bara några år
sedan ansågs ligga långt fram i tiden är i dag ett faktum. Ett flertal studier 9 har de senaste åren
analyserat detta ur olika infallsvinklar och samstämmigheten kring ett antal centrala lösningarna är
markant. I Klimatpolitiska rådets senaste rapport 10 summeras kartan över klimatomställningen i fyra
breda nyckelområden (bedömd utsläppsminskningspotential inom parentes, miljoner ton koldioxidekvivalenter):
1.
2.
3.
4.

Effektivare energi- och resursanvändning (14 mton)
Fossilfri elektrifiering (15 mton)
Biomassa från skog och jordbruk (8 mton)
Upptag och lagring av koldioxid (8 mton)

För att potentialen inom dessa fyra områden ska kunna tas tillvara behöver dock många pusselbitar
falla på plats. Det kommer att behövas forskning och innovation som gör att ny teknik kan kommersialiseras i stor skala liksom förändringar i interna processer i företag och i individers beteenden.
Politiken har en avgörande roll i att skapa rätt förutsättningar för att detta ska kunna ske, och för
att säkerställa acceptansen för klimatomställningen i hela samhället. Det politiska landskapet är
dock under snabb förändring, på ett sätt som både skapar nya möjligheter och nya utmaningar.

9 Se exemeplvis Klimatpolitiska rådet 2022; IVA (2020) Så når Sverige klimatmålen; Naturvårdsverket (2021)
Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2021; Mistra Carbon Exit (2021) Accelerating the Climate Transition - Key Messages from Mistra Carbon Exit
10 Klimatpolitiska rådet 2022
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ETT NYTT POLITISKT LANDSKAP
– NYA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
KORTSIKTIGA UTSPEL SKAPAR OSÄKERHET OCH BROMSAR NÄRINGSLIVETS
KLIMATOMSTÄLLNING
Sverige hör till de länder som hittills lyckats kombinera minskade utsläpp med tillväxt och ökad
levnadsstandard. Sedan 1970 har industrins utsläpp av koldioxid minskat med 50 procent, samtidigt
som förädlingsvärdet har sexfaldigats. En delförklaring är att produktion med stora utsläpp gradvis minskat i Sverige, och ersatts av import från andra länder. Väger man in även de utsläpp som
svensk konsumtion orsakar utomlands blir de totala nivån omkring dubbelt så hög. Men faktum är
att även de konsumtionsbaserade utsläppen har minskat under senare år.
Detta är delvis resultatet av en ambitiös miljö- och klimatpolitik under många år. Sverige var i början av 90-talet bland de första länderna i världen att införa en bred och effektiv koldioxidskatt och
har systematiskt arbetat för att genom bland annat offentligfinansierad forskning och innovation
skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 2018 trädde också det klimatpolitiska ramverket i
kraft, med stöd av en bred parlamentarisk enighet, med ett lagstiftat klimatmål och det oberoende
klimatpolitiska rådet med uppgift att granska regeringens arbete för att nå detta mål.
För närvarande drar dock de politiska strömningarna i en helt annan, negativ, riktning. Kortsiktiga
utspel om att frysa reduktionsplikten, generella stöd till hushåll med hög elförbrukning, sänkt skatt
på fossila drivmedel och subventioner till alla bilägare undergräver intentionerna i klimatramverket
och skapar osäkerhet och ökad risk för de företag som investerar i framtidens fossilsnåla lösningar.
Detta riskerar att försena och fördyra omställningen. Dessutom bidrar bränsleskattesänkningarna
till ökad efterfrågan på rysk olja, vilket genererar enorma extrainkomster för Ryssland 11.

11 DN debatt 23/4 ”Putin tjänar miljarder på EU:s sänkta bränsleskatter”
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Acceptansen för klimatomställningen är samtidigt en helt avgörande fråga och de ökade el- och
bränslekostnaderna är ett reellt problem för många. Det finns också genuina mål- och intressekonflikter kring till exempel utbyggnaden av vindkraft. Politiken måste kunna hantera detta, utan
att tappa siktet på de långsiktiga målen. Forskningen visar att ett brett stöd och acceptans för
den politik som förs är avgörande för att klimatomställningen ska lyckas. På en övergripande nivå
gynnas svensk ekonomi och det svenska näringslivet av denna omställning, men omställningen kommer att skapa både vinnare och förlorare bland företag, orter och medborgare.
Politiken behöver beakta denna utveckling och utforma insatser som stärker acceptansen i samhället. Att hjälpa de som drabbas av orimligt höga kostnader är viktigt, men bör ske genom ekonomiskt riktat stöd till de som har svag ekonomi istället för stöd till konsumtion av fossila drivmedel.
I stället för att sänka bränsleskatterna och frysa reduktionsplikten skulle exempelvis skatten på
arbete kunna sänkas. Det kan åstadkomma samma ekonomiska effekt för individen, men med
betydligt mindre negativ effekt för klimatomställningen. Dessutom kan en sådan skattesänkning
riktas mot särskilt utsatta grupper, till exempel hushåll på landsbygden utan alternativ till bilen som
transportmedel eller fattigpensionärer.
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FÖRBÄTTRAT INVESTERINGSKLIMAT BIDRAR TILL SNABBARE
KLIMATOMSTÄLLNING
Många av dagens teknik- och industritrender leder till minskad klimatpåverkan, men omställningen skapar också motkrafter som gärna ser att förändringen sker någon annanstans och någon
annan gång. Utsläppen minskar men inte i tillräckligt snabb takt, tempot behöver öka. Sverige som
ett av världens rikaste länder kan klara omställningen och kan ta ledartröjan. Detta kommer ge
Sverige fortsatt många fördelar och stärka välfärden. Men för att lyckas behöver investeringsklimatet förbättras.
Behovet av investeringar med låga koldioxidutsläpp kommer öka till nivåer vi inte sett tidigare.
Planeringshorisonten för stora industriella investeringar är flera tiotals år. För att skapa det investeringsklimat som behövs är det viktigt att få en förutsägbar och långsiktig politik där klimatpolitiken
genomsyrar alla väsentliga politikområden, som också robust och håller kursen. Fram till 2050 kommer det att hållas närmare 200 parlamentsval i EU:s medlemsländer. Det finns en risk att nationell
politik i olika EU-länder kan vara svår att förutse och inte bidra med den stabilitet som behövs för
att säkra ett grönt investeringsklimat.
EU:s politik är mer förutsägbar och långsiktig, då EU-politiken är mer trögrörlig. Med flera klimatramverk och beslut på plats, skapas en mer förutsägbar och långsiktig politik. Utsläppshandeln
med ett högre pris, flera länders koldioxidprissättning, gröna given och Fit for 55 bidrar med starka
incitament till en mer robust klimatpolitik. Det är denna politik som Sverige ska förhålla sig till.
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KLIMATMÅL I NÄSTAN ALLA VÄRLDENS LÄNDER STYR ÅT RÄTT HÅLL
Sveriges ambitiösa klimatpolitik och det svenska näringslivets tekniska landvinningar har
bidragit både till minskade inhemska utsläpp, det har också minskat de globala utsläppen långt
mer både genom att bidra till skärpta internationella klimatramverk och genom att bidra till ökad
export av klimatsmarta produkter och lösningar.
Det internationella politiska landskapet håller dock på att förändras, allt fler länder sätter skarpa
klimatmål och inför politik för att målen ska nås (figur 1). Allt fler länder har klimatråd som följer
utvecklingen och utvärderar regeringens insatser. Flera av dessa länder har mer ambitiösa mål och
skarpare lagkrav än Sverige. Även om Sverige fortfarande tillhör tätklungan börjar allt fler länder
att knappa in.

Figur 1 Allt fler länder sätter mål om noll nettoutsläpp
Källa: Climate Action Tracker
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EU:S KURSÄNDRING ÄNDRAR SPELPLANEN FÖR KLIMATPOLITIKEN
EU:s nya gröna giv och kommissionens åtgärdspaket - Fit for 55 - har också potential att radikalt
ändra spelplanen för klimatpolitiken. Utsläppstaket för handelssystemet EU ETS föreslås minska
markant och ett helt nytt utsläppshandelssystem för vägtransporter och uppvärmning av byggnader
12
. Om detta genomförs kommer lejonparten av EU:s totala utsläpp av växthusgaser att omfattas
av ett skarpt utsläppstak, jämfört med ungefär 45 procent idag (REF). Dessutom finns förslag om
att även utsläpp från avfallsförbränning ska ingå i utsläppshandeln inom hela EU. Idag har endast tre medlemsstater, däribland Sverige, valt att föra in dessa utsläpp i EU-ETS. Kvar utanför
utsläppshandeln finns dock jordbruket, som med sin sina biogena utsläpp idag står för omkring 10
procent av Sveriges territoriella utsläpp (och mer än så i EU).
Som svar på energikrisen och Europas allt tydligare sårbarhet när det gäller höga olje- och naturgaspriser i ukrainakrigets kölvatten har också EU-kommissionen lanserat en ny energiplan –
REPowerEU 13. Målet är att redan under 2022 minska importen av gas från Ryssland med en
tredjedel och att EU ska vara helt oberoende av rysk gas till 2030. En viktig del i detta handlar
om att accelerera utbyggnaden av förnybar energiproduktion som bioenergi, sol- och vindkraft
och förbättra energieffektiviteten - exempelvis genom ökad användning av värmepumpar. Alla
medlemsländer uppmanas att identifiera lämpliga områden till havs och på land där vind och solenergi kan utvecklas, med fokus på den allmännas intresse och inte i första hand inte individuella
hänsyn. Kommissionen vill också påskynda tillståndsprocesser – till exempel gruvtillstånd – för att
säkra den inhemska tillgången till kritiska råvaror.

12 Europeiska kommissionen (n.d.), “Increasing the ambition of EU emissions trading”
13 Europeiska kommissionen (2022), “REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and
sustainable energy”
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DAGS FÖR OMTAG I KLIMATPOLITIKEN

EU:S UTSLÄPPSHANDEL FÅR EN VÄXANDE ROLL
Detta kommer att innebära snabbare utsläppsminskningar inom de sektorer som omfattas
av handelssystemet idag. I stort sett alla utsläpp av koldioxid och en mycket stor del av de totala
växthusgasutsläppen kan komma att rymmas inom ett gemensamt utsläppstak och därmed av ett
effektivt pris på utsläpp 14. Därutöver finns en lång rad åtgärder som sammantaget kraftigt skärper
styrning mot EU:s klimatmål.

Figur 2 EUs utsläppshandel enligt Fit for 55
Källa: Magnus Nilsson Produktion (2021) Nu är det på allvar. Din snabbguide till ”Fit for 55” – kommissionens
förslag till ny klimatlagstiftning för Europeiska Unionen.

Det är många steg kvar innan alla delar av detta system finns på plats och hur strikt politiken blir
återstår att se. Förhandlingar pågår och olika länder vill gå olika långt. Att en betydligt större
del av utsläppen kommer att ingå i utsläppshandel och att andra EU-gemensamma åtgärder för
minskade utsläpp kommer att få större genomslag framstår dock som sannolikt. Priset på utsläpp
kommer i allt högre grad att styras från EU, vilket innebär en delvis ny roll för den nationella klimatpolitiken.
Sverige och det svenska näringslivet är dock är väl positionerat och har redan kommit en bra bit på
vägen, och har mycket att vinna på en skarpare politik från EU. Svenska företag leder utvecklingen
mot fossilfritt stål, klimatsmarta transporter, kolsnål matproduktion, energieffektiva bostäder och
hållbara biobränslen. Ett högt pris på koldioxid i hela Europa, och idealt även i resten av världen,
skapar en växande marknad för dessa företag och gynnar Sveriges konkurrenskraft.

14 Magnus Nilsson Produktion (2021) Nu är det på allvar. Din snabbguide till ”Fit for 55” – kommissionens förslag till ny klimatlagstiftning för Europeiska Unionen.
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DAGS FÖR OMTAG I KLIMATPOLITIKEN

ÖKADE UTMANINGAR I KÖLVATTNET AV GEOPOLITISK ORO OCH HÅRDARE
KONKURRENS OM RÅVAROR
Parallellt med den utveckling som beskrivs ovan sker dock andra, mer oroande, förändringar på
flera områden. En växande konkurrens om kritiska råvaror och komponenter begränsar tillgången
och pressar upp priser på allt från metaller och livsmedel till energi och byggvaror. Figuren nedan
visar till exempel hur flertalet metaller som behövs i klimatomställningen ökat kraftigt i pris under
det senaste året. Detta pressar näringslivets marginaler och leder i förlängningen till högre priser
på allt ifrån elbilar till vindkraftverk.

Figur 3 Prisutvecklingen för metaller under 2021
Källa: Conte, N. & Jamshed, P. (2022), ‘How Metals Prices Performed in 2021’
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DAGS FÖR OMTAG I KLIMATPOLITIKEN

Denna utveckling har pågått i flera år men har accelererat under våren som ett resultat av kriget i
Ukraina. På energiområdet har detta varit särskilt tydligt, kraftigt stigande priser på olja och gas,
vilket i sin tur har pressat upp priset också på el. En positiv sidoeffekt av detta är att drivkraften att
minska användningen av fossila bränslen i allmänhet, och importen av rysk olja och gas i synnerhet, har stärkts. Både EU och enskilda medlemsländer, samt många länder utanför EU har kraftigt
accelererat insatserna för att minska användningen av fossila bränslen.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVER OMTAG I KLIMATPOLITIKEN
Att navigera i klimatpolitiken för att klara klimatomställningen blir all mer komplext. Dagens politik är inte utformad för att kunna hantera denna komplexitet och de nya utmaningar som klimatomställningen innebär och den politiska diskussionen inför riksdagsvalet i september 2022 skapar
osäkerhet och ökad risk snarare än optimism och framåtanda. Det krävs därför ett omtag i klimatpolitiken. Efter valet i höst ska den nya regeringen inom kort presentera en klimathandlingsplan
för mandatperioden. Denna plan måste bli ambitiös och långsiktig samt ta avstamp i de stora
möjligheter som Sveriges näringsliv har att bidra inte bara till Sveriges klimatmål utan också till den
globala klimatomställningen.
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DAGS FÖR OMTAG I KLIMATPOLITIKEN
För att lösningarna som kan ta oss till 1,5-gradersmålet och Sveriges nationella klimatmål ska
kunna växa fram krävs nu ett omtag i klimatpolitiken. Det räcker inte att fortsätta på den inslagna
vägen eller med fortsatta gradvisa förbättringar inom enskilda områden. Det krävs en heltäckande
politik för acceleration av klimatomställningen i alla sektorer och på alla nivåer i samhället. Det nya
politiska landskapet som beskrivs ovan innebär i detta sammanhang både utmaningar och
möjligheter.
Hagainitiativet vill se ett kraftfullt omtag i klimatpolitiken under kommande mandatperiod. Det
behövs ett tvärsektoriellt angreppsätt, och ett brett grepp kring resursanvändning, energi, gröna
näringar och negativa utsläpp.

EFFEKTIVARE ENERGI- OCH RESURSANVÄNDNING
Effektivare användning av energi och andra resurser är avgörande för klimatomställningen och
ingår därför som en central komponent i de globala scenarier som leder till att vi når Parisavtalets
klimatmål 15. Det internationella energiorganet IEA menar att energiintensiteten (energianvändningen i relation till BNP) behöver minska med omkring fyra procent per år fram till 2030, jämfört med
1,6 procent i genomsnitt under perioden 2010-2020 16.
För svensk del visar beräkningar i Klimatpolitiska rådets Rapport 2022 att ökad energi- och resursanvändning kunna minska utsläppen med 14 miljoner ton CO2e år 2045, genom en kombination av
ökad återvinning och förbättrad avfallshantering och materialåtervinning, ett mer effektivt transportsystem samt ett mer resurseffektivt jordbruk. Sverige har också goda förutsättningar genom ett
väl utbyggt fjärrvärmesystem med både hög energieffektivitet och hög andel förnybar energi.

15 IEA (2021) Energy efficiency - The first fuel of a sustainable global energy system; EU-Kommissionen (2021).
Energy efficiency first - A guiding principle of the European energy and climate governance.
16 IEA (2022), ‘Energy intensity – SDG7: Data and Projections’.

STENA RECYCLING INVESTERAR I
BATTERIÅTERVINNING
Energimyndigheten ger Stena Recycling 70,7
miljoner kronor i stöd till en investering i en ny
batteriåtervinningsanläggning vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. Anläggningen
beräknas initialt hantera cirka 10 000 ton batterier per år och har genom ny teknik en potential till
minskade koldioxidutsläpp med uppskattningsvis
25 000 ton per år. Återvinningen omfattar litiumjonbatterier från såväl eldrivna bilar som industriella produkter och konsumentprodukter.
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Ökad effektivisering bidrar slutligen till flera sidonyttor, såsom minskade växthusgasutsläpp utanför
Sveriges gränser, minskade utsläpp av andra miljöskadliga ämnen, förbättrad hälsa och en säkrare
tillgång till kritiska resurser där de kan göra störst nytta i omställningen.
Idag utnyttjas dock inte denna potential och Sverige utvecklas åt fel håll på flera områden. Den
årliga materialkonsumtionen per person är nästa dubbelt så hög som EU-genomsnittet 17, vilket
till stor del förklaras av att vi har en stor råvarubaserad basindustri. Plast är en viktig del av detta
och den årliga volymen plastavfall ökar snabbt. Merparten av detta går till energiåtervinning eller
bränsle medan endast omkring 10 procent går till materialåtervinning.
Den så kallade resursproduktiviteten (den totala materialanvändningen i relation till BNP) har ökat
med sju procent mellan år 2000 och 2017, jämfört med 39 procent i genomsnitt för EU. Även energieffektiviteten i Sverige är låg jämfört med andra länder i EU och har inte utvecklats i linje med
vare sig inhemska eller europeiska målsättningar under de senaste årtiondena . Trafiken fortsätter
också att öka, med trängsel, utsläpp av farliga partiklar och fortsatt höga utsläpp av koldioxid som
följd. Allt detta innebär båda onödigt stora klimatutsläpp och en rad andra miljöproblem, både i
Sverige och i de länder vi importerar dessa material ifrån.
Dagens politik behöver skärpas för att vända utvecklingen och för att den stora potential som effektivare energi- och resursanvändning innebär ska kunna realiseras.

17 Materialflödesräkenskaper - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)
18 European Environment Agency (2020). Trends and projections in Europe 2020: Tracking progress
towards Europe’s climate and energy targets. EEA Rep. 13/2020

LÖFBERGS PÅ GOD VÄG MOT FOSSILFRIHET
En smart och effektiv energi- och
resursanvändning är en del i Löfbergs cirkulära
omställning. Att det familjeägda kafferosteriet
fasar ut den fossil plasten i sina förpackningar
och rostar med 100 procent fossilfri biogasol är
två åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan.

18

JM UTVECKLAR HÅLLBAR BETONG
Betong, som används i bostadsbyggande, innebär
en utmaning då cement som är bindemedlet i
betong står för cirka 60–75 procent av byggprocessens totala klimatpåverkan. Som ett led i
JM:s arbete med att minska de klimatpåverkande
utsläppen testar JM betong som är klimatförbättrad med 10 respektive 25 procent (enligt Svensk
Betongs standard).

TUSENTALS TON KOLDIOXIDSUTSLÄPP SPARAS GENOM
FOLKSAMS CIRKULÄRA FLÖDEN
En stor del av Folksams hållbarhetsarbete är att hjälpa sina kunder att förhindra att en skada eller olycka
inträffar, vilket ger ökad trygghet för kunderna, lägre
resursanvändning, lägre skadekostnader och därmed
även lägre försäkringspremier. Exempelvis arbetar Folksam med Godsinlösen (GIAB) för att skapa ett cirkulärt
flöde för skadade föremål som soffor, glasögon, cyklar,
mobiltelefoner, datorer och annan elektronik. År 2021
bidrog den cirkulära hanteringen att 1 634 ton koldioxidutsläpp undveks.

CIRKULÄRITET I FOKUS I COCA-COLAS KLIMATOMSTÄLLNING
Coca-Cola i Sverige jobbar aktivt med att reducera sina förpackningars utsläpp genom att minska
materialanvändning samt återanvända och återvinna resurser. 2020 blev Coca-Cola i Sverige först
i världen att tillverka alla sina PET-flaskor av 100
procent återvunnen plast (rPET)*. Dessutom sker investeringar och utveckling i nya förpackningslösningar och återfyllningsbara alternativ, med målet att
stärka det cirkulära konsumtionsbeteendet för att
på så sätt minska förpackningarnas avtryck och
potentiella nedskräpning i naturen.
*Avser ej flaskans kork och etikett som tillverkas av
andra återvinningsbara material som återvinns.
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HAGAINITIATIVETS FÖRSLAG:
»

»

Inför ekonomiska styrmedel som stärker incitamenten för ökad resurseffektivitet och
cirkulära affärsmodeller och genomför en grön skatteväxling där differentiering mellan
jungfruligt och återvunnet material ingår som en central komponent.
o

Undanta begagnade produkter från den så kallade kemikalieskatten, vars nuvarande konstruktion motverkar det övergripande syftet att främja en cirkulär
ekonomi 19.

o

Avskaffa avfallsförbränningsskatten, vilken inte styr mot en ökad materialåtervinning och inte kommer att underlätta för omställningen till en cirkulär ekonomi eftersom varken avfallsflöden, materialåtervinning, produkters design eller växthusgaser
bedöms påverkas i någon större utsträckning på längre sikt 20.

o

Skapa system och stödstrukturer som möjliggör en ökad grad av återbruk och
återvinning. Krav på återtagande av material. Spårbarhet på kvalitet.

Initiera en nationell satsning för cirkulär ekonomi och ett hållbart konsumtionsbeteende
samt inför ett nationellt mål för ett resurseffektivt samhälle, för återbruk och för återvunnen råvara. Politiken bör tydligare stötta utvecklingen av inhemska och cirkulerande
system för växtnäringsförsörjning för att minska klimatpåverkan och förbättra livsmedelstryggheten. För att löpande följa utvecklingen och utvärdera olika insatser behöver
också kunskapen om resursflödena i samhället öka. Därför bör SCB få ett nytt uppdrag
att utveckla nationella data och statistik över hur resursflöden och deras värde utvecklas
över tid. Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att ta fram End-of-Waste-kriterier för flera
material som har förutsättningar för att materialåtervinnas, bland annat för ballastmaterial.

19 Delegationen för Cirkulär Ekonomi (2020), ‘ Bilaga 1: Angående kemikalieskatten och begagnade
produkter’
20 Skatteverket (2021), ‘Avfallsförbränningsskatten är ineffektiv’

MCDONALD’S UTFASNING AV ENGÅNGSPLAST HAR SPARAT 150 TON PLAST
De senaste fem åren har McDonald’s i
Sverige minskat matsvinnet på genomsnittsrestaurangen med över 30 procent.
Företaget arbetar för att fasa ut plastförpackningar, och sen 2018 har årsförbrukningen av engångsplastplast minskat med
över 150 ton.

20

ACCELERERAD, STORSKALIG ELEKTRIFIERING
Elektrifiering kan på ett effektivt och billigt sätt direkt ersätta fossilanvändning inom en rad
områden och elektrifieringstakten har ökat snabbt de senaste åren. Teknikutveckling inom förnybar elteknik, batterier och andra lagringslösningar har dramatiskt minskat kostnaderna för dessa
lösningar, vilket skapar starka ekonomiska drivkrafter. Framställning av grön vätgas och andra
elektrobränslen kan vidare bidra till stora utsläppsminskningar i framför allt transportsektorn och i
industrin. Den storskaliga omställningen av svensk stålindustri mot koldioxidfri tillverkning är exempelvis till stor del beroende av omfattande vätgasframställning. Även här pågår en snabb teknikutveckling, men den är i ett tidigare skede än sol, vind och batterier.
Vid sidan av effektivisering är det elektrifieringen som kan ge det största bidraget till minskade
koldioxidutsläpp på lång sikt. Enligt Klimatpolitiska rådets bedömning är potentialen omkring 15
miljoner ton per år till 2045. Sverige har också möjlighet att genom export av både fossilfri el
och produkter tillverkade med fossilfri el bidra till minskade koldioxidutsläpp utomlands. Redan
idag skapar den svenska exporten stor global klimatnytta. Detta kommer dock att kräva nästan en
fördubbling av elproduktion och en omfattande uppgradering av överföringskapaciteten mellan
olika delar av landet 21. En avgörande fråga är hanteringen av enskilda effekttoppar genom ökad
efterfrågeflexibilitet och smarta lagringslösningar.
Investeringstakten behöver öka flerfaldigt och här finns betydande utmaningar som dagens politik
inte fullt ut förmår hantera. Otidsenliga regleringar och okoordinerade myndighetsprocesser, en
elmarknad som inte är utformadför det nya energilandskap
som växer fram samt mål- och intressekonflikter kring framför allt vindkraftens expansion är alla kritiska områden som
AXFOOD INVESTERAR I EN HÅLLBAR
kräver ett politiskt omtag. Den nytta som kraftvärmen och
FORDONSFLOTTA
fjärrvärmen kan skapa i elsystemet genom planerbar produktion av både el och värme i kombination med lagring,
vilket gör att den är en väldigt användbar balanseringsresurs, tas idag inte tillvara. Tvärtom motverkas den av flera
olika styrmedel 22. Detta riskerar att innebära att den installerade kraftvärmeeffekten kommer att minska framöver.
Hagainitiativets förslag är att möjliggöra en snabb och
storskalig elektrifiering i linje med klimatmålen.

21 Se exempelvis Energimyndigheten (2021) Scenarier över
Sveriges energisystem 2020 ER 2021:6 och Energiforsk (2021)
Efterfrågan på fossilfri el - Analys av högnivåscenario.

Ett omfattande arbete pågår för att
minimera utsläpp och miljöpåverkan
från Axfoods inköps- och logistikverksamhet. Axfood har valt att diversifiera
fordonsflottan och använder olika typer
av lastbilar och drivmedel, el inkluderat.
På så sätt kan Axfood bidra till utvecklingen av nya fordonstyper, produktion
av hållbara drivmedel och infrastruktur.
Samtliga drygt 270 egenägda lastbilar
kan numera köras fossilfritt, varav allt fler
på el.

22 Se exempelvis WSP (2021) Lösningar för balansering i elsystemet samt kraftvärmens förutsättningar
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HAGAINITIATIVETS FÖRSLAG:
»

Ta initiativ till en nationell dialog kring elsystemets utveckling, i syfta att säkra acceptansen för en fördubbling av produktionskapaciteten samt en omfattande utbyggnad
och modernisering av elnätet i hela landet. Sätt tydliga, tidsatta mål för denna utbyggnad och ge relevanta myndigheter i uppdrag att säkerställa att tidsplanen följs. Kommunerna, civilsamhället och näringslivet är helt centrala aktörer och måste involveras i
alla delar av processen.

»

Inför styrmedel som påverkar eller har potential att påverka effektreduktion och ökad
efterfrågeflexibilitet. Till exempel kan elnätsbolagens intäktsramsreglering utvecklas
för att stimulera investeringar i efterfrågeflexibilitet och eleffektivisering och stöd till
laddinfrastruktur kompletteras med krav på styrfunktioner för flexibilitet och minskad
effektbelastning.

»

Undanröj hinder för kraftvärmen, däribland avfallsförbränningsskatten, och främja investeringar i ny kraftvärme genom exempelvis förändrade byggregler som ökar efterfrågan
på fjärrvärme.

»

Tillsätt en offentlig utredning med uppdrag att ta fram förslag för en bred elmarknadsreform i syfte att stimulera en effektiv användning av elenergi, säkerställa att planerbar
produktionskapacitet bibehålls och utvecklas, att kraftvärmens potential tas tillvara,
samt att eldistributionssystemet utvecklas över tid i paritet med samhällets utveckling.
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DE AREELLA NÄRINGARNAS ROLL I KLIMATOMSTÄLLNINGEN
Vi har en stark bioekonomi i Sverige. Skogs- och jordbruk har varit en hörnsten i Sveriges
samhällsbygge och har en potential att spela en allt större roll i det moderna, hållbara samhället. Utöver de ekonomiska och sociala värden som de gröna näringarna skapar kan både skogen
och jordbruket bidra till klimatomställning och minskade utsläpp. Biomassan kan användas för att
minska klimatpåverkan genom att ersätta fossilintensiva produkter eller fossil energi. Det kan vara
fossilbaserad plast som ersätts av biobaserade alternativ, fossila bränslen som ersätts av biobränslen eller betong i byggnader som ersätts av trä där det är lämpligt. Även om elektrifiering på
lång sikt sannolikt kommer att driva klimatomställningen i de flesta sektorer har bioenergi en roll att
spela i tillämpningar där elen inte räcker till eller blir för dyr, såsom bränsle till flyg och sjöfart samt
balanskraft i elsystemet.
I klimatpolitiska rådets scenario kan lösningar inom skogs- och jordbruket bidra med 8 miljoner ton
minskade utsläpp år 2045. Därutöver utgör i synnerhet skogen, samt i någon mån jordbruket, också
en viktig kolsänka som bidrar till minskade nettoutsläpp. Det årliga nettoupptaget av koldioxid i
växande skog uppgår till drygt 40 miljoner ton per år. Till det kommer den kontinuerliga inbindningen av koldioxid i långlivade träprodukter från skogsbruket samt minskade fossila utsläpp när trä
och biomassa ersätter fossilbaserade produkter 23. Skogsbrukets klimatnytta i Sverige kan vidareutvecklas inom alla dessa områden.
Jordbruket är en strategisk fråga kopplat till Sveriges livsmedelsförsörjning. Sveriges självförsörjandegrad är idag ca 50 procent. Idag är Sveriges självförsörjandegrad på nötkött 60 procent, medan
det för mjölk och mjölkprodukter är cirka 70 procent. För spannmål är Sverige helt självförsörjande.
Försörjningsgraden behöver öka för att möta den ökade efterfrågan globalt sett och för att minska
Sveriges beroende av matimport från andra länder i en sårbar omvärld.
Samtidigt finns en rad målkonflikter och svåra frågor som behöver hanteras. Jordbruket hör till de
sektorer där nollutsläpp till 2045 tycks svårt att nå, i huvudsak på grund av metan och lustgas från
biologiska processer. Här behövs ny kunskap och ny teknik men sannolikt också kompletterande åtgärder, som till exempel Bio-CCS, för att ta om hand de utsläpp som inte kan reduceras på något
annat sätt 24. När det gäller både skogen och jordbruket krävs genomtänkta prioriteringar mellan
de olika samhällsnyttor som näringarna skapar och värden som relaterar till biologisk mångfald,
rekreation samt natur- och kulturarv. En balans mellan dessa olika nyttigheter är nödvändig för en
långsiktigt hållbar utveckling.
Hagainitiativet efterfrågar en tydligare och mer strategisk politik för de gröna näringarnas roll i
klimatomställningen.

23 För en aktuell genomgång av detta se Hans Petersson m.fl. (2021) On the role of forests and the forest
sector for climate change mitigation in Sweden
24 Läs mer om detta i SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

LANTMÄNNEN PRODUCERAR CIRKULÄR BIOETANOL
Lantmännen Agroetanol är ett av Nordens största
bioraffinaderier som av spannmål och restprodukter
producerar etanol med världsledande klimatprestanda, protein och kolsyra. Etanolen som produceras
används främst som drivmedel och är ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt att minska transportsektorns
utsläpp redan nu. Klimatnyttan är stor då etanolen
bidrar med upp till 98 procent CO2-reduktion jämfört
med fossil bensin.
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HAGAINITIATIVETS FÖRSLAG:
»

Tillsätt en grupp bestående av representanter från regeringen, myndigheter och relevanta branscher i näringslivet, med mandat att ta fram förslag för hur jord- och skogsbrukets sammanlagda klimatnytta bland annat genom att binda koldioxid i skog och
långlivade produkter långsiktigt kan tas tillvara och utvecklas samtidigt som sektorernas
konkurrenskraft ökar. Lägg fast en tydlig färdriktning för skogens och jordbrukets roll i
omställningen mot nollutsläpp och Parisavtalets 1,5-gradersmål.

»

Inför en strategi för cirkulär och biobaserad ekonomi och styrmedel för ökad inhemsk
produktion av biodrivmedel från jord-, och skogsbruk. Säkra en ambitiös reduktionsplikt
i nivå med Energimyndighetens förslag så att Sverige får stabila spelvillkor för inhemskt
producerade biobränslen. Formulera ett svenskt klimatmål där hela den svenska kolbalansen ingår, och särskilj permanenta tekniska kolsänkor såsom DACCS och BECCS från
de naturbaserade.

»

Förbättra konkurrensvillkoren för det svenska jordbruket genom ekonomiska styrmedel
och offentlig upphandling som tar hänsyn till värdet av hållbara råvaror och till värdet av
en tryggad inhemsk livsmedelsförsörjning.

SVEASKOGS NATURVÅRD DÄMPAR AVGÅNGEN AV
KOLDIOXID
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och brukar
skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden
liksom sociala och ekonomiska värden ska kunna utvecklas. Exempelvis återskapar Sveaskog 100 våtmarker i
naturvårdande syfte. Att återväta produktiva torvmarker
dämpar samtidigt avgången av koldioxid och har stor
betydelse för klimatet.

PREEMS FÖRNYBARA DRIVMEDEL SPARAR ÖVER
3 MILJONER TON KOLDIOXID
Under 2021 ökade Preem produktionen av förnybart
med mer än 50 procent bland annat genom att använda restprodukter från pappers- och träindustrin genom
dess samägda svenska bolag Sunpine och Pyrocell.
Samma år sparade Preems förnybara drivmedel över 3
miljoner ton CO2 i kundledet. Preems klimatomställning
möjliggörs bland annat genom att bygga om raffinaderiet i Lysekil för produktion av förnybara drivmedel,
finansierat med den första garantin som beviljats inom
ramen för statens gröna garantiprogram.
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EN ROBUST MARKNAD FÖR UPPTAG OCH LAGRING AV KOLDIOXID
IPCC:s senaste rapport visar att praktiskt taget alla globala scenarier som leder till
1,5-gradersmålet klaras är starkt beroende av koldioxidinfångning och lagring. Negativa emissioner,
att med bio-CCS (BECCS) eller direkt i luft (DACCS) sänka halten av koldioxid i atmosfären genom
infångning och permanent lagring, kompenserar för de utsläpp som inte kan reduceras på andra
sätt. Eftersom inte alla emissioner kan minskas till noll är alltså negativa emissioner nödvändiga för
att nå klimatramverkets mål om netto noll-utsläpp till 2045 och, med Klimatpolitiska vägvalsutredningens ord, för kunna fortsatta på ”vägen mot en klimatpositiv framtid” därefter. Enligt utredningens slutbetänkande kommer kolsänkor om drygt 10 miljoner ton per år att behövas från år 2045
och framåt.
I Sverige är potentialen för minusutsläpp genom bio-CCS
cirka 30 miljoner ton per år, alltså ungefär tre gånger så
mycket som det bedömda behovet för att kunna nå netto
noll-målet till 2045. Överskottet, cirka 20 miljoner ton per
år, skulle kunna användas av länder som inte har förutsättningar för att lika kostnadseffektivt etablera nödvändiga
negativa emissioner eller som i praktiken saknar alternativa
klimatåtgärder. En bred satsning på bio-CCS skulle därför
kunna leda till ökade exportintäkter och tillväxt i Sverige
samtidigt som den skulle kunna bidra till andra länders
ansträngningar att nå sina klimatmål. Tekniken är dock
ännu inte fullt kommersialiserad och en frivilligmarknad för
negativa utsläpp är fortfarande i en tidig fas. För att både
teknik och marknad ska kunna nå en mogen nivå krävs stöd
från politiken. Det gäller både finansiella strukturer och
utformning av regelverk.

STOCKHOLM EXERGI VÄRLDSLEDARE
INOM BIO-CCS
Stockholm Exergi arbetar för att minska
befintliga utsläpp och med CCS-teknik
för att skapa permanenta minusutsläpp,
så kallade kolsänkor. Stockholm Exergi
planerar att bygga fullskalig anläggning
för bio-CCS vid biokraftvärmeverket
KVV8 i Stockholm. Bio-CCS-anläggningen kommer att ha en avskiljningskapacitet på närmare 800 000 ton koldioxid
per år, vilket motsvarar utsläppen från
Stockholms vägtrafik under ett år.
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Kostnaden per avskilt och lagrat ton uppgår till mellan 1500 och 2000 kr/ton (för investering, drift,
transport och lagring). Stora satsningar pågår, både i Sverige och på EU-nivån, och Stockholm
Exergi fick i april i år beviljat stöd om 180 miljoner euro för att bygga Europas första storskaliga
anläggning för minusutsläpp. Riksdagens beslut att avsätta 36 miljarder kronor för stöd till negativa
utsläpp fram till 2046 är också ett mycket positivt steg. För att bio-CCS ska kunna kommersialiseras fullt ut krävs dock ytterligare investeringar i forskning och utveckling samt inte minst ett väl
fungerande regelverk kring den framtida marknaden för handel med negativa emissioner. Utformas
regelverken på ett ändamålsenligt sätt och en kraftsamling ske för att realisera potentialen kommer både klimatet och samhällsekonomin att vara vinnare.
Genom att kombinera näringslivets köp av negativa emissioner med statens stöd kan mer koldioxid avskiljas och Sverige bli en världsledande producent av permanenta negativa emissioner. Vi
vill se ett regelverk där näringslivet kan neutralisera sina utsläpp och samtidigt bidra till Sveriges
klimatmål. Att staten redovisar samma fossila emissioner i den nationella bokföringen som företagen redovisar i sina klimatbokslut är helt naturligt. Det finns inget skäl att ändra på detta tillvägagångssätt för negativa emissioner. Som vanligt när det gäller såväl finansieringsmodeller som
regelverksutformning ligger mycket i detaljerna, men här följer några nyckelpunkter.
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HAGAINITIATIVETS FÖRSLAG:
»

Använd negativa emissioner från DACCS och BECCS för att neutralisera utsläpp av
växthusgaser som inte kan minskas till rimliga kostnader. Använd inte flexibiliteter på så
sätt att negativa emissioner kan föras till andra sektorer som ett sätt att minska ambitionerna i dessa sektorer. De negativa emissionerna är till för att neutralisera sådana
utsläpp som inte med rimliga insatser kan minskas på andra sätt, inte för att sänka
ambitionerna i omställningen.

»

Verka för att i samarbete med skogs- och energibranscherna etablera en ny svensk
exportindustri för tekniska negativa utsläpp med permanent lagring.

»

Verka för etableringen av ett ändamålsenligt regelverk, nationellt och internationellt,
som uppmuntrar företag att köpa minusutsläpp för att neutralisera de utsläpp som är
kvar i hela värdekedjan efter att alla rimliga utsläppsminskningar genomförts.

»

Driv på för att de tekniska kolsänkorna kommer in i Fit for 55. Skapa en egen sektor för
tekniska permanenta negativa emissioner (DACCS och BECCS). Om detta inte är praktiskt genomförbart bör minusutsläpp från dessa metoder hållas ihop oavsett vilken sektor
de förs till. I valet mellan LULUCF och ESR, utgör den senare en bättre hemvist.

»

Tillsätt snarast en utredning för att klargöra hur koldioxidinfångning i samband med
avfallsförbränning kan genomföras och finansieras.

»

Sverige bör verka för att det ställs krav på att alla produkter ska deklarera sitt fossila
kolinnehåll. Med en koldeklaration läggs grunden till den oundvikliga slutsatsen att för
varje ton fossilt kol som tillförs marknaden och som i slutänden helt eller delvis avgår till
atmosfären som koldioxid måste motsvarande mängd CO2 tas bort med DACCS eller
BECCS.
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SEKTORÖVERGRIPANDE FÖRSLAG
Utöver de specifika förslag som presenteras ovan behöver klimatpolitiken framöver utformas
utifrån ett helhetsperspektiv där klimatet genomsyrar allt det arbete som regeringen och dess myndigheter bedriver. Så är det inte idag. Fortfarande spretar politiken och styrningen av departement
och myndigheter utgår inte ifrån varken klimatlagens krav eller näringslivets behov av tydliga, långsiktiga spelregler. Kortsiktiga beslut kring viktiga styrmedel som reduktionsplikten skapar osäkerhet
och ökad risk för företag, investerare och privatpersoner samtidigt som det också råder brist på
koordinering mellan olika politiska nivåer som förstärker detta. Tillståndsprocesserna för utbyggd
vindkraft är ytterligare ett tydligt exempel. Nedan presenteras fyra sektorsövergripande förslag på
hur hela den samlade politiken bättre kan bidra till klimatomställningen.

MODERNA OCH EFFEKTIVA TILLSTÅNDSPROCESSER
Klimatomställningen kommer att kräva stora investeringar i bland annat fossilfria energisystem, transporter och infrastruktur för fossilfri tillverkningsindustri. Utöver de stora finansiella resurser
detta kommer att kräva, och den allmänna risk det innebär att investera i nya ofta obeprövade
lösningar, tillkommer även en institutionell risk genom de tillståndsprövningar som ofta krävs för att
etablera nya industrianläggningar, elnät eller kraftverk. Ett tydligt exempel på detta
är processen för nya elnätskoncessioner (tillstånd) som, inklusive överklaganden, kan ta många år
från det att ett elnätsbolag lämnar in sin ansökan och utformningen av det kommunala vetot
gör att ett projekt kan stoppas väldigt sent i planeringsprocessen. Kompetens och kapacitet hos
inblandade myndigheter, exempelvis mellan olika länsstyrelser, variera vilket ytterligare bidrar till
oförutsägbarhet och ineffektivitet.
Utbyggnaden av vindkraft bromsas också märkbart av lokalt motstånd där projekten planeras, från
kommuner, privatpersoner, organisationer och Försvarsmakten, vilket utgör betydande hinder och
innebär att en stor andel ansökningar aldrig leder till ett färdigställt projekt. Enligt en kartläggning av vindkraftverk som har tillståndsprövats under perioden 2014–2019 fick en tredjedel av alla
ansökningar nej och enligt en sammanställning från Svensk Vindenergi beviljas mindre än hälften
av alla ansökningar och antalet beviljade tillstånd har minskat drastiskt över tid. Det finns utan tvekan legitima mål- och intressekonflikter kring stora byggprojekt som behöver hanteras, men dagens
processer innehåller ett för stort mått av oförutsägbarhet och godtycklighet.
Det behövs en snabbare och mer förutsägbar tillståndsprövning av etableringar som bidrar
till ett snabbare tempo i klimatomställningen. Många lagar och regleringar har sin
utgångspunkt i ett förvaltarperspektiv och en relativt stabil infrastruktur och är därför inte väl utformad för anpassade för den snabba förändring som nu ska ske. Det handlar inte om att urholka rättssäkerheten eller att köra över kommuner och privatpersoner – det handlar om att skapa
tydlighet, förutsägbarhet och korta ledtider från ansökan till beslut. Miljölagstiftningen i Sverige har
bidragit till att åstadkomma stora förbättringar för miljön, men effektivare processer är en förutsättning för att näringslivet ska kunna genomföra de investeringar som krävs för att klimatomställningen ska kunna accelerera.
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HAGAINITIATIVETS FÖRSLAG:
»

Anpassa miljöbalken till klimatmålen och tillför prövningsmyndigheter och domstolar de
resurser som krävs för att den nya lagstiftningen ska kunna utformas och implementeras utan ytterligare fördröjning. I miljöbalkens § 1, som anger balkens övergripande mål
och tillämpningsområde nämns idag inte klimatet. Där listas människors hälsa och miljö,
biologisk mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer, resurshushållning och återanvändning. Klimathänsyn bör föras in i miljöbalkens portalparagraf för att likställa klimatnytta med andra målsättningar och säkerställa att intresset av samhällsnytta och hållbar
utveckling tillvaratas bättre i miljöprövningen.

»

Gör en översyn av miljöbalkens bestämmelser i syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig och fokuserad prövning som tar sikte på de huvudsakliga miljöfrågorna och
inte detaljer, med bättre rättssäkerhet och förutsägbarhet för sökanden.

»

Stärk kompetens och kapacitet vid alla de offentliga aktörer som berörs av tillståndsfrågorna, såsom statliga myndigheter, kommuner, länsstyrelser och inte minst Regeringskansliet. Antalet domare och myndighetshandläggare med teknisk och miljömässig
kompetens behöver öka. Ett kunskapslyft för storskalig elektrifiering!
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FINANSSEKTORN SOM DRIVKRAFT I KLIMATOMSTÄLLNINGEN
För att nå klimatmålen behövs betydande investeringar med potential att minska utsläppen,
liksom investeringar för att ställa om verksamheter som idag har en hög klimatbelastning och för
att anpassa samhället till de klimatförändringar som inte går att stoppa. De finansiella aktörerna
förvaltar mycket stora resurser och genom sina investeringar kan de antingen styra mot ökade utsläpp och förvärrade miljöproblem, eller mot en omställning mot förnybar energi, låga koldioxidutsläpp och en hållbar utveckling. Finanssektorn och kapitalmarknadens aktörer spelar därför en helt
avgörande roll i klimatomställningen och behöver samspela med det övriga samhällets klimatarbete.
Omställningen till ett hållbart samhälle kräver att vi
bättre kan förstå och mäta positiv och negativ påverkan
från företagsverksamheter och tillgångar. Detta kräver i sin
tur en utveckling av den infrastruktur som kan till exempel
hjälpa företag och finansmarknaden att förstå effekten av
investeringar utifrån EU-taxonomin. Då behövs tillgänglig
och kvalitativ information kring utsläpp av växthusgaser,
användningen av vatten och marina resurser, resurseffektivitet, föroreningar, biologisk mångfald och ekosystem. En del av denna information kommer att tillhandahållas av EU men staten behöver utöka de berörda
myndigheternas mandat att samla, kvalitetssäkra och
tillhandahålla information till finansmarknaden som då
har bättre förutsättningar att accelerera omställningen av
kapital till hållbara investeringar till exempel Boverkets roll
kring fastighetsrelaterad information.

HÅLLBARHETSFOKUS I SWEDBANKS
AFFÄRSSTRATEGI
Swedbanks affärsstrategi bidrar till att
möjliggöra en hållbar omställning för
kunderna och samhället genom
investeringar, finansiering och tjänster.
Rådgivning, solcellslån, gröna bolån,
fonder som förvaltas i linje med parisavtalet, energieffektivisering, gröna aktier och obligationer är några exempel.
I årsredovisningen 2021 har Swedbank
genomfört en första beräkning av bankens finansierade utsläpp - klimatpåverkan från bankens kunder – med ett fokus
på fastighetssektorn.
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Det råder idag inte brist på kapital med intresse för klimatinvesteringar, och på global nivå har de
gröna investeringarna nu exempelvis gått om de fossila som andel av bankernas intäkter 25. Fortfarande sker dock stora investeringar i icke-hållbara projekt, vilket riskerar att både bidra till stora
utsläpp under byggfasen och cementera etablerade koldioxidintensiva strukturer och beteenden
för lång tid. Det finns också fortfarande utmaningar kring matchningen mellan investerare och
företag, och särskilt kring att hitta tillräckligt riskvilligt och långsiktigt kapital för de investeringar
som behöver ske i ny och ofta oprövad teknik. Detta gäller i synnerhet små och medelstora företag.
De tekniska, marknadsmässiga och politiska risker som ofta är förknippade med utveckling och
kommersialisering av ny teknik ökar kostnaden och därmed också kraven på avkastning, jämfört
med etablerade lösningar.
Detta innebär att staten måste bidra till att skapa bättre förutsättningar och incitament för investeringar i framtidens lösningar genom att dela risk och korrigera marknadsmisslyckande som
hindrar dessa lösningar från att växa fram. Det är dock viktigt att förstå gränserna för den svenska
regeringens rådighet. En stor del av de beslut som behövs fattas i andra länder och multilateralt
i olika internationella organisationer. I dessa fall bör ändå Sverige verka för att driva en ambitiös
linje och bidra till stabila regelverk som främjar likvärdiga förutsättningar för utveckling och spridning av ny teknik samt för att skapa efterfrågan på fossilfria produkter och material. Företagens
klimatomställning ska med andra ord inte ske på bekostnad av deras konkurrenskraft ute i världen,
och därför bör Sverige i internationella dialoger verka för att skapa en jämn spelplan och verkliga
incitament till klimatomställning.

25 de Lima Fagerlind, A. (2022), “Gröna investeringar nu större än fossila”
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HAGAINITIATIVETS FÖRSLAG:
»

Säkerställ klimatpolitikens generella inriktning, så att marknadsmisslyckande och andra
friktioner på finansmarknaderna hanteras på ett långsiktigt och förutsägbart sätt. Den
förväntade avkastningen från investeringar i klimatomställningen ökar om politiken är
kraftfull, långsiktig och tydlig. Undvik därför kortsiktiga förändringar, såsom den nu föreslagna frysningen av reduktionsplikten eller tillfälliga skattenedsättningar på bensin och
diesel. Alla offentliga upphandlingar bör vara klimatneutrala så snart det är möjligt, så
att marknaden för klimatsmarta lösningar växer och avkastningen från sådana investeringar ökar.

»

Förbättra tillgången till kapital för små och medelstora företag som idag har svårt att
hitta kapital på finansmarknaderna. Till exempel kan Almi ges i uppdrag att rikta en
större del av sin utlånings- och finansieringsverksamhet mot denna grupp och dess
klimatomställning.

»

Bidra till utveckling och spridning av internationella standarder för hållbara investeringar, i första hand genom internationella organisationer som EU, FN och IMF. Delta aktivt i
ledande internationella initiativ kring regleringar och standarder, såsom Glasgow Financial Alliance for Net Zero och International Sustainability Standards Board.

»

Förbättra koordineringen mellan de statliga myndigheterna och mellan politikområden
så att målkonflikter kan undvikas. Utse en myndighet med tydligt ansvar att hjälpa aktörer i finansbranschen att tolka taxonomin.

»

Förtydliga Riksbankens och Finansinspektionens roll när det gäller att utforma principer
och regelverk för hållbara investeringar. Klimatet bör också integreras i den pågående
omarbetningen av riksbankslagen och det bör tydliggöras att också Riksbanken ska
bidra till att klimatmålen nås.

»

Ge Finansinspektionen i uppdrag att utreda vilka behov som finns och hur bättre data
skulle kunna göras tillgänglig för marknadens aktörer som beskriver hållbarhetsnytta på
företag och tillgångsnivå.
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DRIV PÅ FÖR EN AMBITIÖS KLIMATPOLITIK I EU
I EU pågår ett intensivt arbete med en rad nya förslag som, om de genomförs, kommer att
innebära en markant ambitionshöjning i klimatpolitiken. Dessa nya initiativ kommer att påverka
Sverige och det är avgörande för det svenska näringslivets klimatarbete och konkurrenskraft både
hur de i slutändan utformas och att den nationella politiken utvecklas i en riktning som harmoniserar med EU.
Utöver de nu högaktuella processerna kring Fit for 55 och Repower Europe är den framtida utformningen och implementeringen av Eus taxonomi för hållbara investeringar en viktig fråga att
bevaka. Här har utvecklingen gått i en riktning där allt fler lösningar, såsom kärnkraft och fossilgas,
klassificeras som hållbara. Framöver är det viktigt att Sverige driver på för en ambitiös taxonomi
med höga krav på hållbarhet, samtidigt som kraven måste rymma flexibilitet nog att ta hänsyn till
regionala skillnader inom Europa. Vad som betraktas som ett hållbart nyttjande av naturresurser
skiljer sig exempelvis åt mellan medlemsländerna. Transparens och en inkluderande process är
avgörande för att taxonomin ska bli välbalanserad och användbar.
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HAGAINITIATIVETS FÖRSLAG:
»

Backa upp Fit for 55 och nyttja det svenska ordförandeskapet i EU till att driva på för
ambitiösa beslut. Följdbesluten av EU:s klimatlag och gröna giv, inte minst Fit for 55,
kommer att sätta sin prägel på den svenska klimatpolitiska agendan under hela nästa
mandatperiod och få effekter på politikens utformning under mycket lång tid. Förhoppningsvis ökar förutsägbarhet och långsiktighet med dessa nya EU-förslag.

»

Stöd genomförandet av Kommissionens förslag om ett nytt handelssystem för transporter och uppvärmning i byggnader. Detta skapar en EU-gemensam marknad med lika
villkor för producenter och konsumenter inom dessa två sektorer samt stärker incitamentet att investera i klimatsmart teknik och innovation.

»

Driv på för en ambitiös utformning och implementering av EU:s taxonomi, där bioenergi
och biobränslen klassificeras som hållbara investeringar.
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»

Stärk klimatnyttan i skogs- och jordbruk men ta hänsyn till klimatsänkor och biologisk
mångfald. Markanvändningen och skogsbruket är exempel på reformer inom EU med
potentiellt mycket stor betydelse för den nationella politiken. Svenska regeringen bör
driva på EU för att säkerställa att;
o

alla politikområden ska vara harmoniserade och agera inom systemgränserna för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan samt återställande av
koldioxidrika livsmiljöer

o

skogsbruket ska fokusera på att använda så mycket av råvaran som möjligt
för långvarig användning och uppmuntra till att skogar med högt naturvärde
skyddas

o

öka kolsänkorna i Europa genom att fullt ut utnyttja skilda regionala förutsättningar

o

skapa incitament för jordbrukare och markägare att göra investeringar i naturkapital för ekosystemresiliens och regenerering

»

Fit for 55 och Farm to fork-strategin inte blir till hinder för den svenska klimatomställningen eller för livsmedelsstrategin. Det måste finnas en flexibilitet som tar hänsyn till att vissa länder redan kommit långt i sin omställning och att viss produktion
därför kan och bör öka.

»

Arbeta för att mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna införs, eftersom den
skapar en jämnare spelplan för konkurrenskraftiga industrier och bidrar till att sätta ett
pris på koldioxidutsläppen i hela världen.

»

Säkerställ att Sveriges regering och myndigheter har tillräcklig kapacitet för att aktivt
påverka besluten i EU för att driva på en hållbar klimatomställning och koordinera den
nationella politiken med EU:s nya mål och styrmedel.

HKSCANS GÅRDSINITIATIV MINSKAR
KLIMATUTSLÄPPEN
HKScan Sweden arbetar genom sitt projekt
Gårdsinitiativet tillsammans med sina leverantörer för att göra svensk köttproduktionen
än mer hållbar. I Gårdsinitiativet har 100
åtgärder tagits fram som minskar klimatutsläppen och ökar miljöfördelarna för svenskt
kött. HKScan Sweden bidrar med rådgivning
och sprider goda exempel samt mäter och
följer upp hur gårdarna förbättrar sin miljöpåverkan.
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REFORMERA SKATTESYSTEMET MED KLIMATMÅLEN SOM UTGÅNGSPUNKT
Dagens skattesystem är ett resultat av den skattereform som genomfördes i bred parlamentarisk
enighet efter bankkrisen på 1990-talet. Sedan dess har större och mindre justeringar genomförts
löpande, med resultatet att det idag blivit ett lapptäcke av politiska motiverade undantag och
avdrag mm. Samtidigt har omvärlden förändrats på ett sätt som ytterligare ökat komplexiteten
och som ställer nya krav på skattesystemet. Flera aktuella studier 26 har därför pekat på behovet
av en ny bred skattereform för att öka träffsäkerhet, effektivitet och för att anpassa det till dagens
förutsättningar.
Hagainitiativet ställer sig bakom denna slutsats och menar att det i detta sammanhang är
avgörande att klimatomställningen ges en central plats i en sådan reform. Den svenska politiken
med en tidigt införd och relativt hög koldioxidskatt samt den stegvisa skärpningen av EU ETS är
ett viktigt och positivt exempel på hur generella ekonomiska styrmedel kan fungera för en kostnadseffektiv klimatomställning. Den framgången behöver vårdas och det är en väsentlig uppgift
för politiken att upprätthålla ett tillräckligt högt pris på utsläpp, för att undvika att omställningen
avstannar eller fossilanvändningen börjar öka på nya områden

26 Se bland annat Klas Eklunds ESO-rapport från 2020
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HAGAINITIATIVETS FÖRSLAG:
»

Ta initiativ till en bred skattereform och arbeta för ett brett stöd i riksdagen. Vägledande bör vara att utsläpparen betalar för de negativa konsekvenserna som utsläppen
orsakar. Det behövs ett effektivt pris på koldioxid, vilket dagens koldioxidskatt idag i hög
utsträckning åstadkommer.

»

Fasa ut undantag och kvarvarande subventioner till användning av fossila bränslen och
använd inte nedsättningar av koldioxidskatten som näringspolitiskt instrument. För jordbruket finns en särskild utredning för fossiloberoende framlagd. De förslagen bör genomföras för att omställningen ska kunna ske och konkurrenskraften för Sveriges lantbrukare
säkerställas.

»

Gör minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet till ledstjärnor för skattereformen. En del i en sådan reform bör vara att redan nu börja utreda en förändrad
vägtrafikbeskattning baserad på körsträcka, fordon, tid och plats, i linje med tidigare
rekommendationer från Klimatpolitiska rådet. Andra centrala delar har nämnts ovan,
exempelvis en differentiering mellan jungfruligt och återvunnet material.
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