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En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet

Partiledarna i Allians för Sverige har idag slutit en överenskommelse om
en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik. Överenskommelsen
bygger på underlag från Vetenskapliga Rådet, den parlamentariska
Klimatberedningen och den dialog som regeringen fört med samhälle
och näringsliv kring energi- och klimatfrågorna. EU:s nyligen beslutade
klimat- och energipaket utgör grunden för Sveriges politik.
Detta skapar förutsättningar för långsiktiga spelregler för
energimarknadens aktörer. Samtidigt tydliggörs regeringens högt ställda
ambitioner inom klimatområdet, vilket ger förutsättningar för ett starkt
svenskt ledarskap i de pågående förhandlingarna om en ny internationell
klimatöverenskommelse. Det är vår övertygelse att denna
överenskommelse kommer att kunna vinna brett stöd i samhället, i
näringslivet och bland arbetsmarknadens parter.
Svenska företag och konsumenter måste kunna lita på att det finns en
trygg energiförsörjning. Det förutsätter att energiföretagen får
långsiktiga spelregler och stabila villkor för sin verksamhet. Ständigt
ändrade spelregler leder till otrygghet och uteblivna investeringar, vilket i
sin tur leder till höga elpriser och att den nödvändiga
klimatomställningen uteblir.
Mot den bakgrunden ser regeringen ett värde i en bred uppslutning kring
energi- och klimatpolitiken. Därför inbjuder regeringen nu, med denna
överenskommelse som grund, oppositionen till samtal om den framtida
energi- och klimatpolitiken.
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Tre grundpelare

Den svenska energipolitiken – och därmed även basen för
klimatpolitiken - ska bygga på samma tre grundpelare som
energisamarbetet i EU. Politiken syftar alltså till att förena:
• Ekologisk hållbarhet
• Konkurrenskraft
• Försörjningstrygghet
På denna grund presenterar alliansregeringen en väg ut ur beroendet av
fossil energi. En satsning på förnybar energi och effektivare
energianvändning stärker svensk försörjningstrygghet och
konkurrenskraft och ger svensk forskning och företagande en ledande
roll i den globala omställningen till en kolsnål ekonomi.
Mål
År 2020

•
•
•
•

50 procent förnybar energi
10 procent förnybar energi i transportsektorn
20 procent effektivare energianvändning
40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser
Målet avser den icke handlande sektorn och innebär en minskning
av utsläppen av klimatgaser med 20 miljoner ton i förhållande till
1990 års nivå. Två tredjedelar av dessa minskningar sker i Sverige
och en tredjedel i form av investeringar i andra EU-länder eller
flexibla mekanismer som CDM (Clean Development
Mechanism). För att nå målet kommer regeringen att presentera
förslag om utvecklade ekonomiska styrmedel, bland annat höjd
koldioxidskatt, samt minskade eller slopade undantag. Även
drivmedelsskatter och övriga energiskatter kan komma att höjas.
Sammantaget ska dessa utvecklade ekonomiska styrmedel ge ett
bidrag om två miljoner ton i minskade utsläpp av klimatgaser.

Långsiktiga prioriteringar
Värme

Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas
till år 2020. Betydande energieffektivisering bör ske både i hushåll och
industri. Fjärrvärme och kraftvärme ger möjlighet att ta till vara energi
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som annars går förlorad och att utnyttja samhällets energiresurser så
effektivt som möjligt.
Transporter

Politiken fokuseras på att stegvis öka energieffektiviteten i
transportsystemet, bryta fossilberoendet och minska klimatpåverkan.
Svensk industri kan vara världsledande i omställningen, bland annat
genom utveckling av hybridfordon, elbilar och biodrivmedel. År 2030
bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
El

Svensk elproduktion står i dag i princip bara på två ben – vattenkraft och
kärnkraft. Klimatfrågan står nu i fokus och kärnkraften kommer därmed
under den tid vi kan överblicka att förbli en viktig del av svensk
elproduktion. För att minska sårbarheten och öka
försörjningstryggheten bör ett tredje ben utvecklas för elförsörjningen,
och därmed minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft. För att
åstadkomma detta måste kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar
kraftproduktion tillsammans svara för en betydande del av
elproduktionen.
Vision

År 2050 har Sverige en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och
inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
Försörjning
3.1 Fossil energi

•

•

Naturgasen, som är ett fossilt och ändligt bränsle, kan ha
betydelse under en omställningsperiod, främst i industri och
kraftvärme, alltså inom det euroepiska systemet för handel med
utsläppsrätter, ETS. Infrastruktur för naturgas kan därmed
utvecklas på kommersiella villkor och på ett sätt som
understödjer en successiv introduktion av biogas.
Sverige bör verka för att en av de planerade EU-finansierade
pilotanläggningarna för CCS (Carbon Capture and Storage)
kopplas till svensk basindustri.

3.2 Förnybar energi

•

Certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska vidareutvecklas.
Ett nytt mål i nivå med 25 TWh bör sättas för år 2020. Den
långsiktiga inriktningen för perioden därefter är en fortsatt
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•

•

•

•
•

successiv ökning av den förnybara elproduktionen.
Energimyndigheten kommer att ges i uppdrag att analysera och
utforma hur ambitionshöjningen i certifikatsystemet ska
genomföras. I detta sammanhang bör även möjligheterna till en
utvidgad marknad för certifikatsystemet till fler länder övervägas.
Sverige ska ta tillvara möjligheten att inom EU:s direktiv för
förnybar energi låta andra länder finansiera investeringar i
förnybar elproduktion. Praktiska modeller för att möjliggöra
sådana samarbetsprojekt ska utvecklas skyndsamt.
En ny planeringsram för vindkraft på 30 TWh till år 2020
fastställs, enligt Energimyndighetens remissbehandlade förslag,
varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs.
Planprocessen för vindkraft förenklas, genom att den så kallade
dubbelprövningen avskaffas. Samtidigt ges kommunen
medbestämmande genom att kommunfullmäktiges godkännande
krävs för projekt som tillståndsprövas enligt Miljöbalken (d.v.s.
större verk eller vindkraftparker).
Nationalälvarna, och övriga i lagen angivna älvsträckor, ska
fortsatt skyddas från utbyggnad.
Förutsättningarna för utbyggnad av vindkraftsparker till havs bör
studeras särskilt. Det gäller bl.a. Nätanslutningsregler, olika
strandstaters konkurrerande stödsystem, förutsättningar för
gemensamma projekt enligt förnybardirektivet, etc.

3.3 Kärnkraft

•
•

•

•

•
•
•

Ansökningar om effekthöjningar kommer att prövas på samma
sätt som hittills.
Kärnkraftsparentesen förlängs genom att inom ramen för
maximalt tio reaktorer tillåta nybyggnation på befintliga platser.
Tillstånd ska kunna ges för att successivt ersätta nuvarande
reaktorer i takt med att de når sin ekonomiska livslängd.
Avvecklingslagen avskaffas. Förbudet mot nybyggnad i
kärntekniklagen tas bort. En utredning tillsätts för att utforma en
kärnkraftslagstiftning som ger förutsättningar för kontrollerade
generationsskiften i den svenska kärnkraften.
Den samhälleliga prövningen av nya kärnkraftsprojekt görs i
samband med tillståndsgivningen. Försörjningstrygghet är en av
grunderna för prövningen.
Tillstånd för nya reaktorer kommer att prövas enligt
lagstiftningens krav på bästa tillgängliga teknik.
Något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta
subventioner, kan inte påräknas.
Atomansvarslagstiftningen anpassas till den uppdaterade
Pariskonventionen och dess tilläggsprotokoll. Det innebär att
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•

reaktorägarna i ökad omfattning får ta ansvar för kärnkraftens
risker. Frågan om det obegränsade skadeståndsansvaret utreds i
samband med utredningen om en ny kärnkraftslagstiftning.
Försöket att lösa upp samägandet av de svenska kärnreaktorerna
fullföljs.

3.4 Övrigt

Torv är en inhemsk energikälla med betydelse för Sveriges
försörjningstrygghet. Inom vissa villkor och i begränsad omfattning kan
torv användas med positiv nettopåverkan på klimatet. Sverige bör verka
för att IPCC och EUs regelverk återspeglar detta faktum. Torvbrytning
måste ske med stor hänsyn till natur- och kulturvärden.
4.1 Effektiv energianvändning

•

Ett femårigt program för effektivare energianvändning genomförs
med utgångspunkt i Energieffektiviseringsutredningens förslag.
Programmet tillförs 300 miljoner kronor årligen, utöver dagens
politik, och finansieras inom ramen för energibeskattningen.

4.2 Effektiva marknader

•

•

•
•
•

Sverige ska bidra till att fullfölja utvecklingen mot en fungerande
nordisk slutkundsmarknad och ett allt närmare nordeuropeiskt
samarbete kring nätinvesteringar.
Flaskhalsar i det nordiska elnätet och mellan norden och kontinenten
ska byggas bort. Genom bättre sammanbindning av elnäten mellan
länderna kring Östersjön skapas också bättre förutsättningar för
samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av vindkraftsparker till havs.
Värmemarknaden ska fortsatt byggas på fungerande konkurrens
mellan olika uppvärmningsformer.
Elnäten bör utvecklas för att möjliggöra samhällsekonomiskt
effektiva investeringar i ny elproduktion
Sverige ska föra en marknadsbaserad och solidarisk internationell
energipolitik samt verka för fortsatt integrering av den europeiska
marknaden

5. Styrmedel

•

Grundläggande för den långsiktiga energipolitiken är generella
ekonomiska styrmedel, som koldioxidskatt, internationell
utsläppshandel och certifikat för förnybar el.
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•

De ekonomiska styrmedlen bör stegvis utvecklas och undantag i
möjligaste mån begränsas, med beaktande av risken för
koldioxidläckage och svenskt näringslivs konkurrenskraft.

•

Styrmedlen måste kompletteras, dels med insatser för
teknikutveckling och dels med information och insatser för att
bryta institutionella hinder mot förnyelse.

•

Klimatfrågan måste mötas med internationella överenskommelser
och åtaganden, och så långt möjligt även med kostnadseffektiva
gemensamma styrinstrument och effektiv handel.

6. Forskning, utveckling och demonstration

Alliansregeringen har avvecklat tidigare omfattande investeringsbidrag
till befintlig teknik och istället förstärkt insatserna för utveckling av ny
energiteknik. Fokus på insatserna är områden
• som bidrar till att uppnå 2020-målen.
• där Sverige har en nationell styrkeposition.
• som har förutsättningar för export.
I forskningspropositionen beslutades om tre strategiska prioriteringar:
• Storskalig förnybar elproduktion och utvecklade elnät.
Där ingår, förutom vindkraft som nu utvecklas i industriell skala,
satsningar på ny teknik som vågkraft, solkraft och förgasning av
biomassa.
• Elektriska drivsystem och hybridfordon.
• Biokombinat för miljö- och klimatanpassad framställning av
drivmedel och andra produkter.
Forskningspolitiken överensstämmer därmed väl med
utvecklingsområdena i denna överenskommelse: trafiksystemet, ny
förnybar elproduktion och effektivare energianvändning.
7. Kontrollstation

En kontrollstation genomförs år 2015 i syfte att analysera den faktiska
utvecklingen av energibalans och kostnader samt klimatpåverkan i
förhållande till målen, liksom kunskapsläget vad gäller
klimatförändringar. Kontrollstationen gäller inte politikens
grundläggande inriktning men kan komma att leda till justering av
styrmedel och instrument.

