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Målet är ett Fossilfritt Sverige
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället
arbetar aktivt med att minska utsläppen. Initiativet
Fossilfritt Sverige ska synliggöra aktörer som bidrar
till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

Sverige har lyckats sänka utsläppen
av koldioxid och andra växthusgaser
och göra det på ett sätt som främjar
vårt lands ekonomi och utveckling
på en rad andra områden. Nu vill
regeringen ta ett steg till, genom
initiativet Fossilfritt Sverige.
Initiativet ska också ses som en uppmaning, och utmaning, till nationer
och aktörer i hela världen att arbeta
i samma riktning. Det är inte bara
rätt mot kommande generationer,
det är också ekonomiskt smart.
Mobiliserar hela det
svenska samhället

Genom Fossilfritt Sverige vill
regeringen dels mobilisera hela det
svenska samhällets engagemang i
klimatarbetet, dels ge företag,
kommuner och organisationer
möjlighet att visa upp sina insatser
under ett gemensamt paraply.
De som deltar i Fossilfritt Sverige
delar uppfattningen om att världen
måste bli fossilfri och att Sverige
ska gå före i detta arbete. De bidrar
alla efter sina förutsättningar och
på ett konkret sätt till att minska

utsläppen. Bland dem som deltar i
Fossilfritt Sverige finns aktörer som
kommuner, tillverkande företag,
arkitekter, branschorganisationer,
tankesmedjor och butikskedjor.
Många aktörer i samhället har
redan insett att hållbara lösningar
både är miljösmarta och lönsamma.
Hållbarhetsarbete driver på utvecklingen av innovationer, ny teknik,
nya affärsmodeller och bättre
samhällen.

Statsminister Stefan Löfven
och Klimat- och miljöminister
Åsa Romson

Stöttar det globala
klimatarbetet

För att lyckas med klimatomställ” Sverige ska bli ett av världens
ningen står det tydligt att fler aktörer första fossilfria välfärdsländer
i samhället måste, och kan, bidra.
och på sikt ska vårt energisystem bygga på 100 procent
Fossilfritt Sverige bidrar till
Lima-Paris Action Agenda (LPAA), förnybar energi.”
som Frankrike och Peru initierat
tillsammans med FN, för att visa
hur företag, städer, kommuner och
organisationer bidrar till klimatarbetet. Deras åtgärder samlas i
databasen NAZCA, där även
många av dem som deltar i Fossilfritt Sverige kommer att registrera
sina insatser.
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Svenska klimatmål
siktar högt

De svenska klimatmålen är högt
ställda. Sveriges riksdag har
beslutat att målet för de svenska
utsläppen av växthusgaser, från
verksamheter utanför systemet för
handel med utsläppsrätter, ska
minska med 40 procent till år 2020
jämfört med 1990. Användningen
av förnybar energi uppgick år 2013
till 52 procent, medan målet var att
nå 50 procent av den totala energianvändningen till år 2020. År
2020 ska energianvändningen ha
effektiviserats med 20 procent
jämfört med år 2008. Användningen av förnybar energi i transportsektorn överstiger redan målet på
10 procent.

Vi har i Sverige arbetat länge och
aktivt med att få ner utsläppen,
framför allt genom olika typer
av ekonomiska styrmedel som
koldioxidskatt och utsläppshandel.
Under de knappt 25 år som koldioxidskatten existerat har kraven
successivt skärpts, samtidigt som
Sverige haft en positiv och tydlig
ekonomisk utveckling. Det är nu
dags att ta nästa steg. Regeringen
investerar nu för grönare transporter, mer förnybar energi och arbetar
för en hållbar konsumtion som
minskar påverkan också i andra
länder. Regeringen vill också att
miljöskatternas styrande effekt ska
öka och att förorenaren ska betala.

temperaturökningen måste hållas så
långt under två grader som möjligt
och för att nå dit måste alla bidra.
Klimatmötet i Paris blir startskottet
och ramen för ett mer ambitiöst,
rättvist och jämställt klimatarbete
under lång tid framöver.
Läs mer om Fossilfritt Sverige:
www.regeringen.se/fossilfrittsverige

Fler länder kan bli fossilfria
Klimatarbetet ger fördelar

Sveriges erfarenhet är att klimatarbete ger många fördelar. Initiativet
Fossilfritt Sverige är kopplat till en
nationell ambition om att nå en
fossiloberoende fordonsflotta till år
2030. Arbete pågår med att utveckla ett klimatpolitiskt ramverk för en
långsiktig styrning av klimatpolitik.

Fossilfritt Sverige är ett initiativ
med ett tydligt budskap: Sverige
kan och ska bli fossilfritt. Den väg
Sverige nu väljer kan och måste
följas av andra. Vi uppmuntrar fler
aktörer i Sverige att delta och vi
utmanar fler länder att bli fossilfria
och att öka takten i klimatarbetet
tillsammans med oss. Den globala
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