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INLEDNING 
 
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Sverige har länge 
varit ett föregångsland i det globala miljö- och klimatarbetet. Det är dock 
inget vi kan ta för givet. Efter att de svenska utsläppen under en lång period 
har minskat så har de nu ökat två år i rad, enligt Statistiska Centralbyrån. För 
att minska de svenska utsläppen krävs det åtgärder som lyfter blicken från 
symbolpolitik och fokuserar på verkningsfulla åtgärder.  
 
Klimatfrågan är global. Vi ser effekterna av klimatförändringarna, med bland annat 
fler extrema väderhändelser, som torka och översvämningar, runt om i världen. 
Utsläpp till vatten och hav sprider sig mellan länder och kontinenter. 
 
Under sommaren 2018 har Sverige drabbats av svår torka över i stort sett hela 
landet och flera omfattande skogsbränder har härjat. Konsekvenserna är ännu inte 
helt överblickbara men det står klart att stora naturvärden och ekonomiska värden 
har gått förlorade.  
 
Oavsett vilka slutsatser som kommer att kunna dras när det gäller bränderna finns 
skäl att redan nu se till att vårt samhälle är bättre rustat för att hantera civila kriser 
i framtiden. Alliansen vill förstärka Sveriges civila beredskap och öka kris-
hanteringsförmågan.  
 
Sveriges lantbrukare ska också vara trygga med att det ska finnas långsiktigt stöd 
med anledning av situationen som följt av torkan, tillsammans med en långsiktig 
politik för stärkt konkurrenskraft.   
 
Sverige ligger långt fram i klimatomställningen, men det betyder inte att vi kan luta 
oss tillbaka. De klimatmål riksdagen beslutat om, att Sverige inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och att utsläppen från transportsektorn ska 
minska med 70 procent till 2030, kräver en effektiv klimatpolitik.  
 
För att minska de svenska utsläppen behövs en genomgripande teknisk utveckling 
och omställning av samhället. Samtidigt är det viktigt att denna omställning sker 
utan att Sveriges konkurrenskraft försvagas. Att sänka de svenska utsläppen 
genom att flytta företag, jobb och utsläpp från Sverige är inte att ta globalt ansvar. 
Tvärt om. Nyckeln till verkligt klimatarbete är att visa att det går att kombinera 
sänkta utsläpp med tillväxt. Det är viktigt att Sverige på riktigt driver på i det 
internationella miljö- och klimatarbetet.  
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Under Alliansens åtta år i regeringsställning lyckades vi sänka Sveriges utsläpp 
med 19 procent samtidigt som ekonomin växte med nästan 10 procent. Ett resultat 
som den rödgröna regeringen inte har förmått upprepa. 
 
Den nuvarande regeringen har fokuserat på åtgärder som av experter kritiserats 
för att vara ineffektiva. Konjunkturinstitutet slog exempelvis fast att sju av 
regeringens åtta klimatsatsningar i budgeten för 2018 brister i effektivitet.  
 
Alliansen vill föra en klimat- och miljöpolitik som gör skillnad på riktigt. För oss är 
det självklart att miljö och klimat inte står i motsats till tillväxt och jobbskapande, 
utan att de kan gå hand i hand. För detta krävs väl utformade och effektiva 
styrmedel och att principen om grön skatteväxling upprätthålls. Förorenaren ska 
betala för sin miljöpåverkan samtidigt som förnybar och miljövänlig teknik kan växa 
fram.  
 
Miljösamarbetet i EU och internationellt ger möjligheter till effektiva åtgärder och 
större miljönytta, som stärker svenska företags konkurrenskraft. Att Sverige driver 
på det internationella miljöarbetet är centralt även för att nå våra nationella 
miljömål. 
 
 

MINSKADE UTSLÄPP FRÅN SJÖFARTEN OCH VÄGTRAFIKEN 

 
Transportsektorn står för en tredjedel av de totala svenska växthusgasutsläppen, 
den största delen från vägtrafik. Den svenska fordonsflottan måste därför bli mer 
hållbar och utsläppen från sektorn minska. För att minska miljöpåverkan men 
behålla mobilitet måste transporterna bli effektivare och såväl användningen av 
biodrivmedel som forskning och introduktion av ny teknik öka. 
 
Fartyg som drivs med fossila drivmedel betalar idag ingen energiskatt för bränslet 
men dock om de laddar batterierna med landström. Nedsättningen som finns idag 
omfattar enbart större fartyg. Detta hämmar omställningen från fossila drivmedel 
till förnybar el inom sjötrafiken. Nedsättningen av energiskatten på el bör därför 
gälla även för mindre fartyg. 
  
 
Alliansen vill:  
 

 Möjliggöra fossilfri laddning och tankning i hela landet genom att bygga ut 
infrastrukturen med exempelvis laddstationer för elbilar samt tankstationer 
för vätgas till bränsleceller.  

 Utveckla och förbättra det nuvarande bonus-malussystemet till en kraftfull 
grön bilbonus, för att ge ökad klimat- och miljöstyrning och större drivkrafter 
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att ställa om. Systemet ska vara teknikneutralt, självfinansierat och intäkts-
neutralt över tid.  

 Göra en översyn av hur och om skatten på all elektrifierad kollektivtrafik, 
tunga fordon samt miljölastbilar skulle kunna sänkas samt om de är de 
mest verkningsfulla åtgärderna för att minska utsläppen. 

 Införa en nedsättning av elskatten för alla fartyg 
 

 
 
 

FLER GRÖNA FÖRETAG 

 
Basindustrin står i dag för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp. Om vi ska lyckas 
nå klimatmålen är det därför avgörande att vi lyckas minska utsläppen från 
industrin. Vi ser framför oss en nollvisionsstrategi bestående av två ben, dels 
utsläppsfri processteknik och dels teknik för att ta bort och lagra koldioxid Carbon 
Capture and Storage (CCS), som exempelvis vid förbränning av biobränslen kan 
ge minusutsläpp från atmosfären.     
 
Alliansen vill:  
 

 Snabba på omställningen av den svenska industrin genom att investeringar 
i klimatsmart teknik stimuleras. Inledningsvis ska detta ske genom ett 
investeringsstöd som på sikt ska omvandlas till ett skatteavdrag. 

 Effektivisera miljöprövningar och korta handläggningstider. 

 Införa ett grönt spår för tillståndsprövningar – företag som vill göra 
miljöförbättrande åtgärder bör ges en mer skyndsam handläggning.  

 

 

ETT GRÖNARE FLYG 

 
Flygsektorn står för en ökande del av de globala klimatutsläppen. Regeringens 
flygskatt har ingen klimatstyrning som premierar effektiv teknik och den drabbar 
regioner utanför storstadsregionerna oproportionerligt hårt. 
 
Det är angeläget att införa effektiva styrmedel som leder till minskade utsläpp och 
teknikutveckling. På så sätt kan Sverige och den svenska flygbranschen bli 
ledande i en grön omställning. 
 
Alliansen vill:  
 

 Införa krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle, för att 
säkerställa att utsläppen från flygandet minskar på riktigt.  
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 Införa klimatstyrande start- och landningsavgifter för att premiera de som 
använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.  

 Att Sverige tar ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och 
konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle. 

 Göra en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränslen för 
flyget. 

 

 

 

VÄRNA VÄXANDE SKOGAR 

 
Skogen ger oss grön, förnybar energi och material som kan ersätta fossila 
alternativ.  
 
Sverige har visat att det går att förena ett hållbart ökat uttag av skogsråvara med 
skydd av hotade arter och ekosystem. Därför är det besvärande att se hur själva 
grunden för den svenska skogsnäringen –  äganderätten – angrips. De skogsägare 
som under generationer har brukat sin skog, och därmed också skapat höga 
naturvärden, får allt oftare se sin rätt att bruka skogen bli kraftigt begränsad.  
 
Det krävs ett omtag för skogspolitiken där skyddet av värdefulla områden bygger 
på samarbete med markägare och respekt för äganderätten. Med en stärkt 
äganderätt säkrar vi en av Sveriges viktigaste naturtillgångar och därmed vår 
omställning till ett mer hållbart samhälle. 
 
 
Alliansen vill:  
 

 Stärka äganderätten. Vi vill tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den 
grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet. 

 Inrätta ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull 
natur samtidigt som det säkerställs att skogsägare får rimlig ersättning. 

 

 

RENA HAV, SJÖAR OCH VATTENDRAG 

 
Vi är alla beroende av att våra hav, sjöar och vattendrag är friska. Därför måste vi 
ta krafttag för att minska utsläppen av exempelvis plast och läkemedelsrester 
samtidigt som vi fortsätter arbeta inom EU och globalt för att minska utsläppen.  
 
Alliansen vill:  
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 Satsa på investeringsstöd för avancerad vattenreningsteknik, för att 
minska utsläppen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster i hav, 
sjöar och vattendrag.    

 Öka det internationella samarbetet för att motverka övergödning, giftiga 
utsläpp och nedskräpning. 

 
 


