
Aktuellt i klimatpolitiken 

– idag och fram till 2030



• Riksdagen beslutat om 

klimatpolitiskt ramverk den 15 juni 

med bred majoritet

• Klimatlagen träder i kraft vid 

årsskiftet

• Klimatomställningen kräver 

långsiktighet och stabila villkor

• Ramverket skapar ordning och reda 

i klimatpolitiken

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige



• Klimatlag som styr regeringens 

planering och uppföljning av 

klimatarbetet samt rapportering till 

riksdagen

• Klimatpolitiskt råd inrättas med bred 

kompetens för att granska hur 

regeringens samlade politik bidrar till 

att nå målen

Klimatlag och klimatpolitiskt råd



Klimatmål

• Senast 2045 ska Sverige inte ha några

nettoutsläpp och  därefter negativa utsläpp

• Mål för 2030 och 2040

• Utsläppen från inrikestransporter

ska senast 2030 vara minst

70 procent lägre än 2010



Vad gör regeringen för att nå 

klimatmålen?

Anslags-

utveckling 

för miljö 

och klimat

(utgifts-

område 20)

+109%
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• Under 2018 investeras 1,5 miljarder

• Hittills mer än 2 miljarder kronor 

fördelat på över tusen åtgärder 

sedan 2015

• Under perioden 2015-2020 

investeras 8,7 miljarder

Foto: Catrin Arhusiander /  Finansdepartementet

Klimatklivet



• Långsiktig satsning för att förbereda 

basindustrin inför framtiden

• 300 miljoner kronor per år med start 

2018

Foto: Andreas Palmen / Folio

Industriklivet



• Statliga stödet till kommunala 

energi- och klimatrådgivningen 

förlängs och förstärks

• Satsning med 125 miljoner 2018

Foto: Folio bildbyrå

Energi- och klimat-

rådgivning



• Stödet ökar från 20 till 30 % av 

investeringskostnaden 

• Investeringsstödet för solceller ökas 

till 915 miljoner kronor per år under 

2018-2020

Foto: Maskot / Folio

Ökat stöd till solel



• Bonus-malus och Bränslebyte

• Nytt ”ladda hemma”-stöd

• Laddsatsning längs vägnätet

Foto: Folio bildbyrå

Elektrifiering och

fossilfria transporter



Foto: Folio bildbyrå

• Elfordonspremie för att fler ska 

pendla klimatvänligt med exempelvis 

elcykel eller elmoped

• 350 miljoner kronor 2018

Elfordonspremie



• Ett starkt EU 

• Infrastruktur 

• Mobilitetsmönster 

Vägen framåt 
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Tack för uppmärksamheten!
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