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Sammanfattning 

Sveriges förnybara energiresurser och industriella kompetens har tillsammans med den globala 

industriella utvecklingen kring förnybar energi skapat nya möjligheter för Sverige. Sverige kan bli 

en stor exportör av energi, vilket skulle innebära direkta exportinkomster till Sverige. Men framför 

allt skulle Sverige ha elpriser som är långsiktigt lägre än i de länder vi exporterar till, vilket skapar 

förutsättningar för ökad sysselsättning i energikrävande industrier som vill etablera sig där 

energipriserna är låga. Genom att verka för en förnybar energiförsörjning skapas också en 

långsiktig hållbarhet samtidigt som en stor nytta görs för miljön och klimatet.    

I denna promemoria vill Förnybarhetsrådet peka på ett antal möjligheter som kan bidra till att 

förverkliga den förnybara energins fördelar för Sverige och på områden där vi bedömer att det finns 

förutsättningar för blocköverskridande överenskommelser.   

 Mål för förnybar energi.  Förnybarhetsrådet har tidigare visat att Sverige skulle tillföra mer 

förnybar energi än vad vi använder inom landet. Med EU:s definition av andel förnybar energi1  

innebär det att Sverige skulle kunna ha mer än 100 procent förnybar energi, utan att utesluta 

kärnkraft eller fossila bränslen. Enligt Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

energiöverenskommelse är regeringens utgångspunkt att Sverige på sikt ska ha 100 procent 

förnybar energi. Vänsterpartiet vill ha 100 procent förnybart till 2040, medan Centerpartiet har 

slagit fast en målsättning om 70 procent förnybar energi till 2030 och att Sverige inom en 

generation ska vara ett samhälle som drivs av energi som till 100 procent är förnybar. 

Förnybarhetsrådet anser att en lägsta politisk målsättning för förnybar energi bör vara minst 75 

procent år 2030.  

 Klimatpolitiskt ramverk till 2050. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att 

införa ett klimatpolitiskt ramverk. Även Vänsterpartiet är positiva, medan Allianspartierna har 

slagit fast att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och har initierat 

arbetet med en klimatfärdplan till 2050. Förnybarhetsrådet anser att tydlighet i klimatpolitiken 

är central och stöder därför inriktningen mot ett långsiktigt klimatpolitiskt ramverk. Det är 

dock viktigt att ramverket samtidigt möjliggör flexibilitet, kostnadseffektivitet och 

marknadsbaserade lösningar.  

 Uppdaterat klimatmål till 2020. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har 

tidigare lagt fram förslag att det svenska klimatmålet till 2020 bör vara 40 procents minskade 

utsläpp jämfört med 1990, utan att räkna med utsläppskrediter eller kolsänkor. Enligt en enkät 

till riksdagskandidater inför valet var även 72 procent av Kristdemokraternas positiva till en 

sådan justering av målet. Förnybarhetsrådet anser att ett ambitiöst klimatmål på sikt gynnar 

svensk industris konkurrenskraft. 

 Energieffektivisering. I överenskommelserna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

framgår att energieffektivisering är en del i arbetet mot ett förnybart energisystem och stärkt 

konkurrenskraft. Både Vänsterpartiet och Centerpartiet har uttalat att EU behöver bindande 

                                                             

1 Förnybar elproduktion + användning av förnybara bränslen i relation till slutlig energianvändning 
inom landet. 
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mål för effektivisering för år 2030.  Förnybarhetsrådet anser att kompetent 

energieffektivisering är ekonomiskt lönsam, ökar industrins konkurrenskraft och underlättar 

hållbar energiförsörjning. Förnybarhetsrådet anser att Sveriges mål för energieffektivisering 

bör vara 50 % till 2050. 

 Elcertifikatsystemet. I regeringens budget framgår att man ska slå fast ett mål för 

elcertifikatsystemet till 2030. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare 

angett nivån minst 55 TWh till 2030. Enligt en enkät till riksdagspartierna vill även 

Centerpartiet och Moderaterna förlänga elcertifikatsystemet till 2030 och Centerpartiet angav 

att ambitionsnivån bör ligga i linje med partiets mål om 70 procent förnybar energi till 2020. 

Förnybarhetsrådet anser att elcertifikatsystemet bör förlängas till 2030 och ambitionsnivån bör 

ligga i linje med ett mål om minst 75 procent förnybar energi 2030.  

 Utlandsförbindelser. Miljöpartiet och allianspartierna är mer positiva än 

Socialdemokraterna till utbyggnad av utlandsförbindelser. I en enkät till riksdagskandidater 

ville en klar majoritet av allianspartiernas kandidater ”Bygga fler utlandsförbindelser för att 

möjliggöra ökad export av el.” I en enkät till partierna ansåg Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

samtliga allianspartier att Svenska Kraftnät bör få i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan 

för stamnätet och nya utlandsförbindelser ska kunna möta den ökade förnybara 

elproduktionen i Sverige fram till 2030. Förnybarhetsrådet anser att Svenska Kraftnät bör få i 

uppdrag att bygga alla samhällsekonomiskt lönsamma kablar.  

 Satsning på solenergi. Regeringen skriver i budgeten att ”det är mycket angeläget att 

utvecklingen av solkraft även fortsatt stimuleras och tillför därför ytterligare 100 miljoner 

kronor per år för perioden 2015–2018. Detta för att möta den stora efterfrågan och stärka 

stödet för solkraft.” Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare också 

föreslagit ett planeringsmål om 4 TWh solvärme och 4 TWh solel. Förnybarhetsrådet anser att 

ett sådant planeringsmål bör slås fast för 2020 och att ett mål om 10 TWh solvärme och 10 

TWh solel slås fast för 2030. 

 Skattereduktion/nettodebitering. Allianspartierna har tidigare lagt fram ett förslag om 

skattereduktion för mikroproduktion, som den nya regeringen valt att gå vidare med. I 

budgetpropositionen skrev man samtidigt: ”Regeringen kommer att följa upp och utvärdera 

skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla förfarandet, ytterligare 

underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, såsom andelsägare av 

förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen.”Även Vänsterpartiet och (enligt en 

enkät till riksdagskandidater) Centerpartiet anser att även andelsägd el ska gynnas på samma 

sätt som mikroproduktion i anslutning till bostaden. Förnybarhetsrådet anser att egenägd el 

bör främjas oavsett om den produceras i anslutning till bostaden eller är andelsägd. 

 Förnybara drivmedel. Enligt Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

klimatöverenskommelse ska bland annat ett bonus malus-system införas för att gynna bilar 

med låg klimatpåverkan och metanreduceringsersättning införas för hela landet. Även 

Allianspartierna vill införa ett bonus malus-system och skattebefria andra generationens 

biodrivmedel. Centerpartiet vill att högblandade förnybara drivmedel fortsätter att vara 

skattebefriade och vill införa en miljöpremie för klimatsmarta bussar och lastbilar. Enligt 

enkäter till riksdagskandidater finns ett mycket brett stöd för biodrivmedel och en 
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miljölastbilspremie. Förnybarhetsrådet anser att långsiktiga styrmedel bör införas som gör det 

ekonomiskt fördelaktigt att både producera och använda förnybara drivmedel. På sikt bör dessa 

vara konstruerade så att fördelar ges till de mest klimateffektiva drivmedlen. 

 Havsbaserad vindkraft. I energiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet anges att ett stöd till havsbaserad vindkraft behövs utöver elcertifikatsystemet. 

Enligt en enkät till riksdagspartierna vill även Vänsterpartiet och Centerpartiet utreda ett 

stödsystem för havsbaserad vindkraft, utanför det befintliga elcertifikatsystemet. 

Förnybarhetsrådet anser att Sveriges goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft relativt 

nära kusten ska tillvaratas och om det införs ett kompletterande stödsystem ska havsbaserad 

vindkraft inte samtidigt åtnjuta elcertifikat. 
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1. Förnybara möjligheter för Sverige  

Sveriges förnybara energiresurser och industriella kompetens har tillsammans med den globala 

industriella utvecklingen kring förnybar energi skapat nya möjligheter för Sverige.  Utvecklingen av 

förnybar energi och en fortsatt energieffektivisering kommer att ske oavsett politiska beslut och 

stödsystem. Hur fort utvecklingen går, var utvecklingen ger lägst energikostnader och vilka länder 

som kommer att dra störst fördelar av utvecklingen avgörs dock av politiska beslut i olika länder. 

Svenska hushåll och svensk industri skulle tjäna på en aktiv politik som möjliggör för svensk 

förnybar energi att utvecklas och konkurrera på en europeisk energimarknad.  

Sverige har möjligheter att bli en stor exportör av energi, vilket skulle innebära direkta 

exportinkomster till Sverige. Men framför allt skulle Sverige ha elpriser som är långsiktigt lägre än i 

de länder vi exporterar till, vilket skapar förutsättningar för ökad sysselsättning i energikrävande 

industrier som vill etablera sig där energipriserna är låga.  

Förnybarhetsrådet välkomnar inriktningen i Socialdemokraterna och Miljöpartiets 

energiöverenskommelse och tillsättandet av en energikommission i syfte att skapa en 

blocköverskridande energiöverenskommelse. I denna promemoria vill Förnybarhetsrådet peka på 

ett antal möjligheter som kan bidra till att förverkliga den förnybara energins fördelar för Sverige 

och på områden där vi bedömer att det finns förutsättningar för blocköverskridande 

överenskommelser.   

2. Mål för förnybar energi  

2.1 Möjlighet för mer än 100 procent förnybar energi 

Förnybarhetsrådet har tidigare (september 2013, se www.fornybarhetsradet.se) visat att Sverige 

skulle tillföra mer förnybar energi i form av el, värme och bränslen än vad vi använder inom landet. 

Med EU:s definition av andel förnybar energi innebär det att Sverige skulle kunna ha mer än 100 

procent förnybar energi.2  

Den höga andelen förnybar energi utesluter alltså inte kärnkraftsproduktion i Sverige eller 

användning fossila bränslen, men det förutsätter att det finns möjlighet att exportera det överskott 

som uppstår. 

 

 

 

 

                                                             

2 Förnybar elproduktion + användning av förnybara bränslen i relation till slutlig energianvändning 
inom landet. 

http://www.fornybarhetsradet.se/
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Det skulle, med en ambitiös satsning, kunna se ut så här (räknat i TWh): 

 2010 2015 2020 2030 

Vattenkraft 68 68 69 70 

Bio-el 12 15 20 30 

Vind 5 15 30 70 

Våg- och strömkraft 0 0 1 5 

Solel 0 1 4 10 

Summa förnybar el 85 99 124 185 

Bioenergi  125 125 130 135 

Biodrivmedel 5 15 25 40 

Solvärme 0 1 4 10 

Summa förnybar värme/bränsle 130 141 159 185 

Totalt förnybart 215 240 283 370 

Energianvändning 425 400 375 340 

Andel förnybart 51% 60% 75% 109% 

 

2.2 Mål om minst 75 procent förnybar energi 2030 

Enligt Socialdemokraternas och Miljöpartiets energiöverenskommelse är regeringens ingång 

i kommande samtal om en blocköverskridande energiöverenskommelse att Sverige på sikt ska ha 

100 procent förnybar energi. Miljöpartiet har tidigare uttalat ett mål om 100 procent förnybar el 

och värme till 2030 medan Vänsterpartiet vill ha 100 procent förnybart till 2040. 

Centerpartiet har slagit fast en målsättning om 70 procent förnybar energi till 2030 och att 

Sverige inom en generation ska vara ett samhälle som är fritt från kärnkraft och istället drivs av 

energi som till 100 procent är förnybar. 

En linjär utveckling från dagens 51 procent förnybar energi till 100 procent förnybart år 2050, 

skulle innebära 74 procent förnybar energi till 2030. 

Förnybarhetsrådet anser att en lägsta politisk målsättning för förnybar energi bör vara minst 

75 procent år 2030. Som framgår av ovan kan förnybarhetsbranschen leverera långt mer förnybar 

energi än så med rätt förutsättningar, och det finns en väldokumenterad potential för 

effektivisering.  

3. Klimatmål för 2020 och 2050  

3.1 Klimatpolitiskt ramverk till 2050 

Enligt Socialdemokraternas och Miljöpartiets överenskommelse om klimatpolitiken ska ett 

klimatpolitiskt ramverk införas. Ramverket ska säkerställa att Sverige minskar utsläppen i den takt 
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som behövs för en globalt hållbar utveckling. Delmål för år 2030 och 2040 ska sättas ut liksom 

sektorsvisa mål för bland annat trafik, boende och jordbruk. En årlig avstämning av 

måluppfyllelsen ska göras. 

 

Vänsterpartiet är positiva till ett klimatpolitiskt ramverk och har angett att ”vi behöver en 

klimatbudget som omfattar alla politikområden.” Inget av allianspartierna har hittills uttalat 

stöd för ett klimatpolitiskt ramverk enligt ovan modell, men man har slagit fast att Sverige år 2050 

inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och har initierat arbetet med en klimatfärdplan till 

2050.  

 

Förnybarhetsrådet anser att tydlighet i klimatpolitiken är central och stöder därför 

inriktningen mot ett långsiktigt klimatpolitiskt ramverk. Det är viktigt att ramverket samtidigt 

möjliggör flexibilitet, kostnadseffektivitet och marknadsbaserade lösningar och som utgår ifrån de 

förutsättningar som råder i Sverige.  

3.2 Uppdaterat klimatmål till 2020 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare lagt fram förslag att det 

svenska klimatmålet till 2020 bör vara 40 procents minskade utsläpp jämfört med 1990. Till 

skillnad från allianspartiernas mål, som också avser 40 procent minskade utsläpp, skulle målet 

gälla utan att räkna med utsläppskrediter eller kolsänkor. Enligt Naturvårdsverkets och 

Energimyndighetens underlag till kontrollstation 2015 (oktober 2014) saknas 2,8-4,4 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter under målåret för att målet ska kunna nås enbart genom 

utsläppsminskningar i Sverige. 

Enligt en enkät som Naturskyddsföreningen ställde till 510 riksdagskandidater inför valet, var en 

majoritet (65 procent) av kandidaterna positiva till en justering av målet. Bland kandidaterna från 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var nästan samtliga positiva och bland 

Kristdemokraterna var en klar majoritet (72 procent) positiva.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Sverigedemokraterna 

Moderaterna 

Centerpartiet 

Folkpartiet 

Kristdemokraterna 

Socialdemokraterna 

Vänsterpartiet 

Miljöpartiet 

Instämmer du i förslaget att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige, 
utan att räkna med utsläppskrediter eller kolsänkor, med minst 40 procent 

fram till 2020 jämfört med 1990? 

Ja Nej Tveksam/vet ej/vill ej svara 
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Förnybarhetsrådet anser att ett ambitiöst klimatmål på sikt gynnar svensk industris 

konkurrenskraft och stödjer därför ett justerat klimatmål till 2020. 

4. Energieffektivisering 

Potentialen för en ekonomiskt lönsam minskad energianvändning är mycket hög och skulle, om 

den förverkligas, innebära lägre kostnader för energiförsörjningen och ge större utrymme för val av 

tillförsel eftersom fler möjligheter står till buds vid en lägre användning. IEA kallar effektivisering 

för ”det första bränslet” – det är billigast och det är störst. 

I överenskommelserna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet framgår att 

energieffektivisering är en del i arbetet mot ett förnybart energisystem och stärkt konkurrenskraft. 

Tillsammans med branscherna vill man utveckla system för energieffektivisering, teknikutveckling 

och nya affärsmodeller byggda på cirkulär ekonomi. Ett arbete ska inledas för att möjliggöra för 

statliga myndigheter och andra offentliga aktörer att genomföra innovationsupphandlingar. I 

regeringsförklaringen angavs även att miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett 

socialt och miljömässigt hållbart sätt.  

Socialdemokraterna har tidigare meddelat att man vill att energianvändningen i Sverige blir 25 

procent effektivare år 2020, vilket kan jämföras med det befintliga målet om 20 procent.  

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva till energieffektivisering, 

vilket bland annat framgår av att de vill ha offensiva, bindande mål för effektivisering i EU. Även 

Centerpartiet har uttalat att EU behöver bindande delmål för år 2030 även för effektivisering3, 

även om det inte har varit alliansens samlade linje.  

 

Förnybarhetsrådet anser att kompetent energieffektivisering är ekonomiskt lönsam, ökar 

industrins konkurrenskraft och underlättar hållbar energiförsörjning. Om vi utnyttjar potentialen 

för energieffektivisering för att stödja moderniseringen i Sverige skulle det stödja hela landets 

konkurrenskraft. Detta både genom att användarna av effektiv teknik bli mer konkurrenskraftiga, 

och genom att leverantörer av effektiva lösningar får möjligheter att leverera till världens växande 

ekonomier.  

Ett problem är emellertid att effektvisering inte på samma sätt som alternativen i tillförsel är en 

enkel identifierbar produkt och det finns obalanser i styrmedel för förnybart och 

energieffektivisering. Det fordras åtgärder för att underlätta för kunderna att få tillgång till 

effektvisering på ett enklare sätt än idag. En möjlighet är ett certifikatsystem för 

energieffektivisering.  

Förnybarhetsrådet anser att Sveriges mål för energieffektivisering bör vara 50 % till 2050. 

 

                                                             

3 Ett grönare EU, Centerpartiets hemsida, http://www.centerpartiet.se/ett-gronare-eu/  

http://www.centerpartiet.se/ett-gronare-eu/
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5. Elcertifikatsystemet 

I regeringens budget anges att målet för den förnybara elproduktionen inom ramen för 

elcertifikatsystemet ska vara minst 30 TWh ny el år 2020 och att ett mål ska slås fast för 2030. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare angett nivån 55 TWh till 

2030. 

 

I en enkät som Svensk Vindenergi lät göra till riksdagspartierna inför valet angav även 

Centerpartiet och Moderaterna att man vill förlänga elcertifikatsystemet till 2030. Gällande 

ambitionsnivå svarade Centerpartiet ”så att elproduktionen bidrar till vårt mål om 70 % förnybar 

energi till år 2030”, vilket bör ligga väl i linje med den ambitionsnivå som Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har föreslagit. Moderaterna påpekade att det är viktigt att man 

utvärderar det nuvarande systemet innan beslut tas om en förlängning.  

 

Förnybarhetsrådet anser att elcertifikatsystemet bör förlängas till 2030 och ambitionsnivån 

bör ligga i linje med ett mål om minst 75 procent förnybar energi 2030. Samtidigt bör systemet 

justeras för en bättre marknadsfunktion och förenklas för att anpassas även till solel och annan 

mikroproduktion. 

6. Utlandsförbindelser 

Socialdemokraterna har angett att man inte vill se en forcerad integrering av den nordiska 

elmarknaden med den europeiska, med motiveringen att det skulle kunna ge negativ inverkan för 

svensk industris internationella konkurrenskraft. På sikt menar man dock att en gemensam 

europeisk elmarknad att eftersträva.  

 

Miljöpartiet och allianspartierna är mer positiva än Socialdemokraterna till utbyggnad av 

utlandsförbindelser. Detta indikeras av en enkät till riksdagskandidater som Svebio genomförde 

inför valet. På frågan: ”Den svenska elmarknaden har i dag elöverskott och låga elpriser. Under 

åren 2003 – 2020 tillförs marknaden minst 25 TWh ny förnybar elproduktion och kärnkraften 

behålls med ökad effekt. Hur tycker du att man ska skapa balans på elmarknaden?” valde en klar 

majoritet av allianspartiernas kandidater svarsalternativet ”Bygga fler utlandsförbindelser för att 

möjliggöra ökad export av el.” 
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I en enkät som Svensk Vindenergi lät göra till riksdagspartierna (partierna, inte enskilda 

kandidater) var det stor samsyn kring behovet att fokusera på elnätsfrågor. På frågan: ”Håller ert 

parti med om att Svenska Kraftnät bör få i uppdrag att arbeta fram en konkret handlingsplan för 

hur ett förstärkt stamnät och nya utlandsförbindelser ska kunna möta den ökade förnybara 

elproduktionen i Sverige fram till 2030?” svarade Miljöpartiet, Vänsterpartiet och samtliga 

allianspartier ”ja”. Socialdemokraterna svarade att: ”En konkret handlingsplan för hur 

elnätssystemet ska möta en större andel förnybar elproduktion fram till 2030 är en mycket god idé. 

Däremot vill vi inte i nuläget bestämma i nuläget om vilken aktör eller myndighet som bör få ett 

sådant utredningsuppdrag.” 

b 

Förnybarhetsrådet anser att Svenska Kraftnät bör få i uppdrag att bygga alla 

samhällsekonomiskt lönsamma kablar. Om staten inte kan eller vill bygga all lönsam kapacitet i 

egen regi borde det skapas förutsättningar att bygga privata kablar inom Sverige och till andra 

länder.  

7. Satsning på solenergi 

7.1 Stöd till solenergi och planeringsmål 

Regeringen föreslår i budgeten ett förlängt och utökat stöd till solceller och skriver att ”det är 

mycket angeläget att utvecklingen av solkraft även fortsatt stimuleras och tillför därför ytterligare 

100 miljoner kronor per år för perioden 2015–2018. Detta för att möta den stora efterfrågan och 

stärka stödet för solkraft.” Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har 
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Kristdemokraterna 

Socialdemokraterna 
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Hur tycker du att man ska skapa balans på elmarknaden?  
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Låta marknaden hantera situationen, även om det betyder att många företag går omkull. 
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tidigare också föreslagit ett planeringsmål om 4 TWh solvärme och 4 TWh solel (Vänsterpartiet 5 

TWh). 

Förnybarhetsrådet anser att det är mycket positivt att stödet till solceller utökas och anser att 

ett planeringsmål om 4 TWh solvärme och 4 TWh solel bör slås fast för 2020 och om 10 TWh 

solvärme och 10 TWh solel för 2030.  

7.2 Skattereduktion/nettodebitering 

Allianspartierna har tidigare lagt fram ett förslag om skattereduktion för mikroproduktion, som 

den nya regeringen valt att gå vidare med. I budgetpropositionen skrev man samtidigt: ”Regeringen 

kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla 

förfarandet, ytterligare underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, såsom 

andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen.” Även Vänsterpartiet och 

Centerpartiet anser att andelsägd el ska gynnas på samma sätt som mikroproduktion i anslutning 

till bostaden. I en enkät till riksdagskandidater som OX2 lät göra inför valet svarade hela 25 av 28 

Centerkandidater (89 procent) ”ja” på frågan: ”Anser du att också andelsägd förnybar elproduktion 

ska berättiga till en skattereduktion, alternativt nettodebitering, på samma sätt som förnybar 

elproduktion på eget tak eller gård?” 

Förnybarhetsrådet anser att andelsägd el ska gynnas på samma sätt som mikroproduktion i 

anslutning till bostaden. 

8. Förnybara drivmedel 

I budgetpropositionen slår fast att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under 

mandatperioden. Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas och miljöskatternas 

styrande effekt ska öka. En ny miljöbilsbonus ska införas för bilar med liten klimatpåverkan, ett 

Bonus-malussystem i enlighet med utredningen Fossilfrihet på väg. Biogasens potential ska tas 

tillvara genom att metanreduceringsersättning införs för hela landet.  

Allianspartierna vill införa ett Bonus-malussystem och skattebefria andra generationens 

biodiesel samt även nya, avancerade biodrivmedel på bensinsidan. Centerpartiet vill öka 

låginblandningen av biodrivmedel, se till att högblandade förnybara drivmedel fortsätter att vara 

skattebefriade och säkerställa långsiktiga villkor för producenterna. Centerpartiet vill även införa 

en miljöpremie för klimatsmarta bussar och lastbilar.  

 

Bland riksdagsledamöterna finns ett mycket brett stöd för biodrivmedel. Enligt en enkät som Sekab 

ställde till riksdagskandidaterna inför valet – och som sedan uppdaterats baserat på vilka som tog 

plats i riksdagen – svarar 62 procent ”ja, absolut” på frågan: Anser du att skattesatserna på 

drivmedel bör göra det mer fördelaktigt att tanka ett biodrivmedel i stället för ett fossilt drivmedel? 

En klar majoritet finns bland Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 

Kristdemokraterna och Moderaterna. 
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Det finns även ett mycket brett stöd för en miljölastbilspremie. 80 procent ”ja, absolut” eller ”ja, 

kanske” på frågan om en miljölastbilspremie bör införas. En klar majoritet finns bland 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet 

och Centerpartiet. 

 
Av en valenkät som Svebio genomförde till riksdagskandidater (ej uppdaterad efter valet) framgår 

också att 87 procent av de svarade riksdagskandidaterna är beredda att verka för styrmedel som 

kan reducera klimatutsläppen från transportsektorn med 80 procent fram till 2030. De tre mest 

populära styrmedlen bland riksdagskandidaterna var: ”ett system som ger en miljöbonus till bilar 

med låga utsläpp och en extra avgift på bilar med höga utsläpp” (79 procent), ”skattebefrielse för 

biodrivmedel” (59 procent) och ”stöd till produktion av biodrivmedel från skogsråvara och avfall” 

(46 procent). 
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Anser du att skattesatserna på drivmedel bör göra det mer fördelaktigt att 
tanka ett biodrivmedel i stället för ett fossilt drivmedel?  

Ja, absolut Ja, kanske Nej, knappast Nej, absolut inte Tveksam/vet ej/vill ej svara 
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Instämmer du i FFF-utredningens förslag om att en miljölastbilspremie bör 
införas? 

Ja, absolut Ja, kanske Nej, knappast Nej, absolut inte Tveksam/vet ej/vill ej svara 
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Förnybarhetsrådet anser att långsiktiga styrmedel bör införas som gör det ekonomiskt 

fördelaktigt att både producera och använda förnybara drivmedel. På sikt bör dessa vara 

konstruerade så att fördelar ges till de mest klimateffektiva drivmedlen. 

9. Havsbaserad vindkraft 

I energiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet anges att ett stöd till 

havsbaserad vindkraft behövs utöver elcertifikatsystemet. 

I en enkät som Svensk Vindenergi lät göra till riksdagspartierna inför valet svarade även 

Vänsterpartiet och Centerpartiet ”ja” på frågan: ”Anser ert parti att Energimyndigheten bör få 

i uppdrag att utreda om det, utanför det befintliga elcertifikatsystemet, bör införas någon form av 

stödsystem för havsbaserad vindkraft?” 

 

Förnybarhetsrådet anser att Sveriges goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft relativt 

nära kusten ska tillvaratas och om det införs ett kompletterande stödsystem ska havsbaserad 

vindkraft inte samtidigt åtnjuta elcertifikat. 


