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INLEDNING

RIV HINDREN!
Så möjliggörs omställningen till nettonollutsläpp

Utsläppsminskningarna av växthusgaser i Sverige har
gått mycket långsamt de senaste åren och en anledning
till det är de hinder som står i vägen för omställningen.
Klimatpolitiska Rådet bedömer att de
åtgärder som föreslogs i den Klimatpolitiska
handlingsplanen skulle sänka utsläppen
ytterligare så att cirka en tredjedel av dagens
utsläpp kvarstår. Detta är fortfarande
betydligt högre än de 11 miljoner ton som
– enligt klimatlagens bestämmelser - får
hanteras via kompletterande åtgärder.
Det klimatpolitiska rådet drar slutsatsen att
de klimatpolitiska målen bortom 2020 inte
kommer nås med nuvarande förutsättningar
och beslutad politik, mer behövs göras.
Vi vill med projektet Klimatagendan – Sverige
ställer om – accelerera omställningen,
identifiera hinder, komma med förslag på
lösningar och även förankra förslagen med
en lång rad samhällsaktörer samt med
allmänheten.
Som ett första steg i projektet har Material
Economics i rapporten Klimatagenda för
Sverige (mars 2021) gjort en omfattande
analys av hur Sverige kan nå ”nettonoll” för
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de inhemska utsläppen. Analysen visar å ena
sidan att Sverige jämfört med andra länder
ligger väldigt bra till. Samtidigt konstateras
att de flesta av de lågt hängande frukterna
inom industrin redan är plockade. För att
industrin ska kunna minska utsläppen
ytterligare krävs att dagens processer
ersätts med nya tekniska lösningar,
alternativt att storskalig infångning av
koldioxid med CCS blir verklighet. Material
Economics analys visar att det inom fem
viktiga områden finns uppenbara hinder som
måste överbryggas för att omställningen
överhuvudtaget ska vara möjlig.
Framförallt måste den svenska energiproduktionen växa mycket kraftigt för att
tillhandahålla den el som kommer att behövas
i de nya fossilfria industriella processerna
och i de eldrivna fordon och arbetsmaskiner
som ersätter fossila varianter. Analysen
visar bland annat att Sverige inte kan förlita
sig på en kraftig ökning av biobränslen för
omställningen, utan att vägen till nollutsläpp

RIV HINDREN!

I tillägg till de bredare frågorna, som adresserar vägen framåt
för viktiga sektorer, finns flera tvärgående teman att hantera.
De relaterar till fortsatt innovation, konkurrenskraft för gröna
lösningar, tillgång till nya insatsvaror och ny infrastruktur, samt
olika tillståndsprocesser. I skrivande stund hålls stora satsningar
från bolag och privatpersoner tillbaka till följd av en eller flera av
dessa. Samtidigt vet vi att omställningen måste accelerera i
närtid för att vi ska nå klimatmålen. Från en kartläggning
av tvärgående hinder för omställningen ser vi fem särskilt
viktiga områden som måste hanteras under tidigt 2020-tal,
för att möjliggöra den omställningstakt som krävs”
Ur rapporten Klimatagenda för Sverige,
Material Economics, mars 2021

framförallt går via elektrifiering. Sveriges
elanvändning kan behöva mer än dubbleras,
från dagens 141 TWh per år till över 300 TWh.
För att detta ska kunna ske behöver också
infrastruktur som nya el- och gasnät byggas
ut och tillståndsprocesserna för dessa
snabbas på tidsmässigt.
För att omställningen ska möjliggöras
kommer det också att krävas förbättrade
statliga stödpaket för innovationsåtgärder
så att demonstrations- och pilotprojekt
för nya industriella fossilfria processer kan
komma på banan. Konkurrenskraften hos de
aktörer som satsar på fossilfria processer
måste också värnas vis-a-vis utländska
konkurrenter för att omställningen ska
kunna ske. Stora satsningar på vätgas är
också nödvändiga.
Denna första policyrapport fokuserar
på att lägga fram förslag på åtgärder av
policykaraktär som krävs för att överbygga
hindren som beskrivs ovan och därigenom

möjliggöra omställningen. Sammanlagt
läggs 43 förslag fram på fyra områden.
Global utmaning har haft dialog med en lång
rad aktörer för att utveckla förslagen, och
har haft hjälp av en extern rådsgrupp för att
diskutera och förankra dem. Många av de
förslag som väcks återfinns också i andra
sammanställningar av nödvändiga åtgärder
såsom Fossilfritt Sveriges policysammanställningar och färdplaner, Reformisternas
rapport En ny grön giv och Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien IVA:s
Vägval för klimatet.
Kommande rapporter kommer mer i detalj
att behandla vad mer som krävs för att
genomföra omställningen på andra områden.
Projektet innefattar löpande dialog kring
de viktigaste policyförslagen med en rad
aktörer, följt av kommunikation med
allmänheten om vad omställningen innebär.
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HINDER 1
Brist på åtgärder för säkrad konkurrenskraft
och stöd till innovation

Ett hinder för omställningen är att bolag
som ställer om sin produktion ofta förlorar
konkurrenskraft om inte efterfrågan följer
efter. Cement som tillverkas utan koldioxidutsläpp kan exempelvis vara nästan dubbelt
så dyrt som vanlig cement och klimatneutralt
stål är cirka 10-30 procent dyrare. Även om
priset för slutprodukten för konsumenter
ofta inte ökar särskilt mycket – som
exempel: det fossilfria stålet i en ny bil
utgör bara en mindre del av bilens värde –
kan de företag som levererar delkomponenter
med låga utsläpp missgynnas. Och även om
det finns kunder som är villiga att betala mer
för produkter med låga utsläpp släpar ofta
efterfrågan efter. Omställningen till
produktion med låga utsläpp är dessutom
som regel kapitalintensiv och kräver stora
initiala investeringar. Vissa företag vågar
ställa om på en osäker marknad, men det
behövs åtgärder för säkrad konkurrenskraft
för att företag i allmänhet ska våga göra
de nödvändiga investeringarna och
förändringarna.

Det behövs en satsning på svensk storskalig
grön industripolitik på samma sätt som vi
ser i andra europeiska länder. Åtgärderna
för att säkra konkurrenskraften behöver
inriktas på driftsstöd, kapitalstöd och på
att skapa efterfrågan. Kapitalstödet kan
exempelvis komma i form av en grön
investeringsbank, driftstöd i form av
produktionspremier och efterfrågestöd
genom offentlig upphandling (det offentliga
som kund). Det krävs också fortsatta långsiktiga satsningar på innovation för att nya
tekniker ska kunna utvecklas och testas i
praktiken.
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HINDER 1: Förslag på åtgärder
1. Sätt mål om minskade utsläpp i
offentlig verksamhet
Det offentliga har en helt annan rådighet
för den klimatpåverkan som sker i den egna
verksamheten än för de utsläpp som privata
företag och privatpersoner ger upphov till.
Genom att styra om sina inköp till klimatvänliga produkter kan det offentliga hjälpa
till att säkra konkurrenskraften hos svenska
företag som ställer om.
Miljömålsberedningen bör inom sitt uppdrag
om mål för svenska konsumtionsutsläpp
föreslå mål för konsumtionsutsläpp för
offentlig verksamhet inkluderande
myndigheter, regioner, kommuner och
statliga affärsverk. Som ett absolut minimum bör mål sättas om att de offentliga
utsläppen ska halveras till 2030 jämfört med
2019. Sådana mål kan stå för sig själv eller
ingå i nettonollmål där även negativa
utsläpp läggs till.
Mål kan sättas för myndigheter och statliga
bolag genom regleringsbrev och ägardirektiv
om en miniminivå. Kommuner sätter sina
egna mål men kan ges tydliga incitament.
Statliga medel till de kommuner som når,
eller är på rätt bana för att nå sina klimatmål kan sporra arbetet och ge möjlighet
till att betala för klimatvänliga lösningar
som än så länge ofta är dyrare än de fossila
alternativen.

2. Använd offentlig upphandling för att
främja fossilfri efterfrågan
Det går inte att som samhälle ställa krav på
att privata aktörer ska ställa om och sedan
inte stödja klimatsmarta alternativ. Staten
måste säkra en marknad för produkter och
tjänster med låga utsläpp genom att ställa
krav på låga utsläpp i offentlig upphandling.
När det exempelvis finns cement att köpa
med noll, eller mycket låga utsläpp så bör
det ställas krav att alla offentliga inköp av
betong ligger på den lägsta möjliga nivån.
Sådana åtaganden för olika typer av produkter
och tjänster kommer självklart att bidra till
att marknadens aktörer vågar göra de kost-
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samma investeringar som i många fall krävs
för att ställa om sin produktion.
För att möjliggöra den typen av åtgärder
kommer upphandlingslagstiftningen att behöva förändras. Upphandlingsmyndigheten
kom nyligen med en redovisning av förslag
på klimatanpassningar i regelverket för
upphandlingar, men mer genomgripande
åtgärder kommer troligen att vara nödvändiga. Det kommer även att krävas ökat
finansiellt stöd från staten till de offentliga
aktörerna.

3. Uppdatera instruktioner och
regleringsbrev
Ytterligare en åtgärd som kan genomföras
är att ålägga myndigheterna att inkludera
klimatfrågan i alla beslut som fattas. Även
om de flesta myndigheter arbetar med
klimatfrågan på något sätt tas klimatet
med i beslut i varierande grad. Tydligare
instruktioner om att ta med klimatfrågan
i beslut, och ett krav på återrapportering
kan göra att myndigheter i högre grad
underlättar omställningen samt gynnar
konkurrenskraften hos de aktörer som
ställer om.

4. Sänk driftskostnaden för aktörer som
ställer om genom produktionspremier
Inför produktionspremier för särskilt utvalda
produkter som tillverkas med låga eller inga
utsläpp. Produktionspremier syftar till att
minska driftskostnader för produktion som
blir väsentligt dyrare när den ställer om till
att bli fossilfri. Det kan exempelvis gälla
vätgas, elektrobränslen, hållbart producerade
biobränslen och biogas, grönt stål eller
cement tillverkad med tillhörande CCS.
Producenter skulle då exempelvis kunna få
mellanskillnaden mellan priset på utsläppsrätter i EU ETS och den premienivå som
bestämts. Eller skillnaden mellan kostnaden
att ersätta exempelvis naturgas med biogas eller vätgas. Ett auktionsförfarande kan
även införas där producenter får buda om
hur stor subvention de efterfrågar, de med
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billigast bud får subventionen. En produktionspremie kan införas i form av Carbon
contracts for differences, (se faktaruta).
Produktionspremier är något som redan
införts av flera länder för förnybar energi
och som planeras införas för vätgas i flera
europeiska länder. En utredare bör få i uppdrag att lägga fram förslag på hur detta bör
införas i praktiken och för vilka typer av
produkter. Gällande biogas finns redan ett
färdigt förslag i regeringens utredning om
biogas för olika typer av fasta produktionsstöd i form av en premie som betalas ut
per kWh biogas som produceras beroende
på metod. Dessa förslag bör införas.

5. Sänk kapitalkostnaden för aktörer
som ställer om genom att upprätta och
kapitalisera en grön investeringsbank
Omställningen kräver stora mängder
kapital men aktörer kan ha svårt att få
den mängd finansiering som krävs från
banker och investerare. För att möjliggöra
finansieringen av omställningen bör en grön
investeringsbank upprättas som kan ge lån
och kreditgarantier till viktiga omställningsprojekt. Här kan kompetensen samlas kring
vilken typ av insatser som är effektiva.
Genom att kapitalisera banken med statliga
pengar kan privat kapital mobiliseras.
Banken kan sättas upp med Europeiska
investeringsbanken som modell. En liknande
lösning finns nu i Danmark med den Gröna
Investeringsfonden.

liten i relation till de behov som finns och
bör mångdubblas från dagens nivå på
750 miljoner per år. Initiativet bör även
säkras långsiktigt genom en partiöverskridande överenskommelse.

8. Se över möjligheten att samla
näringspolitiska stödåtgärder
Staten ger idag stöd till företag i storleksordningen 30 miljarder kronor per år spritt
över ett stort antal aktörer som Tillväxtverket, Almi, Länsstyrelserna och regionerna,
Exportkreditnämnden. Dock saknas en
integrering av stödet med klimatåtgärder.
Regeringen bör överväga att samla stödåtgärder i en central myndighet, som då också
kan väga in klimatnyttan i de olika stöden.

9. Säkra tillgången till utbildad
arbetskraft
Den gröna omställningen ställer nya krav på
kompetens hos arbetskraften. Dels behöver
Sverige säkerställa att experter kan lockas
hit, vilket exempelvis kan ske via en förlängd
expertskatt, dels behövs satsningar för att
snabbt utbilda människor i Sverige för den
gröna industrins behov.

10. Underlätta möjligheten att ta del av
EU-medel för grön innovation
Det finns betydande medel för omställningen
att söka på EU-nivå. Nationella åtgärder
som medfinansiering och samordning kan
underlätta för svenska bolag att ta del av
dessa medel.

6. Utöka de gröna kreditgarantierna
Regeringen har infört tio miljarder i kreditgarantier 2021, vilket kommer att bli
25 miljarder 2023. Regeringen har glädjande
nog nyligen föreslagit kraftigt utökade
kreditgarantier, men det kan övervägas
att utvidga dem ytterligare. Om en bank
upprättas är detta ett av verktygen den
kan använda sig av.

Carbon contracts for differences

7. Ett utökat, och långsiktigt säkrat
industrikliv

Carbon Contracts for difference (CCfD) är en form av optionskontrakt som innebär att en regering kommer överens med en
investerare om ett fast pris på CO2 över en given tidsperiod. Så
länge marknadspriset på CO2 är lägre än det överenskomna priset
(“strike price”) betalar regeringen mellanskillnaden till investeraren.
Om marknadspriset istället överstiger det överenskomna priset
måste investeraren betala den extra inkomsten till regeringen.
Det senare skapar ekonomiska incitament för regeringar att bidra
till stigande priser på CO2 i framtiden.

Industriklivet ger stöd till klimatsatsningar
från forsknings- och innovationsprojekt till
demonstrationsanläggningar upp till fullskaliga anläggningar. Summan pengar som
är tilldelad industriklivet är dock mycket

I Tyskland införs ett pilotprojekt med CCfDs som lyfts fram i landets
vätgasstrategi från 2020. CCfDs kommer kunna ingås mellan den
tyska regeringen och aktörer främst inom stålindustrin och kemiindustrin som vill investera i fossilfri vätgas för att minska sina
processrelaterade utsläpp.
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HINDER 2
Långa tillståndsprocesser

Omställningen måste ske snabbt. Idag
minskar utsläppen i Sverige mycket
långsamt och de åtgärder som behöver
genomföras för att klara av omställningen
såsom ny kraftproduktion, elledningar,
gruvor och fabriker kräver tillstånd. Dagens
tillståndsprocesser tar ofta mycket lång
tid. Processerna är inte anpassade för en
situation där tiden är begränsad och
behöver nu förändras för att kunna

möjliggöra en omställning i ett snabbt
tempo. En jämförelse kan göras med den
utbyggnadstakt som rådde vid efterkrigstidens utbyggnad av vatten- och kärnkraft,
eller när många av dagens industrier först
byggdes upp. Om inte tempot ökar markant
så riskerar de oförutsägbara och långsamma
processerna för ny infrastruktur samt miljöoch verksamhetstillstånd att hålla tillbaka
de klimatsatsningar som nu behövs.
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HINDER 2: Förslag på åtgärder

1. Inför åtgärder för att öka
lokal acceptans

3. Lägg in klimatperspektivet i
miljöbalkens portalparagraf

Den lokala acceptansen är mycket viktig vid
exempelvis utbyggnad av nya elledningar,
vindkraftverk, gruvor, fabriker med mera.
Acceptansen kan öka genom mer kunskap
om hur viktig samhällets omställning är och
att det är omöjligt att undvika målkonflikter.
Regeringen bör även se över om det går att
ge kompensation till berörda grupper och individer, exempelvis samebyar som får sin
rennäring påverkad av ny kraftproduktion.
En konkret åtgärd som bör genomföras
är att låta fastighetsskatten från vindkraftsanläggningar tillfalla kommunen
där anläggningarna byggs.

Idag nämns inte klimatet i miljöbalkens
övergripande portalparagraf 1 kap 1 § där
balkens övergripande mål och tillämpningsområde anges. Paragrafen behöver skrivas
om så att tillämpningen av balken uttryckligen ska leda till minskade växthusgasutsläpp, ett förslag som också läggs fram av
både Klimaträttsutredningen och Klimatpolitiska rådet.

2. Åtgärder för förbättrade ansökningar
Tillståndsansökningar som är välskrivna
med detaljerade underlag, där dialog inletts
med relevanta myndigheter och aktörer i
god tid har betydligt större chans att inte
fastna i en utdragen process där tidsödande
kompletteringar behöver lämnas in. Det bör
göras en översyn av hur det offentliga kan
bidra till att tillståndssökande aktörer inkommer med kompletta och genomarbetade
ansökningar. Det kan exempelvis handla om
nya informationsåtgärder. Förbättrade ansökningar kortar både tillståndsprocesser
och sparar tid och pengar hos myndigheter.
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4. Väg in minskade såväl som ökade
utsläpp i tillståndsprocesser
Idag tas det i tillståndsärenden inte hänsyn
till om en verksamhet minskar eller ökar
växthusutsläppen utan tillstånden bedöms
helt på andra faktorer. Detta behöver
förändras i enlighet med förslaget i
Klimaträttsutredningen.

5. Underlätta möjligheten till
ändringstillstånd
När en verksamhet genomför förändringar
för att minska utsläppen av växthusgaser
bör det i största möjliga mån hanteras i form
av ändringstillstånd och inte en full omprövning av verksamheten. Exempelvis bör inte
uppgraderingar av befintliga elnät prövas
mot miljöbalken – eftersom det intrång det
leder till är så begränsat.

RIV HINDREN!

Den lokala acceptansen är mycket viktig
vid exempelvis utbyggnad av nya elledningar,
vindkraftverk, gruvor, fabriker med mera.
Acceptansen kan öka genom mer
kunskap om hur viktig samhällets
omställning är och att det är omöjligt
att undvika målkonflikter.
Hinder 2 / Åtgärd 1

6. Kraftigt ökade anslag till
tillståndsprövare

8. Förenkla tillståndsprocesser
vid repowering

Ge ett skyndsamt och mycket kraftig ökat
anslag till myndigheter och domstolar för
att kunna handlägga tillståndsprövningar.
Brist på resurser hos dem som handlägger
och prövar ärenden gör att processerna tar
onödigt lång tid. En lång rad ärenden ligger
idag på hög och väntar på prövning. Det
krävs ett akut, men också långsiktigt tillskott av resurser till inte minst länsstyrelserna och mark- och miljörättsdomstolarna.
Tillskotten bör öronmärkas för miljömål.

Det behöver bli enklare att få tillstånd för
att byta ut vindkraftverk som nått sin livslängd. De står i områden som redan används
för vindkraft och bör därför kunna gå
igenom ett förenklat tillståndsförfarande.

7. Förstärk kompetensen hos
tillståndsmyndigheterna
I linje med förslaget om ökade anslag tlll
tillståndsprövande myndigheter bör även
kompetenshöjande åtgärder inom respektive
myndighet genomföras där de är särskilt
behövda, inte minst gällande elledningar,
havsbaserad vindkraft med mera. Komplexa
ärenden bör även samlas hos ett mindre
antal tillståndsmyndigheter för att rätt
expertis ska kunna byggas upp.

9. Inför regulatoriskt växthus
för elledningar
För att snabba på och utveckla tillståndsgivningen vid elledningar har Kommittén för
teknologisk innovation och etik (Komet)
föreslagit en försöksverksamhet för
elledningar i ett så kallat regulatoriskt
växthus där nya lösningar kan prövas utan
att alla befintliga regler måste följas.
Myndigheterna kan i försöket utveckla en
mer koordinerad och parallell hantering
av handläggningen av elledningar. Detta
väntas leda till nya, mer effektiva arbetssätt
för myndigheterna och en halverad tid
mellan att en ny ledning konstateras
behövas och kan börja användas. Försöket
bör sjösättas enligt förslaget.
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HINDER 3
Risk för otillräcklig elproduktion

Klimatomställningen är till stora delar en
elektrifieringsprocess. Samhället går från
att ha använt elektricitet för enbart vissa av
våra behov, till i en nära framtid, det stora
flertalet av behoven. När de fossila bränslena fasas ut behövs elen inte bara i våra
fordon utan även i många mycket energiintensiva industriprocesser. Det är heller
inte bara gamla industrier som ska ställas
om, utan nya tillkommer. Samtidigt tyder allt
mer på att biobränslen inte kan spela den
centrala roll som tidigare antagits. Sverige
importerar redan stora mängder biobränslen,
och den hållbara tillgången till biomassa
inom landet kommer inte räcka till alla behov.

Om Sverige ska ha en chans att klara klimatmålen, samt behålla konkurrenskraften
kommer elproduktionen att behöva öka
mycket snabbt. Uppskattningar pekar på
att en fördubbling av dagens elproduktion
kommer att behövas, från dagens 141 TWh
per år till över 300 TWh. Samtidigt finns stora
möjligheter till effektivisering där energi
kan sparas, samt möjligheter att skapa ett
mer flexibelt system där efterfrågan kan
balanseras och effekttopparna reduceras.
För att åstadkomma detta behövs – förutom
kortade tillståndsprocesser och tydligare
styrning från staten – starkare incitament
för att möjliggöra en utbyggd produktionskapacitet, tillika ett flexibelt system som
möter behoven.
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HINDER 3: Förslag på åtgärder

1. Inför mål för utbyggnad,
elproduktion och effektivisering
För att peka ut en tydlig riktning för samhällsplaneringen bör mål för elförsörjningen
tas fram. Det kan vara ett planeringsmål
eller ett utbyggnads- och produktionsmål,
samt ett mål för effektivisering. Målen bör
utgå från att elanvändningen kan komma
att behöva öka med det dubbla eller mer
från dagens nivåer. En annan möjlighet är
att lagstadga om att utbyggnaden av elsystemet måste stödja klimatmålen.

2. Inför åtgärder för att främja
efterfrågeflexibilitet och
flexibilitetsresurser
Exempelvis genom att göra det obligatoriskt
med smart laddning av elfordon för att bidra
till ökad flexibilitet. Flexibla byggnader som
kan växelvis kan stänga av varmvatten och
värme beroende på tillgången till el bör även
främjas. Exempelvis kan stöd ges till renovering och flexibilitetsåtgärder samt högre
krav ställas på flexibilitet i byggreglerna.
Relevanta regelverk bör också ses över så
att efterfrågeflexibilitet, styrning av lasten
och användning av energilager kan öka.
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effektiviseringsåtgärder måste ges maximal
prioritet. Exempelvis kan så kallade vita
certifikat införas som garanterar att en viss
energieffektivisering har uppnåtts. Certifikaten kan handlas med och det kan bidra till
att vi uppnår en effektivisering på systemnivå
Ökat stöd och subventioner för effektivisering bör också införas brett i ekonomin. En
annan åtgärd att överväga är att göra energieffektiva produkter billigare än produkter
som använder relativt mycket energi.

4. Förstärk och bygg skyndsamt
ut stamnätet
Regeringen har nyligen aviserat att man
vill ta höjd för dubblerad elanvändning och
därför tredubbla takten för ledningsutbyggnad och halvera tillståndstiden för nya
ledningar. Detta är i linje med vad som
behövs och bör ges högsta prioritet.

5. Skapa en elnätsplan
Svenska kraftnät bör publicera en elnätsplan baserad på var efterfrågan förväntas
öka och tydliggöra var nya ledningar planeras
och när. Detta kommer att underlätta för
de olika aktörerna i elsystemet att planera
investeringar.

3. Inför ett åtgärdspaket för att
främja energieffektivisering

6. Översyn av elnätsregleringen

Det är ineffektivt och ett slöseri med resurser
att enbart satsa på supply-åtgärder via en
utbyggd elproduktion. En stark satsning på

Se över elnätsregleringen med syfte att
öka incitamenten att investera i flexibilitet,
energitjänster och ny teknik.

RIV HINDREN!

7. Se över incitamentsstrukturen
för utbyggnad av privatägda nät
Inte bara stamnätet utan också de privatägda regionala och lokala elnäten byggs ut
för långsamt trots att aktörerna kan bygga
elnät med låg finansiell risk. Det är oklart om
det enbart är på grund av långsamma tillståndsprocesser. Regeringen bör se över
incitamenten för privata aktörer att bygga
ut de regionala och lokala elnäten.

8. Överväg att införa en
strategi för elexport
Sverige kan genom export av el bidra till att
EU:s klimatmål nås på ett kostnadseffektivt
sätt. En eventuell strategi bör ta hänsyn till
att vissa typer av export ger mer klimatnytta än annan. Exempelvis är det bättre
att svensk el ersätter polsk kolkraft än
norsk vattenkraft. Nätutbyggnad och planer
bör ta hänsyn till detta.

9. Utveckla ersättningen för
stödtjänster
Se till att de energiproducenter som
levererar systemtjänster som exempelvis
leveranssäkerhet och frekvenströghet får
tillräcklig ersättning för dessa. En möjlighet
är att införa en marknad för systemtjänster,
vilket kan göras genom att ställa krav på
certifikat som får handlas mellan aktörer,
och genom ett bonus-malus system.

Sverige kan genom export av el
bidra till att EU:s klimatmål nås
på ett kostnadseffektivt sätt. En
eventuell strategi bör ta hänsyn till
att vissa typer av export ger
mer klimatnytta än annan.
Hinder 3 / Åtgärd 8

10. Låt statliga bolag prioritera
klimatnytta
Ge nya ägardirektiv till Svenska kraftnät och
Vattenfall att prioritera klimatnytta framför avkastningskrav för att säkerställa att
bolagen inte gör kortsiktiga avvägningar för
ökad vinst istället för långsiktig klimatnytta.

11. Förbättra samexistensen mellan
Försvarsmakten och vindkraften
Idag upptar Försvarsmaktens restriktionsområden nästan halva Sverige och detta utgör ett stort hinder för vindkraftsutbyggnaden. Försvarsmakten har fått ett uppdrag
att utveckla förmågan till samexistens med
vindkraft och det finns möjliga lösningar
på ritbordet. En sådan är att införa regler
om att Försvarsmakten inte rakt av ska få
neka vindkraftsutbyggnad,utan istället ge
ett “villkorat ja” där förutsättningarna för
en utbyggnad detaljeras. Vindkraftsprojektören har då en chans att bygga på ett sätt
som tillgodoser kraven Försvarsmakten har.
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Klimatomställningen kräver stora mängder ny infrastruktur
för användning av nya råvaror och energislag. Viktiga exempel
är laddinfrastruktur (för privatpersoner och snabbladdare för
tunga transporter), samordnad transport och lagring av vätgas,
distributionskanaler för nya typer av bränslen (syntetiska,
avancerade biobränslen), nyinvesteringar i städers transportsystem
eller avfallshantering, hubbar för lagring av koldioxid för CCS, och
nationella system för insamling av plast som stort råvaruflöde.
I flera fall behöver infrastrukturen finnas på plats för att privatpersoner
eller företag ska motiveras att göra investeringar, medan det i andra fall
behöver vara tydligt att den kommer inom viss tid. För att lyckas behövs
samma standardisering, tydliga regleringsramverk och finansieringsstrukturer som finns för dagens infrastruktur såsom vägar eller elnät.
Stöd, infrastruktur och regelverk för vätgas: I det scenario vi visade
i kapitel 2 blir Sverige en storskalig användare av vätgas, inom kemi,
järn- och stål, högtemperaturvärme, vägtrafik, bränsleproduktion mm.
Bara för de konkreta svenska planer och projekt som idag ligger på
bordet behövs 50 TWh vätgas. Och behovet kan alltså bli ännu
större. Vätgas kommer också med stora möjligheter, som att balansera
elnätet och skapa synergier mellan olika industrier. Även här har andra
EU-länder tydliga strategier för stödsystem, infrastruktursatsningar
och anpassning av regelverk – något som skulle vara till stor nytta
även i Sverige.
Ur rapporten Klimatagenda för Sverige, Material Economics, mars 2021

18

RIV HINDREN!

HINDER 4
Brist på infrastrukturplanering för klimatmålen
och förutsättningar för vätgas

Stora delar av klimatomställningen kräver
samhällelig infrastruktur som det inte kan
falla på enskilda aktörer att bygga ut och
tillhandahålla. Det krävs laddinfrastruktur
för elbilar och el-lastbilar, tankstationer
för vätgaslastbilar, möjligheter att transportera vätgas, samordning kring lagring
av koldioxid, ökade satsningar på kollektivtrafik, förbättrade förutsättningar för järnvägstransporter och mycket mer. Vätgas
spelar en nyckelroll i klimatomställningen
och det krävs åtgärder för att främja
produktion och distribution av grön vätgas.

I många fall behövs denna infrastruktur
finnas på plats för att omställningen ska ske
Det innebär att investeringar och utbyggnad
måste göras trots att efterfrågan ännu inte
är där. Tydligt kommunicerade planer från
det offentliga om att satsningar kommer
att göras kan också underlätta företags
investeringsbeslut, exempelvis i nya
fordonsflottor.
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HINDER 4: Förslag på åtgärder

1. Förbered och underlätta för CCS

4. Krav på laddplatser

Koldioxidinfångning och lagring (CCS) kommer
att bli aktuellt för vissa typer av anläggningar
i Sverige, exempelvis vid cementtillverkning
och om fossilt avfall fortfarande förbränns.
Det offentliga kan underlätta för CCS och
BECCS genom att upphandla gemensam
nationell lagringskapacitet för koldioxid i exempelvis Norge, vilket kan minska kostnaden
för enskilda aktörer. Staten behöver också
hjälpa till att skapa ekonomiska förutsättningar för CCS. Det kan exempelvis ske
genom att det offentliga utgör köpare för
koldioxidfri cement, eller genom driftsstöd
i likhet med förslaget om produktionspremier. För avfallsförbränning kan
förutsättningar ges genom att förbjuda
fossil avfallsförbränning utan CCS, den ökade
kostnaden kan då läggas på kunderna.

Inför krav på platser för elbilsladdning på
befintliga parkeringsplatser och flerfamiljshus, inklusive samfällighetsföreningar och
inför erforderligt stöd för att möjliggöra
investeringarna, exempelvis genom klimatklivet. (Regler för hur samfällighetsföreningar ska fungera har i många fall satt stopp
för byggande av laddstolpar i tex radhusområden. 2020 ändrades plan- och bygglagen
och inkluderar nu krav på laddning av elfordon
vilket kan ha effekten att byggandet av
laddstolpar underlättas för samfällighetsföreningar, men detta bör säkerställas).

2. Stöd cirkulär plaståtervinning
Se över vilken typ av stöd och resurser som
behövs för att säkra att en mycket större
andel plast kan samlas in och återvinnas.
Det behövs även åtgärder för att ersätta
det fossila innehållet i plast med förnybar
råvara.

3. Stöd till laddningspunkter för tunga
transporter
Inför ett klimatstöd för att bygga publika
och semi-publika laddpunkter för tunga eldrivna transporter. Trafikverket bedömer att
ett stöd på motsvarande upp till 50 procent
av investeringskostnaden är tillräckligt till år
2030. Myndigheten bedömer vidare att det
skulle behövas cirka 9 000 publika och semi-publika laddningspunkterna vilka skulle
kräva upp till 6,5 miljarder kronor i samlat
statligt stöd fram till 2030.
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5. Ökat stöd till underhåll och utbyggnad
av nuvarande järnvägsnät
Mer resurser behövs för att underhålla och
upprusta dagens järnvägsnät och satsningar
bör tidigareläggas. Det behövs även ökade
investeringar i ny järnväg och satsningar
som kan flytta bilresande till och mellan
städer till tåg.

6. Låt statliga bolag prioritera klimatnytta
Ge nya ägardirektiv till SJ, Green cargo och
Jernhusen att prioritera klimatnytta framför avkastningskrav för att säkerställa att
bolagen inte gör kortsiktiga avvägningar för
ökad vinst istället för långsiktig klimatnytta.

7. Bygg fler kombiterminaler
Idag saknas strategier för hur kombiterminaler där olika trafikslag, väg, järnväg och
sjöväg kan kombineras ska byggas ut och
användas. En samlad strategi för kombiterminaler bör införas och införlivas i
dagens strategier för transport, hamnar
och sjöfart.

RIV HINDREN!

Mer pengar behövs för att tillräckliga
satsningar på kollektivtrafik och andra
former av hållbart resande ska kunna
byggas ut i Sveriges städer.
Hinder 4 / Åtgärd 9

8. Se över sjöfarten och järnvägens
avgifter
Dagens avgifter för sjöfart och järnväg,
exempelvis ban- och farledsavgifter och
avgifter för omlastning och lots. Incitament
och avgifter bör underlätta godstransporter
på järnväg och via sjöfart.

9. Öka budgeten för stadsmiljöavtalen
och storstadsavtalen
Mer pengar behövs för att tillräckliga
satsningar på kollektivtrafik och andra
former av hållbart resande ska kunna
byggas ut i Sveriges städer. Det behövs även
en översyn av hur anslagen används för att
säkerställa att medlen inte exempelvis
brinner inne på grund av flaskhalsar.

10. Bygg upp en svensk produktion av
icke-fossila flytande bränslen för
nationell säkerhet
Idag importeras en mycket stor del av de
biodrivmedel som används i Sverige. För att
säkerställa tillgången till hållbara drivmedel
bör inhemsk produktion byggas upp, det kan
vara biobränslen, eller elektrobränslen tillverkade av koldioxid och vatten. Ett problem
med att få till icke-fossil drivmedelsproduktion är att det idag finns en brist
på investeringsvilja, det uttrycks också
från branschen ett behov av att staten ska
garantera de långsiktiga förutsättningarna
för att anläggningar ska kunna vara
lönsamma. Ett alternativ för att få till
detta under gällande statsstödsregler är att
bygga nya icke-fossila drivmedelsanläggningar med nationell säkerhet som
argument. Försvarsmakten kan då delfinansiera anläggningar med löfte att få
använda dessa vid behov. Detta kan kopplas

till produktionsstöd samt lån från en statlig
grön investeringsbank.

11. Ge stöd till produktion av biogas
Inför förslagen från utredningen om biogas
om bland annat produktionsstöd och ett
planeringsmål så att tillräckliga mängder
gas finns tillgängligt.

12. Tankstationer för vätgas och biogas
Idag finns enbart fem stationer för vätgastankning i Sverige. Utan möjlighet att tanka
kommer inte vät- eller biogasfordon att kunna
börja användas. Åtgärder bör införas för att
ge incitament till en utbyggnad av tankställen för vätgas och flytande biogas. Det
kan handla om lån från en grön investeringsbank, subventioner eller nya typer av
styrmedel.

13. Inför nya åtgärder för att främja
vätgas
En rad olika åtgärder och styrmedel behöver
tas fram för att vätgasen ska kunna spela
den viktiga rollen i omställningen som den
förväntas ta. Exempelvis kan ett planeringsmål för grön vätgasproduktion behövas
tas. Det behövs införas investerings och
produktionsstöd för grön vätgas. Det kan
dels handla om produktionsstöd enligt
förslaget i kapitel 1, dels vara investeringsstöd för en första anläggning där staten
går in som delägare. Lån från en grön investeringsbank kommer antagligen också att
komma på fråga. Ett annat förslag är att utreda möjligheterna med samlade tillståndsprocesser för anläggningar där förnybar el
och vätgasproduktion byggs integrerat.
Ytterligare en åtgärd kan vara att bygga ut
det västsvenska vätgasnätet för export.
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Så möjliggörs omställningen till nettonollutsläpp

HINDER 1: BRIST PÅ ÅTGÄRDER
FÖR SÄKRAD KONKURRENSKRAFT
OCH STÖD TILL INNOVATION

HINDER 2: LÅNGA
TILLSTÅNDSPROCESSER
FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:
1. Sätt mål om minskade utsläpp i
offentlig verksamhet

1. Inför åtgärder för att öka
lokal acceptans
2. Åtgärder för förbättrade ansökningar

2. Använd offentlig upphandling för
att främja fossilfri efterfrågan
3. Uppdatera instruktioner och
regleringsbrev
4. Sänk driftskostnaden för aktörer som
ställer om genom produktionspremier
5. Sänk kapitalkostnaden för aktörer
som ställer om genom att upprätta och
kapitalisera en grön investeringsbank
6. Utöka de gröna kreditgarantierna
7. Ett utökat, och långsiktigt säkrat
industrikliv.
8. Se över möjligheten att samla
näringspolitiska stödåtgärder
9. Säkra tillgången till utbildad
arbetskraft
10. Underlätta möjligheten att ta del
av EU-medel för grön innovation
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3. Lägg in klimatperspektivet i
miljöbalkens portalparagraf
4. Väg in minskade såväl som ökade
utsläpp i tillståndsprocesser
5. Underlätta möjligheten till
ändringstillstånd
6. Kraftigt ökade anslag till
tillståndsprövare
7. Förstärk kompetensen hos
tillståndsmyndigheterna
8. Förenkla tillståndsprocesser
vid repowering
9. Inför regulatoriskt växthus
för elledningar

HINDER 3: RISK FÖR
OTILLRÄCKLIG ELPRODUKTION
FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:
1. Inför mål för utbyggnad,
elproduktion och effektivisering

HINDER 4: BRIST PÅ
INFRASTRUKTURPLANERING
FÖR KLIMATMÅLEN OCH
FÖRUTSÄT TNINGAR FÖR
VÄTGAS
FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:

2. Inför åtgärder för att främja
efterfrågeflexibilitet och
flexibilitetsresurser

1. Förbered och underlätta för CCS

3. Inför ett åtgärdspaket för att
främja energieffektivisering

3. Stöd till laddningspunkter för
tunga transporter

4. Förstärk och bygg skyndsamt
ut stamnätet

4. Krav på laddplatser

5. Skapa en elnätsplan
6. Översyn av elnätsregleringen

2. Stöd cirkulär plaståtervinning

5. Ökat stöd till underhåll och
utbyggnad av nuvarande järnvägsnät
6. Låt statliga bolag prioritera
klimatnytta

7. Se över incitamentsstrukturen
för utbyggnad av privatägda nät

7. Bygg fler kombiterminaler

8. Överväg att införa en
strategi för elexport

8. Se över sjöfarten och järnvägens
avgifter

9. Utveckla ersättningen för
stödtjänster

9. Öka budgeten för stadsmiljöavtalen
och storstadsavtalen

10. Låt statliga bolag prioritera
klimatnytta

10. Bygg upp en svensk produktion av
icke-fossila flytande bränslen för
nationell säkerhet

11. Förbättra samexistensen mellan
Försvarsmakten och vindkraften

11. Ge stöd till produktion av biogas
12. Tankstationer för vätgas och biogas
13. Inför nya åtgärder för att
främja vätgas
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Denna rapport ges ut av Global Utmaning, Sveriges ledande
oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning,
faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga
lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den
hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Bakom initiativet Klimatagendan – Sverige ställer om finns även
Material Economics, ClimateView och ett stort antal partners.
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#sverigeställerom
globalutmaning.se/klimatagendan

