
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miljöpartiet har kämpat hårt för en regering som prioriterar klimatet och miljön. Här 

är en lång lista på bra miljö- och klimatpolitik som finns i förslaget till 

överenskommelse: 

 

❏ Höjda miljöskatter i en kraftfull grön skatteväxling 

❏ Höghastighetstågen ska byggas 

❏ Flygskatten räddas  

❏ Utbyggnad av järnvägen i hela Sverige 

❏ Nattåg till Europa 

❏ Nationellt biljettsystem för kollektivtrafik 

❏ Ökad punktlighet för svensk järnväg 

❏ Mer miljövänligt reseavdrag 

❏ Enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk 

❏ Fossiloberoende jordbruk 

❏ Minskad antibiotika i djurhållningen 

❏ Ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger 

❏ Säkra resurser för skydd av värdefull natur 

❏ Staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk 

❏ Sveaskogs skogsinnehav ska användas som bytesmark mot områden som 

skyddas 

❏ Stopp för nya fossildrivna bilar 2030 

❏ Klimat- och miljöbudgeten stärks med två miljarder 

❏ Skydd av värdefull natur 

❏ Det klimatpolitiska ramverket värnas 

❏ Utveckla klimatinvesteringsprogrammen, klimatklivet och investeringsklivet 

❏ Lagstiftning ska ses över från klimatperspektiv 

❏ Mål för konsumtionsbaserade utsläpp 

❏ Fossilfri laddning och tankning byggs ut 

❏ Investeringar i biogas 

❏ Utredning om slutdatum för fossila bränslen 

❏ Mer biodrivmedel i tanken: reduktionsplikten ska stärkas 

❏ Klimatdeklaration på flygresor 

❏ Arbeta internationellt för skatt på flygbränsle 

❏ Miljöavgifter på flygets start- och landningsbanor 

❏ Minska flygets klimatpåverkan, bl.a. med obligatorisk inblandning av 

förnybart bränsle 

❏ Förbud mot att leta efter kol, olja och gas i Sverige 

❏ Sverige ska driva på för klimatlag på EU-nivå 

❏ Ökat byggande i trä 

❏ Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införs 

❏ Enklare klimatbonus på bilar 



❏ Skatt på avfallsförbränning införs 

❏ AP-fondernas placeringar ska utvärderas för att se om placeringar i fossil 

energi har minskat 

❏ Ett försök med gröna obligationer 

❏ Investeringsstöd för testanläggningar av miljöteknik som medför 

minusutsläpp införs 

❏ Plan för att minska utsläppen mer ska tas fram 

❏ Det ska bli enklare att resa utan bil i städerna bland annat genom att utveckla 

stadsmiljöavtalen 

❏ Stärkt förbud mot mikroplaster 

❏ Förbud mot onödiga plastartiklar 

❏ Skatt/avgift på engångsartiklar 

❏ Skatt på plastpåsar 

❏ Förbättrad återvinning bland annat genom att förbättra servicen för 

insamlingen av bland annat grovavfall, farligt avfall och textil. 

❏ Öka återbruk av textilier 

❏ Pant på fler produkter, t.ex. mobiler 

❏ Produktpass som gör det lättare att återvinna prylar 

❏ Avdrag för att hyra ut saker (hyberavdrag) 

❏ Skydda bin och andra pollinatörer 

❏ Stopp för bottentrålning i skyddade områden 

❏ Sverige ska vara pådrivande för hållbart fiske i EU 

❏ Ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter införs för att skydda ålen 

❏ Bättre kontroller av fisket  

❏ Stoppa subventioner som leder till överfiske 

❏ Nej till höjd moms för naturguider 


