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Svensk Vindenergis och Svensk Vindkraftförenings svar på
Miljömålsberedningens förslag om ett klimatpolitiskt ramverk
inklusive långsiktigt klimatmål
Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening har fått möjlighet att uttala sig om
Miljömålsberedningens delbetänkande. Vi är överlag positiva till Miljömålberedningens
delbetänkande och stödjer deras arbete.
Om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader krävs omfattande
investeringar i förnybar energi. Vi ser det som mycket glädjande att sju riksdagspartier har
kunnat enas över blockgränserna om klimatmål, klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Enigheten
ger mycket goda förutsättningar för att skapa ett investerarvänligt klimat, med långsiktiga och
tydliga spelregler, som är nödvändigt för utbyggnaden av förnybar elproduktion.
Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. Vi kan
producera vind-, vatten- och biokraft till lägre kostnad än i andra länder. På EU-nivå finns
enorma besparingar i att bygga ihop elnäten mellan länderna och låta den förnybara elen
produceras där förutsättningarna är bäst. Genom en satsning på elexport kan Sverige bli ett
ledande land i EU:s klimatarbete.
Större utsläppsminskningar behövs och vi hade gärna sett ett mer ambitiöst mål och en uttalad
satsning på elexport. Klimat- och energipolitiken hör ihop och kan inte utformas med enbart
nationella förtecken. Vi hoppas att Energikommissionen ska följa Miljömålsberedningens goda
exempel och enas om en satsning på elexport som innebär att vi både kan säkerställa en
stegvis övergång till ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 och öka elexporten och
därigenom bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare.
Det vi saknar i betänkandet är en uppskattning av vad klimatförändringarna kan komma att kosta
om vi inte gör någonting. Omställning till nollutsläpp kommer att innebära stora förändringar i alla
delar av samhället och omställningskostnaderna kommer att ifrågasättas. Det borde förtydligas
att passivitet är dyrare än att genomföra verksamma åtgärder. Utan tydligare och skarpare politik
med snabbare åtgärder hotar klimatförändringen många människors liv och välfärd.
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