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Investeringar för omställning i hela 

Sverige: 1,4 mdr kronor 

Ett fossilfritt Sverige: 1,2 mdr kronor 

Levande städer: 0,6 mdr kronor 

Rent hav och miljö: 1,1 mdr kronor 

Internationellt ledarskap: 0,8 mdr 
kronor 
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Största klimat- och miljöbudgeten 
någonsin 

Anslags-
utveckling 
UO20 i 
miljoner 
kronor 
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+109% 
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1. Investeringar för 
omställning i hela landet 

 
1,4 miljarder kronor 
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• Under 2018 investeras 1,5 
miljarder, en förstärkning 
med 800 miljoner kronor 

• Hittills mer än 2 miljarder 
kronor fördelat på över 
tusen åtgärder sedan 
2015 

• Under perioden 2015-
2020 investeras 8,7 
miljarder 
 

 

Klimatklivet 
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Foto: Catrin Arhusiander /  Finansdepartementet 



• Långsiktig satsning för att 
förbereda basindustrin 
inför framtiden 

• 300 miljoner kronor per år 
med start 2018 
 
 

Industriklivet 
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Foto: Andreas Palmen / Folio 



Klimat-
anpassning 
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• Förstärkning med 97 
miljoner kronor 2018 

• Stärkt samordning 
• Fortsatt kunskaps-

uppbyggnad 
• Åtgärder längs Göta älv  

Foto: Helena Branzén/SGI 



Energi- och 
klimatrådgivning 
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• Statliga stödet till 
kommunala energi- och 
klimatrådgivningen 
förlängs och förstärks 

• Satsning med 125 miljoner 
2018 

 

Foto: Folio bildbyrå 



2. Ett fossilfritt Sverige 

 
1,2 miljarder kronor 
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Ökat stöd till 
solel 
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• Stödet ökar från 20 till 30 
% av investerings- 
kostnaden  

• Investeringsstödet för 
solceller ökas till 915 
miljoner kronor per år 
under 2018-2020 
 
 

Foto: Maskot / Folio 



• Bonus-malus och 

Bränslebyte 

• Nytt ”ladda hemma”-stöd 
• Laddsatsning längs 

vägnätet 
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Foto: Folio bildbyrå 

Elektrifiering och 
fossilfria 
transporter 

 



3. Levande städer 

 
560 miljoner kronor 
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• Grönare städer, 
ekosystemtjänster och 
barns utemiljöer 

• Stödet riktar sig främst till 
kommuner 

• 100 miljoner kronor 2018 

Grön stad 

Foto: Folio bildbyrå 
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Foto: Folio bildbyrå 

Elfordons-
premie 

 
• Elfordonspremie för att fler 

ska pendla klimatvänligt 
med exempelvis elcykel 
eller elmoped 

• 350 miljoner kronor 2018 
 



4. Rent hav och miljö 

 
1,1 miljarder kronor 
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• Bort med miljögifterna 
• Krafttag mot 

övergödningen 
• Bättre skydd av marina 

områden 
• Hav fria från plast 
• 600 miljoner kronor under 

2018 

Stor satsning 
på rent hav 
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Foto: Johnér 



• Skydd av värdefulla skogar 
• Variationsrikt och hållbart 

brukande av 
skogslandskapet 

• 256 miljoner kronor 2018 

Värdefulla 
skogar 
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Foto: Johnér 



5. Internationellt ledarskap 

 
0,8 miljarder kronor 
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Ökat 
utvecklings- 
samarbete 
• Ökade insatser för 

klimat, miljö och hav 
i biståndet 

• Ökar med 742 
miljoner kronor 
2018. 
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Foto: Maskot / Folio 

• Stöd till internationellt 
klimat – och 
miljösamarbete 

• Kunskapspaket för klimat 
och säkerhet 

• 70 miljoner kronor 2018 

Genomförande 
av Parisavtalet 

Foto: UNFCCC 



Summering  
Nya klimat- och miljöinvesteringar 2018 

Område Miljarder kronor 
Investeringar för omställning i hela 
Sverige 

1,4 

Ett fossilfritt Sverige 1,2 
Levande  städer 0,6 
Rent hav och skydd av värdefull skogar 1,1 
Internationellt ledarskap 0,8 
Investeringar i BP18 5,0 
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