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Det är stort fokus på klimat och miljö i regeringens budgetproposition för 2020. Krav på klimatdeklarationer
vid uppförande av byggnader, stöd till åtgärder för ekosystemtjänster, ökade anslag till Klimatklivet och
Industriklivet är några av satsningarna.
För att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn – som står för cirka en femtedel av de nationella
utsläppen av växthusgaser enligt Boverket – planerar regeringen att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av
byggnader 1 januari 2022.
– Den som investerar i en bostad ska enkelt kunna ta reda på vilken klimatpåverkan byggprocessen har haft.
Klimatdeklarationer är ett tydligt sätt att ge enskilda köpare, oﬀentliga upphandlare och andra aktörer mer information
samtidigt som det gynnar de i byggbranschen som satsar på hållbara lösningar, säger bostadsminister Per Bolund.
Boverket har fått uppdraget att ta fram en tydlig plan för utvecklingen av klimatdeklarationen. Planen ska ge branschen
långsiktiga spelregler och planeringsförutsättningar för att ställa om till ett hållbart byggande.
För att kunna genomföra de åtgärder som krävs för att genomföra krav på klimatdeklaration får Boverket 10 miljoner
årligen fram till 2022. En av åtgärderna är att utveckla en nationell databas med klimatdata.
Stadsgrönska, trygghet och ekosystemtjänster

I höstbudgeten föreslås även ett stöd till åtgärder som främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana områden och
som stärker den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och samhällen. Stödet ökar årligen fram till och med 2022:
50 miljoner kr för 2020, 150 miljoner kr för 2021 och 200 miljoner kr för 2022.
En annan satsning på ekosystemtjänster är ett treårigt åtgärdspaket för att gynna pollinerande insekter.
– Omkring en tredjedel av den mat vi äter i världen är beroende av pollinerande insekter. Många av dessa arter klassas
idag som hotade i Sverige. I ljuset av detta är det regeringens ansvar att vidta kraftfulla åtgärder. Därför går vi nu fram
med ett åtgärdspaket för pollinerande insekter i budgetpropositionen 2020, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
Åtgärdspaketet innebär 70 miljoner kronor per år 2020-2022 och består av att stärka arbetet med pollinerande insekter i
miljöövervakning med 20 miljoner kronor och att stärka anslaget Åtgärder för värdefull natur med 50 miljoner kronor för
det arbete som Naturvårdsverket gör, i samarbete med andra myndigheter och organisationer, för att gynna pollinerande
insekter.
Klimatklivet och Industriklivet
Regeringens satsning Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd för företag, organisationer, kommuner och regioner som
vill minska utsläppen. Satsningen har bidragit med medel till över 3200 projekt. I höstens budgetproposition föreslås att
anslaget höjs med 1,16 miljarder kronor vilket innebär att det kommer att uppgå till nästan 2 miljarder kronor för 2020.
För att stötta industrins omställning till fossilfrihet genom tekniksprång och på så sätt nå målet om nettonollutsläpp till
senast 2045, föreslår regeringen att anslaget till Industriklivet höjs till 600 miljoner kronor 2020.
Även transportsektorn ﬁnns med. En ny klimatpremie för ellastbilar och elektriﬁerade arbetsmaskiner, som slås samman
med den tidigare elbusspremien, föreslås. Det gemensamma anslaget ska förstärkas med 20 miljoner för 2020 till totalt
120 miljoner kronor.
– Det är viktigt att alla branscher är delaktiga och bidrar till den svenska klimatomställningen. Genom att ge ett stöd till
elektriﬁerade arbetsmaskiner, bland annat inom jordbruket, hjälper vi hela samhället att ställa om till fossilfrihet och en
klimatsmart framtid, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Regeringen vill också ﬂytta över godstransport från väg till sjöfart snabbare och föreslår därför en förlängning av
ekobonussystemet med 50 miljoner kronor per år till 2022.

