
När Centerpartiet hade ansvar för 
miljöfrågorna i Alliansregeringen, så 
ökade tillväxten samtidigt som utsläppen 
minskade. Så är det tyvärr inte idag. 
Enligt SCB har utsläppen tvärtom 
ökat de senaste åren.

Vi ser möjligheterna med utveckling, 
ny teknik och miljövänliga bränslen. 
Runt om i landet, inte minst på lands-
bygden, växer det upp gröna näringar 
som skapar både jobb och en bättre 
miljö. Vi vill bland annat uppmuntra 

nya miljövänliga bilar, utan att straffa 
bilisterna som inte har möjlighet att 
byta bil idag. Vi vill göra det enklare 
och belöna alla som vill göra sina 
hushåll mer miljövänliga, och helt ta 
bort skatten på solel.

Låt oss omfamna den nya tekniken 
och se möjligheterna! Vi arbetar för 
konkreta resultat för miljön och ett 
växande, förnybart samhälle.

För miljöpolitiken framåt!

Sverige BeHöver 
grön tillväXt

Bli medlem
och påverka
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Införa grön bilbonus som blir högre 
ju miljövänligare bilen är
Istället för att jaga bilisterna med ständigt  
höjda skatter på bensinen vill vi upp-
muntra alla som köper nya miljövänliga  
bilar – med upp till 100 000 kronor i  
premie för den mest miljövänliga. Och låt 
oss ha obligatorisk inblandning av förnybart 
bränsle i både bensin och diesel.

Bygga nya stambanor för höghastig-
hetståg och rusta upp de banor vi har
Vi ser höghastighetståg som en viktig 
framtidsinvestering, som skulle knyta  
samman Sverige och underlätta för 
människor att arbetspendla. Men kollek-
tivtrafiken måste fungera bättre redan 
idag. Därför satsar vi 4 miljarder kronor 
extra till järnvägsunderhåll och regionala 
banor så att fler kan åka kollektivt och 
miljövänligt.

Minska utsläppen från flyget genom 
obligatorisk inblandning av biobränslen 
På många orter är flyget en nödvändighet 
för både människor och affärer. Vi tycker 
att flyget ska bära sina klimatkostnader, 
därför vill vi bland annat ha obligatorisk 
inblandning av biobränsle i flyget. Vi vill 
också satsa 750 miljoner kronor för forskning 
på grönare flyg.

Införa grönt avdrag för dig som vill 
göra ditt hem mer klimatsmart
Vill du sätta solceller på ditt hustak?  
Eller installera en laddstation till elbilen? 
Bra! Vi vill göra det enklare för alla som  
satsar på klimatsmarta hem. Med ett 
grönt avdrag slopar vi krångliga regler och  
subventioner. Istället får du ett avdrag  
direkt på fakturan, precis som för Rut  
eller Rot.

Fasa ut engångsartiklar av plast
Det finns över 150 miljoner ton plast i 
haven. Varje år dör en miljon fåglar och 
fler än 100 000 vattenlevande däggdjur 
på grund av plastavfall. Mycket av den 
plast som hamnar i havet börjar som  
nedskräpning på land.  Därför vill vi fasa 
ut engångsartiklar av plast och ersätta 
dessa med nedbrytbara, fossilfria alternativ.

Skydda vårt dricksvatten 
och våra hav
Vattnet är en livsavgörande fråga för oss 
alla. Övergödning och bottendöd leder 
till algblomning i våra hav. Centerpartiet 
satsar en blå miljard på att minska över-
gödningen, rensa upp giftiga utsläpp och 
för trygg tillgång till dricksvatten i hela 
landet. 

Göra det lätt att lämna in och 
återvinna kläder och textil
Idag bränns mycket textil som skulle kun-
na återvinnas. Centerpartiet vill införa ett 
producentansvar, som innebär att de som 
importerar och säljer kläder och textil, ska 
ordna insamling och återvinning av sina 
produkter i hela landet. 

Välkommen till Centerpartiet!
Centerpartiet står för närodlad politik och 
ett nytt ledarskap för Sverige. Vi vill ha 
ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle 
där du bestämmer mer över din vardag 
– var du än bor. 

Vi är en folkrörelse som samlar och  
engagerar människor som tillsammans 
vill arbeta för att föra Sverige och världen 
framåt. 

Centerpartiet vill


