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Information om Fosilfritt Sverige och 
Klimatväxlingsutmaningen 
 
Om Fossilfritt Sverige                                                            

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan 
mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill 
göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar 
kunskapen och viljan i alla samhälls-sektorer och verkar för 
att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. 
Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte 
bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. 

Den nationella samordnaren, Svante Axelsson, arbetar på uppdrag av Miljö- och 
energidepartementet. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja 
undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Arbetet 
består också av att sprida berättelsen om och visionen av det fossilfria samhället och 
därigenom lyfta fram möjligheterna i omställningen. Den tredje delen är att ta fram 
konkreta utmaningar för företag, branscher och sektorer som skyndar på utvecklingen. 
Uppdraget varar till 2024. 

Klimatväxlingsutmaningen 

För att anta utmaningen innebär det att man har eller planerar ett 
klimatväxlingsprogram för organisationens resor. Ett klimatväxlingsprogram innebär 
att man lägger en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser för att 
påverka den egna organisationen att välja andra alternativ. Pengarna som tas in på detta 
sätt kan sedan användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra 
klimatrelaterade projekt, antingen inom organisationen eller genom extern 
klimatkompensation. 

Villkor för att anta Klimatväxlingsutmaningen 

• Klimatväxlingsprogram 
Att inrätta ett klimatväxlingsprogram innebär att en organisation sätter ett eget 
pris på sina koldioxidutsläpp, i det här fallet i samband med resor. För varje 
resa som släpper ut koldioxid betalas ett belopp antingen som extern 
klimatkompensation eller internt till exempel till en insats som på något sätt 
bidrar till att minska koldioxidutsläppen. 
 

• Krav för att anta utmaningen 
För att anta utmaningen ska man ha eller planera att inrätta ett 
klimatväxlingsprogram. Villkoret är att det på något vis tillkommer en extra 
avgift på resor med stora koldioxidutsläpp. Hur det utformas och vart 
pengarna går är upp till varje organisation. 
 

• Resor som ingår 
I utmaningen finns inga krav på vilka resor som ska beläggas med extra avgift 
men klimatväxlingsprogram omfattar oftast flyg och bilresor med fossila 
drivmedel i tanken. 
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Företag och organisationer som antagit Klimatväxlingsutmaningen (juni 2020) 

 

• 2,5 Rum och kök 

• 41. 

• ABB AB 

• APL 

• Bengt Dahlgren 

• BiodrivMitt 

• Biogasakademin 

• Biogas Öst med BioDriv 
Öst 

• Bjerking AB 

• Botkyrka kommun 

• BVD 

• Bzzt Stockholm AB 

• Cell Solar Nordic AB 

• Chalmers tekniska 
högskola 

• ElectriCity 

• Eslövs kommun 

• Exergetics 
Energisystemteknik AB 

• Fores 

• Friendly Building AB 

• Göteborg Energi AB 

• Göteborgs Stad 

• Helsingborgs stad 

• HSB 

• Hussfelt Netware AB 

• Hållbar Utveckling 
Sverige AB 

• Härnösands kommun 

• Järfälla kommun 

• Jönköpings kommun 

• Kalmar kommun 

• KAMTechnology AB 

• Karlstad kommun 

• Keolis Sverige AB 

• Kristianstads kommun 

• KTH 

• Kungsbacka kommun 

• Kävlinge kommun 

• LT konsult 
fastighetsservice 

• Lunds kommun 

• Länsförsäkringar Kalmar 
län 

• Länsstyrelsen Skåne 

• Löfbergs 

• Nestor AB 

• Nyköpings kommun 

• Off2Off 

• Office Recycling Sverige 
AB 

• Opus Bilprovning AB 

• Orust e-boats AB 

• Pteh AB 

• Piteå kommun 

• QualiFare Consulting 
AB 

• Region Gävleborg 

• Region Jämtland 
Härjedalen 

• Region Kalmar län 

• Region Kronoberg 

• Region Skåne 

• Region Västernorrland 

• Region Västmanland 

• Returpack AB 

• Riksbyggen 

• Ronneby kommun 

• Scandinavian Biogas 
Fuels AB 

• Skanska Sverige AB 

• SPP 

• STHLM Biodiesel AB 

• Suderbyn People-Care 

• Svensk 
Klimatcertifiering AB 

• Telenor 

• TRB Sverige AB 

• Täby kommun 

• Uppsala kommun 

• Vattenfall AB 

• Världsnaturfonden 
WWF 

• Västerås stad 

• Västra 
Götalandsregionen 

• Växjö kommun 

• Waila AB 

• White arkitekter 

• ZeroMission 

• Örebro kommun 

• Östersundshem AB 

• Östersunds kommun 
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