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Borås Stads remissyttrande över Remiss av SOU
2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid
Diarienummer M2020/00166/Kl
Beslut
Skicka remissvaret till Miljödepartementet.
Ärendet i sin helhet
Målet om nettonollutsläpp i Sverige senast 2045 är mycket svårt att nå enbart
genom utsläppsminskningar. Vissa utsläpp bedöms vara nästintill omöjliga att
helt eliminera. Utredningen beskriver hur Sverige kan komplettera sin
utsläppsminskning med bland annat negativa utsläpp och utsläppsminskningar i
andra länder.
Borås Stad har tagit fram en egen koldioxidbudget där vi också
uppmärksammar att vi behöver åtgärder som komplettera utsläppsminskningar,
vi ser därför utredningen och det arbete som kommer efter utredningen som
mycket positivt.
Utredningen tydliggör att det krävs mycket mer arbete än det som beskrivs i
rapporten och att arbetet behöver komma igång snabbt. Det är därför viktigt att
de fortsatta utredningar och uppdrag kommer igång omgående och att de
aktörer som berörs får bra vägledning och stöd i arbetet.
Vi tycker det är viktigt att de anläggningar som ska avskilja och lagra koldioxid
prioriteras utifrån ett nationellt intresse, till exempel med hänsyn till storlek och
geografiskt läge. Denna tydlighet behövs för att undvika tids- och
kostnadskrävande utredningar på lokal nivå för att kunna delta i en
urvalsprocess.
Borås Stad kommer i ett första skede fokusera på möjligheterna att öka
koldioxidlagring i mark och skog. Borås Stad är en stor skogsägare och även
möjligheterna att producera biokol är under utredning. För att kunna delta i
arbetet att binda koldioxid via skogsbruket, behöver vi bra vägledning i hur
detta arbete görs på bästa sätt, samtidigt som vi tar hänsyn till biologiska och
rekreativa värden. Det är inte meningsfullt att alla kommuner/skogsägare ska
göra egna utredningar på området.
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