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Miljödepartementet

Yttr ande över betänkandet Vägen till en klimatpositiv fr amtid (SOU
2020:4)
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet
Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).
Jönköpings kommun ser positivt på de förslag som lämnas i utredningen och
konstaterar att det är angeläget att förslagen genomförs eftersom det bedöms vara
en förutsättning för att målen i det klimatpolitiska ramverket ska kunna uppnås på
ett kostnads- och samhällsekonomiskt effektivt sätt.
Utredningen konstaterar att Sverige har unika förutsättningar med ett antal stora
biogena punktutsläppskällor inom framför allt massa- och pappers-industrin men
även el- och fjärrvärmeproduktion inklusive avfallsförbränning står för betydande
punktutsläpp av biogen koldioxid. Bio-CCS (Carbon Capture and Storage)
bedöms i utredningen ha goda förutsättningar att bli en kostnadseffektiv åtgärd.
Utredningen konstaterar vidare att för transport av koldioxid till en lagringsplats
är fartygsbaserad transport det enda realistiska alternativet vid CCS (för fossila
bränslen) inklusive bio-CCS i Sverige för överskådlig framtid. Jönköpings
kommun konstaterar därför att det inte är sannolikt att den kraftvärmeanläggning
som finns på Torsvik kommer att blir aktuell för bio-CCS inom överskådlig tid.
Jönköpings kommun instämmer i att biokol är ett intressant utvecklingsområde av
flera skäl. Förutom de positiva effekter från jordförbättringssynpunkt som erhålls
är biokolsanvändning ett intressant utvecklingsområde ur ett kommunalt
” koldi oxidbudgetperspekti v” . Detta bl.a. eftersom kommuner ur ett juridi skt
perspektiv är begränsade när det gäller åtgärder för negativa utsläpp som vidtas
utanför det geografiska området. Det faktum att kommunen både kan bidra med
substrat från kommunägd mark, använda biokol på kommunägd mark och driva
produktionsanläggningar för biokol gör området extra intressant ur ett kommunalt
perspektiv. För att en biokolsanläggning ska kunna drivas på ett effektivt sätt är
det angeläget att värmen i produktionsprocessen tas till vara. Ett lämpligt sätt att
göra det på är att använda den i ett fjärrvärmesystem. Utredningen föreslår att stöd
till biokolsanläggningar ska kunna erhållas både från Klimatklivet och/eller från
Landsbygdsprogrammet beroende på förutsättningar, vilket är positivt.
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Jönköpings kommun vill även peka på behovet av att uppföljning av negativa
utsläpp även sker nedbrutet på kommunnivå. Detta mot bakgrund av behovet av
att på kommunal nivå arbeta med koldioxidbudgetar för att klara parisavtalets 1,5gradersmål.
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§ 144
Yttrande över betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU
2020:4)
Ks/2020:137 400
Sammanfattning
Miljödepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den
20 maj 2020 lämna synpunkter på betänkandet “Vägen till en klimatpositiv
framtid” (SOU 2020:4).
Beslutsunderlag
Betänkandet (SOU 2020:4)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-17 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande
till Miljödepartementet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande över betänkandet ”Vägen till en klimatpositiv framtid” (SOU
2020:4) överlämnas till Miljödepartementet enligt kommunalrådet
Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande över betänkandet ”Vägen till en klimatpositiv framtid” (SOU
2020:4) överlämnas till Miljödepartementet enligt kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) upprättade förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2020-05-11
Yrkande
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet
Mona Forsbergs (S) förslag, nämligen följande:
 Yttrande över betänkandet ”Vägen till en klimatpositiv framtid” (SOU
2020:4) överlämnas till Miljödepartementet enligt kommunalrådet
Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.
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Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.

Beslutet expedieras till:
Miljödepartementet
Administrations- och utvecklingschefen
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