Remissyttrande
Diarienr: 20RGK459
Handläggare: Helen Penttilä, Regional utveckling
Datum: 2020-04-17

Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se, emi.hijino@regeringskansliet.se

Remissyttrande – SOU 2020:4 På väg till en klimatpositiv
framtid
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Miljödepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ställer sig i allt väsentligt bakom utredningens förslag och anser
att det är positivt med en strategi och handlingsplan för kompletterande åtgärder
för att öka upptag av koldioxid i atmosfären men att huvudfokus framgent måste
vara på omfattande utsläppsminskningar. Regionen anser vidare att det är viktigt
att arbetet med att realisera handlingsplanen bör påbörjas skyndsamt då en del av
åtgärdsförslagen behöver analyseras och utredas ytterligare innan de kan
genomföras. Det är också viktigt att följa utvecklingen och kontinuerligt utvärdera
åtgärderna som genomförs då det råder en del osäkerhet kring teknik, kostnader
och genomförbarhet för vissa av de kompletterande åtgärderna.
Synpunkter
Region Kronoberg har tagit dela av den klimatpolitiska vägvalsutredningen som är
mycket väl genomarbetad och ger en bra bild över principer och mål för de
kompletterande åtgärder som kommer krävas för att Sverige ska kunna nå
klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, och på sikt
kunna uppnå negativa utsläpp. Region Kronoberg ställer sig i allt väsentligt bakom
utredningens förslag.
För att nå det långsiktiga målet till 2045 och etappmålen får kompletterande
åtgärder tillgodoräknas i enlighet med internationellt beslutade regler. Det är upp
till framtida regeringar att besluta i vilken utsträckning kompletterande åtgärder
ska räknas av mot målen i det klimatpolitiska ramverket. Klimatrådet bedömer i
sin senaste analys att varken de politiska åtgärder som genomförts de senaste åren
eller den nyligen framtagna handlingsplanen för utsläppsminskningar är tillräcklig
för att nå Sveriges fastställda klimatmål. Region Kronoberg vill därför särskilt lyfta
vikten av fortsatt huvudfokus på arbetet med utsläppsminskningar. Det är viktigt
att Sverige inte fastnar i ett fossilberoende och slutar med ansträngningar för att
minska utsläppen.
Region Kronoberg ser positivt på framtagandet av en strategi och handlingsplan
som utreder olika kompletterande åtgärder även om mycket teknik behöver
utvecklas tex inom bio-CCS. Det är positivt att regeringen antar en handlingsplan
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för kompletterande åtgärder, även om det i vissa delar råder osäkerhet för
utvecklingen av åtgärdskostnader, genomförbarhet och alternativa tekniker. Av
samma skäl är det viktigt att följa utvecklingen och kontinuerligt utvärdera
genomförda åtgärder. Att strategin innehåller konkreta förslag ger goda
förutsättningar för att påbörja med arbetet med kompletterande åtgärder vilket är
av vikt då det föreligger långa ledtider inför faktisk implementering av flera av
åtgärderna.
Sverige har mycket skog och är stor användare av biomassa vilket ger en stor
potential för bio- CCS vid punktutsläppskällor. Region Kronoberg vill lyfta vikten
av att det är nödvändigt att måluppfyllelsen sker inom ramen för de svenska
miljökvalitetsmålen, särskilt målet om biologisk mångfald där situationen är
alarmerande.
Region Kronoberg har synpunkter på några delar av utredningen som regionen
anser extra viktiga:
Inlagring av kollager i träprodukter
Träprodukter innebär långsiktigt kollager och möjlighet att ersätta andra material.
Det finns en stor potential för att öka användningen av trä genom innovation och
forskning. Även kortlivade produkter som skogsbränsle och fiberprodukter har en
stor betydelse för kolbalansen eftersom de minskar användningen av fossila
bränslen. Eftersom största delen av det avverkade virket används till kortlivade
produkter har detta stor betydelse. Även här finns en mycket stor potential för
innovation. Det kommer vara av stor betydelse att politiska beslut tas som gynnar
viljan att driva innovation av och investering i nya träprodukter.
Nya styrmedel eller styrmedelsförändringar
Av skogsmarken i Småland är 74 % privatägd och består huvudsakligen av små
familjeägda fastigheter. Ändringar av regel- och styrsystem kan ha mycket olika
effekter på små och stora markägare. Ökad intensitet i skötsel, flermålsplanering,
ökade krav genom certifiering och regelsystem ökar tid och kostnader och kan
göra skogsbruket mindre lönsamt och intressant. Det kan få negativa konsekvenser
för önskvärda mål. Det är därför viktig att mindre skogsfastigheter kommer
hanteras på annat sätt än stora.
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Remissyttrande – SOU 2020:4 Vägen till en
klimatpositiv framtid M2020/00166/KI
(20RGK459)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar det till Miljödepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Miljödepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Det svenska klimatpolitiska ramverket från 2017 anger att Sverige ska nå
nettonollutsläpp senast 2045 och ha negativa nettoutsläpp därefter. Eftersom vissa
utsläpp är svåra att undvika, till exempel från jordbruket, får kompletterade åtgärder
tillgodoräknas för att nå målen. Utredningen innehåller förslag på strategi och
handlingsplan för principer och mål för kompletterande åtgärder som kommer krävas
för att Sverige ska kunna nå målen. Som kompletterande åtgärder räknas upptag av
koldioxid i skog och mark, avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av
biobränslen (bio-CCS) samt verifierade utsläppsminskningar genomförda utanför
Sveriges gränser.
Region Kronoberg ställer sig i allt väsentligt bakom utredningens förslag och anser att
det är positivt med en strategi och handlingsplan för kompletterande åtgärder för att öka
upptag av koldioxid i atmosfären men att huvudfokus framgent måste vara på
omfattande utsläppsminskningar. Regionen anser vidare att det är viktigt att arbetet med
att realisera handlingsplanen bör påbörjas skyndsamt då en del av åtgärdsförslagen
behöver analyseras och utredas ytterligare innan de kan genomföras. Det är också viktigt
att följa utvecklingen och kontinuerligt utvärdera åtgärderna som genomförs då det
råder en del osäkerhet kring teknik, kostnader och genomförbarhet för vissa av de
kompletterande åtgärderna.
Region Kronoberg har synpunkter på några delar av utredningen som regionen anser
extra viktiga:
Inlagring av kollager i träprodukter
Träprodukter innebär långsiktigt kollager och möjlighet att ersätta andra material. Det
finns en stor potential för att öka användningen av trä genom innovation och forskning.
Även kortlivade produkter som skogsbränsle och fiberprodukter har en stor betydelse
för kolbalansen eftersom de minskar användningen av fossila bränslen. Eftersom största
delen av det avverkade virket används till kortlivade produkter har detta stor betydelse.
Även här finns en mycket stor potential för innovation. Det kommer vara av stor
betydelse att politiska beslut tas som gynnar viljan att driva innovation av och
investering i nya träprodukter.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2020-05-19

Nya styrmedel eller styrmedelsförändringar
Av skogsmarken i Småland är 74 % privatägd och består huvudsakligen av små
familjeägda fastigheter. Ändringar av regel- och styrsystem kan ha mycket olika effekter
på små och stora markägare. Ökad intensitet i skötsel, flermålsplanering, ökade krav
genom certifiering och regelsystem ökar tid och kostnader och kan göra skogsbruket
mindre lönsamt och intressant. Det kan få negativa konsekvenser för önskvärda mål.
Det är därför viktig att mindre skogsfastigheter kommer hanteras på annat sätt än stora.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar det till Miljödepartementet.
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Regionstyrelsen

Remissyttrande – SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv
framtid M2020/00166/KI
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar det till
Miljödepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Miljödepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Det svenska klimatpolitiska ramverket från 2017 anger att Sverige ska nå
nettonollutsläpp senast 2045 och ha negativa nettoutsläpp därefter. Eftersom
vissa utsläpp är svåra att undvika, till exempel från jordbruket, får kompletterade
åtgärder tillgodoräknas för att nå målen. Utredningen innehåller förslag på strategi
och handlingsplan för principer och mål för kompletterande åtgärder som
kommer krävas för att Sverige ska kunna nå målen. Som kompletterande åtgärder
räknas upptag av koldioxid i skog och mark, avskiljning och lagring av koldioxid
från förbränning av biobränslen (bio-CCS) samt verifierade utsläppsminskningar
genomförda utanför Sveriges gränser.
Region Kronoberg ställer sig i allt väsentligt bakom utredningens förslag och anser
att det är positivt med en strategi och handlingsplan för kompletterande åtgärder
för att öka upptag av koldioxid i atmosfären men att huvudfokus framgent måste
vara på omfattande utsläppsminskningar. Regionen anser vidare att det är viktigt
att arbetet med att realisera handlingsplanen bör påbörjas skyndsamt då en del av
åtgärdsförslagen behöver analyseras och utredas ytterligare innan de kan
genomföras. Det är också viktigt att följa utvecklingen och kontinuerligt utvärdera
åtgärderna som genomförs då det råder en del osäkerhet kring teknik, kostnader
och genomförbarhet för vissa av de kompletterande åtgärderna.
Region Kronoberg har synpunkter på några delar av utredningen som regionen
anser extra viktiga:
Inlagring av kollager i träprodukter
Träprodukter innebär långsiktigt kollager och möjlighet att ersätta andra material.
Det finns en stor potential för att öka användningen av trä genom innovation och
forskning. Även kortlivade produkter som skogsbränsle och fiberprodukter har en
stor betydelse för kolbalansen eftersom de minskar användningen av fossila
bränslen. Eftersom största delen av det avverkade virket används till kortlivade
produkter har detta stor betydelse. Även här finns en mycket stor potential för
innovation. Det kommer vara av stor betydelse att politiska beslut tas som gynnar
viljan att driva innovation av och investering i nya träprodukter.
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Nya styrmedel eller styrmedelsförändringar
Av skogsmarken i Småland är 74 % privatägd och består huvudsakligen av små
familjeägda fastigheter. Ändringar av regel- och styrsystem kan ha mycket olika
effekter på små och stora markägare. Ökad intensitet i skötsel, flermålsplanering,
ökade krav genom certifiering och regelsystem ökar tid och kostnader och kan
göra skogsbruket mindre lönsamt och intressant. Det kan få negativa konsekvenser
för önskvärda mål. Det är därför viktig att mindre skogsfastigheter kommer
hanteras på annat sätt än stora.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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