Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-05
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Dnr 2020-00159

Yttrande över Miljödepartementets remiss Vägen till
en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun ställer sig bakom
Klimatkommunernas yttrande över Miljödepartementets remiss Vägen
till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).
Klimatkommunernas yttrande sammanfattas i kommunchefens skrivelse
daterad 20 april 2020.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att tillsätta en särskild utredare
med uppgift att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa
utsläpp av växthusgaser efter 2045.
Utredningen, som redogör för åtgärder inom området kompletterande
åtgärder, består av två huvudsakliga delar:
En redogörelse för hur åtgärder inom följande områden kan och bör
bidra till utsläppsmålet:
a. Ökad kolsänka på jord- och skogsbruksmark
b. Avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung
c. Andra tekniska åtgärder för negativa utsläpp av växthusgaser
d. Investeringar i andra länder
2. Principer och mål för en politik på området kompletterande åtgärder
samt en handlingsplan för att nå målen.
Uppdraget redovisas i ett betänkande av Klimatpolitiska
vägvalsutredningen: Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).
Växjö kommun har som remissinstans bjudits in att yttra sig.
Hållbarhetsutskottet har informerats om ärendet den 14 april 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 192/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ställer
sig bakom Klimatkommunernas yttrande över Miljödepartementets
remiss Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).
Klimatkommunernas yttrande sammanfattas i kommunchefens skrivelse
daterad 20 april 2020.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 april redogjort för ärendet
och för Klimatkommunernas yttrande vilket sammanfattas nedan:
Klimatkommunerna yttrar sig inte om åtgärderna inom området
”Investeringar i andra länder” eftersom att åtgärderna inte berör
kommuner.
Klimatkommunera är överlag positiva till de ställningstaganden som
utredningen landar i men vill föra fram följande synpunkter:
Allmänna synpunkter
- Generellt måste beslut som rör negativa utsläpp grunda sig i att de
negativa utsläppen i huvudsak kompenserar för andra växthusgaser än
koldioxid, något som utredningen också lyfter fram. Fossila
utsläppskällor ska fasas ut parallellt med att lösningar för att
kompensera övriga utsläpp arbetas fram. Klimatkommunerna vill
understryka vikten av detta.
- Ingången måste vara att utredningen ska stärka exempelvis
miljökvalitetsmålen och Livsmedelsstrategin, inte att de konkurrerar.
Viktigt att prioritera åtgärder som stärker den biologiska mångfalden
och förutsättningar för livsmedelsproduktion.
- Kommuner har ett stort ansvar i genomförandet av det klimatpolitiska
ramverket. Kommunernas verktyg inom utredningens föreslagna
åtgärder är framförallt samhällsplanering, markförvaltning och
upphandling. Kommunernas roll i genomförandet behöver överlag
förtydligas.
- Sverige saknar idag system för att samla in data, beräkna och
redovisa negativa utsläpp. Utredningen föreslår att
Naturvårdsverket får i uppdrag att skapa ett system för detta.
Klimatkommunerna vill påtala att kommunerna behöver statistik
upplöst på lokal nivå för att kunna bidra i arbetet med att skapa
negativa utsläpp. Klimatkommunerna bidrar gärna i arbetet med
att utveckla lokal statistik.
Åtgärder inom LULUCF (ökad kolsänka i skog och mark)
- Utredningen föreslår åtgärder för beskogning av jordbruksmark
som ska tas ur bruk, eller har tagits ur bruk. Här vill
Klimatkommunerna påtala vikten av att jordbruksmark som har
tagits ur bruk i första hand används till livsmedelsproduktion om
behovet uppstår. Ingången måste vara att olika strategier, t.ex.
Livsmedelsstrategin och Vägen till en klimatpositiv framtid,
stärker varandra, inte att de konkurrerar.
- Beskogning behöver vägas mot befintliga naturvärden i varje
enskilt fall, detta bland annat för att säkerställa att åtgärden inte
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leder till negativa effekter på den biologiska mångfalden. Ängs-och
hagmarker, men även äldre betesmarker, är ofta boplats för hotade arter
och kan därför vara olämpliga för skogsplantering.
Lämplig myndighet bör få i uppdrag att ta fram riktlinjer för
detta.
- Utredningen konstaterar att: ”För att minska permanenta
kolförrådsförluster i samband med exploatering av
jordbruksmark, skogsmark och våtmark bör exploateringen
styras till annan mark med mindre klimatpåverkan i samband
med exploatering eller minimeras genom att en så liten areal som
möjligt tas i anspråk.” Här behöver kommunerna stöd, underlag
och hjälp från staten för att kunna säkerställa att framförallt
jordbruksmark hanteras på rätt sätt.
Åtgärder för avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)
- Idag saknas incitament för fullskalig CCS, det blir bara en kostnad
för anläggarna, vilket betonas i utredningen. Utredningen föreslår därför
att lagliga hinder undanröjs och att Energimyndigheten får till ansvar att
genomföra en ”omvänd auktionering” för att identifiera en rimlig
ersättningsnivå för anläggarna. Klimatkommunerna vill betona att det är
viktigt att kommuner involveras i Energimyndighetens arbete med att ta
fram ett förfarande eftersom kommunerna ansvarar för
energiförsörjning och dessutom ofta är ägare av energibolag.
- De i utredningen föreslagna styrmedlen investeringsstöd och
auktionering syftar till att få igång bio-CCS i Sverige.
Klimatkommunerna vill lyfta fram att för att säkra en långsiktig
finansiering är det viktigt att Sverige driver på inom EU för att
bio-CCS bör ingå i såväl the European Green Deal som i
statsstödsreglerna.
Andra tekniska åtgärder för negativa utsläpp av växthusgaser
- Utredningen bedömer att biokol för långsiktig kolinlagring och
jordförbättring har störst realiserbar potential av de tekniska
åtgärder som utretts. Klimatkommunerna ser mycket positivt på
utvecklingen inom biokolsområdet och vill lyfta fram vikten av
fortsatt möjlighet till stöd för biokolsanläggningar. Det är positivt
att utredningen föreslår att det även fortsättningsvis ska vara
möjligt att söka stöd för biokolsanläggningar från Klimatklivet
och Landsbygdsprogrammet.
- Klimatkommunerna anser att det framöver även bör bli möjligt
att söka stöd för användning av biokol.
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Beslutet skickas till
Miljödepartementet
För kännedom
Utvecklingschefen
Klimatkommunerna
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