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Remissyttrande om delbetänkande från
Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt
ramverk inklusive långsiktigt mål. (SOU 2016:21)
Boverket är positivt till det lagda förslaget. Genom en tydligare målstyrning
och bättre samordning i klimatfrågan på nationell nivå ges bättre förutsättningar för att hantera frågan också vid planering och byggande. För att underlätta
samordningen av åtgärder för flera mål, ser Boverket ett behov av att sätta det
långsiktiga klimatpolitiska målet i relation till de globala hållbarhetsmålen
(Agenda 2030-målen).
Boverket håller med Miljömålsberedningens bedömning om att all konsumtion
är central i det långsiktiga klimatarbetet. Utsläppen orsakade av svensk konsumtion är betydande. Det långsiktiga målet däremot är riktat endast mot utsläpp av växthusgaser inom svenskt territorium. Det finns en risk att det föreslagna målet uppnås genom att verksamheter i Sverige flyttar ut sin produktion
utomlands och bidrar till utsläpp där i stället.
Boverket ser även risker med förslaget till uppföljning då myndigheter ska leverera omfattande underlag och inom befintliga ramar. Det kan resultera i att
myndigheter följer flera mål parallellt och att uppföljningen tar resurser från
genomförandet av åtgärder.
Boverket vill även poängtera att det inte räcker med en teknisk utveckling som
lösning. Det krävs även en större omställning av vårt tankesätt och beteende,
inte minst vad gäller transporter och stadsutvecklingsfrågor.
Transportsektorn och basindustrin, tillsammans med jordbruket, pekas ut i rapporten som särskilda utmaningar för klimatarbetet i Sverige. Förslagen utformas på övergripande nivå och konkreta frågor angående dessa områden hanteras inte i delbetänkandet. I stället hänvisas det till nästa betänkande som ska
innehålla förslag till en strategi för en långsiktig klimatpolitik med etappmål,
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styrmedel och åtgärder. Boverket ser fram emot att få ta del av de kommande
förslagen och ser gärna att man här beskriver åtgärdsförslag och konsekvenser
för både transportsektorn och basindustrin, med särskilt fokus på bygg- och
fastighetssektorn.
I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Utredare Agata Bar
Nilsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Anders Sjelvgren, rättschef Yvonne Svensson, enhetschef Sofie
Adolfsson Jörby, utredare Kristina Einarsson, expert Magnus Jacobsson och
översiktsplanerare Pål Karlsson deltagit.
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