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Svar på remiss om ”Delbetänkande angående förslag
om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt
klimatmål”
Landstingethar fått tillfälle att lämnasvar på rubriceradremissoch vill
lämnaföljandesynpunkter.
Klimatförändringenpåverkarmänniskorshälsaoch våraförutsättningarför
att ävenfortsättningsviskunnagaranterabefolkningenen bra hälso- och
sjukvård.Detta understryks ävenav WHO:s ”Global Programmeon Climate
Change& Health”. För ossi Värmlandär värmeböljor,översvämningar,
spridningav nya virussjukdomaroch ökadeproblemmedfästingburna
sjukdomar troliga effekterav klimatförändringensom medförökad
belastningpå sjukvården.En omställningför att nå det internationellt
överenskomnamålet om en maximaltemperaturökningpå väl under2
grader,och strävaefter att begränsaökningentill 1,5 grader,är därför
angelägenur landstingetsperspektiv.
Landstinget i Värmlandär positivt till målsättningenatt Sverigeskavara en
internationellförebild i bland annatklimatarbetet.De förslagsom
Miljömålsberedningenpresenterarutgör en bra utgångspunkt.Landstinget
vill dock framföraföljande synpunkter.
För att sålångt möjligt begränsaklimatförändringenär det viktigt att
avsevärdautsläppsminskningar
sker såsnartsom möjligt. Därför är det
angelägetatt Miljömålsberedningeni nästabetänkandekompletterardet nu
framlagdaförslagetmed ambitiösaetappmålpå vägentill 2045,nedbrutna
på olika sektorer,såatt den totalasvenskautsläppsbudgeten
begränsas
samtidigtsom målendriver innovationav klimatsmartoch fossilfri teknik.
Bland dessaetappmålbör blandannatingå ett sektorsmålför minskade
utsläppfrån inrikes transportertill 2030.
Miljömålsberedningens
övergripandehållning är att det långsiktigamålet
för utsläppsbegränsningar
i Sverigetill år 2045 bör gälla utsläppfrån alla
verksamheteri Sverige.Det är logiskt och rimligt, men trots det såangesi
delbetänkandet
att internationellatransporterinom sjöfart och flyg undantas
det långsiktigamåletför utsläppsbegränsningar.
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Skälet för detta tycks vara att sådana transporter hanteras separat i de
internationella överenskommelserna. I delbetänkandet nämns dock även att
exempelvis Storbritannien i år väntas fatta beslut om att internationellt flyg
och sjöfart formellt ska inkluderas i landets utsläppsbudgetar efter 2027.
Landstinget anser att Miljömålsberedningen inför nästa betänkande bör
överväga om inte Sveriges nationella politik blir tydligare om även utsläpp
från internationella transporter inkluderas i det nationella
utsläppsminskningsmålet. Landstinget vill också understryka vikten av att
initiativ bör tas för att kostnader för klimatpåverkan internaliseras i ökad
utsträckning från internationella transporttjänster.
Hur omfattande klimatförändringen blir beror på hur de samlade globala
utsläppen utvecklas. Därför är det viktigt att åtgärder för att minska
klimatpåverkan bedöms utifrån förväntade effekter såväl utanför som inom
landet. För att stärka det perspektivet i klimatarbetet bör
Miljömålsberedningen i nästa betänkande komplettera med ett särskilt mål
för de utsläpp i andra länder som genereras av vår konsumtion i Sverige.
Landstinget vill också understryka vikten av den grundprincip som
beredningen lyfter fram, att skärpta svenska klimatmål även ska leda till att
de EU-gemensamma utsläppen minskar. Det innebär att EU:s system för
handel med utsläppsrätter (EU-ETS) måste vidareutvecklas. Höga
ambitioner i Sverige ska inte leda till att andra länder inom ramen för EU:s
gemensamma åtagande kan fortsätta ha högre utsläpp. Detta är viktigt även
på företagsnivå – det är ingen vinst för klimatet om åtgärder för att kraftigt
minska utsläppen i Sverige leder till att företag i andra länder, med mindre
krav på utsläppsreduktioner, stärker sin marknadsställning och tränger
undan mer klimateffektiv produktion i Sverige.

Landstingsstyrelsen

Fredrik Larsson
Ordförande

Gunilla Andersson
Landstingsdirektör

