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Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande
”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige” (SOU 2016:21)
Sammanfattning
Länsstyrelsen tillstyrker i huvudsak förslaget, men föreslår att uppföljning av
konsumtionsbaserade utsläpp inkluderas i klimatårsredovisningen. Vidare
föreslår Länsstyrelsen att hanterandet av målkonflikter och regionala effekter
tas med som en obligatorisk punkt i de klimatpolitiska handlingsplanerna,
samt att samordningen med andra mål och uppföljningssystem ses över.
Länsstyrelsens synpunkter
Långsiktigt klimatmål

Länsstyrelsen bedömer att Värmlands län har goda förutsättningar att bidra
till uppfyllandet av det föreslagna klimatmålet. Länsstyrelsen ser också
många möjligheter för länet med ett ambitiöst klimatarbete. Tillsammans
med Region Värmland har Länsstyrelsen beslutat om ett regionalt klimatmål
som lyder: Värmland är klimatneutralt år 2030. Det regionala målet har
visserligen ett tidigare målår än Miljömålsberedningens förslag, men
huvuddelen av dagens utsläpp av växthusgaser inom länet ligger inom de
sektorer som i utredningens underlag (bilaga 5) bedöms kunna minska till
nära noll redan år 2030.
Länsstyrelsen konstaterar att förslaget till långsiktigt klimatmål ligger väl i
linje med det regionala målet, och att det därmed stärker det regionala
klimatarbetet.
Klimatpolitiska handlingsplaner

Värmlands län har en rad utmaningar att hantera samtidigt som utsläppen av
växthusgaser ska minska radikalt. Det handlar bland annat om säkra den
transportintensiva industrins konkurrenskraft, utveckla bebyggelse och
service på landsbygden, och förbättra luftkvaliten och minska buller i
tätorter. Stärkt konkurrenskraft för lantbruksföretagen är avgörande både för
långsiktig överlevnad och för att nå flera miljökvalitetsmål.
Det klimatpolitiska ramverket bör utformas så att det stödjer arbetet med att
uppnå andra samhällsmål, och underlättar avvägningar vid målkonflikter.
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 10
Telefon: 010-224 70 00 Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

Sida

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

YTTRANDE

2(2)

Datum

Beteckning

2016-05-31

420-2484-2016

Olika regionala förutsättningar, till exempel mellan stad och landsbygd, gör
att avvägningarna som behöver göras ser annorlunda ut i olika delar av
landet. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att ramverket utformas så att det
tillåter nödvändiga regionala avvägningar.
Uppföljning och framtagande av underlag till handlingsplaner är
resurskrävande. För att underlätta hanterandet av målkonflikter, för att
tillvarata synergieffekter och för att skapa effektiva processer bör de
klimatpolitiska handlingsplanerna synkroniseras med andra mål och
uppföljningssystem inom klimat- och miljöpolitiken, till exempel arbetet
med miljökvalitetsmålen och arbetet för anpassning till ett förändrat klimat.
Länsstyrelsen föreslår att hanterandet av målkonflikter och regionala effekter
tas med som en obligatorisk punkt i de klimatpolitiska handlingsplanerna,
och att samordningen med andra mål och uppföljningssystem ses över.
Klimatårsredovisning

Det klimatpolitiska ramverket bör inkludera mekanismer som medför en
kontroll av vilka effekter den förda politiken får på produktion och
konsumtion, så att inte den medför att globalt sett klimatvänlig produktion i
Sverige flyttar utomlands. Indikatorer för de konsumtionsbaserade utsläppen
ger en möjlighet att följa hur den förda klimatpolitiken påverkar utsläppen
utanför landets gränser.
Länsstyrelsen föreslår att uppföljning av konsumtionsbaserade utsläpp
inkluderas i klimatårsredovisningen.
Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen vill slutligen poängtera att länsstyrelsernas arbete med klimatoch energistrategier kan användas för att samordna det regionala arbetet för
att förverkliga de klimatpolitiska handlingsplanerna. Implementeringen av
klimatpolitiken underlättas om den sker i samverkan med de som ytterst blir
berörda. Länsstyrelserna är en länk mellan nationella myndigheter och
kommuner och lokalt näringsliv. På motsvarande sätt är länsstyrelsernas
uppföljning av klimat- och energistrategierna, samt av miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan, verktyg som kan användas för att fånga upp
regionala aspekter till klimatårsredovisningarna.

Landshövding Kenneth Johansson har fattat beslut om detta yttrande.
Klimat- och energistrateg Jörgen Persson har varit föredragande. I den
slutliga handläggningen deltog också länsråd Johan Blom, tf administrativ
chef Pia Gustavsson och enhetschef Bengt Falemo.

