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Regeringen, Miljödepartementet

Begäran om yttrande över ”Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas
bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp
under perioden 2021–2030”
Er beteckning: M2021/01390

Bakgrund
I EU:s klimatlag fastlås att unionens utsläpp av klimatgaser ska minska med minst 55 procent
mellan 1990 och 2030 och att EU ska vara klimatneutralt 2050. För att nå dessa mål föreslås
flera åtgärder. När det gäller den icke-handlande sektorn ESR föreslås en höjning av
ambitionsnivån från en 30-procentig till en 40-procentig minskning mellan 1990 och 2030. För
Sveriges del höjs målet från 40 procent till 50 procent. Den nya målnivån ligger dock lägre än
åtagandena i det nuvarande svenska klimatmålet.
Förslaget innebär även att flexibilitetsverktygen bibehålls med vissa förändringar. Bland annat
finns möjlighet att överföra överskott mellan den icke-handlande sektorn och markanvändning
(LULUCF) inom ett land. Likaså finns möjlighet för länder att sinsemellan handla med sina
utsläppsutrymmen.
Vidare föreslås att ett nytt system för utsläppshandel ska införas för vägtransporter och
byggnader.

Länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsen välkomnar att ambitionsnivån höjs när det gäller reducering av
klimatgasutsläppen från den icke-handlande sektorn.
Länsstyrelsen menar att det finns fördelar med flexibilitetsverktyg, men vill samtidigt påtala att
dylika verktyg endast bör användas i begränsad omfattning och att ett alltför komplext regelverk
kan uppmuntra aktörer att leta efter kryphål istället för att vidta nödvändiga åtgärder.
När det gäller handelssystem för vägtransporter och byggnader befarar Länsstyrelsen, utifrån ett
regionalt och ett nationellt perspektiv, att nackdelarna överväger fördelarna. Ett sådant system
riskerar att försvaga nationella och regionala initiativ samtidigt som systemet skulle kräva en
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omfattande administration. I sammanhanget kan också påtalas att fjärrvärme och mycket av
elproduktionen redan innefattas i EU ETS och att dessa energiberärare står för en hög andel av
fastighetssektorns växthusgasutsläpp i Sverige. Att nationella och regionala initiativ försvagas
till förmån för överstatliga lösningar riskerar att medföra en ökad social oro, exempelvis bland
de 50 miljoner EU-medborgare som bedöms leva i energifattigdom. Detta går dessutom stick i
stäv med solidaritetstanken i EU:s Green Deal.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Brittis Benzler med energi- och klimatsamordnare Patrik
Ekheimer som föredragande. I handläggningen medverkade även länsråd Jörgen Peters och
enhetschef Cecilia Engström.
Brittis Benzler
Patrik Ekheimer
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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