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Yttrande över remiss om förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om
ändring av förordning (EU) 2018/842 om
medlemsstaternas bindande årliga minskningar av
växthusgasutsläpp under perioden 2021-2030
Ert diarienummer: M2021/01390.
Länsstyrelsen Östergötland ställer sig i huvudsak positiv till remissens förslag. Länsstyrelsen
har inte analyserat remissens förslag i detalj, men vill lämna några övergripande synpunkter
och uppmärksamma ett antal punkter som bör beaktas i den fortsatta beredningen.
Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att:
•

Det är positivt med skärpta utsläppsmål till 2030 för den icke-handlande sektorn
(ESR), men ytterligare skärpningar behövs. Förslaget bör också kompletteras med
bindande mål för ESR även för åren 2040 och 2050.

•

Länsstyrelsen Östergötland bedömer att de skärpta ESR-målen inte bidrar till en
ambitionshöjning i Sveriges klimatarbete.

•

Agenda 2030 bör vara vägledande för EU:s klimatarbete.

Synpunkter på föreslagna förordningsändringar
Länsstyrelsen är positiv till höjda ambitioner i medlemsstaternas bindande årliga utsläpp av
växthusgaser (ESR) till år 2030, men anser att dessa behöver skärpas ytterligare och
kompletteras med mål för 2040 och 2050.
Internationella och nationella målsättningar bidrar till att ge långsiktiga förutsättningar för det
regionala klimatarbete som Länsstyrelsen på regeringens uppdrag leder och samordnar.
Ambitiösa och vetenskapligt förankrade klimatmål skapar incitament för ett långsiktigt
åtgärdsarbete hos lokala och regionala aktörer, och gör det lättare att samla dessa mot ett
gemensamt mål. För att skapa långsiktighet i klimatarbetet, vill Länsstyrelsen betona vikten att
målen till 2030 kompletteras med bindande mål för medlemsstaterna till 2040 och 2050.
Länsstyrelsen har svårt att se de föreslagna höjda nationella målen för ESR-sektorn kommer
att innebära en konkret ambitionshöjning i Sveriges klimatarbetet inom den icke handlande
sektorn till 2030. Detta eftersom Sveriges nationella klimatmål till 2030 redan är mer
ambitiöst än det mål för ESR-sektorn som föreslås för Sverige. Länsstyrelsen bedömer därmed
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att föreslagna nationella mål inom ESR inte kommer att bidra till att ge riktning åt det
regionala klimatarbete som Länsstyrelsen leder och samordnar.
Länsstyrelsen vill även lyfta fram betydelsen av att utforma styrmedel så att det inte bidrar till
ökad ojämlikhet. Klimatomställningen är beroende av att medborgarna i medlemsländerna har
förståelse för de styrmedel och åtgärder som är nödvändiga. Åtgärder behöver upplevas som
rättvisa och konstruktiva, och anpassade till lokala förutsättningar. Detta går helt i linje med
det centrala ställningstagandet i deklarationen för Agenda 2030 om att ingen ska lämnas
utanför i genomförandet av de globala målen. Länsstyrelsen anser därför att Agenda 2030 bör
vara vägledande i arbetet med EU:s klimatpaket.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Ann Holmlid med energi- och klimatstrateg Oskar Klingvall som
föredragande.
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.

