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Miljödepartementet, Regeringskansliet
c/o Klimatenheten
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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
Er beteckning: M2021/01390

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas
bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 på
remiss.
EU har under året beslutat om klimatpaketet Fit for 55, en ambitionshöjning till
2030 för att nå nollutsläpp till år 2050 och därmed leva upp till kraven i
Parisavtalet. EU förbinder sig i klimatpaketet att minska utsläppen av
växthusgaser med 55 procent till 2030 (jämfört med 1990).
Som en följd av detta revideras nu ansvarsfördelningen av utsläppsminskningarna
inom den icke-handlande sektorn mellan EU:s medlemsländer.

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen välkomnar den skärpning av mål och åtgärder som nu görs inom
EU och ser det som nödvändigt att samtliga medlemsländer gör sitt yttersta för att
leva upp till Parisavtalet och därmed lindra de klimatförändringar som pågår.
Länsstyrelsen ser positivt på att samtliga medlemsländers beting enligt förslaget
ökar, eftersom minskade utsläpp av växthusgaser är och måste vara ett gemensamt
ansvar.
Länsstyrelsen har fortsatt höga ambitioner vad gället länets klimatarbete. Den
regionala klimat- och energistrategin sätter ramarna för arbetet och åtgärder i form
av aktörssamverkan, utvecklingsprojekt, utbildningar och kunskapsöverföring
mellan länets aktörer pågår och fortsätter. Här är konkreta verktyg såsom
klimatinvesteringsstödet Klimatklivet, Landsbygdsprogrammet och den
kommande strategiska planen för jordbrukspolitiken (CAP), viktiga verktyg för att
genomföra konkreta klimatåtgärder inom länets kommuner, organisationer och
näringsliv.
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I förslaget till ansvarsfördelning inom den icke-handlande sektorn ingår de
territoriella utsläppen av växthusgaser och inte de konsumtionsbaserade utsläppen
samt klimatpåverkan från flyg och sjöfart. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att
även de konsumtionsbaserade utsläppen samt utsläpp från flyg och sjöfart
hanteras inom ramen för EU:s klimatpaket. För att nå satta klimatmål kan vi inte
bortse från den klimatpåverkan som vi i Sverige orsakar i andra länder. Här blir
den nationella strategin för minskad klimatpåverkan från konsumtion som nu
utreds och ska presenteras under 2022, ett viktigt verktyg.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med klimat- och energistrateg
Lisa Rehnström som föredragande. I den slutliga handläggningen har
samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten, tillväxtdirektör Anna Conzen och
miljödirektör Johanna Lindgren, medverkat.

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.

