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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.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Värmlands län ställer sig i huvudsak positiv till remissens
förslag. Länsstyrelsen har inte haft möjlighet att analysera remissens förslag
i detalj, men vill lämna några övergripande synpunkter samt uppmärksamma
ett antal punkter som bör beaktas i den fortsatt beredningen.
Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att:


Det är positivt med höjda ambitioner inom ESR, men att det är
önskvärt att dessa kompletteras med mål till 2040 och 2050



Det är tveksamt om ESR-målen bidrar till en ambitionshöjning i
Sveriges klimatarbete



Lämpligheten i den föreslagna flexibiliteten mellan ESR och
LULUCF bör noggrant övervägas



Agenda 2030 bör vara vägledande för EU:s klimatarbete.

Synpunkter på föreslagna förordningsändringar
Höjda klimatambitioner inom ESR (Artikel 1)

Länsstyrelsen är positiv till höjda ambitioner i medlemsstaternas bindande
årliga utsläpp av växthusgaser (ESR) till 2030, och ser ett värde i att dessa
kompletteras med mål till 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 i en
gemensam riktning. Mål för medlemsstaterna till 2040 och 2050, som
kompletterar de bindande målen till 2030 skulle bidra till långsiktighet i
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klimatarbetet, något som även skulle underlätta för länsstyrelsernas regionala
arbete att skapa engagemang och deltagande för klimatmålen.
Länsstyrelsen vill samtidigt lyfta att det mot bakgrund av IPCC:s senaste
sammanställning av den vetenskapliga grunden för förståelsen av
klimatsystemet och klimatförändringarna finns anledning att ytterligare höja
ambitionsnivån i EU:s övergripande klimatmål.
Konsekvenser av mål för Sverige av nationella mål (Artikel 4)

Länsstyrelsen har svårt att se de föreslagna höjda nationella målen för ESRsektorn 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 att
föreslagna nationella mål inom ESR inte kommer att bidra till att ge riktning
åt det regionala klimatarbete som Länsstyrelsen leder och samordnar.
Säkerställ tillräckliga utsläppsminskningar (Artikel 7, 9, 11a)

Länsstyrelsen anser att den föreslagna flexibiliteten mellan ESR och
LULUCF bör noggrant övervägas. För att bevara förtroendet för
klimatarbetet, på både nationell och regional nivå, är det viktigt att
säkerställa att systemet kan leverera utlovade utsläppsminskningar. Utsläpp
och upptag inom LULUCF är osäkra. Nettoupptag inom markanvändningssektorn är inte bara svåra att mäta, de är också i sig instabila och därför
reversibla. De kan därför inte anses vara direkt likvärdiga, ton för ton, med
utsläppsminskningar i andra sektorer.
Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen vill poängtera betydelsen av att utforma styrmedel så att det
inte bidrar till ökad ojämlikhet. Klimatomställningen är beroende av lokal
acceptans för de styrmedelsförändringar och andra åtgärder som är nödvändiga. Åtgärder behöver upplevas som rättvisa och konstruktiva, och
anpassade till lokala förutsättningar. Detta går också i linje med det centrala
ställningstagandet i deklarationen för Agenda 2030 om att ingen ska lämnas
utanför i genomförandet av de globala målen. Länsstyrelsen vill poängtera
att agendas mål bör vara vägledande i arbetet med EU:s klimatpaket.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Georg Andrén med klimat- och
energistrateg Jörgen Persson som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också länsråd Johan Blom, verksamhetschef Bengt
Falemo och enhetschef Linda Blomqvist Lindström medverkat.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

