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Yttrande över ”Remiss, Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841
(LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999”
Boverkets ställningstagande
Boverket avgränsar sitt yttrande till de delar av förslaget som behandlar den fysiska planeringen.
Boverket tillstyrker EU-kommissionens förslag enligt ”Remiss, Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999”. Detta eftersom en integrering av markanvändningssektorn ger förutsättningar för att skapa verktyg
som resurseffektivt kan hantera både upptag och lagring av växthusgaser.
Boverkets synpunkter
Verktyg för minskad klimatpåverkan

Under 2021 tog Boverket fram rapporten Verktyg för minskad klimatpåverkan
vid planläggning. Rapporten innehåller förslag på vad ett sådant verktyg ska
svara på och vilken indata som kan behövas i verktyget. Rapporten fokuserar
på fyra områden som ett verktyg ska kunna hantera, och ett av dessa områden
är markanvändningssektorn (LULUCF). För att underlätta ett framtagande av
ett verktyg behövs en nationell samsyn i markanvändningsfrågor när det gäller
schablonberäkningar av kolsänkor och kolinlagring. Här ser Boverket att ett
förverkligande enligt förslagen i förordningen skulle kunna ge goda förutsättningar.

Fastställd: dnr 2250/2021

Allt fler kommuner tillämpar kommunala koldioxidbudgetar som ett sätt att redovisa sin del i att nå uppsatta mål om koldioxidminskningar. Men om den fysiska planeringen ska effektivt medverka till nettonollutsläpp, så behövs det
kompletterande åtgärder för att väga upp den exploatering som behöver ske.
Boverket ser det därför som positivt att förslaget lyfter vikten av en integrerad
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helhet med ett kompensationssystem som balanserar utsläpp och upptag mellan
olika sektorer. Inom ramen för befintlig lagstiftning finns det idag inte mycket
stöd för kommunerna att arbeta med kompensationsåtgärder. Träder förslaget i
kraft så kommer det att öppna för fler möjligheter för kommunerna att arbeta
med sådana åtgärder. Ett verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning
behöver då kunna beräkna utsläpp från ett exploaterat område för att kunna avsätta kolsänkor i motsvarande grad.
Nationell planering

Kompletteringen med markanvändningssektorn i de integrerade nationella
energi- och klimatplanerna som kommissionen föreslår ske senast i juni 2024,
bör ske i nära samverkan med de myndigheter som ansvarar för de sektorsområden som berörs. Här skulle även en bättre samordning mellan ett flertal av de
sektorsmyndigheter som hanterar mark- och vattenanvändning i olika former
vara välkommen. Dels för att identifiera synergier och konflikter redan på nationell- och mellanregional nivå, dels för att skapa en nationell samsyn kring en
gemensam målinriktning.
Ramverk för nationell planering

Boverket driver idag, tillsammans med övriga myndigheter inom ramen för
miljömålsrådet, ett arbete med att utveckla ett ramverk för nationell planering.
Syftet med ramverket är att föreslå en myndighetsgemensam nationell samordningsfunktion och dialogarena samt ett forum för att bättre möta samhällsplaneringens aktörer. Boverket anser att de dialog- och samordningsfunktioner
som lyfts fram i detta arbete skulle ge en bra grund för att klargöra viktiga
rumsliga förutsättningar för upptag och lagring av växthusgaser.

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat och signerat beslutet elektroniskt. Föredragande har varit planarkitekt Anna Ekman. I den slutliga
handläggningen har också rättschef Yvonne Svensson, enhetschef Robert Johannesson, landskapsarkitekt Jon Resmark och bebyggelseantikvarie Anette
Johansson deltagit.
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