2201-09-06
DNR LiU-2021-03030
REMISSVAR
1(2)

m.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar avseende Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999
(dnr M2021/01391)
Linköpings universitet (LiU) har beretts tillfälle att yttra sig över Europeiska
kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har LiU följande synpunkter på remissen:
De aktuella frågorna är mycket angelägna och komplexa. Den direkta påverkan på
LiU:s verksamhet av förslagen bedöms vara begränsad och i linje med vad som
förväntats. LiU har dock synpunkter i följande sakfråga:
•

Användande av överskott inom LULUCF för uppfyllande av åtaganden
inom ESR bör begränsas till betydligt lägre volymer än 225 miljoner ton
koldioxidekvivalenter, eller slopas helt.

Artikel 12 (flexibilitet) i förordning (EU) 2018/841 (LULUCF)
I likhet med synpunkterna som getts av LiU i remissvar avseende förordningen om
ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga
minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 anser LiU att
flexibiliteten mellan LULUCF-sektorn och den icke handlande sektorn (ESR) bör
begränsas i högre omfattning än vad som föreslagits av Europeiska kommissionen.
Begräsningen bör gälla användande av överskott inom LULUCF-sektorn för
uppfyllande av åtaganden under ESR. Flexibiliteten bör begränsas till betydligt
lägre volymer än 225 miljoner ton koldioxidekvivalenter, eller slopas helt.
Det är olämpligt att tillåta kompensation av utebliven utsläppsminskning inom
ESR med upptag i LULUCF. Potentialen för utsläppsminskning inom ESR är stor,
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inte minst inom transportsektorn. Att genom flexibilitet med LULUCF-sektorn
minska på omställningstrycket inom ESR kan innebära att utsläpp av fossil
koldioxid, som om de undvikits hade förblivit bunden i fossilt kol i marken,
kompenseras med upptag i reversibla kolstockar, exempelvis i skog.
LiU känner till att kolstockarna inom EU:s LULUCF-sektor, med nuvarande
reglering, ska bevaras över tid. Risken är dock att denna ambition inte uppfylls,
exempelvis till följd av negativa effekter av klimatförändringar i skog (uttorkning,
storm, skadeinsekter med mera). Ur klimatperspektiv är det bättre att undvika att
fossilt kol förs i cirkulation.
LiU tillstyrker dock att överskott inom ESR ska få användas för uppfyllande av
åtaganden under LULUCF-förordningen och handelsdirektivet (EU ETS).

Handläggningen av beslutet
Beslut om detta yttrande har fattats av miljöstrateg Anna Gustafsson. Delyttrande
har inhämtats från Institutionen för TEMA vilket har beretts av universitetslektor
Mathias Fridahl.
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