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Sammanfattning

Malmö stads bedömning är att de föreslagna ändringarna i LULUCF-förordningen i större
utsträckning kommer att kunna bidra till att uppfylla EU:s mål om en 55-procentig nettominskning av växthusgasutsläppen. Malmö stad ser förändringarna i förordningen som positiva med tanke på klimatläget och det faktum att klimatförändringarna är ett globalt problem
som inte går att lösa på nationell nivå. Det föreslagna systemet med nettomål innebär en tydligare koppling mellan olika sektorer vilket Malmö stad ser som mycket positivt och önskvärt. Vidare ser Malmö stad det som av största vikt att åtgärder inom markanvändningssektorn samordnas med andra åtgärder för att på det sättet även kunna nå andra mål kring till
exempel biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och förnybar energi. Samordning behövs
också utifrån starka sammankopplingar med en mängd andra initiativ från kommissionen.
Yttrande

Malmö stad vill med utgångspunkt i det från Miljödepartementet remitterade materialet avge
följande yttrande.
Malmö stad bedömer att de föreslagna ändringarna i LULUCF-förordningen i större utsträckning kommer att kunna bidra till att uppfylla EU:s mål om en 55-procentig nettominskning av växthusgasutsläppen. Malmö stad ser förändringarna i förordningen som positiva med tanke på klimatläget och det faktum att klimatförändringarna är ett globalt problem
som inte går att lösa på nationell nivå. Internationellt samarbete utifrån gemensamt regelsystem är avgörande.
Malmö stad instämmer med Kommissionen i att klimatförändringar är en brådskande utmaning och kräver kraftfulla åtgärder i syfte att minska utsläppen av växthusgaser för att målen
för de globala nettonollutsläppen av koldioxid ska uppnås omkring 2050 (klimatneutralitet).
Denna brådskande utmaning kräver att EU intensifierar sitt arbete med nödvändiga lagför-
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ändringar för att skapa incitament för åtgärder som kan bidra till att EU blir klimatneutralt
senast 2050.
Enligt EU-kommissionens förslag och beslut från Europeiska rådet kommer EU från 2030
att ha nettomål för utsläpp. Nettomålet inkluderar förutom utsläppen från olika sektorer inom EU även EU:s utsläppshandelssystem (ETS) och de utsläpp som omfattas av nationella
minskningsåtaganden (enligt ESR-förordningen) även upptag och avgång av koldioxid från
mark och skog (enligt LULUCF-förordningen). Nettomålssystemet innebär att det blir en
tydligare koppling mellan olika sektorer. Malmö stad ser detta som mycket positivt och
önskvärt men framhåller att det behöver ställas ytterligare krav för att upprätthålla den miljömässiga integriteten i EU:s utsläppsmål – framförallt vad gäller den noggrannhet kring
mätning, rapportering och verifiering av utsläpp och upptag i LULUCF-sektorn som gör det
möjligt att så långt som möjligt säkerställa att EU når de beslutade utsläppsmålen. Även om
Sveriges nettoupptag inom markanvändningssektorn är fortsatt stabilt på en hög nivå råder
stor osäkerhet kring siffrorna inom denna sektor just på grund av de beräkningsmetoder som
används.
Malmö stad ser det som av största vikt att åtgärder inom markanvändningssektorn samordnas med andra åtgärder för att på det sättet även kunna nå andra mål kring till exempel biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och förnybar energi. Detta konstateras i förslaget som
kort beskriver att ändringar i förordningen har starka sammankopplingar med andra initiativ
från kommissionen. Exempel är EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030, strategi från
jord till gaffel för ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem, EUs skogsstrategi, EU:s mål för återställande av naturen, EU:s strategi för anpassning till klimatförändringar,
EU:s strategi för att minska metanutsläppen, EU:s markstrategi, en hållbar bioekonomi för
Europa, handlingsplan för den cirkulära ekonomin för ett renare och mer konkurrenskraftigt
Europa, handlingsplan för nollutsläpp och en långsiktig version för EU:s landsbygdsområden.
Som en förlängning av ovanstående vill Malmö stad uppmärksamma att högre målsättningar
för EU:s minskning av växthusgasutsläppen kommer att påverka de flesta – om inte alla –
sektorer i EU:s ekonomi. Ökningen av detta mål kommer därför att kräva politiska åtgärder
på många områden utanför klimat, skogsbruk och markanvändning. De åtgärder som Sverige
har vidtagit inom ramen för LULUCF-förordningen har starka kopplingar till annan politik –
detta gäller särskilt jordbruk, biologisk mångfald och skydd av livsmiljöer samt energi inklusive förnybar energi. Ömsesidiga beroenden mellan de olika berörda områdena har gränsöverskridande effekter både nationellt och internationellt. Förutom nationella klimatmål har
Sverige – som ett av EU:s medlemsländer – även åtagit sig att leva upp till internationella
klimatåtaganden. Sveriges nationella mål har dock en högre ambitionsnivå än den som gäller
Sveriges åtagande i EU vilket bör underlätta för Sverige att leva upp till de skärpta kraven enligt föreliggande förordning och övriga regelverk.
Ur ett mer allmänt perspektiv finns det på miljöområdet – och på andra områden – ett behov av helhetssyn och överblick när det gäller förordningar, konventioner och andra styrsignaler. Parallellt med detta ärende yttrar sig Malmö stad också kring ändringar i andra förord-
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ningar på miljöområdet. Bekymret här är inte att det rör sig om separata ärenden: snarare
handlar det om att förfarandet signalerar till kommuner och andra intressenter att styrsignalerna är många och ibland delvis överlappande. Intrycket förstärks av den mångfald av beslut, strategier och handlingsplaner som har beröringspunkter med den förordning som behandlas i detta ärende. Mot denna bakgrund framstår det som angeläget att staten löpande
verkar för en harmonisering av förordningar, konventioner och andra styrsignaler på såväl
miljöområdet som inom andra politik- och verksamhetsområden.
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