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Yttrande över remissförslag till ändring av förordning (EU)
2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga
minskningar av växthusgasutsläpp under perioden åren
2021–2030
Ert diarienummer M2021/01390.
Inför beredning av detta yttrande har samordning genomförts med övriga
länsstyrelser.
Länsstyrelsen i Västmanland är positiv till remissens förslag. Länsstyrelsen vill
dock lämna några övergripande synpunkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet
med förordningen. Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att:


Det är tveksamt om ESR-målen (den icke-handlande sektorn) bidrar till en
ambitionshöjning i Sveriges klimatarbete. Sverige har ambitiösare
klimatmål än de som föreslås i remissen. Länsstyrelsen vill påpeka att det
mot bakgrund av IPCC:s senaste rapport finns anledning att ytterligare
höja ambitionsnivån för EU:s övergripande klimatmål.



Klimatomställningen är beroende av lokal acceptans. Åtgärder behöver
upplevas som rättvisa, 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. Det måste finnas en social acceptans
om en snabb energiomställning ska vara politiskt genomförbar.



Det är positivt med skärpta utsläppsmål till 2030 för den icke-handlande
sektorn (ESR), men ytterligare skärpningar behövs. Förslaget bör också
kompletteras med mål för ESR även för åren 2040 och 2050.



Efterlevnaden av de nationella målen inom ESR behöver säkras med
någon form av kompletterande styrmedel för EU. Att enbart förlita sig på
frivillighet ökar risken för förseningar med att nå uppsatta mål.



Länsstyrelsen anser att den föreslagna flexibiliteten mellan ESR och
LULUCF noggrant bör övervägas. För att bevara förtroendet för
klimatarbetet på nationell och regional nivå är det av central betydelse att
säkerställa att systemet kan ge utlovade utsläppsminskningar. Utsläpp och
upptag inom LULUCF är osäkra. Nettoupptag inom
markanvändningssektorn är inte bara svåra att mäta; de är även instabila
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och reversibla. De kan på grund av detta inte anses vara direkt likvärdiga,
ton för ton, med utsläppsminskningar i andra sektorer.


Ett handelssystem för vägtransporter och byggnader riskerar att drabba
låginkomsttagare hårdare. Lagar och regler bör utformas så att det inte
ökar den ekonomiska ojämlikheten. Ökad ekonomisk ojämlikhet kan
försvåra en social acceptans för klimatåtgärder.

I detta ärende har Landshövding Minoo Akhtarzand beslutat och
klimathandläggare Jan van der Horst varit föredragande. I ärendets slutliga
handläggning har även klimathandläggare Måns Enander och avdelningschef Sara
Paulsson medverkat.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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frida.sund.falkevik@regeringskansliet.se

