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Yttrande angående Förslag till
Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EU)
2018/841 (LULUCF) och förordning (EU)
2018/1999
Förslaget är en del av EU-kommissionens lagstiftningspaket, Fit for 55, och
Energimyndigheten välkomnar Fit for 55 vars huvudsakliga syfte är att bidra till
att uppnå klimatmålet om 55 procent nettominskning av växthusgasutsläppen till
2030 jämfört med 1990 och ett klimatneutralt EU senast år 2050.
Energimyndigheten har getts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens förslag
till ändring av LULUCF-förordningen.
•

Energimyndigheten delar kommissionens bedömning att den negativa
trenden med avtagande kolsänka på EU-nivå måste brytas.

•

Energimyndigheten anser dock att skärpta mål på reduktion av fossila utsläpp
är det som måste prioriteras och att marksektorn, med mer osäkra kolsänkor
och en viktig roll i att substituera fossila bränslen (och produkter), inte ska
nyttjas i någon högre grad för att hantera brister i omställningen av
utsläppssektorerna.

•

Energimyndigheten anser vidare att det förslagna svenska målet om ökat
nettoupptag i marksektorn till 2030 är oproportionerligt högt.
Energimyndigheten ställer sig mycket tveksam till den beräkningsmodell
som ligger till grund för fördelning av medlemsstaternas åtaganden, och den
indata som använts för svensk del. Beräkningsmodellen och indata behöver
ses över och det svenska åtagandet vara mer proportionerligt i sin nivå.

•

Risken med ett alltför högt svenskt åtagande till 2030 är dels att det verkar
bromsande för utvecklingen av en hållbar bioekonomi och ett klokt nyttjande
av skogens biomassa, vilket även betydligt kan försämra Sveriges
förutsättningar för att nå sina övriga klimat- och energipolitiska mål.
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Förutsättningarna för ökat nettoupptag till år 2050 och framåt kan även
komma att försämras betydligt med den höga ökningstakten på nettoupptaget
som föreslås till 2030.
•

Förslaget om en klimatneutral EU-gemensam utvidgad marksektor 2035 och
därefter en fortsatt ökning av nettoupptaget kan leda till ytterligare krav på
ökade upptag i skog och skogsmark, men Energimyndigheten har i dagsläget
svårt att överblicka vad målen skulle innebära för svensk och EU:s del.

•

Energimyndigheten anser att det är viktigt att metoden för att hantera
naturliga störningar och andra osäkerheter inte försämras märkbart.

•

Ändringarna i styrningsförordningen innebär utökade, skärpta och
detaljerade krav på rapportering och Energimyndigheten anser att innebörd
och konsekvenser av detta måste analyseras noggrant.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Robert Andrén. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschef Gustav Ebenå,
chefsjurist Rikard Janson, enhetschef Paula Hallonsten och handläggare Linda
Kaneryd. Föredragande har varit Carola Lindberg.

Robert Andrén

Carola Lindberg

Detta beslut är elektroniskt signerat i Energimyndighetens
ärendehanteringssystem och saknar därför underskrift

