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Yttrande över miljödepartementets remiss
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och
förordning (EU) 2018/1999
Inledning
Statens fastighetsverk (SFV) har tagit del av remissen och lämnar nedanstående
synpunkter och kommentarer.

SFV:s uppdrag och fastigheter
SFV ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Verket ska inom
sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV förvaltar en
sjundedel av Sveriges yta och cirka 3000 byggnader. Många av SFV:s objekt är
statliga byggnadsminnen med skyddsföreskrifter.

SFV:s synpunkter
SFV välkomnar att skogens roll som kolsänka uppmärksammas och värderas. SFV vill
samtidigt understryka att detta inte kan ersätta nödvändiga utsläppsminskningar.
Kommissionens förslag innebär stora åtaganden och en hög målsättning för Sverige. Vi
bedömer att den föreslagna målnivån för Sverige blir svår att nå utan att minska
avverkningen av skog.
SFV:s skogar utgör en nationellt betydelsefull kolsänka. SFV skyddar redan idag över
70 % av den produktiva skogsmarken som verket förvaltar. På den del av innehavet där
skogsbruk bedrivs avverkar SFV i dagsläget mindre än en tredjedel av tillväxten vilket
skapar ett kraftigt ökande virkesförråd och inbindning av CO2 åtminstone de närmsta 50
åren.
SFV:s möjlighet att genom minskade avverkningar ytterligare bidra till det föreslagna
målet behöver ses utifrån att myndigheten redan idag skyddar en stor del och avverkar
en låg andel av tillväxten. I det kortare perspektivet bedöms en begränsad påverkan på
SFV:s skogsbruk mot bakgrund av ovan beskrivna skogstillstånd. På längre sikt kan det
påverka ekonomisk avkastning och möjligheten att bidra med förnybar råvara.
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SFV understryker även vikten av de förnybara råvarornas roll när fossilt material och
energislag oundvikligen måste fasas ut inom kort. Ett exempel på det är ökat
användande av trä i byggsektorn.

Beslut
Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren.
Hållbarhetschef Anna Åström har varit föredragande. I handläggningen har också
klimatanpassningssamordnare Kristian Skånberg, fastighetschef SFV Skog Lars
Lodin, rättschef Mats Wiberg, tf rättschef Nicklas Vabi, finansdirektör Mats Wikström
och fastighetsdirektör Jan Olov Westerberg deltagit.
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