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Miljö- och energidepartementet

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Uppdrag att utforma ett förslag till en långsiktig klimatstrategi för
Sverige i enlighet med Parisavtalet

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utforma ett förslag till Sveriges
långsiktiga strategi för utveckling mot låga växthusgasutsläpp (LTS) i enlighet
med artikel 4.19 i Parisavtalet under FN:s ramkonvention om
klimatförändringar (klimatkonventionen).
Förslaget bör sträcka sig till minst 2045, och beskriva möjliga
åtgärdspotentialer samt beslutade eller av regeringen aviserade styrmedel i
olika sektorer. Förslaget ska utgå från regeringens och riksdagens beslut om
det klimatpolitiska ramverket och följa den kommande klimatstrategi som
regeringen avser presentera. Förslaget bör beakta andra relevanta mål
beslutade av regering och riksdag som har påverkan på utsläpp av
växthusgaser. Förslaget ska även kortfattat beskriva Sveriges åtaganden inom
EU:s klimatlagstiftning.
Uppdraget ska genomföras med beaktande av pågående förhandlingar inom
EU om en förordning för ett styrningssystem för Energiunionen (det s.k.
governance-förslaget), särskilt vad gäller artikel 14 som rör medlemstaternas
långsiktiga klimatstrategier.
Naturvårdsverket ska inhämta synpunkter från Statens energimyndighet,
som har ett pågående uppdrag att i samarbete med Naturvårdsverket föreslå
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en integrerad nationell energi- och klimatplan för Sverige.
Naturvårdsverket ska stämma av med Regeringskansliet under arbetets gång
med minst två muntliga delredovisningar innan slutredovisningen.
Naturvårdsverkets förslag ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och
energidepartementet) senast den 30 april 2018.

Bakgrund
Enligt artikel 4.19 i Parisavtalet bör parterna sträva efter att utarbeta och
meddela s.k. Long-term low greenhouse gas emission development strategies (LTS).
Partsbeslutet 1/CP.21 från Paris bjuder in parterna att kommunicera sina
LTS senast under 2020. Inga närmare riktlinjer finns. Hittills har sex länder Benin, Frankrike, Kanada, Mexiko, Tyskland och USA - kommunicerat sina
LTS till FN:s klimatsekretariat.
Den 30 november 2016 presenterade kommissionen sitt förslag till ett
styrningssystem för Energiunionen (KOM[2016] 759 slutligt). I dess artikel
14 föreslås att EU:s medlemsstater ska förbereda och rapportera långsiktiga
klimatstrategier senast 1 januari 2020. Enligt förslaget bör dessa strategier
kopplas till de nationella energi- och klimatplaner som förordningsförslaget
ställer krav om i artiklarna 3-13. Förhandlingar om förslaget pågår.

Skälen för regeringens beslut
Den 15 juni 2017 beslutade riksdagen om ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige (prop. 2016/17:146). Regeringen avser presentera en klimatstrategi
med åtgärder för att nå de klimatpolitiska målsättningarna.
Det långsiktiga perspektivet är centralt för klimatarbetet. LTS är ett viktigt
verktyg inom ramen för Parisavtalet. Genom att lägga fram en svensk LTS
till UNFCCC redan under 2018 före det tjugofJärde partsmötet (COP24) kan
Sverige uppmuntra och inspirera EU och andra parter till Parisavtalet att ta
fram långsiktiga strategier. En svensk LTS blir också ett sätt för Sverige att
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meddela omvärlden sitt ambitiösa långsiktiga klimatmål och beskriva sina
ansträngningar för att nå det.

På regeringens vägnar

Isabella Lövin

Kopia till
Statens energimyndighet
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