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REMISS AV DELBETIiNKAIIDE FRAN MILJOwIAT,SBEREDNINGEN MED TONST,AG OM EN KLIMAT. OCH
LT]FTVARDSSTRATEGI TON SVERIGE
Handling

Remisshandlingar fran Regeringskansliet, Milj 6- och energidepartementet,
103 33 Stockholm.
Regeringen beslutade 61 2010 att tillkalla en parlamentarisk kommitt6 med
uU liimna forslag till regeringen om hr:r miljokvalitetsmfllen och
"ppatug
g"o"tutionsmilet kan nis. Kommitt6n har antagit narnnet Miljdmfllsberedningen.
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Yttrande

F6rslag till yttrande fran Thomas Nilsson, teknisk chef och Arureli Nielsen,
miljdchef.

Beslut

Kommunstyrelsen antar fdrslaget till yttrandet sisom sitt eget att dverliimna
till Milj6- och energidepartementet- Bilaga.
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Datum

20r6-09-27

MONSTERAS KOMMUN

Remiss av delbetinkande frin
Miljiimalsberedningen med fiirslag om en klimatoch luftv€rrdsstrategi fiir sverige (sou 20161471
Mdnsteris kommun yttrade sig 2016-05-31 over Milj6- och
Sverige (SOU
energidepartementets fcirslag il ntt klimatpolitisld ramverkfor
2016:21).
Det nu aktuella delbetiinkandet innehiller ftirslag
styrmedel och strategier.

till etappmfll

samt fdrslag

till

I inledningen till betiinkandet stdr bland annat att Sverige ska vata ett ledande
land i det gloUutu arbetet med att ftirverkliga Parisavtalets arrrbitidsa
milsiitbringat och ta ansvar ftir landets historiska utsliipp'
FORSLAG TILL MAL
I bet?inkandet foreslas bland annat ftiljande langsiktiga klimatmil:

till
- senast 61 2045 ska Sverige inte ha nigra nettoutslapp av viixthusgaser
atmosf?iren, ftir att d?irefter uppni negativa utsliipp.
i
- senast Fr 2045 ska utsliippen-fran verksarnheter inom svenskf territorirrn,
85
varaminst
enlighet med Sveriges intemationella viixthusgasrapportering,
procent liigre iin utsliippen 61 1990.
Milj omil
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eredningen

f ti re sl

6r fo lj ande etappmil

:

frr 2$A Yaraminst
- utsl?ippen i Sverige i den icke-handlande sektom bcir senast
63 procent l6gre iin utsliippen flr 1990.
Yataminst
- ,rirtappen i Sverige i aen ict e-handlande seklorn bcir senast hr 2040
75 procent l?igre Zin utsllppen 61 1990'

For inrikes transporter ftireslfis foljande m61:
att utsliippen
- inftirande av ett utsl6ppsm6l ftir inrikes transporter som innebiir
med
2030jamfdrt
br
senast
procent
fren derura sektor ska minska med minst 70
er 2010.
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FoRsLAc rrLL sTyRMEDEL ocH Arcrinonn
Beredningen gcir bedrimningen att klimatfrigan behdver integreras i arbetet i alla
politikeromriden och sektorer och ph allanivier i samhtillet.

I betiinkandet framkommer bland annat ftiljande:
-koldioxidskatten bcir lven i fortsatmingen utgcira en bas i stynringen av
utsliippen fran den icke-handlande sektorn.
- Sverige bor ta fram en utvecklad bioekonomi som kan stddja klimatstrategin.
- det lokala och regionala klimat- och luftarbetet bdr stEirkas genom att
klimatm$len ges mer tyngd 6t de viktigaste miljoaspek terna i varje planprocess- att verka ftir ett sa:nhlille med ett mer effektivt och klimatsmart transportarbete
iir en vikxig del i det langsiktiga omstiillningsarbetet.
- andelen persontransporter med kollektiwafik, cykel och gang i Sverige ska
varaminst 25 procent tlr 2A25, utffyckt i personkilometer.
- digital infrastruktur bor ingi bland de fltgiirder som kan finansieras.
- Sverige bdr driv a pefiir att det inom EU ska utvecklas koldioxidutsldppskrav
fiir tunga fordon.
- t"g"riogen b6r si snabbt som miijligt fiir riksdagen presentera ftirslag till regler
som ger mer langsiktigt hfillbara och stabila villkor for biodrirrmedel.
- Sverige b<ir verka frr gemensamma koldioxidkrav pi motorer till
arbetsmaskiner inom EU.
- det bdr utvecklas en bred nollutsliippsstrategi ftir basmaterialindustrin.
- behovet av bostdder i Sverige beddms till 700 000 inom den niirmaste 10frrsperioden (201 5-2025). Detta iir en av vir tids stdrsta samhiillsinvesteringarGenom att se synergier med flera samhiillsmil finns en stor mdjlighet att skapa
en socialt, ekonomiskt och milj dmiissigt viirdeskapande investering.
- en cikad konsumtion och produktion av svenskproducerat kott pfl bekosbrad av
det importerade ger forutsiittningar ftir en produktion med globalt sett l6gre
utslflpp och kan iiven underl6tta uppnflendet av andramiljdmfll.
- ptod.tLt"r fren skogen kommer att behdvas i en 6kad utstriickning som brZinslen
oih material i en samlad klimatstrategi ftir att nfl de ambiticisa m61 som
b eredningen foreslagit.
- i enlighet med generationsmd{et och milj6m6let Begrrinsad klimatpdverkan
beh6ver Sverige civervflg a attvidta fltgiirder for att minska utsliippen av
viixthusgaser kopplat till konsumtion.
- utsldpp fren internationellt flyg och sjdfart bdr slqyndsamt omfattas av
internationella civerenskommelser.
- en strategi bdr infiiras for en samlad luftv6rdspolitik som bidrar till att
relevanta delar av generationsmfilet och de berdrda miljdkvalitetsmfi:len n&s.
Utpekade omriden iir viigtrafik i tatort, smflskalig vedeldning och intransport av
luftfororeningar (av det kviive som deponeras civer Sverige h2irstammar 25
procent fr&n internationell sjofart). Hiilften av de samhtillsekonomiska
kostnadern aph3}-42 miljarder kronor kan h?irledas till vagfiafik och smiskalig
vedeldning.

SYNPUFIKTER
Mcinsteris kommun iir positiv till mffirmuleringarna. Manga av strategierna
kunna
och fltgiirderna iir ncidviindiga fcir att Sverige och andra Eu-lander ska
uppfflla det langsilctiga milet Fr 2045.

Tydliga m61 och strategier ger strid for egna mil ute i kommr-rnerna. I Mdnsterf,s
fi;* en ambition och vilja au bidra till minskad klim4tpflverkan utifran
kommunens lokala fiirutsiithringar och min ga Fftgafier har genomfbrts och
genomfiirs kontinuerligt. F<ir Kalmar liin finns ett regionalt klimatmfrl attvara
fossilbrtinslefria er 2030.
jordbruket

Mcinsterfls ser ocksfl positivt ph attMiljdmfilsberedningen nu inte ser
jord- och
som en av de stora utstappstAloma och att man i stiillet lyfter fram
jordbruket och
skogsbruket som viktiga oiiriog* ftir att ni klimafin6{en. Bide
en biobaserad
till
iir grundbultar i omstiillningen fran fossildriven

skogsbruket
mellan 60-70
svensk ekonoml Totalt sett binder den svenska skogsnziringen
av
utsldpp
Sveriges
miljoner ton koldioxid varje 6r. Det motsvarar hela
totbioxid under ett ir. Manga lantbruk levererar idag gddsel till den svenska
biogasproduktionen, som iir en vilctig del i klimatomstiillningen-

jord- och
Vi kan ocks& minska utsliippen genom attllfiabiobaserad r&vara frin
drivmedel.
och
skogsbruket ersiiffa fossila mateiial i till exempel plast, textil
Vidare kan vi ersiitta produkter som i sin tillverkning anvtinder stora miingder

fossila brzinslen oc6 sanrtidigt binda mer koldioxid genom att tika anviindningen
av trdi s6viil byggprocesser som byggnader. I Mdnsterf,s kommrur har vi flera
kommer att
exempel pa mifjtismart byggnation i trti och en triibyggnadsstrategi
antas av Kommunfullmiiktige under hdsten er 2016.
sverige behciver en samlad politik for utvecklingen av det liobaserade
m6ste
samhalet. Niiringspolitik, miljdpolitik, forskning och landsbygdspolitik
och
skatter
att
samordnas mot samma mfrt i d"i ttrit avseendet. Det iir viktigt
svensk
avgifter 6r langsiktiga och utfonnade pfl ett siitt st att de inte leder till att
inte
far
avgifter
och
Skatter
prJAumion orf, svenska utsldpp flyttar utomlands.
,rtfot-us si att de blir kontraproduktiva och forsdmrar mojligheterna att
om
tillvarata till exempel den svenska skogsrflvaran. D2irfor awisar vi ftirslaget
de
tir
Det
avstandsbaserad kilometerskatt eller viigslitageavgift som styrmedel.
Skatter
fossila briinslena och utsllppen som ska fasas ut, inte transporterna i sig.
teknik,
och avgifter b6r i stiillet .rifot*u* sfl att de stimulerar energisnil
ocksi
fornyelsebara drivmed.el och minskad klimatpflverkan.. Sverige miste
ur
bflde
stiilla samma krav pfl utliindska transporter som p6 de inhemska,
milj osynpunkt att transporterna ska vara konkgrrensneutrala.

Ir W*frh

franrtida
M6nster6s kommgn anser vidare att transporterna 2ir en av de storsta
for
klimatutmaningarna. Lflngsiktiga spelregler for biodrirmedel iir nddviindiga
ett
tagit
har
att stfllla om foidonsflottan. Kalmar l?in och MonsterAs kommun
pi biogas
stort steg avseende samhlllsbetalda resor som till stora delar ska koras
egna
den
om
stfllla
att
ocksfl
under pJriod.o Z0l7-2027. Kommunen kommer
fordonsflottan till biogas och el.

samarbete med Trafikverket utrder flera 6r byggt ut det
lokala cykelvtigniitet ftir att friimst ersiitta de korta bilresorna med cykel. De
nationella och regionala transportplanerna brir tilldelas mer pengar till g6ng- och
Zarc ska heller inte jiirnviigen mellan
cykelviigar salrrt kollektivtrafik.
Kalmar och Linkctping (Stangfldalsbanan) behova v ara nedltiggningshotad med
tanke pil vira gemensarnma framtida klimafutm aningat.
Mcinsterf,s kommun har

i

k

Fortsatt safsning pi digitat infrastrukfur iir ocksfl ett positivt styrmedel i
klimatarbetet, diir Mdnster6s kommun och Kalmar liin har kommit langt.
Konsekvenserna fbr svensk basindustri, o- oollrrrslEippskrav stillls, mflste
analyseras noggrant innan en strategi utformas. Ett ambitidst klimatmfll med

tillhriranOe samtrAlsomstiillning ftirutsiitter hiinsyn till bide social, ekologisk och
ekonomisk hfltlbarhet. Konkurrenskraften och sysselsiittlringsmojligheterna pfl
olika nivier behdver viirnas inom ramen ftir en arnbitids svensk klimatpolitik.
Kommunerna har genom sin niirhet till medborgam.a en potential att skapa
f6rutsflttningar for beteendeforiindringar hos allmiinheten. Bam och ungdomar Zir
den biista och mest mottagliga gruppen att bdrja med. Manga av i strategin
fcireslagn a Fngarder omfattar, utover teknikuffeckling och styrmedel, den
enskildes val. Informationsinsatser ftir att minska utsliippen frin transportsektorn
genom att oka resor med kollektivrafik, cykel och gang, fiir att underliitta for
konsumenter att viilja livsmedel med lagre klimat- och miljcipirverkan och fdr att
minska utsliippen vid vedeldning. Informationsinsatser kan ocksi underliitta for
allmiinhetenli[ medvetna val, mer samarbete och dlirmed minska
re sursf tirbrukningen.
Nuvarande bidrag till kommunernas Energi- och klimatr6dgivning tir ett viktigt
bidrag ti1l informationsinsatser. F<irslag finns att ?indra bidraget pfl ett negativt
slitt ftir framftrallt mindre kommuner.
En kompetensh<ijning for personal som arbetar med planeringsfrflgor viilkomnas
ocksi.
Fcir att kommuner, regioner och stat ska kunna bidra till de utsliippsminskningar
som iir absolut nddv?indiga kommer det behovas yfterligare utvecklingsarbete
och styrmedel pfl bide lokal, regional och statlig niv6. I betiinkandet saknar
Mdnsteris kommun sf,vfll ekonomiska bedcimningar som

konsekvensbedomningar ftir medborgare, ndringsliv, kommun, region och stat.

Thomas Nilsson

teknisk chef

Anneli Nielsen
miljcichef
,i

ff,ft

W*x

