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Yttrande över promemorian Näringslivets klimatomställning 
 
Jönköpings kommun ställer sig i huvudsak positivt till de förslag som utredningen 
presenterar. Följande synpunkter framförs;  

− Åtgärd 6 Förläng stödet till Skogsstyrelsens återvätningsavtal. 
Förslaget framhåller att Skogsstyrelsen även bör arbeta med möjligheterna 
att bredda stödet så att marker som omfattas av markavvattnings- företag 
och marker som är större än 5 hektar kan inkluderas. Det bör förtydligas 
om det är så att Skogsstyrelsen saknar möjligheter att ge stöd för 
återvätningsprojekt med markavvattningsföretag och marker större än 5 
hektar, eller om det är den administrativa – juridiska processen med 
avveckling av markavvattningsföretag, samt ansökan om tillstånd till 
Mark- och miljödomstolen enligt 11 kap 9§ för marker större än 5 hektar, 
som utgör en begränsande faktor att genomföra projekt. Det bör även 
poängteras att länsstyrelserna behöver mer resurser för att kunna bedriva 
tillsyn och miljöövervakning för att upptäcka och reglera olaglig 
markavvattning/ dikning som kan tänkas förekomma vid torvbildande 
våtmarker. 

− Åtgärd 30, Verka för att förslag rörande byggprodukters innehåll finns 
med i slutgiltig lagstiftning och får en användbar utformning. 
Jönköpings kommun anser att andra produkter än enbart plast ska ingå. 

− Om offentliga medel ska nyttjas för att hjälpa näringslivet att utveckla ny 
teknik, är det av betydelse att immateriella rättigheter och möjligheter att 
ansöka om patent regleras i bidragsvillkor.  

− Kommuner kan inte med sin begränsade rådighet styra över alla 
klimatutsläpp i samhället. Regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt i 
fossila bränslen kommer dock motverka kommuners arbete med att sänka 
de skadliga utsläppen.  

− Jönköpings kommun föreslår att man konsekvent talar om lösningar som 
optimerar CO2 förbrukningen då den är det ledande i propositionen i 
stället för att begränsa och rikta in sig på vissa tekniska lösningar. Vi 
rekommenderar att man skall använda livscykelanalys för att utvärdera och 
ställa olika alternativ mot varandra i arbetet när man utvärderar olika 
alternativ. 

− Förslag om att inte använda subvention av fossila bränslen som åtgärd att 
främja en sektors konkurrenskraft välkomnas. 

− Det är viktigt med åtgärder som inte enbart riktar sig till befintliga 
byggnader utan som också riktar sig till byggprocessen, vilken är både 
energi- och materialintensiv och ger upphov till stora mängder avfall. 
Därför är det viktigt att hushålla med resurser och främja ny teknik för att 
minska klimatpåverkan.  
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− Satsningar på biogasproduktion inom jordbruket för att ersätta fossila 
drivmedel välkomnas. Men balansen mellan biologisk mångfald och 
klimatnytta är viktig att ha med sig. Pollinatörer och andra insekter gynnas 
av ett varierat landskap med inslag av t.ex. gödselstackar. Ett allt för slutet 
kretslopp där all restprodukt tas omhand kan få negativa konsekvenser för 
biologisk mångfald. Klimat och biologisk mångfald är starkt 
sammankopplade. 
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