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Yttrande över Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den 

kommande klimatpolitiska handlingsplanen (M2022/01830) 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl  

Naturvårdsverket vill framhålla att det underlag som har tagits fram av 

Länsstyrelsen i Uppsala län har utgått från de styrmedel som gällde vid 

framtagande av underlagen och att förändringar i dessa kan påverka 

förutsättningarna att nå de klimatpolitiska målen. Vi vill understryka vikten av 

att det klimatpolitiska ramverket ligger fast för att skapa en långsiktig styrning 

för den lokala och regionala klimatomställningen.  

Naturvårdsverket instämmer i samtliga förslag på styrmedel och åtgärder som 

läggs fram i rapporten med undantag av förslag 2.4.  

Vi anser att förslagen kan bidra till att öka takten i klimatomställningen. 

Naturvårdsverket har deltagit i arbetet med att ta fram förslagen. 

Nedan lämnar vi motivering till varför vi inte ställer oss bakom förslag 2.4, att vi 

anser att länsstyrelsen ska ha kvar sitt uppdrag om klimatomställning och vi 

lyfter fram vikten av tillstånds- och anmälningsplikt för stora energi- och 

eleffektanvändare. Slutligen föreslår vi en prioritering av förslagen om alla inte 

är möjliga att genomföra. 

Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och 
regional nivå (Förslag 2.4) 

Naturvårdsverket motsätter sig förslaget att förstärka uppdraget till 

statistikmyndigheter. Naturvårdsverket vill lyfta att arbetet för att utveckla 

statistik på lokal och regional nivå redan idag genomförs i Användarrådet för 

geografiskt fördelade data. Flertalet av de myndigheter som föreslås vara med 

och utveckla utsläppsstatistiken finns idag redan representerade i användarrådet. 

Det bör därför inte byggas upp en parallell process utan i stället stärka dagens 

arbete. Naturvårdsverket ser positivt på om medel tillförs till att stärka statistik 

på lokal och regional nivå då det i dagsläget görs inom samma pott som all 

utveckling inom inventeringen av klimatgaser och luftföroreningar. 
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Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå (Förslag 5) 

Naturvårdsverket anser att det är viktigt att länsstyrelsen har kvar sitt uppdrag att 

leda och koordinera energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå, 

även om inte en förstärkning av denna funktion, som förslag 5 föreslår, 

genomförs. Länsstyrelsens insatser utgör en stödjande struktur för klimatåtgärder 

hos olika aktörer, vilket kan stärka den långsiktiga konkurrenskraften hos 

näringslivet i regionen och genom förhållandevis små insatser driva på 

klimatomställningen. 

Utred tillstånds- respektive anmälningsplikt för stora energi- och 
eleffektanvändare (Förslag 10) 

Naturvårdsverket vill lyfta fram att på sikt kan förslaget om att utforma en 

tillståndsplikt och miljöprövning för anläggningar som använder mycket energi, 

såsom vätgasproduktion och datorhallar, få stor betydelse för att uppnå en 

effektiv energianvändning och underlätta elektrifiering som behövs för 

klimatomställningen. 

Förslag till prioritering av förslag 

I den mån det inte är möjligt att genomföra samtliga förslag anser vi att följande 

förslag bör prioriteras: 

• Förslag 1.2. Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning  

• Förslag 2.2. En kunskapsarena för kommuner och regioners 

klimatomställning 

• Förslag 8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling 

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av avdelningschefen Maria Ohlman. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit tf enhetschef Jenny Oltner 

och handläggarna Johan Stensson, Johan Genberg Safont och Johanna Enberg. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger 

 Maria Ohlman 
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m.registrator@regeringskansliet.se 
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