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Remiss av Sveriges globala klimatavtryck SOU 2022:15 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som 
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, 
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla 
energibranschen – till nytta för alla. 

Sammanfattning 

Energiföretagen instämmer i budskapen från IPCC och understryker klimatfrågans 
allvar och vikten av handling.  

Energiföretagen ställer sig positiv till utredningens förslag och vill samtidigt 
påpeka att: 

• Negativa utsläpp genom permanent lagring av koldioxid bör vara det 
alternativ som används för att kompensera för eventuell avvikelse från 
måluppfyllelse rörande klimatpåverkan från konsumtion. 

• El inkluderas när svensk klimatnytta beräknas. 

• Sverige bör stärka sin närvaro inom EU för att kunna göra avtryck och driva 
på ett ambitiöst och progressivt klimatarbete. 

Detaljerade synpunkter 

Ny strecksats i generationsmålet 

Energiföretagen tillstyrker den nya föreslagna strecksatsen.  

Mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion 

Energiföretagen tillstyrker att förslaget att riksdagen beslutar om ett långsiktigt 
klimatmål för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion. Det är även rimligt att det 
ska finnas en flexibilitet för att nå det långsiktiga klimatmålet. Utsläpp av koldioxid 
i andra länder som härrör från svensk konsumtion stannar i atmosfären under 
oöverskådlig tid. Det är därmed lämpligt att eventuella kompensatoriska åtgärder 
binder koldioxid under minst lika lång tidsrymd. Av de tre alternativen som 
beskrivs är negativa utsläpp som lagras i berggrunden det som bäst 
överensstämmer med detta kriterium. Energiföretagen förordar därför att 
permanenta negativa utsläpp bör vara det alternativ som ska användas om 
flexibilitet behövs. Samtidigt kan även produktion av biokol bidra till denna 
flexibilitet om lagringen kan anses vara av mer permanent karaktär. 
Energiföretagen tillstyrker förslaget med regelbundna kontrollstationer för att 
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utvärdera målen om konsumtions-baserade utsläpp, exportens klimateffekt och 
det globala klimat-avtrycket. 

De föreslagna kontrollstationerna bör följa upp behovet av flexibilitet och vid 
behov föreslå lämpliga åtgärder som syftar till att kompensera för eventuell 
avvikelse från måluppfyllelse. Lämpligen kan föreslagna och kommande styrmedel 
för negativa utsläpp skalas upp att även omfatta kompensering för utsläpp i andra 
länder.  

Energiföretagen anser att klimatpåverkan från importerat avfall behöver utredas 
då utsläpp från avfall från andra länder kan tänkas allokeras till exporterande 
lands konsumtion. 

Mål för att öka den svenska exportens klimatnytta 

Energiföretagen tillstyrker att förslaget att riksdagen beslutar om en målbana för 
att öka den svenska exportens klimatnytta. Sverige är den största elexportören 
inom EU för närvarande. Den exporterade elen bidrar med stor klimatnytta då 
den normalt sett tränger undan dyrare fossil elproduktion. Därför bör elens 
klimatnytta inkluderas när den svenska exportens klimatnytta ska beräknas. 
Beräkning av elens klimatnytta bör baseras på fysisk export och produktion av el 
och inte på miljövärden för att vara analogt med hur klimatnyttan av övrig export 
beräknas. 

Mål för flygets klimatpåverkan och mål för den internationella sjöfartens 
klimatpåverkan 

Energiföretagen tillstyrker utredningen förslag. 

Hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling 

Energiföretagen instämmer i utredningen slutsats att det klimatpolitiska 
ramverket kan få större genomslag i offentlig upphandling än det har idag. Det är 
rimligt att upphandlande myndigheter och enheter går före och på så vis skapar 
en efterfrågan och en större marknad på fossilfria/fossilsnåla produkter. 

Sveriges klimatarbete i EU och internationellt 

Energiföretagen tillstyrker att Sverige ska stärka sitt arbete inom EU och andra 
relevanta internationella sammanhang. En stark närvaro inom EU är viktig för att 
Sverige ska kunna göra avtryck och driva på ett ambitiöst och progressivt 
klimatarbete. 

Övriga förslag 

Energiföretagen har inget att erinra om övriga förslag. 
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