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Punkt 7 

Remiss från Miljödepartementet om Klimatfärdplan 2050 

Förslag till yttrande 

Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för utformning av en 
svensk klimatfärdplan för att nå noll i nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. 
Underlaget har tagits fram i samarbete med andra myndigheter. 

Sala kommun har beretts möjlighet att till Miljödepartementet lämna synpunkter 
på Naturvårdsverkets underlag. 

Positivt arbete för att nå de långsiktiga klimatmålen 

Sala kommun ser positivt på det arbete som nu pågår med en Klimatfärdplan 
2050 för att nå de långsiktiga klimatmålen. Sala kommun vill understryka 
betydelsen av att alla aktörer i samhället deltar i arbetet för att nå framgång. 
Speciell anledning finns att uppmärksamma den betydelse som kommuner, 
landsting och regioner har i arbetet med att nå de långsiktiga klimatmålen. 
Därför är det angeläget att lokala klimatfärdplaner tas fram i alla kommuner. 

Den lokala nivån är avgörande 

Vår uppfattning är att kommuner och landsting är avgörande för genomförandet 
av klimatpolitiken. Kommunernas utbyggnad av effektiva energisystem som 
fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla med konvertering till fossilfria bränslen är en 
av de viktigaste anledningarna till att Sverige minskat sina utsläpp av 
växthusgaser på senare decennier. Klimatpåverkan har också minskat genom 
kommunal avfallshantering med allt högre grad av återvinning samt omställning 
till förnybara bränslen och energieffektivisering i byggnader, kollektivtrafik och 
egna transporter. 

Även i kommunernas fysiska planering har strävan efter minskad klimatpåverkan 
fått ett stort genomslag. 

Det behövs dock tydliga nationella mål i energi- och klimatpolitiken som stöd för 
kommuner, landstings och regioners agerande. Därför menar vi att det behövs 
utsläppsmål även för 2030 och 2040. 

För att nå de långsiktiga klimatmålen behövs också ökade satsningar på förnybar 
energi, energieffektivisering, hållbara transportsystem, samhällsplanering och 
offentlig upphandling. 



staten måste ta sitt ansvar för styrmedel och ökade investeringarna i tran
sportinfrastrukturen med klimatprofil och breda satsningar på kollektiv- och 
cykeltrafik. 

staten behöver ge mer samordnade signaler om klimat och energi. Motstridiga 
uttalanden görs idag från olika myndigheter, bl a om vikten av att 
energieffektivisera bebyggelsen. Motstridiga signaler ges också kring andra 
normer som påverkar byggandet och kring riksintressens betydelse för utveckling 
i kommunerna. En ökad klimatbedömning av statliga förslag kan därför vara 
önskvärd. 

Ökat medborgarengagemang 

En viktig del i arbetet för att nå de långsiktiga klimatmålen är ett ökat 
medborgarengagemang. Här har kommunerna en unik roll i sin nära kontakt med 
medborgarna för att bidra till medborgardialog och opinionsbildning samt för att 
stimulera engagemang och möjliggöra för medborgarna att i sin vardag kunna 
bidra till ett samhälle som är klimatsmart. 

Fortsatt utbyggnad av förnybar energi 

Utifrån våra erfarenheter vill Sala kommun peka på den stora potentialen för 
minskad klimatpåverkan som finns i fortsatt utbyggnad av förnybar energi. Det 
möjliggör även ökad e lexport med stor klimatnytta, vilket utredningen riskerar 
att missa med sitt i första hand nationella perspektiv. Sverige har redan nästan 
uppnått det nationella målet för 2020 om 50 procent förnybar energi. Vi anser 
därför att ambitionen bör skärpas. 

Stor potential för energieffektivisering i byggnadssektorn 

Förslaget baseras på en 50 procent effektivare energianvändning i 
bostadssektorn 2050. Även om bostads- och byggnadssektorn i Sverige använder 
relativt lite fossil energi kan en minskad energianvändning frigöra energi till 
alternativ användning som minskar utsläppen i nästa led, inom transportsektorn, 
industrin samt för export av energi. 

Kraftfulla insatser behövs för att ta tillvara effektiviseringspotentialen i befintligt 
bestånd. Här finns behov av breda nationella och lokala samarbeten. 

Mer ambitiösa byggregler och energikrav 

Vi instämmer i att byggreglernas energikrav behöver revideras för nybyggnation. 
Erfarenheter från flera kommuner visar att nybyggnation kan genomföras med 
betydligt bättre energiprestanda, med hänsyn till både samhällsekonomi och 
långsiktig fastighetsekonom i. 

Ett problem idag är att byggreglerna inte ställer teknikneutrala krav. Detta leder 
exempelvis till att byggnader som värms med värmepumpar idag kan byggas 
med sämre klimatskal än motsvarande byggnad som värms med fjärrvärme. Det 
innebär att byggnader idag styrs bort från fjärrvärme tvärtemot vad som skulle 
vara önskvärt i många kommuner. 

Vi anser att staten behöver ge tydliga styrsignaler för energieffektivisering. 



Geografiskt differentierade infrastrukturavgifter för tunga lastbilar 

En infrastrukturavgift för tunga lastbilar är ett starkt styrmedel, som kan ta 
hänsyn tilllokala miljöeffekter och vägslitage. Infrastrukturavgiften måste dock 
utformas med hänsyn till regionalpolitiska mål och geografiska hänsyn för 
industri med långa transportavstånd. 

Transportsnål samhällsplanering 

Samverkan behöver stärkas mellan kommuner, landsting, regioner och staten i 
infrastruktur- och samhällsplaneringen. Det kan därför vara positivt att 
Trafikverket får ett tydligare ansvar att samordna infrastrukturplaneringen med 
sin planering för minskad klimatpåverkan. 

Utvecklingen av klimatsmart samhällsbyggande förutsätter helhetssyn snarare än 
sektorspolitik. 

Landsbygden och de gröna näringarna som en resurs 
Sala kommun är en kommun som i hög grad präglas av en till ytan stor levande 
landsbygd med många jord- och skogsbruksföretag som omger tätorten sala. Vi 
vill därför speciellt lyfta fram vår syn på de gröna näringarna som en del av 
lösningen för att nå visionen i Klimatfärdplan 2050. 

Färdplan 2050 har en unik möjlighet att visa på Sveriges möjlighet att exportera 
klimatsmarta produkter och tjänster som bostäder, solcellsteknik, fordon, 
träprodukter, biogasproduktion, biodrivmedel och klimatsmarta livsmedel. En 
tillväxt på dessa områden skapar inte bara klimatnytta utan arbetstillfällen över 
hela landet. 

Sala kommun anser att potentialen att producera förnybara drivmedel utöver 
dagens nivå borde kunna anges tydligare, framför allt från skogen och från 
nedlagd åkermark. En tydligare plan för hur den förnybara sektorn ska utvecklas 
och växa borde vara en grundläggande del i färdplanen. 

Färdplan 2050 borde också tydligare lyfta fram potentialen med klimatSmarta 
tjänster från de gröna näringarna som rekreations- och boendemiljöer i varierade 
öppna landskap i en framtid där konsumtionsmönstren behöver ändras från 
klimatbovar till klimatvänliga och gröna alternativ. 

Konsumtionsfrågan har en mycket underordnad roll i Färdplan 2050. Detta trots 
att konsumtionen av importerade produkter svarar för 60% av utsläppen. Ingen 
ändring av detta förutses i prognoserna. För att inte exportera miljö och 
klimatpåverkan borde därför ett resonemang föras om hur detta kan undvikas. 
Detta gäller produkter och tjänster över huvud taget och inte minst livsmedel. 

Det är positivt att rapporten tar upp de möjligheter som skogen och skogsbruket 
har. Skogen som är en förnybar resurs har en central roll i den pågående 
klimatomställningen och för att åstadkomma en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Aktivt brukande med hög och uthållig skogsproduktion är ett 
effektivt sätt att bidra tilllösningen på klimatproblemet. 



l Sverige har vi en fantastisk tillgång på råvara för biobaserade produkter genom 
det virkesförråd som årligen ökar med över 100 miljoner kubikmeter. En stor del 
av den här tillväxten behöver användas som ett bidrag till den biobaserade 
samhällsekonomin i landet och i världen. Genom att nyttja den svenska skogen 
får vi en kolsänka i samhället, men det ger också arbetstillfällen både i skogen, på 
landsbygden och i staden. 
Om skogen sköts uthålligt ger den god avkastning, är en bas för levande 
landsbygd och naturnära turism samtidigt som naturvärden värnas och vårdas. 

Träråvara är en förnybar råvara som kan återanvändas och återvinnas, ofta i flera 
led, och som har en stor potential att leverera byggnadsmaterial, pappersmassa, 
kemikalieråvaror och energi med mycket låg klimatbelastning. Genom att 
använda träråvara kan minskningen av koldioxidutsläpp bli flera gånger större än 
om skogen bara får stå som ett kollager. 

Vi delar inte utredningens uppfattning att arealen skyddad skogsmark ska öka. 
Utredningen pekar på att skogsmark ska skyddas för att bevara natur- eller 
sociala värden. Att inte nyttja träråvaran utan låta den stå kvar i skogen av 
klimatskäl är obegripligt då substitutionseffekten uteblir, detta framgår även i 
rapporten. Dessutom skulle det innebära en mycket hög kostnad för staten. 

l rapporten görs bedömningen att en stor del av kvarvarande utsläpp 2050 
kommer från jordbruket. Som ett av förslagen lyfts därför klimatskatt på kött. 
Det är ett förslag som i hög grad väcker oro. 
Köttskatt skulle innebära att man styr bort idisslare från marker där de är det 
effektivaste sättet att producera mat såväl i Sverige som globalt. Många av de län 
där mjölkproduktionen levererar särskilt stor miljönytta mätt i betydelse för 
miljökvalitetsmålen har under de gångna decennierna tappat mjölkkor i en takt 
som innebär att den sista kon är borta inom ett decennium. Införs en köttskatt 
kommer det att ta ännu kortare tid innan den sista mjölkkon lämnar bygden. 
Samtidigt som vi vet att de marker där djur betar bidrar till biologisk mångfald, 
betydande kolsänkor, öppet landskap och arbetstillfällen på landsbygden samt 
inte minst livsmedel till en värld som vi vet är i stort behov av dessa. Vi kan inte 
se det förnuftiga i att styra över markerna där idisslare idag betar till ex 
energiskogsproduktion för att förse stadens fordon med energi! 


