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Sammanfattning
Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på
Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck.
Miljömålsberedningen är en parlamentarisk kommitté där de åtta riksdagspartierna är
representerade. Beredningen har funnits sedan 2010 och har uppdraget att skapa en
bred politisk samsyn kring den svenska miljöpolitiken. 2020 fick beredningen i
tilläggsuppdrag att utreda och föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan
från svensk konsumtion. Idag har Sverige endast klimatmål för de utsläpp som sker i
Sverige. Det nya målet ska handla om utsläpp som sker på grund av svensk
konsumtion, men där utsläppen sker i andra länder.
Utredningens förslag i korthet
Utredningen föreslår ett tillägg i generationsmålets strecksatser som innebär att
Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck. Det globala
klimatavtrycket ska beräknas genom att summera de territoriella utsläppen, dvs de
utsläpp som sker i Sverige, med de utsläpp som sker i andra länder på grund av
svensk konsumtion, samt att dra av för den klimatnytta som uppkommer när Sverige
exporterar klimatsmarta produkter. Betänkandet handlar i huvudsak om de svenska
klimatmålen. Styrmedel och åtgärder för att nå målen är inte i fokus för utredningen.
Utredningen lägger också förslag om mål för flygets och sjöfartens utsläpp och hur
dessa utsläpp ska beräknas.
Beredningen står enig bakom utredningen som helhet. M reserverar sig dock mot
målen för flyg. SD reserverar sig mot målen för både flyg och sjöfart.
Remissvarets inriktning
Förslaget till remissvar är positivt till Miljömålberedningens förslag att det svenska
generationsmålet för klimatutsläpp även innefattar de utsläpp som sker i andra länder.
Dagens mål, som bara innefattar de territoriella utsläppen, skulle i princip kunna nås
genom att flytta produktion och utsläppsintensiv verksamhet utomlands, vilket inte
skulle vara någon vinst varken för klimat eller svensk ekonomi.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom förslag till yttrande
över remiss Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) och rekommenderar
regionala utvecklingsnämndens ordförande att genom delegation besluta anta
yttrandet enligt upprättat förslag innan den 19 september 2022.
Information om ärendet och dess hantering ska delges regionala utvecklingsnämnden
den 21 september 2022.
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