2008-06-11

Vår ref: 2008/685/184
Er ref: M2008/1040/Mk

Miljödepartementet
Enheten för miljökvalitet
103 33 Stockholm
registrator@environment.ministry.se
kopia: elin.kronqvist@environment.ministry.se

Yttrande över remiss – Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk
klimatpolitik” (SOU 2008:24)
Inledning
Klimatberedningens slutbetänkande handlar om bedömningar och förslag om utsläppsmål,
styrmedel och internationellt agerande i klimatfrågan. SMHI bidrar till arbetet med
klimatfrågan i första hand med naturvetenskapliga kunskaper, underlag och tjänster om
klimatet, klimatförändringarna, klimateffekter och åtgärder. Sådana kunskaper och underlag
underbygger betänkandet. Klimatberedningen har t ex använt sig av regeringens vetenskapliga
råds rapport (Miljövårdsberedningens rapport 2007:03). SMHI medverkade i rådet med två
experter.
SMHI:s huvudsakliga yttrande
Klimatberedningens slutbetänkande förordar åtaganden om att minska klimatpåverkande
utsläpp som något överträffar nivåerna som diskuterades i regeringens vetenskapliga råd.
Detta ligger väl i linje med rådets syn om att beslut om ambitionsnivån handlar om politiska
överväganden. SMHI noterar positivt beredningens förslag om en högre ambition, jämfört
med de nivåer som diskuterades av det vetenskapliga rådet. Det bidrar till att skapa utrymme
för eventuella skärpningar av målen, vilket kan bli aktuellt lite längre fram i tiden.
Att Klimatberedningen enades om ambitiösa inriktningsmål till 2050 och 2100 samt om det
tidigare satta målet till 2008-2012, talar om en gemensam grundsyn. Likaså finns enighet om
betydelsen av att främja teknikutveckling och bidra till utsläppsminskande utveckling i andra
länder, utöver utsläppsminskningarna i Sverige. Viss oenighet råder om målet till 2020. De
alternativa synerna inom Klimatberedningen infriar ändå det vetenskapliga rådets basala
rekommendationer. Den kommande klimatpropositionen är en viktig milstolpe för att skapa
bred anslutning till Sveriges klimatmål och agerande internationellt.
SMHI förordar förslaget om ett reviderat nationellt miljökvalitetsmål om ”Begränsad
klimatpåverkan” beträffande kombinationen av ett överordnat temperaturmål, ett
koncentrationsmål och utsläppsmål på olika sikt. SMHI förordar också den föreslagna
regelbundna omprövningen av miljökvalitetsmålet i ljuset av ny kunskap och andra
omvärldsförändringar.
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Ytterligare kommentarer
SMHI samtycker till Klimatberedningens syn, även vad gäller de nedan kommenterade valda
aspekterna i Klimatberedningens slutbetänkande. Kommentarerna görs för att ytterligare
betona att dessa perspektiv är essentiella.
•

De perspektiv som belyses i dels Klimatberedningens betänkande, dels Klimat- och
sårbarhetsutredningens betänkande, bör alla ingå i klimatarbetet. Utsläppsminskningar och
anpassningar är komplementära. Samtidigt bör hänsyn tas till andra relaterade frågor, till
exempel energi, biologisk mångfald, luftarbete, havsmiljö och bistånd, oavsett om det
handlar om målkonflikter eller synergier.

•

Det är angeläget att möjligheter, former och organisation finns för att ta hänsyn till ny
forskning och andra omvärldsförändringar. Fortsatt forskning kommer att öka
kunskaperna om relationerna mellan utsläpp, koncentrationer i atmosfären och
klimatförändringar, samt om kolsänkor, klimateffekter och risker. Detta minskar inte
motiven för väsentliga åtgärder idag, men kommer efterhand att ge mer beslutsunderlag.
Här kan inte minst myndigheter i samverkan (jfr kap 12.4.2, kap 20.3) effektivt och
strategiskt stödja det svenska klimatarbetet såväl på hemmaplan som internationellt med
information, analys, utredningar, synteser och övrigt underlag.

•

Det verkar rimligt att de svenska kolsänkorna inte ska användas för att nå utsläppsmålen
(kap 17.4). Detta kan förstås som ett slags ambitionsökning, men det ger också
möjligheter för en mer flexibel skogspolitik över tiden. Användandet av kolsänkor skulle
dessutom kunna innebära en senareläggning av egentliga utsläppsminskningar, vilket
leder till ökade risker med tanke på eventuella klimateffekter på kollagring. Det är
samtidigt viktigt att Sverige övervakar kolsänkorna med tanke på de väsentliga mängder
av kol som det är frågan om, och eftersom lagrad kol åter kan frigöras av torka,
skogsbränder osv.

•

På den internationella arenan är det viktigt att klimatarbetet omfattar de tropiska
regnskogarna (kap 17.4). För övrigt delar SMHI Klimatberedningens bedömning om
vikten med ett brett och gemensamt internationellt agerande, samt att Sverige har goda
möjligheter att vara drivande i dessa frågor. Användningen av flexibla mekanismer är ett
verktyg, dock i första hand och inte minst i ett längre perspektiv, endast ett komplement
till åtgärder i Sverige. CDM och motsvarande mekanismer kan samtidigt medföra andra
positiva effekter (tekniköverföring, ökad välfärd och förbättrad miljökvalitet) i andra
länder, vilket är positivt i sig.

Tf Generaldirektör Tord Kvick har beslutat i detta ärende som föredragits av direktör Bodil
Aarhus Andrae. Ärendet har beretts av Markku Rummukainen.

Tord Kvick
Tf Generaldirektör
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