
Från: Rehnström Lisa
Till: TRF Funk Registrator
Ärende: Remissvar dnr TRN 2016-0082
Datum: den 25 september 2017 12:54:29
Bilagor: Yttrande Klimatfärdplan 2050.pdf

Yttrande Klimatfärdplan 2050.docx

Hej!
Bifogat finns Länsstyrelsen i Stockholms läns remissvar på Klimatfärdplan 2050 för
Stockholmsregionen, dnr TRN 2016-0082.

Mvh Lisa

Lisa Rehnström

Klimat- och energistrateg
Enheten för Samhällsplanering
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 15 23
www.lansstyrelsen.se/stockholm



 

 1 (3) 
  
Datum 
2017-09-18 
  

Beteckning 
101-29032-2017 
  

  
  

   
 
  

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax 
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

 

Remiss om Stockholmregionens utveckling - 
Klimatfärdplan 2050  
Er beteckning: TRN 2016-0082 
 

Länsstyrelsen ser positivt på att Landstinget tagit fram Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen. Färdplanen utgör ett informativt planeringsunderlag till 
RUFS 2050. För att öka chanserna att nå klimatmålen till 2020 och 2045 krävs att 
Stockholms län utvecklas på ett hållbart sätt, där länet kan växa och samtidigt ha 
en effektiv energi- och resursanvändning och där en cirkulär ekonomi skapar 
förutsättningar för en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi. 
 
Klimatfärdplanen är ett generellt sett bra och användbart kunskapsunderlag. I 
planen redovisas aktuell statistik inom till exempel länets direkta 
växthusgasutsläpp, energianvändning, fjärrvärmeproduktion och fördelning av 
transportbränslen inom vägtrafiken. Detta material kommer länets olika aktörer 
kunna ha stor nytta av i sitt arbete att konkretisera färdplanen till genomförbara 
åtgärder.  
 
Länsstyrelsen ser dock vissa brister i Klimatfärdplanen, som behöver åtgärdas.  

Vägval och mål 
Länsstyrelsen vill poängtera att Sverige redan 2045 behöver ha uppnått netto 
nollutsläpp av växthusgaser och därefter ha negativa utsläpp, för att ha chans att 
uppnå målen i det bindande avtal som upprättades i Paris 2015. Detta är något 
samtliga aktörer i länet behöver förhålla sig till i sin planering framöver. 
 
Det är positivt att färdplanen innehåller övergripande mål till år 2050 och delmål 
till år 2030. I planen presenteras en rad åtgärdsförslag som ger god effekt på kort 
sikt och därför bör genomföras för att nå målen till år 2030. Ett exempel på det är 
inrättande av miljözoner. Länsstyrelsen saknar dock ett resonemang kring vilka 
åtgärder som behöver vidtas bortom 2030 och fram till 2050. I planen definieras 
de kortsiktiga åtgärderna med målår 2030 på ett bra sätt, men det är otydligt vad 
som krävs för att nå längre. Här kan ett resonemang om såväl strukturella 
förändringar och nya synsätt som innovationer och teknikutveckling behövas ges 
större utrymme.  
 
Inom varje sektorsområde presenteras ett antal vägval med tillhörande verktyg 
och aktörer. Länsstyrelsen anser att det är otydligt hur de vägval som presenteras 
ska tolkas och om de vägval som pekas ut är tillräckliga för att nå det 
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övergripande målet i RUFS om en region utan klimatpåverkande utsläpp. Det 
saknas också en diskussion om vilka vägval som är viktigast och hur de förhåller 
sig till varandra. Är det vägval som står emot varandra, eller behöver alla 
genomföras för att nå uppsatta mål?  I likhet med resonemanget ovan efterlyser 
Länsstyrelsen också en analys av vilka vägval som är nödvändiga på både kort 
(2030) och lång sikt (2050).   

Hela länets klimat- och energiarbete 
Begränsad klimatpåverkan är ett av sex prioriterade miljömål i Stockholms län. 
Enligt regleringsbrev 2017:16 Minskad klimatpåverkan och energiomställning har 
Länsstyrelsen uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och 
leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Som en följd av detta har 
Länsstyrelsen tillsammans med länets aktörer tagit fram Klimat- och 
energistrategi för Stockholms län, som anger mål och åtgärdsområden för att 
minimera länets klimatutsläpp. Arbetet med att utveckla strategin och anpassa 
denna till de nya nationella klimat- och energipolitiska målen kommer att fortsätta 
under de närmaste åren. Det är av stor vikt att landstingets Klimatfärdplan 2050 
och länets Klimat- och energistrategi korrelerar med varandra och skapar 
synergier med målet att nå netto nollutsläpp i Stockholms län till 2045. Med 
gemensamma krafter kommer vi kunna skapa goda förutsättningar för detta.  
 
Kommunerna är mycket viktiga aktörer i länets klimatarbete. Länsstyrelsen hade 
gärna sett ett större deltagande från kommunerna i processen att ta fram 
Klimatfärdplan 2050.  
 
Förtydliganden om agrara sektorn 
Det är positivt att färdplanen i avsnittet om den agrara sektorn betonar utfasning 
av fossila drivmedel och satsning på biodrivmedel och bioenergi på mark som inte 
utnyttjas till livsmedelsproduktion. Länsstyrelsen vill dock poängtera vikten av att 
beakta kommande behov av livsmedelsförsörjning i en växande region. Under 
vägvalet ”Metanutsläpp från djurhållning” behöver texten rättas. I stallar finns 
metanutsläpp från djur och gödsel men rötgas bildas i till exempel en 
biogasanläggning som använder gödsel som material.  
 
Vidare anser Länsstyrelsen att det är positivt att jordbrukssektorn och 
skogssektorn kan bidra till den regionala biogasbränsleproduktionen men det bör i 
färdplanen framgå att produktionen inte enbart behöver vara storskalig. Det bör 
även framgå att förutsättningar för produktionen och avsättningen behöver 
underlättas. Länsstyrelsen saknar slutligen ett resonemang kring hur den skogliga 
sektorn, som ju inte är en del av den agrara sektorn, kan bidra till 
klimatomställningen.  
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Källor och referenser 
Länsstyrelsen efterlyser mer förklarande text beträffande tabeller och figurer, då 
de ibland är otydliga, i synnerhet tabellerna som visar vägval skulle behöva 
förklaras. Samtliga figurer som visar utsläppsbana m.m. behöver förklaras mer.  
Länsstyrelsen saknar också bilagor och dokument som verifierar de slutaster som 
dras i färdplanen. Vi saknar också genomgående referenser och källor. 
 
Länsstyrelsen anser att färdplanen emellanåt blandar lägesbeskrivning, trend och 
subjektiva åsikter, vilket bör separeras. I färdplanen finns därtill några 
formuleringar som Länsstyrelsen är tveksam till, i synnerhet i avsnittet om 
transportsektorn. Vi undrar om till exempel meningarna ”Även länets hamn- och 
flygkapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid” och ”Bilen förblir 
nödvändig i de halvcentrala och yttre länsdelarna” är landstingets synpunkt eller 
en lägesbeskrivning? Vi saknar källhänvisning till detta.  
 
Övrigt  
I missivet till remissen efterfrågar landstinget synpunkter på om de sju utpekade 
omställningsinsatserna är lämpliga. Länsstyrelsen anser att det är oklart vad som 
menas med omställningsinsatser.  
 
 
Detta yttrande har beslutats och godkänts digitalt av tf landshövding Åsa Ryding. 
I den slutliga handläggningen har även deltagit samhällsbyggnadsdirektör Patrik 
Åhnberg, miljödirektör Göran Åström, landsbygdsdirektör Ulrika Geber, 
tillväxtdirektör Karina Uddén samt klimat- och energistrateg Lisa Rehnström, 
föredragande. 
 
 
 
 
 


