PM Rotel IX (Dnr KS 2021/976)

Anmälan om svar på remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU)
2018/1999
Remiss från Miljödepartementet
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Ärendet rör reglering och rapportering av nettoutsläpp och nettoupptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk. I klimatrapporteringens sektor ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” (Land Use, Land-Use Change
and Forestry – LULUCF), rapporteras kolförrådsförändringar i vegetation och mark
för olika marktyper samt i avverkade träprodukter.
Ärendet avser en anpassning av LULUCF-förordningen för att möta EU:s skärpta
klimatmål till år 2030 samt ändringar i förordning (EU) 2018/1999 som reglerar
övervakning och rapportering kopplat till LULUCF-förordningen.
Förslaget innebär endast små icke-väsentliga ändringar av LULUCF-regelverket
under perioden 2021- 2025. Däremot sker en betydande förändring med början av
den andra perioden 2026 – 2030.
Efter år 2025 kommer nuvarande markredovisningsregler helt att anpassas till
Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringars (UNFCCC) regelverk.
För perioden 2026- 2030 införs ett mål om 310 miljoner ton nettominskningar av
koldioxidutsläpp inom LULUCF-sektorn med mål fördelade på EU:s medlemsländer.
För Sveriges del är förslagets minskningsmål drygt 47 miljoner ton. De nationella
målen kommer att baseras på inrapporterade data för åren 2021, 2022 och 2023 och
fördelas på årliga minskningar med en utsläppsminskningsbana till år 2030.
Från år 2031 och framåt kommer LULUCF-sektorn även inkludera andra växthusgaser än koldioxid från jordbrukssektorn. Målet är att uppnå klimatneutralitet
inom den utökade LULUCF-sektorn till år 2035 och därefter negativa utsläpp inom
sektorn.
Från år 2024 ska medlemsländerna i sina nationella energi- och klimathandlingsplaner redovisa relevanta åtgärder som bidrar till klimatneutralitet inom LULUCFsektorn.
Förslaget till förordning innehåller även nya regler för bokföring och flexibilitet.
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Miljödepartementet har remitterat förslaget till staden för yttrande och på grund
av kort remisstid har staden svarat med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
trafiknämnden och Stockholms Stadshus AB.
Idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och trafikkontoret har inkommit med
kontorsyttranden. Exploateringsnämnden har meddelat att de avstår från att svara på
remissen. Fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, och Stockholms Stadshus AB
har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret ser positivt på att tydliga mål inför inom LULUCF-sektorn
och att växthusgaser utöver koldioxid på sikt inkluderas i åtagandena inom sektorn.
Idrottsförvaltningen har inga synpunkter på remissen.
Miljöförvaltningen ser positivt på att tydliga mål införs inom LULUCF-sektorn
med nationella åtaganden och redovisning av åtgärder för att nå målen liksom att redovisningsreglerna anpassas till UNFCCC:s regelverk.
Trafikkontoret har inga synpunkter på remissen.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Stockholm den 10 november 2021
KATARINA LUHR
Bilaga
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Ärendet rör reglering och rapportering av nettoutsläpp och nettoupptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk. I klimatrapporteringens sektor ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” (Land Use, Land-Use Change
and Forestry – LULUCF), rapporteras kolförrådsförändringar i vegetation och mark
för olika marktyper samt i avverkade träprodukter.
Ärendet avser en anpassning av LULUCF-förordningen för att möta EU:s skärpta
klimatmål till år 2030 samt ändringar i förordning (EU) 2018/1999 som reglerar
övervakning och rapportering kopplat till LULUCF-förordningen.
Förslaget innebär endast små icke-väsentliga ändringar av LULUCF-regelverket
under perioden 2021- 2025. Däremot sker en betydande förändring med början av
den andra perioden 2026 – 2030.
Efter år 2025 kommer nuvarande markredovisningsregler helt att anpassas till
Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringars (UNFCCC) regelverk.
För perioden 2026- 2030 införs ett mål om 310 miljoner ton nettominskningar av
koldioxidutsläpp inom LULUCF-sektorn med mål fördelade på EU:s medlemsländer.
För Sveriges del är förslagets minskningsmål drygt 47 miljoner ton. De nationella
målen kommer att baseras på inrapporterade data för åren 2021, 2022 och 2023 och
fördelas på årliga minskningar med en utsläppsminskningsbana till år 2030.
Från år 2031 och framåt kommer LULUCF-sektorn även inkludera andra växthusgaser än koldioxid från jordbrukssektorn. Målet är att uppnå klimatneutralitet
inom den utökade LULUCF-sektorn till år 2035 och därefter negativa utsläpp inom
sektorn.
Från år 2024 ska medlemsländerna i sina nationella energi- och klimathandlingsplaner redovisa relevanta åtgärder som bidrar till klimatneutralitet inom LULUCFsektorn.
Förslaget till förordning innehåller även nya regler för bokföring och flexibilitet.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
trafiknämnden och Stockholms Stadshus AB.
Idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och trafikkontoret har inkommit med
kontorsyttranden. Exploateringsnämnden har meddelat att de avstår från att svara på
remissen. Fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, och Stockholms Stadshus AB
har inte inkommit med svar.
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Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret ser positivt på att tydliga mål införs inom LULUCF-sektorn med nationella åtaganden och redovisning av åtgärder för att nå målen liksom att redovisningsreglerna
anpassas till UNFCCC:s regelverk.
Stadsledningskontoret ser även positivt på att växthusgaser utöver koldioxid på sikt inkluderas i åtagandena inom LULUCF-sektorn.
Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att kommande direktiv kopplade till förordningen inte medför hinder för produktion av hållbart producerade biobränslen.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anser remissen besvarad i enlighet
med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Idrottsförvaltningen
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Idrottsförvaltningen har inga synpunkter på remissen.

Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Under perioden 2021- 2025 införs endast små icke-väsentliga ändringar LULUCF-regelverket. Däremot sker en betydande förändring med början av den andra perioden från 2026 –
2030.
Efter 2025 kommer nuvarande markredovisningsregler helt att anpassas till UNFCC:s regelverk. För perioden 2026- 2030 införs ett mål om 310 miljoner ton nettominskningar av
koldioxidutsläpp inom LULUCF-sektorn med fördelade mål på medlemsländerna. För Sveriges del är förslagets minskningsmål drygt 47 miljoner ton. De nationella målen kommer att
baseras på inrapporterade data för åren 2021, 2022 och 2023 och fördelas på årliga minskningar med en utsläppsminskningsbana till 2030.
Från 2031 och framåt kommer LULUCF-sektorn att även inkludera andra växthusgaser än
koldioxid från jordbrukssektorn. Målet är att uppnå klimatneutralitet inom den utökade LULUCF-sektorn till år 2035 och därefter negativa utsläpp inom sektorn.
Från år 2024 ska medlemsländerna i sina nationella energi- och klimathandlingplaner redovisa relevanta åtgärder som bidrar till klimatneutralitet inom LULUCF-sektorn.
Förslaget till förordning innehåller även nya regler för bokföring och flexibilitet.
Förvaltningen ser positivt på att tydliga mål införs inom LULUCF-sektorn med nationella
åtaganden och redovisning av åtgärder för att nå målen liksom att redovisningsreglerna anpassas till UNFCCs regelverk. Förvaltningen ser även positivt på att växthusgaser utöver koldioxid på sikt inkluderas i åtagandena inom LULUCF-sektorn.
Förvaltningen vill understryka vikten av att kommande direktiv kopplade till förordningen
inte medför hinder t.ex. för produktion av hållbart producerade biobränslen.
Ändringarna i förordning (EU) 2018/1999 avser övervakning och rapportering kopplat till
LULUCF-förordningen. Förvaltningen har inga synpunkter i den delen.
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Trafikkontoret
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Trafikkontoret konstaterar att remissen inte berör kontorets primära verksamhetsområde.
Kontoret avstår därför från att lämna synpunkter i ärendet.
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