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Remissvar gällande delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag 
om klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål. 
 
Energigas Sverige, som är branschorganisation för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att 
bidra med synpunkter till Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag på klimatpolitiskt 
ramverk och långsiktigt klimatmål.  
 
Energigas Sverige välkomnar initiativet om en blocköverskridande överenskommelse med ett 
klimatpolitiskt ramverk och ett långsiktigt klimatmål. Utvecklingen mot nettonollutsläpp går i linje 
med vår vision Grön gas 2050 där vi ser långsiktighet och politisk vilja till omställning som 
nödvändiga faktorer för ett klimatneutralt Sverige. Vi ser det som positivt att Sverige tar en ledande 
roll i omställningen till klimatneutralitet men det är också viktigt att det finns en plan för hur Sverige i 
detta arbete på bästa sätt kan driva på och belysa frågan på EU-nivå och därmed bidra till att 
Parisöverenskommelsen omsätts i ambitiös klimatpolitik i samtliga EU-länder.  
 
Energigas Sverige ser positivt på att miljömålsberedningen lyfter frågan om att omställningen till en 
klimatneutral energi- och transportsektor också kan ge många andra nyttor utöver låga 
växthusgasutsläpp. Vi anser att det är viktigt att Sveriges fortsatta arbete med miljö- och 
klimatfrågor leder till en cirkulär, biobaserad ekonomi där miljömålen nås. För att uppnå maximal 
klimatnytta bör det klimatpolitiska ramverket fastslå att klimatprestanda alltid ska bedömas i ett 
livscykelperspektiv för att bli rättvisande. Detta eftersom utsläpp i samtliga led bidrar till 
växthuseffekten.  
 
Sverige är ett land med stora biomassatillgångar, dels ifrån åkermark men framför allt ifrån skogen. 
Vi har ett väl utvecklat regelverk för hållbart jord- och skogsbruk vilket gör att vi vet hur vi ska bruka 
våra resurser utan att förbruka dem. Denna resurs kan användas för energi- och 
biodrivmedelsproduktion för att ersätta fossila bränslen och därmed bidra till minskade 
växthusgasutsläpp samtidigt som det ger ett minskat importberoende. Vi bör även dra nytta av vår 
kunskap inom området för att skapa en ny industrigren som kan göra Sverige till föregångsland 
inom biobaserad energiutvinning.  
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Energigas Sverige stödjer principen att förorenaren ska betala för sina utsläpp men däremot är det 
av yttersta vikt att styrmedel utformas så att internationellt konkurrensutsatt industri inte drabbas av 
försämrad konkurrenskraft gentemot den internationella marknaden. Det skulle kunna leda till 
utflyttning av produktion till andra länder med ökad arbetslöshet och koldioxidläckage som följd.  I 
sektorer som är internationellt konkurrensutsatta blir det därför svårare att redan i ett tidigt skede 
gå allt för hårt fram medan det i andra sektorer som inte utsätts för någon större internationell 
konkurrens, t.ex. värmeproduktion och transportsektorn, är lättare för Sverige att visa sig som 
föregångsland  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 

 

 

 

 
Ellenor Grundfelt    Fredrik Svensson 
Chef Analys och marknad   Biogasansvarig 
 
 
 
 


