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Förslag kring uppdrag till Miljömålsberedningen och 

Naturvårdsverket angående konsumtionsbaserade klimatmål  

Vi undertecknande organisationer gläds åt att det konsumtionsbaserade perspektivet har lyfts 

in i den klimatpolitiska debatten. Om Sverige ska ge ett trovärdigt och tillräckligt bidrag till 

det internationella arbetet om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen långt 

under 2 °C, samt att göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C måste 

även de svenska konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser minska. Dagens fokus på 

nationella utsläpp står i strid med generationsmålet och ger en ofullständig bild av effekterna 

av svensk klimatpolitik. Idag omfattar de svenska klimatmålen mindre än hälften av Sveriges 

klimatpåverkan.  

Det är därför mycket glädjande att Miljömålsberedningen genom Januariavtalet får i uppdrag 

att bereda frågan om ett kompletterande mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Ett sådant mål 

är nödvändigt för att Sverige ska kunna ta ett helhetsgrepp om sin faktiska klimatpåverkan. 

Tack vare att Naturvårdsverket och SCB under de senaste åren har tagit fram robust statistik, 

mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan är det nu fullt 

möjligt att sätta ett mål och börja styra mot det.  

Direktiv till Miljömålsberedningen 

Uppdraget till Miljömålsberedningen bör vara att ta fram ett etappmål till miljökvalitetsmålet 

begränsad klimatpåverkan till 2030 och 2045, samt helst hållpunkter på vägen mot dessa 

etappmål. Uppdraget bör också innefatta att ta fram en handlingsplan med föreslagna 

styrmedel för hur målen kan uppnås. Etappmålen samt dess genomförande bör utformas så att 

Sverige, inom vår egen rådighet, minskar de svenska konsumtionsbaserade klimatutsläppen 

till en hållbar nivå. Etappmålen bör sättas på aggregerad nivå men indikatorer kan med fördel 

även sättas per konsumtionsområde. Vidare bör arbetet med de konsumtionsbaserade 

utsläppen integreras i det klimatpolitiska ramverket och i regeringens kommande 

klimatpolitiska handlingsplaner. Miljömålsberedningen bör ges uppdraget innan sommaren 

2019.  

 

Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, måste de globala utsläppen nå netto noll runt år 2050 om den 

globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5°C, men helst runt år 2040 om 1,5°C inte 

ska överstigas någon gång under århundradet. Vidare ska Parisavtalet genomföras ”så att det 

återspeglar rättvisa och principen om gemensamt men olika ansvar och respektive förmåga, i 

ljuset av olika nationella förhållanden” (Parisavtalet, artikel 2.2). Vi vill betona att ett svenskt 

mål för de konsumtionsbaserade utsläppen måste utgå från denna globala ambitionsnivå, samt 

spegla principen om gemensamt men olika ansvar.  

Uppdrag till Naturvårdsverket  

Utöver vårt utredningsförslag till Miljömålsberedningen vill vi hemställa om att regeringen 

ger Naturvårdsverket i uppdrag att bygga vidare på det arbete med styrmedel för att minska de 



konsumtionsbaserade utsläppen som redan har utförts. Vi föreslår specifikt att 

Naturvårdsverket ges i uppdrag att utreda befintliga och tänkbara framtida styrmedels 

potential att minska de konsumtionsbaserade utsläppen såväl på lång som på kort sikt. 

Naturvårdsverkets uppdrag bör gälla styrmedel för privata såväl som offentliga utsläpp.  

Avslutningsvis vill vi understryka vikten av det arbete som nu påbörjas för att minska 

klimatpåverkan till följd av svensk konsumtion. Sverige har en unik möjlighet att återigen 

visa framfötterna på klimatområdet och ta ansvar för hela vår klimatpåverkan genom att bli ett 

av de första länderna i världen att anta ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp.  
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